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Arja Alho Kirjoittaja on Ytimen 
päätoimittaja.

IHMISEN  elämä toistuu ajallisista sykleistä ja rutii-
neista. Aamukahvi ja päivän lehdet. Töi-

hin meno, töistä tulo, ruuan laitto, iltalenkki ja nukkumaan-
meno. Syksy taittuu talveksi ja talvi kevääksi. Silti elettyä 
elämää ei voi toistaa eikä pelkkä rutiini riitä. Jokainen meis-
tä etsii paikkaansa jossain laajemmassa yhteydessä ja – toi-
von mukaan – haluamme ymmärtää miten yhteiskunnalliset 
tai luonnon ilmiöt vaikuttavat elämäämme ja voimmeko me 
puolestamme vaikuttaa niihin.

Informaatioyhteiskunnassa elämme infoähkyssä erillisten 
tiedon sirpaleiden peittäessä näyn horisonttiin. Tietoyhteis-
kuntaa tämä ei vielä ole pu-
humattakaan, että eläisimme 
ymmärrysyhteiskunnassa.

Median valtaa on  
vaikuttaa niihin asioihin,  
jotka nousevat tärkeiksi, mitä 
niistä ajattelemme ja ketkä 
niistä keskustelevat. Samoin 
millaisilla käsitteillä keskuste-
lua käymme. Kansalaisia ei voi 
tästä prosessista ulkoistaa ja 
siksi mediankin on muututtava. 
Itse asiassa Erkki Kauhanen 
arvelee kirjassa Innovaatio- 
media. Sekä journalismi tulevai-
suuden tekijänä että hybridi- 
media – siis painettu teksti ja  
internetin online-resurssit – voi-
vat rakentaa tiedon ja ymmärryk-
sen, uutisen ja analyysin. 

Innovaatiojournalismi on oma 
genrensä ja se ylittää perinteiset 
tieteen, teknologian ja talouden 
alueet. Innovaatiojournalismi pyrkii signaalien ja trendien 
tulkitsemisen kautta luomaan ajantasaista kuvaa siitä missä 
mennään. Sanomattakin on selvää, ettei innovaatiojournalis-
mia voi olla ilman innovaatioita tukevaa yhteiskuntapolitiik-
kaa tai poliittista järjestelmää.

Kansalaisten osallisuus tuskin minkäänlaisessa ymmär-
rykseen sekä uuden ja vanhan yhdistämiseen tähtäävässä 
yhteiskunnassa voi olla vain kommentoijan osa keskustelu-
palstoilla. Enemmänkin kyse on näkökulmien rikkaudesta, 
yhteiskunnallisten prosessien tunnistamisesta sekä aikaan 
ja paikkaan asemoitumisesta mutta myös niistä irrottautu-

misesta. Olennaista on puhua asioista niiden oikeilla nimil-
lä. Nykymedian pulinassa tarjoillaan kansalaisille sisältöjä, 
joista osa ei palvele ajan virrassa ja elämänhallinnassa ihmi-
siä millään tavalla. Sellaisia sisältöjä kuitenkin on nykyistä 
enemmän ja niitä on kansalaisten kanssa yhdessä etsittävä.

YDIN -lehden kunniakas tehtävä on ollut edistää ymmär-
tämistä. Emme ole uutistulvan päiväperho saati  

kalankääreeksi kelpaava eilisen lehti. Sitä vastoin voimme 
yrittää olla demokratian nöyrä palvelija tarjoamalla vapaan 
ja vastuullisen agoran yhteiskunnalliselle keskustelulle, josta 
syntyy paitsi ymmärrys myös vaikuttamisen mahdollisuudet.

Kun media liikkuu kansalaisuuden ja demo-
kratian peruskysymyksissä, syksyinen keskus-
telu mediasta ja sen vallasta on ollut enemmän 
kuin tervetullut. Nyt keskustelun pitäisi vain 
kurottaa vielä pidemmälle: miten yhteiskunnan 
peilinä tai vallan vahtikoirana olo voisi palvella 
myös ymmärtämistä ja tulevaisuuden tekemis-
tä? Kansalaisuus kun toteutuu enemmän aktii-
visen tekemisen ja tuottamisen kuin passiivisen 
vastaanottamisen ja kuluttamisen kautta

Tarjoamme tässä numerossa paitsi näkemyk-
siä mediasta ja poliittisesta puheenparresta ylei-
sesti myös yksityisesti erilaisuuden kohtaami-
sesta meillä ja muualla. Haluamme lehtenä olla 
etukenossa ja olla tilaamisen arvoisia. Emme 
suostu olemaan lastu laineilla ajelehtimassa 
ajan virrassa. Peräsin voi syntyä vain monimuo-
toisen yhteiskunnallisen keskustelun kautta, 
jonka tuloksena koordinaatit suunnalle otetaan. 

Lähtökohtanamme on myös älyllinen rehel-
lisyys. Emme siis keskusteluissa tai väittelyis-
sä – vaikkapa tämän lehden maahanmuuttoon 

liittyvät jutut – tartu toisen osapuolen huonoimpaan perus-
teluun, vaan parhaimpaan. Kirjailija Antti Tuuri haluaa 
haastattelussaan rehellistä puhetta. Sitä tuntuvat myös kan-
salaiset vaalirahoituskohun melussa haluavan. Rehellisyy-
teen pätee luultavasti sama asia kuin totuuteen: tarvitaan 
riittävä määrä rauhaa, hiljaisuutta ja yksityisyyttä. 

VIRKISTÄVIÄ  lukuhetkiä rauhassa, hiljaisuudessa 
ja yksityisyydessä, jota joulunaika 

parhaimmillaan voi meille tarjota!

Kansalaisten osallisuus 
tuskin minkäänlaisessa 
ymmärrykseen sekä uuden 
ja vanhan yhdistämiseen 
tähtäävässä yhteiskunnassa 
voi olla vain kommentoijan 
osa keskustelupalstoilla.

Ajan virta ja 
ELÄMÄN HALLINTA
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Demokraattista  
mediaa etsimässä 
Otimme tähän vuoden viimeiseen numeroon laajaksi teemaksi polttavan 
ajankohtaisen aiheen – median – mutta katsomme sitä Ytimelle ominai-
seen tapaan uusista näkökulmista. Aiheen käsittelyn aloittaa Arja Alhon 
pitkä haastattelu Antti Tuurin kanssa, mutta lehdessä on tämän lisäk-
si 13 tiivistä sivua mediasta ja sen suhteesta valtaan. Kotimaan tilannet-
ta tarkastelevat muun muassa Jussi Förbum ja Iiris Ruoho. Ulkomaiden 
mediasta kuulemme muun muassa Jacqueline Cusack McDonaldilta, 
Steve Andersonilta ja Tapani Laustilta.

Suomen turvapaikkapolitiikasta kerrotaan tässä lehdessä kahden jutun 
verran. Mia Hemmingin haastattelussa pakolaiskysymyksiin perehtyneet 
asiantuntijat arvioivat kotimaisen politiikan sisältävän lukuisia katvealuei-
ta, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan nopeaa toimintaa. Arkkipiispa Jukka  
Paarma muistuttaa omassa puheenvuorossaan Jeesuksen opetuksista – 
heikkojen puolella oleminen on kristityn etiikan peruskiviä.

Katsomme tässä numerossa myös laajasti kohti Irakin, Afganistanin ja 
Pakistanin kriisipesäkkeisiin. Palkitun yhdysvaltalaisen toimittajan, Reese  
Erlichin jutussa kurkistetaan huumekaupasta kertovien uutisotsikoiden 
taakse ja paljastetaan länsimaiden hallitusten vääristelevän totuutta Afga-
nistanin heroiinintuotannosta. Kristiina Koivunen antaa puheenvuoron 
Irakin kurdeille, jotka pelkäävät etnisten ja uskonnollisten jännitteiden pur-
kautumista Yhdysvaltojen armeijan vetäytyessä. Tämän lisäksi Tomi Toi-
vio arvioi Pakistanin ydinaseiden nykytilaa.

Tämän lisäksi vuoden viimeisessä Ytimessä esitellään rauhanliikkeen 
monia kasvoja. Laura Lodenius kertoo jutussa Yhdysvaltojen rauhanliik-
keen edesottamuksista, Toini Imponen 30-vuotisjuhliaan viettäneestä  
Naiset rauhan puolesta -järjestöstä sekä tapaamme yhden Israelin ja Pales-
tiinan kysymykseen perinpohjaisimmin perehtyneen toisinajattelijan,  
Norman Finkelsteinin. Muistamme myös suomalaisen rauhanliikkeen 
kantavaa hahmoa, Göran von Bonsdorffia.

Näiden isompien teemojen lisäksi tarjoamme teille myös uusia ajatuksia 
muun muassa taloudesta, Guatemalasta, Pohjois-Irlannista ja Tammisaaren 
synnytysosaston pelastamiseksi nousseesta kansalaisaktivismista.

Toivotamme tämän lehden myötä kaikille Ytimen lukijoille ja ystäville 
rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta 2010.

Antoisia lukuhetkiä, 

Janne Hukka
Ytimen toimitussihteeri
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Ihmisoikeudet 
uudella 
vuosituhannella

Maailman suurvallat rikkovat YK:n ihmisoikeus-
julistusta halunsa mukaan ja tekosyihin vedoten. 
Noam Chomsky arvioi jutussaan ihmisoikeuksien 
viime vuosikymmenten historiaa – ja niiden mah-
dollisuuksia tulevaisuudessa.

Mitä globalisaation 
korvaajaksi?

Uusliberalistisen maailmanjärjestyksen tilalle 
tarvitaan yhteisökeskeistä, omavaraista ja moni-
puolisempaa taloutta. Walden Bellon jutussa ker-
rotaan kuinka tällaista järjestelmää voi alkaa luo-
da ja mitä periaatteita sen on hyvä seurata.

Lue myös  
ydinlehti.fi-sivustolla

Irakilaisen Fallujahin sairaalan lääkärit pääsivät uutisotsi-
koihin marraskuun lopulla kerrottuaan tutkimuksistaan, joi-
den mukaan kaupungissa syntyy ennalta näkemätön määrä 
epämuodostuneita ja kuolleita vauvoja. Syyksi epidemiaan 
epäillään Yhdysvaltojen armeijan käyttämiä köyhdytettyä 
uraania sisältäviä ammuksia.

Köyhdytetty uraani on aseteollisuuden yleisesti käyttä-
mä ammusten radioaktiivinen raaka-aine. Uraaniammuksia 
käytetään muun muassa tankkien tuhoamiseen, mutta ne 
jättävät myös huomattavia jäämiä ympäristöön.

Kansainväliset järjestöt, YK mukaan lukien, tuomitsevat 
uraanin käyttämisen, sillä sen vaikutuksia on mahdoton-
ta rajoittaa siviiliväestön keskuudessa. Muun muassa Naton 
jäsenvaltiot eivät ole kuitenkaan suostuneet rajoittamaan 
uraanin käyttämistä vedoten tieteellisen todistusaineiston 
puutteeseen.

Pelkästään Irakin sodan kolmen ensimmäisen viikon ai-
kana maassa käytettiin 1000 tonnia uraaniammuksia. Esi-
merkiksi Iso-Britannian armeija antoi kaikille rintamalta 
palaaville sotilaille ilmaisen terveystarkastuksen radioaktii-
visuudesta aiheutuvien terveyshaittojen ehkäisemiseksi.

IEA liukas öljyvale
Britannialaisen The Guardian -lehden saamien tietojen mu-
kaan Kansainvälinen energiajärjestö (IEA) on vuosikausien 
ajan johtanut maailman valtioita harhaan ilmoittamillaan  
öljytilastoilla. Lehdelle tiedon välittäneet järjestön sisäpiiri-
läiset kertoivat tilastojen olevan tietoisesti virheellisiä ja  
liian optimistisia.

Esimerkiksi järjestön ilmoittama öljyntuotannon ennuste 
ensi vuosikymmenelle, 105 miljoonaa barrelia päivässä, on  
sisäpiiriläisten mukaan puhdasta toiveajattelua. Sisäpiiriläi-
set arvelevatkin maailman saavuttaneen niin kutsutun öljy-
huipun, jonka jälkeen öljyntuotanto alkaa laskea kasvavien 
tuotantokulujen vuoksi.

Motiiviksi IEA:n salailulle epäillään Yhdysvaltojen painos-
tusta sekä todellisten tilastojen paljastamisesta seuraavaa 
pörssimarkkinoiden paniikkia ja räjähdysmäistä hintojen 
nousua. Nykyisin 40 prosenttia maailman energiankulutuk-
sesta tulee öljystä. 
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Myrkylliset 
uraaniaseet  
tappavat Irakissa
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EU:n ulkoministerin 
juuret rauhanliikkeessä
Valtamedialta jäi huomaamatta muutama kiinnostava yksityiskoh-
ta Euroopan unionin ulkoministeriksi valitun Catherine Ashtonin 
taustoista.

Rauhanliikkeelle Ashtonin valinnan tekee ilahduttavaksi hänen 
juurensa, jotka ovat tukevasti britannialaisessa rauhanliikkeessä. 
Ashton työskenteli uransa alussa useiden vuosien ajan Campaign 
for Nuclear Disarmament -liikkeen johtoportaassa ennen siirtymis-
tään julkisen sektorin palkkalistoille.

Toisaalta EU:n kasvoiksi valittu Ashton on erikoinen edustaja – 
häntä ei ole koskaan valittu mihinkään virkaan vaalien kautta.  
Ennen Brysselin virkaansa Lady Ashton oli Iso-Britannian ylähuo-
neen jäsen, jonne hänet nimettiin työväenpuolueen listoilta.

Gordon Brownin arvioidaan lähettäneen hänet Brysseliin ko-
missaariksi juuri vaalien vuoksi – oikean kansanedustajan nimittä-
minen tehtävään olisi vaatinut uusia vaaleja, jotka mielipidetutki-
muksien mukaan pohjamudissa rypevä työväenpuolue olisi kaik-
kein todennäköisimmin hävinnyt.

Hallitukset  
vs. yleinen mielipide

Tänä vuonna Nobelin rauhanpalkinnon saanut Yhdysvaltojen  
presidentti Barack Obama päätti joulukuun alussa lähettää Afga-
nistaniin 30 000 sotilasta lisää. Obaman ilmoitusta seurasi muuta-
man päivän jälkijunassa Nato-maiden johtajien lupaus lisätä soti-
lasliiton ISAF-operaation resursseja 7 000 sotilaalla.

Tämä tarkoittaa, että ensi vuonna ulkomaalaisia sotilaita on 
maassa yli 130 000. Tämän lisäksi maassa on saman verran kau-
pallisten turvapalveluiden palkkalistoilla työskenteleviä puolisotilaal-
lisia joukkoja.

Mielipidemittausten mukaan yleinen mielipide niin Euroopassa 
kuin Yhdysvalloissa on kuitenkin kääntynyt selkeästi sotaa vastaan. 
Saksassa jopa kaksikolmasosaa kansalaisista on kääntynyt kan-
nattamaan joukkojen vetämistä maasta. Myös Yhdysvalloissa yli 
puolet kansalaisista vastustaa sodan jatkamista.

Yhdysvalloissa julkinen mielipide on myös kääntynyt historialli-
sella tavalla. The Pew Research Center -laitoksen mukaan ensim-
mäistä kertaa 40 vuoteen valtaosa yhdysvaltalaisista haluaa maan 
jättävän muut maat rauhaan ulkopolitiikassaan. 

… ja EU:n presidentillä  
iso palkkapussi
Euroopan unionin uudelle presidentille on luvassa länsimai-
den suurin palkka poliittisesta johtovirasta. Belgian pääminis-
terinä työskennelleen Herman Van Rompuyn palkka on ensi 
vuonna yli 350 000 euroa, mikä on kolmanneksen enemmän 
kuin Yhdysvaltojen presidentin saama vuosipalkka ja kaksi 
kertaa enemmän kuin mitä Belgian pääministerille maksetaan.

Yhteensä unionin uusi presidentti tulee maksamaan Eu-
roopan veronmaksajille kuusi miljoonaa euroa vuodessa, jol- 
la maksetaan muun muassa Rompuyn kahden tusinan tie-
dottajan, avustajan ja toimistoapulaisen sekä kymmenen 
turvamiehen palkat.

Samaan aikaan EU:n virkamiehet ovat saamassa 3,7 pro-
sentin palkankorotuksen huolimatta euroalueen heikosta ta-
loudellisesta tilanteesta.

Suomi ei kannata 
Gazan konfliktin 
selvittelyä
Kansainvälisessä rauhanliikkeessä on kiitetty laajasti etelä- 
afrikkalaisen tuomari Richard Goldstonen laatimaa raporttia 
alkuvuonna tapahtuneesta Israelin hyökkäyksestä Gazaan.

Goldstonen raportin mukaan konfliktin molemmat osa-
puolet syyllistyivät vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin. Isom-
maksi syylliseksi nousi kuitenkin Israel, jonka armeija tulitti 
siviilikohteita tietoisesti. Kolmeviikkoisen hyökkäyksen aika-
na 1 400 palestiinalaista ja 13 israelilaista menetti henkensä.

Raportti on myös aiheuttanut julkista keskustelua Israelis-
sa – Goldstone on ilmoittanut olevansa Israelin puolella oleva 
juutalainen sionisti, jonka oma tytär myös asuu Israelissa.

YK:n yleiskokous hyväksyi marraskuun alussa raportin 
ylivoimaisesti äänin 114 – 44 ja vaati sen aloittamien tutki-
musten jatkamista. Suomi ei äänestänyt lainkaan päätökses-
tä – ulkoministeriön mukaan raportin hyväksyminen ei pal-
vele alueen rauhanprosessia.
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Olkiluoto 3  
ei kelpaisi briteille
Olkiluotoon kolmatta reaktoria rakentavan ranskalaisen 
energiayritys Arevan ydinreaktori ei kelpaa nykymuodos-
saan Iso-Britannian turvallisuusviranomaisille.

The Health and Safety Executiven marraskuussa julkaistussa 
raportissa sanotaan uuden sukupolven EPR-reaktoreihin liitty-
vän huomattavia huolenaiheita, joiden vuoksi uudet voimalat 
eivät voi saada viranomaishyväksyntää ennen kuin suunnitel-
mia muutetaan kansainvälisiä standardeja vastaaviksi.

Erityiseksi huolenaiheeksi HSE ilmoittaa voimalan tieto- 
konejärjestelmien suunnitteluun, jonka vuoksi sekä reaktorin 
hallintajärjestelmät että turvajärjestelmät ovat riippuvaisia toi-
sistaan. Viranomaisen mukaan suunniteltu reaktori on liian 
vaarallinen nykymuodossaan, jossa vika hallintajärjestelmässä 
voisi johtaa myös turvallisuusmekanismien heikentymiseen.

Suomen Greenpeace huomauttaa HSE:n arvioineen EPR-
reaktoria kolme ja puoli vuotta, siinä missä Suomessa pro-
sessi kesti vain vuoden.

 - Tämä osoittaa, että Olkiluoto 3:n valvontaa ohjasi Suo-
messa energiapolitiikka, ei suomalaisten suojeleminen ydin-
onnettomuuden riskiltä, Greenpeacen energiavastaava  
Lauri Myllyvirta sanoo.

Ei riitä
Ytimen edellisessä numerossa oman teemaliitteen saanut 
Vapaus valita toisin -foorumi on järjestäytynyt alkusyksyllä 
yhdistysmuotoiseksi. Foorumi myös jatkaa toimintaansa  
vapaamuotoisena keskustelufoorumina netissä.

Samoin on käynnistetty ensimmäinen kampanja. Ei riitä 
-kampanja haluaa 120 euron korotusta perusturvaan. Pie-
nimmät sosiaaliturvaetuudet – työmarkkinatuki ja sairaus-
päiväraha – ovat jääneet kolmanneksen jälkeen yleisestä 
ansiokehityksestä. Köyhyyden vähentämisessä juuri perus-
toimeentuloturvan korottaminen on kiireellisin tehtävä.

Kampanjassa ei oteta kantaa ansiosidonnaiseen toi-
meentuloturvaan eikä haluta asettaa pienituloisia ihmisiä 
vastakkain. Tarkoituksena on yksinkertaisesti lisätä kansa-
laispainetta kunnollisen tasokorotuksen saamiseksi ensim-
mäisenä askeleena toimeentuloturvan uudistamisessa. Niin 
sanottu Sata-komitea, jonka toimeksianto on uudistaa sosi-
aaliturvaa, saanee työnsä valmiiksi vuoden 2009 loppuun 
mennessä.

Lue lisää osoitteesta: 
www.vapausvalitatoisin.org
www.eiriita.fi

Sota on lasten leikkiä?
Talvisodan 70-vuotispäivää muistellessa on myös mahdol-
lista tehdä ylilyöntejä. Helsingin Sanomat raportoi näyttä-
västi 2. joulukuuta hämeenlinnalaisten lasten roolileikeistä 
otsikolla ”Kokardi käteen ja tykkien sekaan”.

Kyseessä oli Hämeen tykistömuseon kanssa yhteistyö-
nä tehty koululaisille suunnattu opetuskokemus, jonka ta-
voitteena oli perehdyttää Talvisotaan tavallista oppituntia 
paremmin – muun muassa kiväärillä ampumista harjoittele-
malla ja tutustumalla joukkosidontapaikkaan. Tämän lisäksi 
koulupäivään kuului muun muassa tarkka-ampujien välttelyä 
ja haavoittuneiden kantamista.

Silti suomalaisten aikuisten lapsille suunnittelemat sota-
leikit vaikuttavat vielä viattomilta.

Yhdysvaltojen armeija on ottanut ostoskeskuksiin ja mes-
suille avattavan The Virtual Army Experience -simulaattorin 
osaksi rekrytointi- ja PR-kampanjoitaan. Perusajatukseltaan 
hämeenlinnalaisen koulupäivän kaltainen simulaattori vain 
käyttää tietokoneita ja muuta teknologiaa nuorten esittele-
misessä sodankäynnin saloihin.

Sotaan pääsee sisälle muun muassa ajamalla luonnollisen 
kokoisessa simulaattorissa, joka mallintaa ääni- ja kuvamaa-
ilmaa ja aseita myöten sodankäynnin todellisuutta Irakin ja 
Afghanistanin rintamilla.

Kansalaisaktivistit ovatkin nousseet vastustamaan armeijan 
uusinta rekrytointikampanjaa, jonka sanotaan manipuloivan 
herkässä kasvuvaiheessa olevia nuoria sodalle myönteisiksi.

Lue lisää simulaattorista: vae.americasarmy.com

Tarja Cronbergistä 
Rauhanliiton 
puheenjohtaja
Kauppatieteen ja tekniikan tohtori Tarja Cronberg on  
valittu Rauhanliiton uudeksi puheenjohtajaksi. Cronberg 
seuraa luottamustoimessa Kalevi Suomelaa, joka toimi  
Rauhanliiton puheenjohtajana vuodesta 1994.

 - Erityisesti minua kiinnostaa aseriisuntakysymykset. 
Olemme vedenjakalla ydinaseiden suhteen,niiden leviämi-
seen, sekä mahdollisesti jopa käyttökynnyksen alenemiseen 
liittyen, Cronberg sanoo.

 Kansanedustajan ja ministerin tehtävien lisäksi Cronberg 
on toiminut kööpenhaminalaisessa Copenhagen Peace  
Research Institutessa sekä johtanut Venäjän ja Yhdysvaltojen  
sotateollisuutta tutkinutta tutkimusohjelmaa. Hän toimii tällä 
hetkellä myös Ulkopoliittisen Instituutin erityisasiantuntijana.
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Kirjallisuuden tehtävänä on vaikuttaa ihmisiin,  
ei politiikkaan, sanoo Antti Tuuri. 

ARJA ALHO: Kirjailija Antti Tuuri, kirjoitit taannoin kaarte-
lematta, että Suomi on oikeastaan sotaa käyvä siirtomaaval-
ta. Sodalla viittasit Afganistaniin ja siirtomaavallalla suoma-
laiseen metsäteollisuuteen. Hätkähdin toki, mutta samalla 
virkistyin suorapuheisuudestasi.

ANTTI TUURI: Kirjoitus syntyi oikeastaan siksi, että mi-
nua alkoi ärsyttää, kun asioista ei puhuta niitten oikeilla ni-
millä. Kirjailijana tietysti pyrin sanomaan asiat suoraan. En 
kiertele, niin kuin politiikan puheessa on tapana tehdä. Syk-
syllä käyty keskustelu, olemmeko Afganistanissa sodassa vai 
ei, tuntui kummalliselta. Olen sitä mieltä, että jos meidän 
sotilaamme ovat siellä asepuvut päällä, ampuvat ihmisiä 
ja heitä ammutaan, niin kyllä se sotaa on. Sotaa enemmän 
kuin rauhan turvaamista tai vaalivalvontaa.

Se oli itse asiassa avaus laajempaan aiheeseen. Minun 
kannaltani kyse on suomalaisista valtionyhtiöistä ja puut-
teellisesta valtion omistajaohjauksesta mutta myös yleisem-
min yhtiöistä, niiden kansainvälistymisestä. Suomalaiset yri-
tykset laajentavat toimintojaan kehitysmaihin, joissa ne ope-
roivat aivan samalla tavalla kuin siirtomaavallat aikanaan 
Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Yhtiöt manipuloivat 
lakeja, voitelevat poliitikkoja, käyttävät paikallista armeijaa 
pitämään kansalaisiaan kurissa ja tuhoavat luontoa. Sade-
metsien hakkaaminen ja nopeakasvuisten puulajien istutta-
minen, kuten eukalyptus, turmelee pohjavedet ja ihmisten 

Finlandia-palkittu kirjailija Antti 
Tuuri tapasi Ytimen uuden 
päätoimittajan Arja Alhon 
marraskuussa kahvikupin äärellä. 
Keskustelussa nousivat esille 
Suomen siirtomaat, poliittisen 
kulttuurin rappio – ja toivo 
paremmasta maailmasta.

TUPLAESPRESSOA
ja siirtomaasotia
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Eikä olla edes hiljaa, vaan sen sijaan lauletaan 
eduskunnan karaokekerhossa! Tuntuu siltä, että 
eduskunta on lastentarha.

Omistaminen on ikään kuin ulkoistettu ja jätet-
ty vastuu ottamatta.

AT: Kun seuraa valtion omistamien yhtiöiden 
tilannetta. lähtökohta näyttää selvästi olevan, 
että yhtiön hallitus vastaa yhtiön toiminnasta ja 
vasta yhtiökokousten kautta valtio voi vaikuttaa 
omistajana. Tämä on tietenkin hurskastelua. 
Suomessa johtavat ihmiset tuntevat toisensa ja 
asioista puhutaan ja asioihin vaikutetaan paljon 
myös yhtiökokousten ulkopuolella.

AA: Hallituksilla ja niitten kokoonpanoilla voi-
daan siis vaikuttaa. Ja jos teollisuus ajaa vain 
omia ahtaita intressejään istuttamatta sitä koko-
naisuuteen, silloinhan pelisääntöjen asettaminen 
kuuluu kahta kauheammin yhteiskunnalle. Ilmei-
sesti et allekirjoita väitettä, että markkinat pysty-
vät parhaiten itse säätelemään toimintaansa.

AT: En allekirjoita. Mutta lähellä on myös 
esimerkki siitä mitä tapahtuu, kun asioista ei 
puhuta niiden oikeilla nimillä, ja se on enti-
nen Neuvostoliitto. Yhteiskuntana se perustui 
valheelle. Taloudelliset, urheilun tai kulttuurin 
saavutukset, kaikki oli rakennettu valheelle, ja 
siksi se järjestelmänä romahti. Sitten lännestä 
tulivat uusliberalistiset opit, jotka riemuitsivat 
valheen romahtamisesta, mutta jotka puoles-
taan rakensivat ahneudelle – ja romahtivat sit-
ten ahneuteen. Ahneista tuli niin ahneita, että 
ahnehtivat kaiken. Kuinka monta sataa miljar-
dia on hävinnyt! Ei niitä koskaan ollut olemas-
sakaan mutta joku ahnehti ne olemaan. Nyt 
sitten ollaan tilanteessa, että miten eteenpäin. 
Olisi hyvä, että pyrittäisiin ajattelemaan asiat 
loppuun asti, ajattelemaan mistä asiat johtuvat 
ja ilmaisemaan ne sitten selvästi. Vaikka kuinka 
sanotaan, että ihminen on itsekäs ja pyrkii saa-
maan itselleen mahdollisimman paljon etuja, 
on myös nähtävä, ettei ahneudelle perustuvaa 
systeemiä voida luoda siitä yksinkertaisesta 
syystä, ettei kaikille riitä ahnehtimista. Ah-
nehtimisen objektit loppuvat olivatpa ne sitten 
tavaroita, valtaa tai rahaa.

AA: Sosialistista työn sankaria, iskurityöläistä, 
joka ajattelisi vain yhteisöllistä hyvää, ei siis 
ole olemassa, mutta ei liioin markkinoiden 
luomaa itsekästä ahnehtijaa. Mutta joitain uni-
versaaleja arvoja silti lienee olemassa?

AT: Olen mieltynyt erään kiinalaisen polii-
tikon lausumaan Ranskan vallankumouksen 
merkityksestä. Hänen mukaansa Ranskan 
vallankumouksen merkitystä on vielä liian 
varhaista arvioida. Mutta kyllä se sieltä jostain 
lähtee: vapaus, veljeys ja tasa-arvo. Veljeys 
tarkoittaa minulle taloudellista toimintaa. Sitä, 
että koetamme pitää huolta toinen toisistamme 
emmekä ahnehdi kaikkea itsellemme. Vapaus 
on ihan selvä asia: se kuuluu henkiseen elä-
mään, tieteisiin, taiteisiin ja uskontoon. Siksi 
muuten on hurjan vaarallista ajaa yliopistoja 
talouden talutusnuoraan. Siinä on kaksi ele-
menttiä, joita ei saisi panna yhteen. Tasa-arvo 
taas on oikeuslaitoksen asia. Lain edessä mei-
dän on oltava tasa-arvoisia. Emme voi olla tasa-
arvoisia kolmiloikassa emmekä edes kirjojen 
kirjoittamisessa.

AA: Minua pohdituttaa mistä syntyy ihmisen 
ylemmyys suhteessa toisia ihmisiä tai luontoa 
kohtaan, vaikkapa nyt suomalaisten metsäyh-
tiöiden itselleen kaappaama oikeutus hakata 
sademetsiä ja alistaa paikallista väestöä? 

AT: Kyllä se ahneudesta nousee ja siitä, ettei 
alkuperäkansoille anneta ihmisarvoa. Jokainen, 
joka vähänkin ymmärtää, miten luonto toimii, 
täytyy ymmärtää, miten hirvittävästä katastro-
fista on kyse. Valtavia alueita tuhotaan, ihmiset 
ajetaan pois kodeistaan. Siinä on samaa ajattelu-
tapa kuin Pohjois-Amerikan valtaamisessa, ett-
eivät paikalliset asukkaat ole mitään. Jos vaikka 
Nurmoohin tulisi nyt sellaiset 150 saksalaista, ja 
alkaisi ajaa nurmoolaisia isäntiä pois tiloiltaan, 
niin kyllä siellä aikamoinen huuto nousisi.

AA: Niinpä niin. Emme ole Suomessa pystyneet 
vielä edes ratifioimaan ILO:n alkuperäkansojen 
suojelua koskevaa sopimusta, kun saamelaisten 
oikeus maahan on riidanalainen asia.

AT: Tottahan se on, taloudelliset arvot polke-
vat muu arvot. Vaikka kuinka pidämme omaa 
lainsäädäntöämme jotenkin puhtaana ja objek-
tiivisena, kaikki tiedämme millainen lobbaus-
voima elinkeinoelämällä on.

AA: Omistamisen oikeus ja sen suojelu on ollut 
perustuslakimme kulmakiviä. Vasta 1990-luvul- 
la perustuslakiin saatiin sen ja muitten klassis-

elämisen edellytykset. Minusta on kiusallista 
olla tekemässä tällaista valtion kautta.

AA: Tuo on totta. Paikallinen väestö osoittaa 
mieltään erityisesti Suomea, vaikka tietysti 
myös yksittäistä yhtiötä, vastaan. Siksi pitääkin 
puhua avoimesti miten toimimme maailmalla. 
Kaipa siitäkin Suomi-kuvaa syntyy.

AT: Vaikka kuinka sanotaan, että se on mei-
dän hyvinvointimme tai kansantaloutemme 
kasvun kannalta välttämätöntä – kaikilla näillä 
kiertoilmaisuilla – se ei poista sitä yksinkertaista 
tosiasiaa, että me toimimme kuin siirtomaavalta.

AA: Siirtomaavallan jäljet ovat pahoja. Mielen-
kiintoista onkin, että kun ulkomaiset yritykset 
tulivat tänne reilut sata vuotta sitten ja teollistu-
minen pääsi vauhtiin, tehtaiden yhteyteen perus-
tettiin esimerkiksi kouluja. Yrityksillä oli jonkin-
laista sosiaalista vastuuta. Sitähän myös nykyään 
julkisessa keskustelussa peräänkuulutetaan.

AT: Kun ulkomaiset yritykset tulivat Suo-
meen, aika nopeasti säädettiin laki, jolla rajoi- 
tettiin yhtiöiden oikeutta omistaa metsiä. Yh-
tiöthän ostivat 1800-luvun lopussa ja 1900-lu-
vun alussa satojatuhansia hehtaareita metsiä, 
kun puulla ei oikeastaan ollut arvoa maan-
omistajien silmissä ennen kuin metsäteollisuus 
syntyi ja keksittiin miten puusta tehdään pape-
ria. Ulkomaiset yhtiöt omistivat tuolloin juuri 
samanlaisia järjettömiä määriä metsää kuin nyt 
esimerkiksi Etelä-Amerikassa. Hyvin pian näh-
tiin. miten se vääristi yhteiskuntaa. Nykyiset 
metsäherramme ovat tämän unohtaneet ja kat-
sovat, että saavat omistaa kehitysmaissa, miten 
paljon lystäävät. Taloudellisen hyvinvoinnin 
taikasana näyttää sallivan kaiken.

AA: Monet eivät ehkä tiedä, että olet koulutuk-
seltasi diplomi-insinööri ja ollut metsäteollisuu-
den palveluksessa ennen ryhtymistäsi vapaaksi 
kirjailijaksi. Kummallista, ettei esille nostamas-
tasi asiasta ole syntynyt laajempaa keskustelua, 
vaikka muutoin on puhuttu valtion omistaja-
ohjauksesta. Ylipäätään on mielenkiintoista, 
että hankalat kysymyksen asettelut meillä 
sivuutetaan, ei oikein reagoida, tai ei synny 
sellaista keskustelua kuin että tärkeä ja hyvä 
huomio, tämä ei pidä paikkaansa, tämän voisi 
tehdä toisin.

AT: Mutta eihän meillä ole totuttu keskus-
telemaan asioista. Tiedän, että teollisuuden 
piirissä ajatellaan, että on turha puhua, ja he 
tekevät kuten haluavat eikä keskustelu sitä 
miksikään muuta. Ainoa, jolla voisi vaikuttaa 
suunnan muuttamiseksi niissä yhtiöissä, joissa 
valtiolla on riittävästi omistusta, on valtion 
omistajaohjaus. Tätä kautta myös kansalaisten 
näkemyksille tulisi painoarvoa.

AA: Ongelmana onkin sitten linjaus, että val-
tion omistajana ei tule puuttua pörssissä notee-
rattujen yhtiöiden toimintaan millään tavoin. 

10 Numero 4 Joulukuu 2009



Arja Alho on Ytimen päätoimittaja.

Kuvat: Topi Laiti

ten vapausoikeuksien rinnalle ihmisten muut 
taloudelliset, sivistykselliset ja sosiaaliset pe-
rusoikeudet.

AT: Omistamisen oikeus tulee jo roomalaises-
ta oikeudesta. Se taitaa ollakin viimeisiä Roo-
man valtakunnan jäänteitä. 

AA: Palataan vielä tähän, että asioista on pu-
huttava niitten oikeilla nimillä. Kuinka vaikeaa 
se on?

AT: Se on vaikeaa kirjoittajalle, joka on 
riippuvainen arvostelunsa kohteesta. Vapaalle 
kirjailijalle se on helppoa.

AA: Minusta tuntuu, että riippuvuus selittää 
myös poliittisen puheen ja keskustelun kätkey-
tymistä kiertoilmaisuihin. Poliittisen toiminnan 
kenttä on kovin monimutkainen riippuvuussuh-
teiden verkosto. Silti vaikkapa politiikan vaikut-
tavuutta ei voida arvioida, ellei olla rehellisiä 
ja kiertelemättömiä. Jotenkin minusta tällä 
on yhteyttä politiikasta vieraantumiseen, että 
ihmiset näkevät, ettei tämä ole totta. Minusta 
ongelma on, että poliittisesta eliitistä on tullut 
niin suljettu, ettei siellä oikein pystytä olemaan 
riippumattomia ja siksikin politiikan puheesta 
on tullut niin käsittämätöntä tai sitten sitä ei 
ole ollenkaan, vaietaan. 

AT: Eikä olla edes hiljaa, vaan sen sijaan lau-
letaan eduskunnan karaokekerhossa! Tiesivät-
köhän ihmiset ollenkaan ennen eduskunnan ur-
heilukerhon talousskandaalia, miten valtavasti 
eduskunnassa on harrastuskerhoja. Tuntuu 

siltä, että eduskunta on lastentarha. Mikseivät 
poliitikot pelaa jalkapalloa tai laula kuorossa 
tavallisen ihmisten kanssa? Kun kuuntelee kaik-
kia näitä kiertoilmaisuja, niin tulee tunne, että 
paljon on puhetta mutta ei niistä maha täyty.

AA: Ehkäpä se juuri ilmentää eristymisestä ja 
vieraantumisesta. Luuletko, että kirjallisuuden 
avulla politiikka voisi käsitellä vaikeita asioita, 
saada tuntumaa elämismaailmaan kun muutoin 
satunnaiset kohtaamiset ihmisten kanssa jäävät 
kovin pinnallisiksi?

AT: Kirjallisuuden tehtävä ei ole vaikuttaa 
politiikkaan. Sen tehtävä on vaikuttaa ihmisiin, 
ja kirjallisuus on hidas vaikuttaja. Vasta vuosi-
kymmenet kertovat mikä kirja elää ja millä on 
vaikuttavuutta. Kirjallisuus ei voi olla saarnaa-
mista eikä edes opettamista, vaan se on lukijan 
kanssa yhdessä etsimistä - ja jos sieltä jotain 
löytyy, niin hyvä on. En haluakaan, että minun 
kirjani vaikuttaisivat politiikkoihin niin, että ne 
alkaisivat paasaamaan jotain sillä perusteella. 
Mutta jos ne vaikuttaisivat ajatteluun, niin se-
hän olisi hyvä asia. 

AA: Entäs menneisyyden hallinnan kannalta? 
Nyt elämme online-todellisuudessa emmekä 
muista eilistä vanhempia asioita. Voisiko kirjal-
lisuudella olla merkitystä menneisyyden hallin-
nassa ja samalla tulevaisuuden ennakoimisessa?

AT: Miksei. Kirjallisuus pystyy käsittelemään 
asioita monella eri tasolla. Mutta kirjan kir-
joittaminen on sellainen prosessi, ettei siinä 

voi ajatella mitään tiettyjä tendenssejä. On 
idea ja sen kehittely, on ihmiset, jotka kirjassa 
toimivat. Sitä sitten yrittää pitää kiinni päätee-
moista ja kun kirja on valmis, ihmettelee, että 
tällainenko siitä tuli. Kirjallisuus ei ole koskaan 
analyysia, se on synteesiä kaikesta mahdolli-
sesta. Sen on oltava vaistonvaraista. Heti kun 
ryhtyy jotakin tendenssimäisesti rakentamaan, 
lukijat sanovat, ettei kiinnosta. Sopassa pitää 
olla monenlaisia klimppejä, jotta se maistuisi.

AA: Lähdimme liikkeelle, että sinä vapaana 
kirjailijana voit sanoa sen mitä moni ei uskalla, 
vaikkapa nyt sen, että Suomi on sotaa käyvä 
siirtomaavalta.

AT: Jos kaikki ne rahat, jotka viimeisten kah-
denkymmenenviiden vuoden aikana Afganista-
nissa on pantu sotimiseen, olisi käytetty ihmisten 
kouluttamiseen ja hyvinvoinnin kasvattamiseen 
sen sijaan, että kaikki on pommitettu tuusan 
nuuskaksi, tilanne olisi aivan toinen. Ja jos ame-
rikkalaiset olisivat malttaneet olla vain kohtuul-
lisen ahneita varastaessaan öljyä, uskoisin, ettei 
meillä olisi nyt mitään ongelmaa terrorismista.

AA: Jotenkin sitä toivoisi, että toisenlainen 
maailmanjärjestys olisi mahdollinen. Nyt on 
kolisteltu oikein kunnolla ääripäitä. Voisiko uu-
denlainen kumppanuus olla mahdollista? Voiko 
politiikka tehdä sen?

AT: Ilman muuta siihen pitää uskoa, että 
yhteiskunnat kehittyvät parempaan suuntaan. 
Kansalaisiahan poliitikotkin ovat ja vaikka 
demokratia toimii usein helvetillisen huonosti 
niin siellä missä itsevaltiaita on nostettu, aina 
ne ovat katastrofiin päätyneet. Siksi pitää us-
koa, että ihmiset kehittyvät parempaan suun-
taan, pikkuhiljaa. Ja jos ajattelee vaikkapa 
omia vanhempiaan, emmehän me enää saman-
laisia ole ja etenkin kun katsoo omia lapsiaan, 
ovathan he meitä fiksumpia. Muutokset ovat 
hitaita – Jumalan kiitos – ja siksi virheetkään 
eivät pääse niin kovin suuriksi.

AA: Ihminen siis muuttuu ja tulee sittenkin 
paremmaksi?

AT: Kyllä. Muistan, että koulussa kerrottiin 
kirkkohistorian tunnilla, että 1700-luvulla oli 
Suomen kirkoissa lehtereillä kylttejä, joissa 
kiellettiin sylkemästä permannolle. Enää ei 
kenenkään mieleen tulisi sylkeä kirkossa lehte-
riltä permannolla olevien päälle. Kyllä ihminen 
siis ainakin vähän on muuttunut parempaan 
suuntaan.
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S 
uomeen tarvitaan systemaattinen pa-
luupolitiikka turvapaikkahakemusten 
kielteisiä päätöksiä varten. Kielteisen 
päätöksen saaneet tarvitsevat niin 
apua paluun käytännön järjestelyissä 
kuin tietoa kohdemaan tilanteesta.

- Inhimillinen ja oikeudenmukainen paluu on 
palaajan kannalta mahdollisimman omaehtoi-
nen. Paluuseen varautuminen olisi oikeastaan 
jo aloitettu kertomalla turvapaikanhakijalle eri 
päätösvaihtoehdoista sekä niiden seurauksis-
ta, Sukupuolisensitiiviset paluun tukitoimet 
-hankkeen tutkija Tiina Kanninen Tampereen 
yliopiston Rauhan- ja konfliktintutkimuskes-
kuksesta sanoo. Hanke rahoitetaan pääosin 
Euroopan unionin paluurahastosta.

- Kielteisen päätöksen saaneella olisi aikaa 
valmistautua paluuseen ja häntä autetaan 
käytännön järjestelyissä. Hänelle annettaisiin 
mahdollisimman kattavasti tietoa kohdemaasta 
ja tarvittaessa pieni rahasumma matkan aikana 
vastaantulevista kustannuksista selviämiseksi, 
hän jatkaa.

Kielteisiä turvapaikkapäätöksiä annetaan 
enemmän kuin myönteisiä. Kielteisen päätöksen 
yhteydessä päätetään samalla hakijan käännyttä-
misestä, jollei ole erityisiä syitä jättää tekemättä 
maasta poistamista. Kun käännyttämispäätös on 
lainvoimainen, niin henkilö poistetaan maasta. 

- Kestävän paluupolitiikan lähtökohta on 
kestävä turvapaikkapolitiikka. Turvapaikkaha-
kemukset pitää tutkia yksilöllisesti ja hakijalla 
pitää olla oikeus valittaa päätöksestä, mikä 
Suomessa toteutuukin. Kielteinen turvapaikka-
päätös on perusteltava ja kerrottava perusteet 
hakijalle, tiedottaja Sanna Rummakko Pako-
laisneuvonnasta kertoo.

- Suomessa kielteisen päätöksen saaneet 
todella poistetaan maasta, heitä ei jää tänne 
laittomasti oleskelemaan, Pakolaisneuvonnan 
toiminnanjohtaja Eva Lindberg korostaa.

Toisin kuin jää joissakin Etelä-Euroopan 
maissa.

- Turvapaikanhakijoille annetaan kielteinen 
päätös, mutta viranomaiset eivät poista heitä 
maasta. Monille ainoa vaihtoehto on jäädä 
oleskelemaan ilman lupaa ja ilman oikeuksia, 
Rummakko lisää.

Vastuu loppuu, kun  
palautus on toimeenpantu

Vaikka turvapaikkapolitiikka olisikin hyvällä 
mallilla, niin Suomen paluupolitiikasta löytyy 
huomautettavaa ihmisoikeuksien näkökulmasta 
tarkasteltuna. Esimerkiksi niin sanotut Dublin 
päätökset tarkoittavat hakijan palauttamista 
siihen EU-maahan, josta hän on ensimmäiseksi 
hakenut turvapaikkaa. Monissa Etelä-Euroopan 
maissa turvapaikanhakijoiden kohtelu on kui-
tenkin epäinhimillistä.

- Tällä hetkellä Suomen vastuu palautetta-
vasta turvapaikanhakijasta loppuu palautuk-
seen. Paluun jälkeinen monitorointi ei ole tällä 
hetkellä minkään tahon vastuulla, joten sitä ei 
tehdä, Sanna Rummakko tiivistää.

Monitoroinnin ja seurannan puute saattaa 
tarkoittaa mahdollisten väärien kielteisten pää-
tösten piiloon jäämistä.

- On ollut tapauksia, joissa on mielestämme 
ollut riski, että palautettu joutuu vaaraan tai 
epäinhimillisesti kohdelluksi kotimaassaan. 
Viranomaiset ja tuomioistuimet eivät ole usko-
neet hakijaa. Hakijan kohtalosta käännyttämi-

sen jälkeen ei yleensä valitettavasti saa tietoa, 
Pakolaisneuvonnan johtava lakimies Marjaana 
Laine kertoo.

Integraatio Suomen turvapaikkaprosessissa 
tarkoittaakin toistaiseksi useimmiten vain Suo-
meen integroitumista. Sisäasiainministeriössä 
ongelma on kuitenkin tiedostettu ja siellä tavoi-
tellaan kansainvälisten ja paikallisten toimijoi-
den verkottamista palaajien tueksi esimerkiksi 
asunto-, koulutus-, työnhaku-, yrittäjyys- ja 
huoltajuusasioissa.

- Joissakin maissa on järjestetty Kansainväli-
sen siirtolaisjärjestön (IOM) kautta laajennettuja 
paluuohjelmia, joissa tarjotaan tukea uudelleen 
integraatioon esimerkiksi taloudellisen avustuk-
sen turvin, tarjoamalla apua yrityksen perusta-
misessa tai työpaikan löytämisessä, Tiina Kanni-
nen mainitsee.

Turvallisuus ei aina  
tarkoita arjen turvallisuutta

Merkittävimpiä turvapaikanhakijoiden paluumai-
ta on tällä hetkellä Afganistan, josta myös tuli 
viime vuonna kolmanneksi eniten turvapaikan-
hakijoita. Syystäkin Sukupuolisensitiiviset paluun 
tukitoimet -hankkeessa keskitytään Afganistaniin 
ja Irakiin palautettaviin ja palaaviin henkilöihin.

- Palautukset Afganistaniin ovat ongelmalli-
sia, sillä palautetuilla ei aina ole edellytyksiä 
elää siellä. Heistä voi silloin tulla maan sisäisiä 
pakolaisia ja samaan aikaan yritetään siviili-
kriisinhallinnan avulla vakauttaa maan oloja. 
Pakolaisten määrän lisääminen ei sitä edesauta, 
Tiina Kanninen huomauttaa.

Palautus poliisin toimesta tapahtuu aina 
useimmiten hakijasta riippumattomaan tiettyyn 

Asiantuntijoiden mukaan Suomen politiikka 
kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden 
palauttamisessa lähtömaihinsa ei ole täysin 
valmis. Ongelmia aiheuttavat muun muassa 
palautukset Etelä-Eurooppaan ja konfliktialueille, 
kirjoittaa Mia Hemming.

Turvapaikanhakijoiden
KÄÄNNYTTÄMINEN 
TÖKKII
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Mia Hemming on tamperelainen vapaa 
toimittaja.

Kuva: Janne Hukka

Säilöönottoyksiköt 
muistuttavat vankiloita. 
Niihin kuitenkin joudutaan 
ilman, että on tehnyt  
mitään rikollista.

paikkaan, kuten Afganistanin kohdalla pääkau-
punkiin Kabuliin. 

- Ihmiset palautetaan usein paikkakunnalle, 
jossa he eivät ole ikinä asuneet ja jossa heillä  
ei ole minkäänlaisia verkostoja. Ilman rahaa  
ja kulkuvälineitä tai turvattomuuden takia koti-
paikkakunnalle siirtyminen voi olla mahdoton-
ta, Marjaana Laine havainnollistaa.

Kun päätöksentekijä arvioi lähtömaan turval-
lisuustilannetta, UNHCR:n kannanotot ja muu 
luotettava tieto alueesta on otettava huomioon. 
Tässä suhteessa Suomen käytäntö on Laineen 
mukaan monia muita parempi. Välillä Maahan- 
muuttoviraston linja kuitenkin poikkeaa 
UNHCR:n ohjeistuksesta. Virasto esimerkiksi 
katsoo vastoin järjestön näkemystä, ettei Irakin 
pääkaupungin Bagdadin turvallisuustilanne 
muodosta kotiinpaluun estettä.

- Suomen viranomaiset katsovat tällä hetkellä 
myös Afganistanin pääkaupungin Kabulin riittä- 
vän turvalliseksi, joten käännytyspäätöksiä teh-
dään. Afganistanissa turvallisuustilanne kuiten-
kin vaihtelee, ja viranomaisten on otettava se 
huomioon, kun he päättävät käännyttämisestä 
tai päätöksen toimeenpanosta, Laine korostaa.

Sääntöjen puute  
aiheuttaa kärsimystä

Useimmiten oleskelupaikkakunnan poliisi antaa 
hakijalle tiedoksi kielteisen turvapaikkapäätök-
sen ja siihen liittyvän käännyttämispäätöksen. 
Tavallisesti poliisi kertoo samassa yhteydessä 
mahdollisuudesta poistua maasta omaehtoisesti. 
Tätä ei kuitenkaan ole säännelty eikä ohjeistettu.

- Omaehtoiseen maasta poistumiseen on 
tarjolla avuksi yksittäisiä ohjelmia, jolloin osa 
omaehtoisesti poistuvista saa apua ja osa ei. 
Poliisin toimesta poistettavat eivät saa tukea 
paluuseen. Se tarkoittaa osan kohdalla ikään 
kuin rankaisemista siitä, että oikeasti pelkäävät 
palaamista, Tiina Kanninen huomauttaa.

Poliisin toimesta poistettavia ulkomaalaisia 
voidaan myös ”rangaista” ottamalla heidät säi-
löön maasta poistamispäätöksen täytäntöön- 
panoa varten. Tämä edellyttää perusteltua  
aihetta olettaa, että hän muuten piileskelemällä 
vastustaa maasta poistamista.

- Säilöönottoyksiköt muistuttavat vankiloi-
ta. Niihin kuitenkin joudutaan ilman, että on 
tehnyt mitään rikollista. Tässä asiassa paluupo-
litiikasta voitaisiin tehdä inhimillisempää, Eva 
Lindberg miettii.

Suomessa sisäasiainministeriö ohjeistaa va-
raamaan kohtuullisen ajan maassa pitempään 

oleskelleelle ulkomaalaiselle järjestää asiansa 
ennen maasta poistamisen täytäntöönpanoa. 
Käännyttämispäätöksen täytäntöönpanoon on 
kuitenkin ryhdyttävä päättäväisesti tarkoituk-
senmukaisia keinoja käyttäen. Käytännöksi 
on tullut, että maasta poistamisen täytäntöön-
panon tulisi tapahtua noin kahden viikon kulu-
essa päätöksen tiedoksiannosta, kun turva- 
paikkahakemus on käsitelty niin kutsutussa 
normaalimenettelyssä.

- Mahdollisimman väärin on toimia niin, että 
henkilö noudetaan yllättäen poistettavaksi maas-
ta. Turvapaikanhakija saattaa olla ollut Suomes-
sa useita vuosia odottaen lopullista päätöstä, 
jolloin hänellä tulee olla mahdollisuus hyvästellä 
tutut ja työkaverit. Kun hakijan palauttamiselle 
ei ole mitään rikosperusteita, niin viranomaiset 
voisivat paremmin huomioida useiden vuosien 
aikana Suomeen syntyneet siteet ja muut inhi-
milliset syyt. Ulkomaalaislaki sallisi sen, kyse on 
lain tulkinnasta, Marjaaana Laine kertoo.

Kielteisen päätöksen täytäntöönpanokiellon 
odottamisesta ei ole säädöksiä. 

- Kielto on toisinaan tullut, kun henkilö on 
jo poistettu maasta. Käännytyksen täytäntöön-
panon säännöksiä pitäisi selkeyttää, Laine 
muistuttaa.

Turvapaikkahakemuksen käsittelyä odotellessa hakijat 
asuvat vastaanottokeskuksissa ympäri Suomea. Hakijoilla, 
kuten tämän kuvan Kontiolahden vastaanottokeskuksen 
asukkailla, on mahdollisuus opetella suomea.

13Numero 4Joulukuu 2009



K 
irkon rooli turvapaikanhakijoiden 
asiassa nousi esille voimakkaasti 
kesällä 2007. Suomen ekumeeninen 
neuvosto oli jo pitkään järjestänyt 
asiasta seminaareja ja valmistanut 

ohjeet seurakunnille, miten menetellä jos tur-
vapaikanhakija kääntyy seurakunnan ja kirkon 
puoleen apua saadakseen. Tällaisia tapauksia 
oli ollut runsaasti muissa maissa, muun muas-
sa Ruotsissa. Myös Suomessa oli seurakunnilta 
kyselty apua jo vuosien ajan.

Julkisuudessa nousi kohu, kun kävi ilmi että 
Turun Mikaelinseurakunta oli ottanut suojiinsa 
ja ryhtynyt viranomaiskäsittelyissä auttamaan 
erästä pakolaiseksi pyrkinyttä kurdinaista. 
Ensimmäisessä vaiheessa tämä oli saanut kiel-
teisen päätöksen. Media puhui suojapaikasta 
tai turvapaikasta, jonka seurakunta oli antanut. 
Vähän myöhemmin samana vuonna ilmeni 
muita vastaavanlaisia tapauksia, ensinnä Kuo-
piossa ja Tampereella.

Julkinen keskustelu nosti esille myönteis-
ten kannanottojen lisäksi kaksi kriittistä ja 
kirkon toimintaa voimakkaasti arvostellutta 
näkökohtaa. Ensinnäkin katsottiin, että kirkko 

lähti vastustamaan viranomaisten toimintaa ja 
päätöksiä ja asettui siten kannattamaan laitonta 
menettelyä. Toiseksi esille tuotiin arvelu, että 
hyväntahtoisia kirkon edustajia käytetään täl-
laisessa toiminnassa hyväksi ja että kirkon ei 
tulisi toiminnallaan ylipäätään pyrkiä saamaan 
lieventäviä muutoksia viranomaisten tiukkaan 
linjaan turvapaikanhakijoiden käsittelyssä. Kes-
kustelussa tuli ilmi runsaasti kielteisiä asenteita 
pakolaisten vastaanottoon maahamme.

Se tieto, että seurakunta toimi hyvässä lä-
heisessä yhteistyössä viranomaisten kanssa, 
neuvotteli menettelytavoista eikä myöskään 
”piilotellut” avunhakijoita, ei selvästikään ollut 
mennyt läpi tiedotusvälineissä. Mikaelinseu-
rakunnan kirkkoherrasta tehtiin jopa kantelu, 
jonka ratkaisussa eduskunnan oikeusasiamies 
katsoi, ettei seurakunnassa oltu toimittu moitit-
tavalla tavalla eikä lainvastaisesti. 

Mihin sivistys on hävinnyt?

Yhteiskunnassamme onkin ilmennyt yllättä-
vän paljon kielteisiä ja vihamielisiä asenteita 
turvapaikanhakijoita ja yleensäkin maahan-

Kirkon roolia turvapaikanhakijoiden 
auttamisessa on kritisoitu monesta 
syystä. Heikkojen ja turvattomien 
auttaminen on kuitenkin kirkon 
perustehtävä.

Suomen evankelis-
luterilaisen kirkon rooli 
turvapaikanhakijoiden 
suojelijana on ollut voimakkaan 
kritiikin kohteena. Heikkojen 
suojelu ja lähimmäisenrakkaus 
ovat kuitenkin kristinuskon 
perimmäisiä opetuksia, jotka 
tuntuvat unohtuneen monelta 
suomalaiselta, kirjoittaa 
arkkipiispa Jukka Paarma.

JOKAINEN VOI OLLA
laupias samarialainen
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Jukka Paarma on Suomen evankelis-
luterilaisen kirkon arkkipiispa ja Suomen 
ekumeenisen neuvoston puheenjohtaja.

Kuva: Timo Newton-Syms

Meidän moraalimme punnitaan sen mukaan, 
miten me autamme keskellämme olevia nälkäisiä, 
janoisia, kodittomia, sairaita, vankeja.

muuttajia kohtaan. Olen ihmetellyt, eikö toisen 
ihmisen, myös muukalaisen kunnioittaminen 
ja auttaminen ole selviö Suomen kaltaisessa 
sivistysvaltiossa? Eikö se, ettei toista ihmistä 
sorreta, väheksytä tai pilkata, kuulu sellaiseen 
kohteliaisuuteen, suvaitsevaisuuteen ja sivisty-
neeseen käyttäytymiseen, jonka suomalainen 
on oppinut jo kotoa tai ainakin koulusta? Onko 
suvaitsevaisuus hävinnyt meidän luontaisesta 
arvomaailmastamme?

Käydyssä keskustelussa monet tahot, niiden 
joukossa kirkot ovat käyneet vastustamaan 
ennakkoluuloja ja ovat nostaneet esiin ihmis-
oikeudet ja yleiset eettiset periaatteet. Yhdisty-
neiden kansakuntien ihmisoikeuksien julistuk-
sessa todetaan, että kaikilla ihmisillä on oikeus 
turvallisuuteen ja koulutukseen. Kun omassa 
yhteiskunnassamme tahdomme pitää huolta 
tasa-arvosta ja kaikkien ihmisten oikeudesta 
arvokkaaseen elämään, ei ole kohtuullista, että 
meille pyrkiviä hädässä olevia ihmisiä kohdel-
taisiin muutoin kuin ihmisarvoa kunnioittaen.

Ne, jotka lähtevät kodeistaan ja kotimaastaan 
pakolaisiksi ja etsivät peloissaan turvapaikkaa,  
eivät yleensä tee sitä vapaaehtoisesti. Jos luo-
tamme siihen, että viranomaiset karsivat jou-
kosta väärillä perusteilla tänne pyrkivät, ovat 
tulijat niitä, jotka todellinen hätä on pannut 
liikkeelle. Monella on takanaan vuosien sinnit-
tely pakolaisleireillä niukalla toimeentulolla. 
Yhteistä on huoli ja hätä sekä omasta että 
kotiin jääneiden omaisten turvallisuudesta. 
Pakolaisten kertomukset ovat usein liikuttavia, 
ja hätätila näkyy jo pelokkaassa tai masentu-
neessa ulkoisessa olemuksessa.

Kirkon näkökulma  
pohjautuu empatiaan

Jeesuksen opettama malli toisen ihmisen koh-
taamisessa on kultainen sääntö. On asetuttava 
toisen asemaan, käytettävä sekä harkintaa että 
sydäntä, empatiaa. Siitä avautuu oikea käyttäy-
tymismalli. Heikoimmista on pidettävä huolta. 
Omassa yhteiskunnassamme turvapaikanhaki-
jat ja pakolaiset ovat usein juuri siinä joukossa.

Raamattu kertoo sekä Vanhassa että Uudessa 
testamentissa, miten toisen kansan jäseniin 
tulee suhtautua. Israelin kansaa, joka on lähes 
koko historiansa ajan elänyt vihamielisten kan-
sojen naapurina, opetettiin asettumaan muu-

kalaisen asemaan ja kohtelemaan tätä oikein, 
sillä Mooseksen toisen kirjan mukaisesti ”olet 
itsekin ollut muukalaisena Egyptissä”.

Jeesus antoi tunnetuimman lähimmäisen 
auttamista koskevan opetuksensa kertomuksen 
muodossa, jossa auttaja ja autettava olivat eri 
kansallisuutta, vieläpä toinen toistaan vierok-
suvaa. Kertomus laupiaasta samarialaisesta 
osoittaa, että myös toista kansallisuutta, rotua 
ja uskontoa edustava ihminen on lähimmäinen.

Jeesuksen vertausta viimeisestä tuomiosta 
on usein pidetty kristillisen auttamistoiminnan 
perusohjeena. Meidän moraalimme punnitaan 
siinä sen mukaan, miten me autamme keskel-
lämme olevia nälkäisiä, janoisia, kodittomia, 
sairaita, vankeja. Vertauksessa käytetty sana, 
joka on suomennettu sanalla koditon, tarkoittaa 
muutakin kuin vain kotia vailla olevaa, nimittäin 
vierasta, muukalaista. Edellinen vuoden 1938 
raamatunkäännös ilmaisikin sen oikeastaan osu-
vammin pyrkiessään tuomaan tämän ajatuksen 
esille sanalla outo. Jeesus sanoi: ”Minä olin outo 
ja te otitte minut huoneeseenne”.

Rajoillemme tulevat turvapaikanhakijat ovat 
varmaan näitä ”outoja”, jotka tarvitsevat sitä, 
että ottaisimme heidät ”huoneeseemme”, yh-
teiskuntaamme. Monet omatkin kansalaisem-
me ovat vailla työtä, monet asuvat huonoissa 
oloissa. Apua tarvitsevia suomalaisia ja maa-
hanmuuttajia ei ole kuitenkaan oikein panna 
vastakkain kun kysellään, keitä tulee auttaa. 
Molemmista on huolehdittava. Monen turva-
paikanhakijan ja kiintiöpakolaisen kohdalla 
saattaa olla kysymys koko elämästä. Siihen ei 
heidän kotimaansa ole antanut mahdollisuutta.

Suhtautumisessa erilaisiin maahanmuuttajiin 
on siis käytettävä oikeaa tietoa, tervettä har-
kintaa, maalaisjärkeä ja sydäntä, joka on avoin 
toisen ihmisen hätätilalle. Tähän perustuvat 
myös kirkkojen ohjeet turvapaikanhakijoiden 
suojelusta. Niiden mukaan suojapaikka seura-
kunnan hoivista voidaan tarjota, jos vähintään 
yksi seuraavista ehdoista täyttyy:
1. Hakijalla on perusteltu vainon pelko.
2. Hänen perhe-elämäänsä kohdistuu vakava 

uhka.
3. Hänen tähänastinen turvapaikkaprosessinsa 

ei ole ollut oikeudenmukainen.
4. Hänen turvapaikkahakemuskäsittelyynsä 

liittyvä tutkinta on ollut puutteellinen.

Lähimmäisenrakkaudesta 
toimintaan

Pääsiäisen edellä, paastonaikana 2009 maam-
me eri kirkkojen johtajat kertoivat kantavansa 
huolta maahanmuuttajien asemasta Suomessa 
sekä heihin kohdistuvista asenteista. Viiden-
toista kristillisen kirkon johtajat antoivat yhdes-
sä julistuksen. 

- Jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi 
ja kutsuttu yhteyteen Jumalan kanssa. Kaikki 
ovat sen vuoksi tasavertaisia ja vastuussa toinen 
toisistaan. Yhteisessä ihmisyydessä kuulum-
me toinen toisillemme. Jumala kutsuu meitä 
tulemaan lähimmäisiksi, huomaamaan toisten 
tarpeet. Meidän tilanteessamme tämä tarkoit-
taa, että kirkkojen ja kristittyjen on asetuttava 
niiden puolelle, jotka ovat uhattuina tai joita 
yhteiskunnan tuki ei tavoita. Evankeliumin 
mukaan joudumme vastaamaan siitä, kuinka 
olemme kohdanneet lähimmäisen. Viimeisellä 
tuomiolla meiltä kysytään, olemmeko huoman-
neet hänet, joka tarvitsee meitä – syrjäytyneen, 
kodittoman, pakolaisen. Heissä olisimme koh-
danneet Kristuksen, sen loppupuolella todettiin. 

Etiikka ei ole koskaan vain teoreettisia peri-
aatteita. Se vaatii käytännön toimintaa. Käytän-
nön ratkaisuja tehtäessä vasta koetellaan etiik-
kamme ja moraalimme vakavuus. Kirkonjohta-
jien paastojulistuskin päättyi etsimään myös 
käytännöllisiä toimintalinjauksia. 

Kirkossa tahdomme puolustaa niitä muuka-
laisia, ”outoja”, jotka tänä aikana etsivät elinsi-
jaa ja turvaa meidän maastamme. Käytännössä 
isommat seurakunnat ja seurakuntayhtymät 
ovat asettaneet maahanmuuttajia varten omat 
työntekijät, pää- tai osatoimiset. Useimmiten 
heillä on diakonia- ja sosiaalialan koulutus. 
Maahanmuuttajia varten on omaa toimintaa 
seurakuntien tiloissa niillä paikkakunnilla, jois-
sa on suurempi tulijoiden ryhmä. Yleisen asen-
neilmaston muokkaaminen on kirkon työssä 
tärkeimmästä päästä.

Tuntuu kuin meidän yhteiskuntamme paljon 
puhuttu suvaitsevaisuus olisi käytössä vain 
tarkkaan valikoiduilla alueilla. Se, että sitä 
riittää niin vähän maahanmuuttoasioissa, on 
minusta hälyttävää. Jos meiltä riittää tervetu-
lotoivotus vain niille hyvin koulutetuille, jotka 
tuovat mukanaan meitä taloudellisesti hyödyt-
tävää osaamista, olemme paitsi moraalisesti 
myös sosiaalisesti vaarallisella tiellä. Globaa-
lissa maailmassa kansainvälisyys ja ihmisten 
liikkuminen vääjäämättä lisääntyy, myös täällä 
pohjoisessa. Yhteiskuntamme ei käy hyvin ellei 
asenneilmastomme muutu.
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Juha Sihvola toimii Filosofisen psykologian, moraalin ja 
politiikan tutkimuksen huippuyksikön johtotehtävissä 
Helsingin ja Jyväskylän yliopistoissa.

P 
rofessori Timo Vihavainen on saanut runsaasti 
julkisuutta maahanmuuttoon penseästi suhtau-
tuvilla puheenvuoroillaan. Suomeen vakituises-
ti muuttavien täytyy hänen mukaansa ainakin 
kotoutua. Siitä ei näet seuraa hyvää, jos syntyy 
rinnakkaiskulttuureja, jotka eivät integroidu Suo-

meen vaan johonkin muuhun yhteisöön.
Haastattelulausunnot jättävät epäselväksi, mitä kotoutu-

misvaatimus tarkoittaa. Vihavaisen tuore teos Länsimaiden 
tuho tulkitsee vaatimuksen varsin vahvasti. Liika monikult-
tuurisuus, moniarvoisuus ja yksilökeskeisyys ovat professo-
rin mukaan murentaneet suomalaista kulttuuria. Tuho seu-
raa, jos kansa kadottaa yhteisen näkemyksen siitä, mikä 
on hyvää, oikeaa ja sivistynyttä. Vihavaisen ajatus on, että 
maahanmuuttajilta pitää vaatia kaikilla elämänaloilla: maas-
sa maan tavalla.

Vihavaisen visiostakin seuraa länsimaiden tuho: kulttuu-
rin yhtenäisyyden nimissä hän on valmis luopumaan muun 
muassa uskonnon- ja omantunnonvapaudesta sekä muista 
ihmisoikeuksista. Maahanmuuttajien kotoutumisvaatimusta 
voidaan puolustaa paremminkin perustein, mutta samanai-
kaisesti voidaan puolustaa myös heidän oikeuttaan omaan 
kulttuuriseen ja uskonnolliseen perinteeseensä.

Yhteiskunnassa on reunaehtoja

Kotoutumisessa on kysymys myös siitä, että ymmärre-
tään uskonnonvapauden ja monikulttuurisuuden moraaliset 
ja poliittiset reunaehdot. Vihavaista paremman lähtökohdan 
aiheen ymmärtämiseksi tarjoaa yhdysvaltalaisen filosofin 
John Rawlsin teos Political Liberalism (1993).

Rawls esittää toimivan ehdotuksen sellaisesta yhteiskun-
nasta, jossa eri kulttuuriperinteet, ennen kaikkea uskonnot 
ja elämänkatsomukset, voivat elää sovussa ja toisiaan kun-
nioittaen. Tällöin on löydettävä yksimielisyys poliittisista  
periaatteista, joiden vallitessa rauha säilyy ja kansalaisten 
poliittinen tasa-arvo toteutuu mutta samalla vallitsee mah-
dollisimman laaja vakaumusten vapaus ja tasa-arvo. Poliitti-
sen järjestelmän tulee olla neutraali suhteessa erilaisiin  
uskonnollisiin ja ei-uskonnollisiin vakaumuksiin.

Uskonnonvapauden nimissä ei Rawlsin kuvaamassa yh-
teiskunnassa saa tehdä mitä tahansa. Monikulttuurisuus ei 
tarkoita, että kaikki käy. Ihmisarvo, perusoikeudet ja yhteis-

kuntarauha määrittävät vapauden reunaehdot. Niihin kuu-
luu myös maahanmuuttajien kotouttaminen, mutta se on 
tasapainon hakemista yhtenäisen kulttuurin ja katsomusten 
moninaisuuden väliltä, ei komentelevaa assimilaatiota.

Valtiokirkon kipupisteet

Uskonnonvapauden ja vakaumusten tasa-arvon rajojen  
määrittelyä ja siihen liittyvää uskontopolitiikkaa ei tarvita  
vain maahanmuuton takia. Vaikka Suomen luterilaisuus on 
poikkeuksellisen hyvin asemansa säilyttänyt valtauskonto,  
jota noin 80 prosienttia kansalaisista tunnustaa, myös kanta- 

väestön keskuudessa on erilaisia uskonnollisia ja ei-
uskonnollisia elämänkatsomuksia, joiden käsitykset 
elämän tarkoituksesta ja eettisestä perustasta ovat ris-
tiriitaisia. Myös siksi on tehtävä uskontopolitiikkaa.

Suomalaisessa uskontopolitiikassa on kipupistei-
tä. Useat niistä koskevat evankelis-luterilaisen kir-
kon asemaa. Sopiiko valtionkirkkoasema vakau-
musten tasa-arvoon? Suositaanko luterilaisia mui-
den uskontojen ja uskonnottomien kustannuksella? 
Mitä pitäisi ajatella näkyvästä uskonnollisesta pu-
keutumisesta tai muslimien ja juutalaisten ympäri-
leikkauskäytännöistä? Millaista pitäisi olla koulujen  
uskonnonopetus? Pitääkö jumalanpilkka kieltää 
laissa? Saako uskonto näkyä julkisten laitosten se-
remonioissa ja muussa toiminnassa?

Hyvä lähtökohta uskontopoliittisten kiistojen rat-
kaisemiseksi on pitää kiinni mahdollisimman laajasta oman-
tunnonvapaudesta. Silloin ollaan valmiita jopa tekemään 
poikkeuksia kaikkia koskeviin sääntöihin, ellei ole yhteiskun-
tarauhaan tai ihmisoikeuksiin perustuvia pakottavia syitä teh-
dä toisin. Poliittisen järjestelmän ja julkisen elämän on oltava 
mahdollisimman neutraaleja suhteessa uskonnollisiin ja ei-us-
konnollisiin vakaumuksiin. Kiistat eivät ole silti helppoja rat-
kaista, vaan ne varmasti lisääntyvät myös Suomessa.

Juha Sihvola

Kotoutumisessa on 
kysymys myös siitä, 
että ymmärretään 
uskonnonvapauden ja 
monikulttuurisuuden 
moraaliset ja 
poliittiset reunaehdot.

Julkisuudessa käytävässä keskustelussa monikulttuurisuuden vaikutuksesta suomalaiseen 
yhteiskuntaan unohdetaan usein kotimaisen kulttuurin omat kipupisteet. Politiikassa tulisikin 
etsiä mahdollisimman neutraaleja ratkaisuja.

Maahanmuutto ja valtiokirkko 
vaakakupissa
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Tammisaaren synnytysosastolla 
panostetaan positiivisiin synnytys-
kokemuksiin. Kuvassa Tammisaaressa 
syntynyt Joel osoittamassa mieltään 
synnytysosaston puolesta.

elsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS:n hal-
litus päätti kokouksessaan 12. lokakuuta niukimmin 
mahdollisin äänin (8 – 9) sulkea Tammisaaren synny-
tysosaston kesän 2010 kynnyksellä. Päätöstä edelsivät 
toinen toistaan seuranneet sulkemisuhat yhteensä vii-

dentoista vuoden aikana.
Tammisaaren synnytysosaston päivät eivät kuitenkaan  

ole vielä luetut. HUS:n hallituksen päätöksen jälkeen Raa-
seporin, Inkoon ja Hangon kunnat ovat ryhtyneet selvit-
tämään eri vaihtoehtoja synnytystoiminnan jatkamiseksi 
Tammisaaressa. Vaihtoehtoina on esitetty koko sairaalan 
ostamista HUS:lta ja toimintojen jatkamista kuntien omalla 
rahoituksella, liittymistä HUS:n sijasta Varsinais-Suomen sai-
raanhoitopiiriin tai Tammisaaren synnytysosaston toiminnan 
jatkamista yksityisenä.

Samaan aikaan kansalaisliike Tammisaaren synnytysosas-
ton säilyttämiseksi jatkaa aktiivista toimintaansa. Facebookin 
Bevara Ekenäs BB –ryhmässä on tällä hetkellä reilut 4 500 
henkilöä. Yhdistyksen perustaminen on vireillä ja harkinnas-
sa on muun muassa kansalaiskeräyksen järjestäminen tuke-
maan kuntien mahdollisuutta ostaa sairaala itselleen.

Virkamiesvalmistelussa demokratiavaje

Tammisaarta puolustava kansalaisliike on saanut valtavat 
määrät ihmisiä liikkeelle. HUS:n hallitus on syksyn mittaan 
saanut satoja, ellei tuhansia yhteydenottoja Tammisaaren 
sulkemista vastustavilta kansalaisilta. Lukuisat kansalaiset 
ovat sulkemispäätöksen jälkeen tehneet oikaisuvaatimuksen 
HUS:n hallitukselle ja moni on ilmoittanut olevansa valmis 
viemään asian hallinto-oikeuteen asti, ellei HUS:n hallitus 
muuta tekemäänsä päätöstä.

Perusteita valitusprosessiin on lukuisia. Virkamiesvalmis-
telu on ollut tarkoitushakuista, yksipuolista ja puutteellista, 
pyydettyjen lausuntojen lukuisat säilyttämistä puoltaneet ar-
gumentit on ohitettu, kielilain vaatimukset on sivuutettu ja 
päätöksenteossa epäillään tapahtuneen menettelytapavirhe. 
On selvää, että päätös Tammisaaren synnytysosaston sulke-
misesta joudutaan avaamaan vielä uudelleen ja lopputulos 
tuolloin voi hyvin olla jotakin aivan muuta kuin lokakuussa. 
Myös HUS:n johto tietää tämän ja juuri siitä syystä se veti 
viime hetkellä asian uudelleenkäsittelyn pois 10. marraskuu-
ta olleen hallituksen kokouksen esityslistalta.

Vaikka HUS:n virkamiesjohto on useampaan otteeseen 
ilmoittanut halustaan lakkauttaa synnytykset Tammisaaressa 
– milloin milläkin perusteella – se ei tunnu hyväksyvän sitä, 
että päätöksen tekevät hallituksen jäsenet, eivät suinkaan 
virkamiehet. Virkamiesjohto ei tunnu myöskään ymmärtä-
vän sitä, että demokraattisessa järjestelmässä kansalaisten 
tahtoa ei noin vain voi sivuuttaa ilman seuraamuksia.

Kulttuuri tekee Tammisaaresta erilaisen

Mikä sitten tekee Tammisaaresta erityisen ja säilyttämisen 
arvoisen?

Syynä suosioon on Tammisaaren synnytysosaston edusta-
ma yksilöllinen synnytyskulttuuri. Tammisaaressa toimitaan 
synnyttäjälähtöisesti, hänen toiveitaan ja tarpeitaan sekä 
koko perhettä kuunnellen ja kunnioittaen. Synnyttäjää tue-
taan hyödyntämään omia voimavarojaan kannustamalla ak-
tiiviseen synnytykseen ja tarjoamalla kattava valikoima niin 
lääkkeettömiä kuin lääkkeellisiä kivunlievitysmenetelmiä. 
Esimerkiksi akupunktiota, homeopatiaa ja vyöhyketerapiaa 
on aina saatavilla ja kaikissa synnytyssaleissa on amme. 

Tammisaaren synnytysosastoa pelastamaan 
on noussut aktiivinen kansanliike. Suomessa 
ainutlaatuisen synnytyshoitokulttuurin 
kehittäminen on valtakunnallinen asia, kertovat 
Tanja Pirhonen ja Agneta Westerlund.

TAISTELU 
Tammisaaren
puolesta 
EI OLE VIELÄ OHI
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Tanja Pirhonen on Bevara Ekenäs BB 
–ryhmän jäsen.

Kuva: Tanja Pirhonen

Agneta Westerlund on Tammisaaren 
synnytys- ja lastenosaston osastonhoitaja.

Se, ettei synnytyksen 
kulkuun puututa lääkkeiden 
avulla, edistää tutkitusti 
synnytyksen sujuvaa ja 
turvallista kulkua.

Vyöhyketerapiaa kivunlievityksenä toivova 
synnyttäjä ei voi luottaa sitä saavansa muualla 
kuin Tammisaaren synnytysosastolla.

Se, ettei synnytyksen kulkuun puututa 
lääkkeiden avulla, edistää tutkitusti synnytyk-
sen sujuvaa ja turvallista kulkua. Sen sijaan 
toimenpiteet, kuten puudutukset ja oksitosii-
nin käyttö, lisäävät todennäköisyyttä uusien 
toimenpiteiden, kuten kalliin ja riskialttiin 
sektion, tarpeelle. Moderni lääketieteellinen 
osaaminen on kuitenkin välittömästi saatavilla 
sitä tarvittaessa ja kaikki samat kivunlievitys-
menetelmät ovat käytettävissä kuin muissakin 
synnytyssairaaloissa.

Tammisaaressa myös taataan perhehuone 
kaikille sellaista haluaville. Jos varsinaisia 

perhehuoneita ei ole vapaana, sellainen teh-
dään tavallisesta huoneesta. Se, että puoliso 
voi täysipainoisesti osallistua vauvan hoitoon 
alusta asti, on erittäin tärkeää vanhempi–lapsi 
-suhteelle ja koko perhedynamiikalle. Täysipai-
noinen osallistuminen ei ole mahdollista, jos 
puoliso joutuu lähtemään illalla kotiin äidin ja 
vauvan jäädessä sairaalaan. Tammisaaren syn-
nytysosastolla perhettä ei kotiuteta ennen kuin 
se itse kokee olevansa siihen valmis.

Tammisaaressa ei ole myöskään erillisiä  
osastoja synnyttämättömille, synnyttäville ja 
synnyttäneille, vaan kaikki toiminnot tapahtuvat 
saman osaston sisällä. Tämän ansiosta samat 
tutut kätilöt voivat hoitaa perheen synnytyksen 
ja sairaalassaoloajan alusta loppuun asti.

Suomessa on vain neljä WHO:n Baby Friend-
ly Hospital –sertifikaatin saanutta synnytysosas-
toa. Tammisaaren synnytysosasto on ensimmäi-
nen sertifikaatin saaneista ja HUS:in ainoa ser-
tifioitu synnytysyksikkö. Ruotsissa ja Norjassa 
lähes kaikki synnytysyksiköt ovat sertifikaatin 
saaneet ja esimerkiksi Kiinassa sertifioituja syn-
nytysyksiköitä on yli 6 000. Suomi kuuluu maa-
ilmanlaajuisesti siihen valtioiden joukkoon, jolla 
on vähiten Baby Friendly –sertifioituja synnytys-
yksiköitä. Monissa kehitysmaissakin sertifioituja 
synnytysyksiköitä on Suomea enemmän.

Synnytysosastolla kiinnitetään erityistä huo-
miota imetyksen tukemiseen. Tulokset näkyvät 
käytännön imetysluvuissa. Tammisaaren syn-
nyttäjistä 95 % imettää lasta kotiin lähtiessään. 
Vastaava luku koko Suomen osalta on 65 %. 
Vastaavasti Länsi-Uudenmaan äideistä 20 % 

Tammisaaren 
synnytysosasto 
on kokoaan 
suurempi 

M onia synnyttäjiä alkaa itkettämään,  
kun kätilö avaa ulko-oven ja ohjaa pe-
remmälle, synnytyssalin puolelle. Tur-

vallisuuden tunne onkin keskeinen tekijä syn-
nytyksen normaalille edistymiselle, ja sen 
varmistaminen pohja synnytyksen hoitotyölle 
Tammisaaren synnytysosastolla.

Hyvän hoitokulttuurin synnyttäminen on ollut 
pidempi prosessi kuin yksikään synnytys. Sen 
luominen, edistäminen ja ylläpitäminen ovat 
riippuvaisia inspiroituneista ja muita inspiroivis-
ta työyhteisön vetäjistä ja jäsenistä. Tammisaa-
ren synnytysosastolla sellaisia on monta.

Synnytysosaston täytyy toimia vuorokauden 
ympäri samalla tavalla. Pienessä työyhteisös-
sä päivystävän henkilökunnan varmistaminen 
on aina haaste. Raskas yötyö ja yöpäivystys on 
kuitenkin helpompaa työpaikassa, jossa viih-

täysimettää lastaan puoli vuotta synnytyksen 
jälkeen, kun muualla Suomessa keskiarvo on 
onneton 1 %. WHO ja STM suosittelevat puo-
len vuoden täysimetystä.

Tammisaaren synnytysosasto on myös ekolo-
ginen edelläkävijä synnytysosastojen joukossa. 
Se kannustaa perheitä käyttämään kestovaippo-
ja. Osasto tarjoaa kestovaipat perheiden käyt-
töön ja myös hoitaa niiden pesun.

Hyviä muistoja luomassa

Perheelle on synnytyksestä ja lapsivuodeajasta 
kauaskantoiset vaikutukset. Juuri siksi synny- 
tykseen liittyviä kuluja on äärimmäisen vaikea 
laskea. Jos äiti jää potemaan huonoa synnytys- 
kokemustaan kuukausiksi, vaikuttaa se väistä- 
mättä haitallisesti vauvan ja äidin kiintymyssuh-
teeseen. Synnytys, josta jää hyvä mieli perheelle 
sekä onnistunut imetys lisäävät perheiden hyvin-
vointia ja edistävät lapsen terveyttä. Jos perheet 
eivät saa synnytysosastolla riittävästi tukea ja oh-
jausta, joutuvat he hakemaan sitä myöhemmin 
neuvolasta ja pahimmillaan lastensuojelusta asti.

Synnytyksen ei tarvitse olla elämysmatkailua, 
mutta sitä ei myöskään tule pitää sairautena, 
joka liukuhihnamaisesti hoidetaan pois alta 
sairaalan aikataulujen ja ehtojen mukaan.

tyy ja jonka kokee palkitsevaksi. Sen vuoksi ul-
kopuolisten päivystäjienkin saaminen on ollut 
mahdollista.

Viime aikoina medioissa käyty keskustelu 
pienten sairaaloiden turvallisuudesta juuri päi-
vystäjien paikalle saapumisen nopeuden suh-
teen näyttäytyy erikoisessa valossa, kun sa-
maan aikaan suunnitellaan tammisaarelaisten 
synnyttäjien lähettämistä synnyttämään hyvin 
pitkien matkojen päähän.

Tulla kuulluksi ja ymmärretyksi hoidossa on 
niinikään tärkeää. Synnytyksessä, jossa kes-
keinen osa sen hyvää edistymistä on synnyt-
täjän kääntyminen sisäänpäin synnytyksen 
vietäväksi, ei energiaa ja huomiota aina riitä 
kommunikaatioon.

Oman äidinkielen käyttö synnytyksessä on 
automaattista, vaikka synnyttäjä olisi lähes kak-
sikielinen. Euroopan ulkopuolisia kieliä puhuvi-
en synnyttäjien kanssa olemme usein havain-
neet, että kun synnyttäjä joutuu sinnittelemään 
kommunikaation kanssa, niin synnytys pitkittyy. 
Niinpä keskustelu alueen pääosin ruotsinkielis-
ten synnyttäjien  mahdollisuudesta käyttää äi-
dinkieltään ei ole merkityksetön.

Samaan aikaan kun eurooppalainen synny-
tyksenhoito suuntautuu takaisin pieniin synny-

tysyksiköihin, Suomessa siirrytään suuriin kes-
kusyksiköihin. Pirstaloitunut hoitoketju lisää 
turvattomuutta ja tehokkuusajattelu puuttumis-
ta synnytyksen kulkuun, joka vuorostaan lisää 
tarvetta lääketieteellisiin toimenpiteisiin.

Teoriassa suuressa sairaalassa olisi mah-
dollisuus luoda Tammisaaren synnytysosaston 
kaltaista kokonaisvaltaista synnytyshoitokult-
tuuria. Sellainen hoitonäkemys vaatii kuitenkin 
motivoituneita, pitkäjänteisesti toimivia työyh-
teisön vetäjiä, sitoutuneita työntekijöitä ja eri-
tyisesti aikaa. Kunnes tällainen ajattelu- ja toi-
mintamalli saa jalansijaa suurissa sairaaloissa, 
on tärkeää pitää voimallisesti elossa malli siitä 
miten synnytys ja synnytyksen jälkeinen aika 
pidetään normaalina ja turvallisena.

Tammisaaren synnytysosaston ja sen hoi-
tokulttuurin säilyttämisen merkitys ei siksi ole 
vain paikallinen vaan valtakunnallinen.
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S 
e oli hetki, jolloin kukaan ei osan-
nut jäsentää, mitä tapahtuu ja mistä 
tämä on lähtöisin, lausui valtionva-
rainministeri Jyrki Katainen Savon 
Sanomien haastattelussa 8. syys-
kuuta 2009.

”Hetkellä” Katainen viittasi euroalueen joh-
tajien hätäkokoukseen 12. lokakuuta 2008; ”ta-
pahtumalla” hän tarkoitti Lehman Brothers -in-
vestointipankin konkurssista lähtenyttä paniik-
kireaktiota, joka uhkasi lamauttaa myös koko 
eurooppalaisen pankkijärjestelmän. Muutamaa 
päivää aiemmin Saksan hallitus oli myöntänyt 
Hypo Real Estate -sijoituspankille 50 miljardin 
euron tukipaketin; seuraavana päivänä Saksa ja 
Ranska ilmoittivat 300 – 400 miljardin ohjelmis-
ta pankkien tukemiseksi.

- Riski eurooppalaisen pankkijärjestelmän ro-
mahdukseen oli suuri, summasi Katainen.

- Talouden verenkierto olisi pysähtynyt kerta- 
heitolla. 

Kriisin keskellä nousee kuitenkin välttämättä 
esiin kysymys, kenen henki itse asiassa oli vaa-
rassa? Mikäli rahoitusmarkkinoiden kriisi johtui 
alun perin ylivilkkaasta verenkierrosta, eikö po-
tilaalle olisi pitänyt määrätä lepoa? Kysyikö ku-
kaan verenluovuttajien mielipidettä?

Eräs keskeisimpiä taloustaantuman piirteitä  
on, että talousuutisointi alkaa muistuttaa yhä 
enemmän potilaskertomuksia. Keskustelun ti-
lan valtaavat kriisit ja komplikaatiot. Julkinen 
valta ottaa itselleen lääkärin roolin, jonka teh-
tävänä on tasapainoilla tervehdyttämisen ja el-
vyttämisen, leikkausten ja kivuliaiden hätärat-
kaisujen välillä. Kadunmieskin alkaa kysellä ta-
louden voinnin perään.

Vaikka potilas itse – holtittomasti käyttäytyvä 
talousjärjestelmä – ei herätä kenessäkään varsi- 
naista säälin tunnetta, on yksi asia kiistämätön: 

tapaamme ymmärtää talouden kehitystä ja ra-
kennetta ohjaavat lääketieteestä omaksutut  
käsitteet ja selitysmallit. Vaikka nykyisessä ta-
loustieteessä medikaalisten metaforien rajoittu-
neisuus on varsin hyvin tiedossa, ohjaavat ne 
kuitenkin varsin vahvasti ymmärrystämme  
taloudesta. Kehitys on ongelmallinen varsinkin 
poliittisen vallan näkökulmasta. 

Länsimaisen ajattelun  
murroksessa

Lääketieteellisten käsitteiden ja kielikuvien  
soveltamisella talouteen on pitkä historia. Sen 
kenties keskeisimpänä vaiheena voidaan pitää 
1600-luvulla alkunsa saanutta varhaisklassista 
talousteoriaa, joka nojasi kuvauksissaan mer-
kittäviä edistysaskelia ottaneen lääketieteen  
uusiin löydöksiin.

Varsinkin anatomian ja fysiologian alalla 
1500 –1600-luvut olivat nopean kehityksen  
aikaa, sillä antiikin ja keskiajan lääketiede oli 
keskittynyt ennen kaikkea kehon ulkoisten vai-
kutusten tarkkailuun. Ruumiinnesteitä sisältä-
vän mystisen mustan laatikon sijaan ihmiske-
hosta tuli ensimmäistä kertaa tarkan fysiologi-
sen analyysin kohde. 

Kehitys näkyi lääketieteellisen terminologi-
an kasvussa. Italialaisen Girolamo Fracastoron 
yleinen teoria tartuntataudeista (1546) toimi 
perustana useiden sairauksien – kuten malari-
an, kupan ja isorokon – analyyseille. Brittiläi-
nen William Harvey puolestaan esitti 1600-lu-
vun alussa ensimmäistä kertaa kattavan teori-
an verenkierrosta. Muita merkittäviä löydöksiä 
olivat lihas- ja imukudosjärjestelmät (Rudbeck, 
1653), hengitysjärjestelmä (Borelli, 1680) sekä 
ruuansulatusmekanismeja koskeneet analyy-
sit. Koska uusilla käsitteillä ei ollut historiallista 

painolastia, ne tuntuivat sopivan neutraaleilta 
työvälineiltä uuden talousopin luomiselle.

Lääketieteellisten käsitteiden soveltaminen 
talouteen oli luonnollista yksinkertaisesti siitä 
syystä, että jo antiikin filosofiasta lähtien länsi-
mainen ajattelu oli verrannut ihmisyhteisön toi-
mintaa ruumiiseen. Platonin ihannevaltio oli 
järjestetty ihmiskehoon paikantuvien sielun-
kykyjen mukaisesti, ja myös keskiaikaiset cor-
pus politicus -teoriat puhuivat luontevasti val-
tionpäämiehestä tai kansasta yhteisön vatsana. 
Lääketieteelliset käsitteet ja kielikuvat kuvasi-
vat monipuolisesti niitä eri tapoja, joilla yksit-
täiset toimijat ovat suhteessa talouden elävään 
kokonaisuuteen.

Yhteiskuntasopimusteoreetikkona tunnettu  
Thomas Hobbes oli itse asiassa ensimmäinen,  
joka vertasi rahaliikennettä ihmiselimistön ve-
renkiertoon. Liberaalin tradition edustajana Hob-
bes puolusti mahdollisimman esteetöntä rahan-
kiertoa, mutta korosti myös rahan kykyä säilyttää 
hyödykkeiden arvoa: samalla tavoin kuin veren-
kierron humoraalinen järjestelmä säätelee elimis-
tön erittämiä aineita, myös rahan avulla voimme 
säännellä hyödykkeiden määrää – esimerkiksi 
säästämällä pahojen päivien varalle. 

Kriisin juuret

Uudet löydökset sopivat hyvin kuvaamaan yhä 
monimutkaisemmaksi käynyttä kaupankäynnin 
rakennetta ennen muuta siksi, että markkina-
talouteen perustuva järjestelmä oli olennaises-
ti epävakaampi kuin vanha feodaalijärjestelmä. 
Suljetussa järjestelmässä taantumat syntyivät 
lähinnä kuninkaan (tai muun suvereenin) pak-
kolunastusten seurauksena, mutta vapaiden 
markkinoiden kohdalla laskusuhdanteiden  
alkuperä ei ollut lainkaan näin yksiselitteinen. 

Julkisessa keskustelussa taloudesta käytetään yhä enemmän 
lääketieteestä lainattuja kielikuvia ja sanavarastoa. Tämä on ongelma 
etenkin poliittisen vallan näkökulmasta, kirjoittaa Timo Miettinen.

TALOUDEN UUSI

ANA ATOMI
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Timo Miettinen on filosofian tutkija 
Helsingin yliopistossa.

Koska kokonaiskysynnällä oli ”selittämätön” 
taipumus jäädä jälkeen tarjonnasta, ajatus pas-
siivisesti syntyvistä tartunnoista tai sairauksis-
ta näytti sopivan hyvin uuden talousteorian vii-
tekehykseen. 

Itse asiassa koko nykykeskustelun keskeisin 
symboli – kriisi – on alkuperältään lääketieteel-
linen. Alun perin ratkaisua, valintaa ja erottelua  
tarkoittanut klassisen kreikan termi krisis va-
kiintui Hippokrateen ja Galenoksen kirjoituk-
sissa kuvaamaan sairauden ennakoitua käänne- 
kohtaa, jonka tulisi johtaa joko potilaan para- 
nemiseen tai vastaavasti taudin pahentumi-
seen. Latinaan sana crisis omaksuttiin yksin-
omaan tässä lääketieteellisessä merkityksessä, 
joka vielä 1800-luvulle asti hallitsi eurooppalai-
sia sanakirjoja. Metafora kulttuurin tai valtion 
kriisistä syntyikin vasta 1700-luvun historian- 
filosofian myötä.

Talouden kieleen kriisit toi ensimmäisenä 
Karl Marx, joka näki ne kapitalistisen järjestel-
män kiertokulkuun kuuluvana rakenteellisena 
piirteenä. Voittoasteen heilahteluista johtuvien  
kriisien sykli Marxin mukaan 10 –15 vuotta. On 
kiistanalaista, ajatteliko Marx kriisien syventy-
misen johtavan lopulta kapitalistisen järjestel-
män perikatoon; joka tapauksessa myös monet 
hänen kriitikkonsa käsittelivät suhdannevaihte-
luita kriisin käsitteen alaisuudessa.

Taloutta parantamassa

Lääketieteestä lainatut käsitteet eivät ainoastaan 
kuvanneet talouden kehitystä, vaan ne myös oh-
jasivat siihen kohdistettuja toimia. Klassiset ta-
lousteoreetikot nimittäin noudattivat jo Hippo-
krateen lääketieteestä tuttua periaatetta, jonka 
mukaan ”luonto parantaa itsensä”: taloudella on 
luonnollinen taipumus kohti tasapainotilaa, ja 

siksi julkisen vallan on häirittävä mahdollisim-
man vähän sen toimintaa. 

Lääketieteelliset käsitteet eivät tosin perus-
telleet yksinomaan liberaalia talouspolitiikkaa. 
Myös monet protektionismin puolustajat vetosi-
vat usein anatomisiin malleihin ja painottivat  
esimerkiksi hillityn ruokavalion – rajoitetun ja 
säännellyn kaupankäynnin – merkitystä. Voi-
daan kuitenkin väittää, että talouden enenevä 
medikalisaatio auttoi enemmän sääntelyn vas-
tustajia kuin sen puolustajia (kuten esimerkiksi 
1600-luvun merkantilismia). Liberaalin  
talousopin erikoisuus nimittäin oli, että se pys-
tyi niputtamaan yhteen lähes kaikki valtiollisen 
väliintulon muodot ja käsittelemään niitä talou-
den luonnollisen tasapainotilan horjuttamisena. 
John Locke (1632 –1704) rinnasti markkinoihin 
kohdistuvan sääntelyn ruumiinnesteiden pidät-
tämiseen; Pierre Boisguilbert (1646 –1714) ver-
tasi puolestaan verotusta ”sisäiseen verenvuo-
toon”, joka vakavaksi äityessään saattaa johtaa 
verenkierron totaaliseen seisahtumiseen.

Kun Adam Smith lopulta esitteli teoriansa 
näkymättömästä kädestä, joka ohjaa markkinoi-
ta kohti niiden luonnollista tasapainoa, ei tässä 
ollut varsinaisesti mitään uutta: kyse oli kahden 
edeltävän vuosisadan aikana vakiintuneen maa-
ilmankuvan artikuloinnista (jonka Smith eittä-
mättä teki varsin perusteellisesti).

Uusia lääkkeitä etsimässä

Oma aikamme asettaa uusia haasteita talouden 
kielelle. Vaatimus ajatella uudelleen järjestel-
män luonne on ilmeinen hetkellä, jolloin ”ku-
kaan ei pysty jäsentämään, mitä tapahtuu ja 
mistä kaikki on lähtöisin”.

Yhdysvalloista vuonna 2007 alkunsa saanut 
finanssikriisi ja sitä seurannut globaalin talou-

den kriisi näyttävät toki hallitsemattomilta kul-
kutaudeilta, ja ovat käynnistäneet valtavat elvy- 
tystoimet. Kriisin taustalla eivät kuitenkaan  
olleet hallitsemattomat komplikaatiot, vaan  
yksinkertaisesti kestämättömät inhimilliset rat-
kaisut: huono korkopolitiikka, yksityisen sekto-
rin ylivelkaantuminen sekä riittämätön valvon-
ta uusien rahoitusinstrumenttien käytössä. Kyse 
ei ollut järjestelmän sisäiseen logiikkaan kuulu-
vasta välttämättömästä kriisistä, vaan tietoisesti 
toteutetuista päätöksistä: riskien annettiin kas-
vaa liian suuriksi.

- Tein virheen, myönsi Yhdysvaltain keskus-
pankin entinen johtaja Alan Greenspan edus-
tajainhuoneen kuulustelussa lokakuussa 2008, 
sillä oletin, että pankit olisivat itse parhaita 
suojelemaan omia osakkeenomistajiaan.

Väite on harvinainen – ja esittäjänsä statuk-
seen nähden yllättävä. Se näyttää ehdottavan, 
että kenties meidän tulisi pyrkiä ymmärtämään 
rahoitusmarkkinoiden sisäistä logiikkaa uudella 
tavalla – tavalla, joka ei ottaisi annettuna  
uskoa järjestelmän luonnolliseen tasapainoon 
ja joka pyrkisi tunnustamaan sen ytimessä vai-
kuttavat inhimillisen vastuun mekanismit. 

Kenties enemmänkin. Se näyttää vaativan, 
että politiikka olisi muutakin kuin pikaiseen  
elvyttämiseen pyrkivää shokkihoitoa.

Lääketieteelliset käsitteet ja 
kielikuvat kuvasivat monipuolisesti 
niitä eri tapoja, joilla yksittäiset 
toimijat ovat suhteessa talouden 
elävään kokonaisuuteen.
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L 
ajillamme on ikää 195 000 vuotta. 
Sen rinnalta kuihtui 24 000 vuotta 
sitten toinen ihmislaji, neandertalin-
ihminen, jolla oli suuremmat aivot 
kuin nykyihmisellä.

Yhdysvaltalainen kulttuuriantro-
pologi Marvin Harris kuvasi pätevästi, kuinka  
kaikilla nykyistä valtakulttuuria edeltäneillä 
kulttuureilla on ollut yhtäläisesti surkea kohta-
lo: kiristyvä kilpailu ulottuvilla olleiden luon-
nonvarojen käyttöoikeuksista johti lopulta ta-
pojen turmeluksen kautta suvun ja kulttuurin 
sammumiseen.

Vastaavaa ilmiötä voi tutkia myös reaaliajas-
sa. Tänä vuonna, 2009 jaa, nykyihminen oli 
kuluttanut syyskuun 25. päivään mennessä 
maapallon vuosituotannon verran luonnonva-
roja. Loppuvuosi eletään tulevien sukupolvien 
kustannuksella.

Itse asiassa pärjäämisemme perustuu siihen, 
että kulutamme 500 miljoonan vuoden aikana 
maapallon pintakerrokseen varastoituneita fos-
siilisia energiavaroja, joilla olisi myös raaka-ai-
nekäyttöä. Raakaöljyvarantojen käytössä olem-
me jo puolivälinkrouvissa. Kaikkeen uusiutu-
mattomaan energiaan perustuvalle häämöttää 
päätepiste sen sukupolven elinaikana, joka  
syntyi tänä vuonna.

Fossiilisten energiavarantojen käyttöön liittyy 
muutama kiusallinen yksityiskohta. Ensinnäkin  
ne lisäävät ilmakehän ja merien kasvihuone-
kaasujen määrää – ja sitä kautta kiihdyttävät 
keskilämpötilojen nousua. Toiseksi uutta jalos-
tuskapasiteettia ei kannata enää rakentaa, mikä 
lamanoloissakin voi herkästi tuottaa hintoihin 
vaihtelua.

Todella ongelmallista on, että ruoantuotanto  
ja logistiikka tukeutuvat juuri raakaöljypohjais- 
ten tisleiden käyttöön. Tulos on nähtävissä. 

Maapallolla jo kuudesosa väestöstä elää puut-
teellisesti ravittuna. Jokainen maailmantalouden 
häiriötila, vähäiseltäkin vaikuttava, tuottaa lisää 
ostokyvyttömiä, ravintopulasta kärsiviä ihmisiä.

Maapallolla on siis rakenteellinen ruokakrii-
si. Sen syvyyttä kuvaa tieto, että varastot kat-
tavat 18 prosenttia vuosikulutuksesta, ja että 
neljännes ruoantuotantomahdollisuuksista on 
vaarassa lähimmän kymmenen vuoden aikana. 
Tilannetta ei ole suinkaan helpottanut se, että 
raakaöljyspekulantit ovat ryhtyneet pelaamaan 
maailmanmarkkinoilla myös sinne tulevilla  
vilja- ja muilla ruokaerillä.

Maailman hyvinvoivin valtio?

Suomen asema tässä ongelmakentässä on mie-
lenkiintoinen. Jääkaudet mannerjäätiköineen 
häivyttivät täällä peruskallion päältä kaikki fos-
siiliset energiavarannot. Kun maamme on kui-
tenkin niistä tehtyjä hyödykkeitä käyttänyt, on 
ne pitänyt hankkia ulkomailta. Olemme tuoneet 
energiaa ja raaka-aineita, ja vieneet osaamiseen 
perustuvia hyödykkeitä maailmalle. Elämme  
ulkomaanviennistä ja -tuonnista.

Maamme on laboratorio, joka tarjoaa testi-
alustan lähes kaikille maapalloa riivaaville on-
gelmille. Maailmanmarkkinoihin nähden Suomi  
on kaiken muun lisäksi saarivaltio, mikä hel-
pottaa logististen merkityksien arviointeja. 
Noin 80 prosenttia viennistä tapahtuu meritse.

Lontoolaisen Legatum-instituutin 104 maan 
tuoreessa vertailututkimuksessa, joka ottaa huo-
mioon kovien taloudellisten muuttujien  
lisäksi pehmeämmiksi luokiteltuja hyvinvoin-
nin mittareita, Suomi sijoittuu kokonaisuutena 
ykköseksi ja löytyy kärkikymmeniköstä kaikilla 
tutkituilla osa-alueilla. Suomella menee siis joko 
hyvin ja lujaa – tai sitten muilla menee siinä 

määrin kehnosti, että Suomikin menestyy tällai-
sissa vertailuissa. Erityisen mielenkiintoista on 
tarkastella hyvinvoinnin todellista kestävyyttä. 

Suomi ei todellakaan pysähtynyt sodan jäl-
keen paikalleen. Rauhan aikana on kirjattu 
useita taloudellisen toimeliaisuuden kehitys-
trendejä, joiden kestävyyttä voidaan jo hyvin 
arvioida. Kullakin niistä on sekä kansallinen 
että kansainvälinen ulottuvuutensa.

Ravinto ja suoja ovat ekologisia perustekijöi-
tä. Mainitun sodan aikana kerättiin kummasta-
kin kokemuksia – monen mielestä liikaa.

Vientiin perustuvaa taloutta 
kyseenalaistamassa

Suomen maatalous oli vielä 1960-luvun alussa 
kestävää. Peltopinta-ala, 2,2 miljoonaa hehtaa-
ria, riitti omavaraisuuteen sekä tuotannossa  
kulutetun energian että tuotetun ruoan suh-
teen. Viljely ja karjanhoito olivat työvaltaisia 
mutta työvoimaakin oli saatavilla; itse asiassa 
maaseutu luovutti jatkuvasti työvoimaa myös 
siirtolaisuuteen. Ainoastaan pohjoiseen ilmas-
toon kuuluvat katovuodet olivat todellinen on-
gelma, johon saatettiin toki huoltovarmuus- 
varastoilla varautua.

Sitten kehitykseksi selitettiin maataloustuotan-
non koneellistaminen. Koneet ovat olleet tuon-
tienergiasta riippuvaisia. Energianhinta  
irrotettiin näin kansallisesta päätösvallasta. Sen 
heilahtelut oli vain siedettävä. Lannoiteteolli-
suus sitoi maanviljelijän omiin tuotteisiinsa ja 
suuruuden ekonomia voitti kujanjuoksun juuri 
silloin, kun Suomi tuli riippuvaiseksi Euroopan 
yhteisön yhteisestä maatalouspolitiikasta. Nyt 
ollaan tilanteessa, että puolet maataloustuotta- 
jan tuloista on tukiaisia – ja mikään ei näytä ole-
van siitä huolimatta kannattavaa. Kaikkein suu-

Suomi on laboratorio lähes kaikille maapalloa riivaaville ongelmille. 
Kansallisesti ratkaisevaa on siirtyminen uusiutuvan energian järjestelmään, 
pohtii Erkki Pulliainen

FINANSSIKRIISI VOI(SI)
KÄÄNTYÄ VOITOKSI
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Erkki Pulliainen on kansanedustaja (vihr.).

rimmissa vaikeuksissa ovat robotteihin tukeutu-
neet maidontuottajat ja viljojen suurviljelijät.

Nyt EU:ssa pohditaan jo paluuta kansalliseen  
maatalouspolitiikkaan. Se saattaisi poistaa joi-
takin nykyisistä kannattavuusongelmista. On 
perusteltua ennustaa, että tulevaisuudessa 
maanviljely tuottaa jälleen tarvitsemansa ener-
gian hevostalouspeltohehtaareilla, joita Suo-
messa on reilut 500 000.

Suoja-tekijän merkitys havainnollistettiin so-
danoloissa. ”Venäjä, Venäjä, Venäjä” -ministeri 
Jyri Häkämiestä lainaten – se ohjaili Suomen 
teollisuustuotteita länteen samalla kun Neuvos-
toliitosta otettiin kahdenvälisin sopimuksin irti 
se, mikä hyödynnettävissä oli. Kone- ja laitetut-
kimukset itään edesauttoivat tuotteiden kehittä-
mistä länsimarkkinoille.

Markkinat ajoivat kehitystä vientiteollisuu-
den vahvistumisen suuntaan. Euroopan talous-
alueeseen ja Euroopan yhteisöön jäseneksi liit-
tymiset vahvistivat taloudellisen toiminnan 
vientipainotteisuutta. Nokian menestystarina 
oli piste iin päälle.

Lainanoton kestämättömät 
perustat

Ei tarvita taloustieteen opintoja ymmärtämään, 
että viennin tyrehtyminen voi olla katastrofi sii-
tä riippuvaiselle toimijalle. Tuskin yksikään ta-
loustieteilijä pystyi kuitenkaan ennalta päätte- 
lemään, kuinka suuri tämä riski voi olla tilan-
teessa, jossa maapallon rahoitusjärjestelmä not-
kahtaa ja luottolama hiljentää hetkessä maail-
mankaupan.

Näin voidaan todeta siitä huolimatta, että  
tiedettiin Yhdysvaltain holtiton asuntomarkkina 
”No income, no job, no assets” -perusteineen ja 
maapallon 70 veroparatiisissa muhiva rahoitus-

markkinapommi, joka saattaisi toimia ydinreak-
tion tavoin.

John Maynard Keynes oli onneksi miettinyt 
nämä tilanteet valmiiksi; kun markkinatalous 
yski, niin julkisyhteisöjen piti astuman kehiin. 
Aloitettiin pankkien pelastuksia ja voimakkaita 
velka- ja muita elvytystoimia. Keskuspankkien 
setelirahoitus toi virtuaalirahahöystettä pelas-
tusmarkkinoille. Ensi hätään pahimman kriisin 
realisoituminen näyttää estetyn.

Erittäin kiusallista on, että operaatio veropa-
ratiisien kuriin saamiseksi uhkaa kuivua peliksi 
päästä kikkaillen pois OECD:n mustalta ja har-
maalta listalta. Tähän näyttäisi riittävän vain se, 
että pankki joutuu luovuttamaan tilitiedot aino-
astaan, jos pyytäjä pystyy osoittamaan vahvan 
epäilyn kyseessä olevan tahon verorikollisuu-
desta. Suomessa tuottavuusohjelma söi tällaiset 
epäilijät virkakunnasta.

Pankinjohtajat jatkavat edelleen omien pank-
kiensa ryöstämistä bonuspalkkionimikkeellä.  
Finanssikriisi jatkuu siis rakenteissa entiseen 
malliin. Edessä on oleva konkurssiaalto, valtava 
määrä luottotappioita ja alaskirjauksia.

Kulutuksesta kolmannes pois

Suomen valtion reaktio finanssikriisiin oli hallit-
tu mutta raju. Eduskunnalla hyväksytettiin va-
rautuminen yli 50 miljardin euron takauksiin ja 
neljän miljardin euron suoraan pankkitukeen 
pääomalainoina. Sitoutumiset ylittävät selväs-
ti valtion vuoden 2010 talousarvion loppusum-
man. Vastuuta ei suinkaan vähennä se, että val-
tio aikoo ottaa vuonna 2010 nettomääräisesti 
uutta velkaa ainakin 13 miljardia euroa.

Nobelisti Paul Krugman pistäytyi Helsin-
gissä 21. 9. 2009 ja antoi yksiselitteisen lausun-
non: ”Vientivetoisuus on Suomelle suuri riski”. 

EK:sta kuului yllättäen kuukausi myöhemmin 
samanlaisia viestejä.

Edellä siteeratun Legatum-instituutin hy-
vinvointiselvityksessä kakkossijalla on Sveitsi. 
Tämä ei ole yllätys. Sveitsissä on pitkään  
tukeuduttu mahdollisimman laajaan elinkeino- 
kirjoon, mukana tosin myös kielteisenä ilmiönä  
näyttävä veroparatiisitoiminta. Sveitsiläinen 
tuotantotoiminta kuluttaa vähän ainetta ja 
energiaa, mikä on maastomuodot huomioon  
ottaen varsin järkevä valinta. Puhutaan ”kellon-
osamallista”.

Nyt jo tiedetään, että Suomenkin kulutuk-
sesta on leikkautuva kolmannes pois, haluttiin 
sitä tai ei. Vähän ainetta ja energiaa kuluttavat 
ratkaisut eli Sveitsin malli on Suomenkin mal-
li. Suomen kellonosia ovat muun muassa uudet 
ICT -sovellukset, puhutaan innostuneesti myös 
sulautetusta tietotekniikasta.

Kansallisesti ratkaisevaa on siirtyminen  
uusiutuvan energian järjestelmään. Hajautettu  
tuotantojärjestelmä luo koko maan kattavasti 
yhteensä kymmeniä tuhansia uusia työpaikko-
ja. Se sopii elvytyspolitiikan mallitoimeliaisuu-
deksi. Finanssikriisi voi(si) kääntyä siis kansal-
liseksi lottovoitoksi.

Pankinjohtajat jatkavat edelleen 
omien pankkiensa ryöstämistä 
bonuspalkkionimikkeellä.  
Finanssikriisi jatkuu siis 
rakenteissa entiseen malliin. 
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Nuoria kautta maailman yhdistää  
heidän kykynsä unelmoida se sellainen
valmis, täydellinen maailma.

K:n vuosituhattavoitteet häämöt-
tävät kaukana horisontissa, vaikka 

2015 on kohta täällä. Guatemala on 
Keski-Amerikan maista tavoitteista ka-

uimpana. Turistien palvomasta kauneu-
destaan, vaikuttavasta biodiversiteetis-
tään ja mittavista luonnonvaroistaan 
kuulu maa on inhimillisen kehityksen 

mittareilla mitattuna melkoinen ongelmavyyhti. 
Maa on systemaattisen syrjivä ja ihmisoikeuksia 
polkeva, yksi Latinalaisen Amerikan epätasa-
arvoisimmista. Valtaosa väestöstä on nuoria, ja 
suurin osa nuorista elää köyhyydessä. Rakenteel-
linen väkivalta näkyy lasten korkeassa aliravitse-
musasteessa, joka koskettaa lähes 50 prosenttia 
alle viisivuotiaista, ja joka kärjistyi tänä vuonna 
nälänhädäksi. Se näkyy myös riittämättömässä ja 
huonolaatuisessa, suureksi osaksi yksityistetys-
sä koulutuksessa, sekä helposti parannettavien 
sairausten yleisyydessä. Lasten perustavanlaatui-
simmatkaan ihmisoikeudet eivät toteudu. 

Suomalaiset nuoret päättivät vuonna 2006 tu-
kea Taksvärkki-keräyksellään guatemalalaisten 
nuorten osallistumista ja taistelua heidän elä-

määnsä varjostavaa väkivaltaa vastaan. Tämän 
tuen ansiosta pyörii vuoden 2009 loppuun saak-
ka paikallisen Pami-järjestön nuorisoverkosto-
projekti, jossa ehkäistään seksuaalista hyväksi-
käyttöä muodostamalla nuorten tiedottajien ja 
aktivistien ryhmiä kuudelle eri paikkakunnalle 
Guatemalassa. Otin tänä vuonna osaa verkosto-
jen arkeen Etelän Vapaaehtoisohjelman kautta. 

Sisällissodasta arjen kamppailuun

Guatemala toipuu vieläkin 36-vuotisesta sisällis-
sodasta, joka päättyi virallisesti vuonna 1996. 
Sain usein kuulla, että poliittinen väkivalta on 
rauhansopimuksen myötä vaihtunut tuhoisam-
paan arkipäiväistyneeseen muotoon, joka ei vali-
koi uhrejaan poliittisten mielipiteiden perusteella.

Liian usean lapsen arkielämään kuuluu fyysi-
nen, henkinen ja verbaalinen väkivalta, ei vain 
kadulla vaan myös kotona. Seksuaalinen hyväk-
sikäyttö on yleistä, ja se tapahtuu usein perheen 
sisällä. Se on tabu, ja tekijät on vaikea saattaa 
vastuuseen, eiväthän uhrit kykene puhumaan ta-
pahtuneesta saati tekemään siitä rikosilmoitusta.

Taksvärkin tuella toimiva Pami-järjestö antaa 
nuorille guatemalalaisille oman äänen.

Guatemala on Keski-
Amerikan viidakkojen 
syvyyksiin kadonnut maa, 
josta suomalainen harvoin 
tietää mitään. Suomea 
ja Guatemalaa yhdistää 
kuitenkin inspiroiva silta 
– nuorten keskeinen 
kehitysyhteistyö, kertoo 
Tiina Honkanen.

KASVAA KOHTI 
RAUHAA

Guatemala
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Tiina Honkanen on 23-vuotias kehitysmaa-
tutkimuksen opiskelija Institute of Social 
Studies:ssa Hollannissa. Hän oli vuonna 
2009 Etelän Vapaaehtoisohjelman kautta 
vapaaehtoisena guatemalalaisessa PAMI-
lastenoikeusjärjestössä.

Kuvat: Tiina Honkanen

Ihmisoikeusasiantuntija Rolando Yoc sanoi 
taannoisessa haastattelussa La Hora -päiväleh-
delle, että keskeisintä Guatemalan taistelussa 
Vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi olisi 
ihmisten yhteiskunnallisen osallistumisen lisää-
minen. Tällä hetkellä Guatemalan valtiokoneis-
to on halvaantunut. Ilman kansalaisten osallis-
tumista ei valtio kykene uudistumaan.

Nuorisoverkostohanke luo maahan ainutlaa-
tuista nuorten tietoisuuden ja osallistumisen 
kulttuuria. Näin on mahdollista luoda uuden-
lainen asenneilmasto, jossa väkivalta, ihmisoi-
keusrikkomukset ja seksuaalinen hyväksikäyttö 
tuomitaan lujin sanoin hyssyttelyn sijaan.

Nuorta energiaa

Nuorisoverkostoissa nuorista koulutetaan 
lasten oikeuksien puolustajia ja seksuaalisen 
hyväksikäytön vastustajia. He tulevat verkos-
toon huhun houkuttelemana, usein ilman 
hajuakaan, mistä verkostossa on kyse. Pian he 
kuitenkin innostuvat toiminnasta – verkosto 
on ainutlaatuinen paikka, jossa nuoret saavat 
olla sellaisia kuin ovat ja oppia taitoja, jollaisia 
muualla ei opeteta. Heille tarjotaan tietoa, ja 
hauskoja taitoja, joilla viestiä ihmisoikeuksista 
voidaan levittää laajemmalle. Oikeuksista pu-
huminen ei saa olla tylsää! Kaupunkien kaduil-
le ilmaantuu nuorten seinämaalauksia, joissa 
muistutetaan lasten oikeuksista, äänekkäitä ja 
iloisia, puujaloilla ja jonglööraajilla varustettuja 
kulkueita, ja katuteatteriesityksiä, joissa käsitel-
lään nuorten oikeuksia, unelmia ja arjen arkoja 
kohtia. Verkostolaiset myös pitävät radio-ohjel-
mia, ja käyvät puhumassa kouluissa. 

Tämä kaikki rakentaa kulttuurista ja poliittis-
ta murrosta, jossa lapsista ja nuorista tehdään 
näkyviä – heidän ruumiitaan ja mieliään ei enää 
saada hiljennettyä kulttuurin ja politiikan voi-
min, kuten sisällissodan aikana. Heistä tehdään 
yhteiskunnan edessä arvokkaita kansalaisia, 
joilla on tarpeita ja niihin vastaavia kansainväli-

sesti tunnustettuja oikeuksia. Oikeudet eivät 
ole näille nuorille pelkkää sananhelinää, vaan 
toivoa antavia konkreettisia työkaluja, joilla 
rakentaa parempi elämä ja kotimaa. En ole 
koskaan nähnyt kenenkään puhuvan oikeuk-
sista tällaisella tunteen ja oman elämänkoke-
muksen ruokkimalla palolla! 

Uuden Guatemalan 
rakennustalkoot käynnissä

Kehitysprojektien tuloksia ei voi aina mitata 
pelkin numeroin. Usein vaikutukset ovat vai-
keita mitattavia ja epäsuoria. Numerot eivät 
kerro Pamin ja Taksvärkin nuorisoverkoston 
nuorista paljoakaan. Heidät on nähtävä itse. 
He ovat ryhdikkäitä, iloisia, sanavalmiita, 
itseensä luottavia, vahvasti unelmoivia 
nuoria. Heidän altruisminsa ja valmiutensa 
panostaa yhteiskunnalliseen muutokseen 
antaa mittaamattoman arvokkaan esimerkin 
muille nuorille tilanteessa, jossa itsetuhoi-
seen jengiin liittyminen on monille helpoin 
tapa päästä elämässä eteenpäin. 

Tunnen, ettei tämä kehitysyhteistyöpro-
jekti jää tähän. Näistä nuorista tulee aktiivi-
sia guatemalalaisia, kantaaottavia kansalai-
sia ja mielipidejohtajia. Heitä katsellessani 
ymmärrän paremmin, mitä tuo kuuluisa 
sana “kehitys” tarkoittaa. Rakennamme 
uutta Guatemalaa.

Pami-järjestö on antanut tälle toisen ulot-
tuvuuden kehitysprojektille alkusysäyksen 
suomalaisten nuorten tuella. Guatemala-
laiset nuoret olivat tästä ihmeissään, mutta 
samalla he tiesivät ansaitsevansa ja tarvitse-
vansa tuen. Minun ei Guatemalassa ollessani 
kertaakaan täytynyt selittää nuorisoverkostojen 
nuorille, miksi ihmeessä suomalaiset haluavat 
auttaa guatemalalaisia ikätovereitaan. Vastaus 
on itsestäänselvä: nuoria kautta maailman yh-
distää heidän kykynsä unelmoida se sellainen 
valmis, täydellinen maailma.

Nuorisoverkostot voimaannuttavat nuoria – ja kasvattavat 
vastuulliseen kansalaisuuteen.

G uatemala on yksi köyhimmistä Latinalaisen 
Amerikan valtiosta. Pinta-alaltaan noin kol-

manneksen Suomen kokoisen maan alueella 
asuu lähes 14 miljoonaa asukasta, joista kol-
me neljäsosaa elää Maailmanpankin arvioiden 
mukaan köyhyysrajan alapuolella. Väestöstä 
suurin osa kuuluu intiaaneihin.

M aa on kärsinyt poikkeuksellisen rajusta 
väkivallasta viimeisen puolen vuosisadan 

aikana. Maan nuori demokratia kumottiin vuon-
na 1954 Yhdysvaltojen keskustiedustelupal-
velu CIA:n ja United Fruit Companyn (nykyisin 
Chiquita) tuella. Valtaan nousivat oikeistojuntat 
ja Yhdysvaltojen kouluttamat sotilaat. Vuonna 
1960 maassa alkoi Keski-Amerikan historian 
pisin sisällissota, joka päättyi vasta rauhanneu-
vottelujen kautta vuonna 1996.

S isällissodassa hallitus käytti järjestelmällistä 
väkivaltaa intiaaniryhmittymien, opposition ja  

vasemmistopuolueiden vastarinnan kukistami-
seksi. Arvioiden mukaan yli 200 000 ihmistä, 
joista suurin osa oli intiaaneja, menetti henkensä 
sisällissodan aikana. Koska jopa 93 prosenttia 
kuolonurheista oli valtion turvallisuusjoukkojen 
tappamia, kansainvälisten järjestöjen mukaan 
maassa tapahtui hallituksen toteuttama kan-
sanmurha.

K eski-Amerikan levoton 1980-luku ajoi sato-
jatuhansia ihmisiä naapurimaihin ja Yhdys-

valtoihin laittomaan maanpakoon. Monet gua-
temalalaiset, salvadorilaiset ja nicaragualaiset 
muodostivat jengejä sosiaalisiksi turvaverkoiksi, 
mutta niiden toiminta laajeni rikollisuuteen. So-
tien loputtua yhdysvaltalaisviranomaiset ovat 
karkottaneet maassa laittomasti asuneita keski-
amerikkalaisia takaisin kotimaihinsa – ja samalla 
vahvistaneet rikollisjengien valtaa yli rajojen. 
Jengien verkostot hallitsevat huomattavaa osaa 
mantereen huumekaupasta. 

Guatemala
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Fundamentalistinen taleban-hallinto oli onnistunut kitkemään 
unikonviljelyn lähes kokonaan. Yhdysvaltojen hyökkäys 
Afganistaniin palautti sen takaisin pelloille.

Vaikka valtamediassa kerrotaan 
taleban-kapinallisten käärivän voittoja 
Afganistanin heroiinikaupalla, 
asiantuntijoiden mukaan uutisotsikoiden 
takana siintävä tarina on aivan 
toisenlainen, kirjoittaa Reese Ehrlich.

AFGANISTANIN
Kuka hallitsee

huumekauppaa?
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Kyseessä oli yksinkertainen vapaan 
markkinatalouden ilmentymä. Länsimailla 
oli kysyntää heroiinille.

Ja öisin he neuvottelevat 
kauppasopimuksia pahimpi-
en vihollistensa kanssa.

T 
ie Kabulista Jalalabadiin on täysin tur-
vallinen tänään, kollegani Najibullah 
kertoi minulle. 

- Sitä ei ole pommitettu neljään  
päivään.

Najib, minä ja kuski istuimme vanhan Toyotan 
kyydissä, päällämme afgaanien perinteiset väljät 
housut ja pitkät paidat. Toivoimme livahtavam-
me hallituksen tarkastuspisteiden ohi ja harhaut-
tavamme samalla kapinallisia. Juoni onnistui.

Ajoimme halki syvän laakson, jota ympäröi-
vät joka puolilta korkeat teräväreunaiset vuo-
ret. Sola muistutti minua siitä, miksi Afganista-
nin valloittaminen ei ole ollut koskaan helppoa. 
Muutama ihminen jyrkänteiden päällä voisi pi-
dätellä kokonaista armeijaa kivivyöryt aseinaan.

Afganistanin oopiumi- ja heroiinikaupan  
valloittaminen on osoittautunut yhtä vaikeaksi.  
Kahdeksan vuoden ajan republikaanien ja de-
mokraattien hallinnot ovat toistaneet talebanin 
hallitsevan Afganistanin huumekauppaa. Tosi- 
asiassa Yhdysvaltojen keskustiedustelupalve-
lu CIA:n ja YK:n huumerikollisuustoimiston 
(UNODC:n) mukaan kapinalliset hallitsevat kah-
desta kolmeen prosenttia koko määrästä. Mat-
kustin nyt halki Afganistanin perinteinen mufti  
päälläni selvittääkseni kuka todella hallitsee 
maailman suurinta heroiinin lähdettä.

Yhdysvallat toi oopiumin takaisin

Jalalabadissa, ei kaukana Pakistanin rajalta,  
löysimme tiemme maanviljelijä Ebdullah Eba-
din luokse hiekkateitä pitkin. Ebad ja hänen 
perheensä kasvattivat aikoinaan unikkoa täällä. 
Nyt he ovat istuttaneet kasviksia ja aprikoosi-
puita osana Yhdysvaltojen tukemaa viljelykas-
vien korvausohjelmaa.

1990-luvulla unikko oli kannattava rahan  
lähde, Ebad kertoi minulle. Vuosina 2000 – 2001 
taleban lopetti unikon kasvattamisen koko 
maassa kansainvälisen painostuksen takia. Mut-
ta huumekauppa palasi vain muutama viikko 
sen jälkeen, kun Yhdysvallat hyökkäsi maahan 
lokakuussa 2001.

Kyseessä oli yksinkertainen vapaan markkina-
talouden ilmentymä. Länsimailla oli kysyntää 
heroiinille. Afganistanissa oli kovasti töitä teke-
viä maanviljelijöitä ja yritteliäitä huumekauppi-
aita, jotka pystyivät vastaamaan kysyntään tar-
jonnalla. Yhdysvaltojen vallattua maan kiusal-
liset hallituksen säännöt eivät enää haitanneet 
huumekapitalistien toimintaa.

Yhdysvaltojen kanssa liittoutunut Pohjoinen 
liittouma, joka koostui pääosin talebanin vas-
taista taistelua jatkaneista mujahedeeneistä, tu-
kivat toimintaansa heroiinin tuotannolla ja jaka-
misella. Yhdysvaltojen hyökkäyksen jälkeen he 
yksinkertaisesti siirsivät päämajansa Kabuliin 
osana vastaperustettua Hamid Karzain hallitus-
ta. Unikko kukki taas, ja Afganistanista tuli no-
peasti maailman suurin heroiinin tuottaja.

Nuo olivat nousukauden vuosia Ebadin per-
heelle. Vuodesta 2004 alkaen he kasvattivat unik-

koa. Raakaoopiumia ostettiin 220 dollarilla per 
kilo.

- Se oli taloudellisesti järkevää. Ratkaisimme 
kaikki ongelmamme tuolla rahalla, Ebad kertoi 
minulle.

Paikalliset huumekauppiaat lainasivat hänelle 
rahaa sadon istuttamista varten.

- Kolme kertaa sain rahan etukäteen, koska 
tarvitsin sitä. Kun oopiumi oli valmista kerättä-
väksi, annoin sen heille lainan takaisin maksa-
miseksi, hän kertoi.

Kauppiaat veivät oopiumin alkeellisiin labora-
torioihin, missä siitä tehtiin heroiinia ja vietiin 
lopulta Pakistaniin. Prosessin jokainen vaihe oli 
paikallisen poliisin ja poliittisten virkamiesten 
suojeluksessa. Heitä suojelivat vuorostaan muut 
huumekauppiaiden verkostot, jotka johtivat 
aina Karzain hallitukseen asti.

Totuus huumeista on epämukava

Raportoin ensimmäistä kertaa heroiinikaupan 
noususta Yhdysvaltojen tukemien poliitikkojen 
keskuudessa tammikuussa 2002. Vuonna 2004 
raportoin, että Gul Aga Sherzai, tuolloin Kan-
daharin kuvernööri, oli selvästi mukana huume-
kaupassa. Valtamedia pääosin sivuutti hallituk-
sen virkamiesten mukanaolon, mutta samalla le-
vitti myyttiä talebanista huumekaupan haltijana.

Tuo uutisointi on alkanut muuttua Yhdysval-
loissa viime vuoden aikana samaan aikaan, kun 
Karzain hallituksesta on tullut yhä epäsuositum-
pi Washingtonissa. Yhdysvaltojen virkamiehet 
ovat alkaneet vuotaa juttuja Karzain yhteyksis-
tä huumekauppaan. Esimerkiksi The New York 
Times kertoi, että entinen puolustusministeri 
Muhammad Qasim Fahim, joka toimii nykyisin 
Karzain varapresidenttinä, vei heroiinilastejaan 
Venäjälle. Lastit kuljetettiin hallituksen rahtilen-
tokoneella, jonka paluulastissa maahan tuotiin 
käteistä. Times kirjoitti myös, että Karzain ve-
lipuoli, Ahmad Walid Karzai, on ottanut hal-
tuunsa Kandaharin heroiinikaupan.

Afganistanin huumeidenvastainen varaminis-
teri, Mohammad Zafar, kertoi minulle että leh-
den syytökset eivät ole totta.

- Jos yksikään ihminen on mukana huumekau-
passa, olipa se sitten vaikka presidentin veli, hal-
litus ottaa hänet kiinni. Meillä ei ole tästä kysei-
sestä tapauksesta mitään todisteita, Zafar kertoi 
minulle Kabulissa järjestetyssä haastattelussa.

Mutta UNODC:lla on selkeästi toinen näkemys 
asiasta. Vierailin järjestön vahvasti linnoitetul-
la alueella Kabulissa. Työläiset olivat viimeistele-
mässä uutta räjähdysseinää jo olemassa olevan, 
kaksi ja puoli metriä korkean seinän sisäpuolelle. 
Varovaisuus on valttia Kabulissa näinä päivinä.

Jean Luc Lemahieu, UNODC:n johtaja Afga-
nistanissa, tuli  toimistostaan tervehtimään mi-
nua leveän hymyn ja tukevan kädenpuristuksen 
siivittelemänä. Vietimme jonkin verran aikaa 
hänen tietokoneellaan pyöritellen numeroita ja 
tilastoja. Ilmeisesti kysyin kysymyksiä, joita mo-
net journalistit eivät kysyneet. UNODC:n omien 
lukujen mukaan kapinalliset hallitsevat ainoas-
taan noin 125 miljoonaa dollaria maan 4,4 mil-
jardin dollarin kokonaishuumekaupasta. CIA:n 
lukujen mukaan kapinallisten kontrolli yltää 
vain 75 miljoonaan.

Näin Lemahieu huomautti, että 97 prosenttia 
Afganistanin huumekaupasta on muiden kuin 
kapinallisten hallussa.

- Maan hallituksessa on henkilöitä, jotka ovat 
koko kaupan suuria arkkitehtejä. Se on kaikkein 
vaarallisinta asiassa, hän sanoi.

Toisaalta kapinalliset verottavat unikon vilje-
lijöitä ja kiristävät suojelurahaa salakuljettajilta, 
joiden reitit menevät heidän alueidensa halki. 
Mutta he eivät lopulta hallitse kansallisia sala-
kuljetusverkostoja. Verkostot ovat rikollisjengien 
ja Yhdysvalloille myönteisten sotaherrojen hal-
linnassa eikä heillä ole mitään ongelmia tehdä 
yhteistyötä kapinallisten kanssa heroiinin osta-
misen, myymisen ja kuljetuksen toteuttamiseksi.

- Parlamentti tekee päivisin tiedotteita, joi-
ta kansainvälinen yhteisö haluaa kuulla. Ja öi-
sin he neuvottelevat kauppasopimuksia niiden 
kanssa, joita pidetään yleisesti heidän pahimpi-
na vihollisina, Lemahieu kuvaa tilannetta.
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Reese Ehrich on palkittu vapaa toimittaja, 
joka on seurannut Afganistanin ja Lähi-
idän tilannetta 23 vuoden ajan. Tämä 
juttu julkaistiin alunperin The Progressive 
-lehdessä.

Kuvat: ISAF 

Ollessani ministeriössä 
töissä, koko laitos oli  
korruptoitunut suhteissaan 
huumekauppiaiden kanssa.

Huumekorruptio yltää ylös asti

Yhdysvalloille myönteiset sotaherrat käyttävät 
huumerahoja rahoittaakseen sotilaitaan, poliitti-
sia tukiverkostojaan ja lahjoakseen hallituksen 
virkamiehiä, Afzal Rashid, Afganistanin valtion-
varainministeriön entinen vanhempi neuvonan-
taja kertoi minulle haastattelussa Kaliforniassa.

- Ihmiset joutuvat vain harvoin syytetyn pen-
kille. Ollessani ministeriössä töissä, koko laitos 
oli korruptoitunut suhteissaan huumekauppiai-
den kanssa, hän kertoi minulle.

Rashid sanoi Yhdysvaltojen ja presidentti Kar-
zain sivuuttavan korkean tason huumekauppiaat, 
sillä heidän tukeaan tarvitaan Yhdysvaltojen so-
dankäyntiä varten.

- Olen varma, että USA:n armeija katsoi toi-
seen suuntaan. Ehkä sotaherrat auttoivat heitä 
tunnistamaan Al-qaidan jäseniä, hän sanoi.

Kaikki tätä juttua varten haastatellut henkilöt 
painottivat, että heroiiniongelman ratkaisemiseksi 
tarvitaan kysynnän hillintää Yhdysvalloissa ja Eu-
roopassa. Länsimaat eivät voi näytellä, että Afga-
nistan on erillään lännen halusta saada huumeita.

Tämän lisäksi Afganistanilla on oma heroiini- 
ongelmansa, erityisesti siirtolaisten ja maan si-
säisten pakolaisten keskuudessa. Tutkimus vuo-
delta 2005 kertoi maassa olevan 50 000 heroiinin 
käyttäjää, mutta Lemahieu kertoi minulle uu-
simpien tutkimusten osoittavan käyttäjien mää-
rän kasvaneen huomattavasti.

Jotkut analyytikot ovat ehdottaneet epäsovin-
naista ratkaisua ongelmaan. Miksi koko unikko-
satoa ei osteta ja tuoteta siitä morfiinia lääke-
teollisuuden kautta? Britannialainen The Inter-
national Council on Security and Development 

-ajatushautomo on ehdottanut, että maanviljelijät 
voisivat kasvattaa luvanvaraisesti laillista unikkoa 
ja tuottaa siitä morfiinitabletteja kyläyhteisöissä.

- Koko tuotantoprosessi, aina siemenestä lää-
ketablettiin, voidaan näin toteuttaa kylän sisäl-
lä ja yhteistyössä hallituksen ja kansainvälisen 
yhteisön edustajien kanssa. Kaikki taloudelliset 
voitot jäävät tätä kautta kylään, ICOSD:n rapor-
tissa sanotaan.

Sekä YK:n että afgaanien hallituksen edusta-
jat sanovat kuitenkin, että vaikka tällainen oh-
jelma voisikin onnistua tulevaisuudessa, sillä ei 
ole mahdollisuuksia maan nykytilanteessa. Kor-
ruptoituneet virkamiehet eivät koskaan luovut-
taisi kannattavaa heroiininkauppaa, vaan käyt-
täisivät hyväksi osittaista laillistamista laittoman 
tuotannon kasvattamiseksi.

Lemahieu sanoi Afganistanin nykyisen unik-
kosadon ylittävän selkeästi koko maailman mor-

fiinin kysynnän. Ottaen huomioon sodan ja 
poliittisen korruption, olisi mahdotonta hallita 
laillista tuotantoa kuten Turkissa tai Uudessa-
Seelannissa, hän sanoi.

Huumekaupan vastainen virkamies Zafar  
sanoi:

- Jos annamme luvan joillekin viljelijöille, 
muutkin alkavat kasvattaa laittomasti. Ihmiset 
voivat jopa tuoda sitä maahan ulkomailta. Nyt 
ei ole oikea aika alkaa miettiä laillistamista.

Maailman markkinat määräävät

Yhdysvallat ja muut miehittävät valtiot sanovat, 
etteivät ne enää keskity unikon viljelyn kitkemi-
seen, sillä se kohdistuu epäreilusti pienviljelijöi-
hin. Sen sijaan politiikan painopisteeksi on otet-
tu huumekauppiaiden pidätykset.

Afganistanilla on ollut jonkin verran menes-
tystä laillisten rajoitusten ja satojen korvausten 
kanssa. UNODC:n syyskuisen oopiumtutkimuk-
sen mukaan unikontuotanto on laskenut yli 22 
prosenttia viime vuodesta. Mutta koska huume-
kauppiaat ovat parantaneet satojen tuottoja, he-
roiinin kokonaistuotanto on laskenut vain kym-
menen prosenttia.

Lemahieu sanoi pääsyyn unikon viljelyn vähe-
nemiselle olevan alhaisessa markkinahinnassa. 
Raakaoopiumista saa nyt vain 50 dollaria kilolta, 
mikä tarkoittaa vehnän, vihannesten ja hedelmi-
en viljelyn olevan suhteellisesti kannattavampaa. 
Hän myös muistuttaa, että jos oopiumin hinta 
nousee, heroiinin tuotanto nousee sen perässä. 
Näin toimii kapitalistinen markkinatalous.

Maanviljelijä Ebadille unikonviljelyn hylkäämi-
nen oli puhtaasti taloudellinen päätös. Hän kertoi 
minulle istuessaan kyykyllä samalla pellolla, jolla  
hän kasvatti vielä vähän aikaa sitten unikkoa, 
kuinka raakaoopiumin hinnan laskiessa hän toi-
votti tervetulleeksi Yhdysvaltojen kehitysyhteis-
työvirasto USAID:in yritykset auttaa hänen per-
hettään kasvattamaan muita viljakasveja.

Ebad haluaa USAID:in ohjelman jatkuvan, sil-
lä hän on saanut sen kautta ilmaisia taimia, lan-
noitteita ja neuvoja uusien kasvien kasvattami-
seen. Mutta tuo ohjelma on jo päättynyt. Ilman 
tukiaisia Ebad pelkää, että taloudelliset tuotot 
ovat liian pieniä. Ja, hän sanoi naurahtaen, jos 
uudet kasvit eivät ole tarpeeksi tuottoisia, “pa-
laan viljelemään unikkoa”.

Jos näin lopulta käy, Ebad voi löytää helposti 
monia Yhdysvaltojen liittolaisia, jotka ovat val-
miita ostamaan, prosessoimaan ja kuljettamaan 
sadon tuotetta himoaville kansainvälisille mark-
kinoille.

Yhteydet huumekauppiaiden ja valtion virkamiesten välillä ovat tiiviit. Verkostoja 
ruokkivat lahjukset, perhesuhteet ja yhteistyö kapinallisten kanssa.
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Y 
hdysvaltojen on tarkoitus vetää jouk-
konsa Irakista vuonna 2011. Kysyin 
usealta asiaan hyvin perehtyneeltä 
kurdilta, mitä Irakissa tapahtuu, jos 
Yhdysvallat toteuttaa suunnitelman. 
Jokainen vastasi samoilla sanoilla: 

Irakiin tulee suuri sisällissota, jos amerikkalaiset 
lähtevät ennen kuin Irakin hallitus on tarpeek-
si vahva.

Alueen epävakaudella on pitkä historia. Kun 
Ottomaanien imperiumi hajosi ensimmäisen 
maailmansodan aikoihin, sille kuuluneista alu-
eista muodostettiin muun muassa Turkin ta-
savalta ja Iso-Britannian siirtomaa Irak. Se on 
kansallisvaltiona täysin keinotekoinen. Ei ole  
etnistä ryhmää tai kieltä nimeltä ”irakilaiset”.

Irak muodostettiin shiia- ja sunni-muslimien 
ja kurdien asuttamalle alueelle. Ratkaisusta vas-
tasi Iso-Britannian silloinen ulkoministeri Wins-
ton Churchill. Myöhemmin hän piti arabien ja 
kurdien pakottamista samaan valtioon elämänsä 
suurimpana virheenä.

Turvallisuus kuoleman uhalla

Henkilöt, joita haastattelin, työskentelevät Mosu-
lin, Kirkukin ja Diyalan lääneissä, jotka ovat niin 
kutsuttuja kiistanalaisia alueita. Kurdien kansan-
nousun jälkeen vuonna 1991, kolmeen kurdilää-
niin tuli autonomia. Mosulin, Kirkukin ja Diy-
alan läänit jäivät itsehallintoalueen ulkopuolelle, 
vaikka niissä on kurdienemmistö. Ne ovat kes-
kushallituksen eli arabien hallinnassa.

Itse Kurdistanin rauhallisuuden takia sen ta-
loustilanne on hyvä ja se 17 prosenttia Irakin  
öljytuloista. Siellä on myös vain vähän amerik- 
kalaisia sotilaita, eivätkä he partioi kaduilla. 
Hyvä turvallisuustilanne perustuu osittain tiuk-
koihin maahanmuuttolakeihin. Alueelle voi 
muuttaa vain henkilö, jolla on paikallinen asu-
kas takaajana. Jos muuttaja tekee rikoksen, ran-
gaistuksen suorittaa takaaja. Lait ovat tiukkoja, 
myös kuolemanrangaistus on käytössä.

Tästä huolimatta tunnelma on pelokas.
- Olemme kuin lammas, jota susilauma kier-

tää, on usein kuultu sanonta.
- Amerikkalaisten on pysyttävä täällä kun-

nes tilanne on vakaa. Muuten Irakiin tulee sisäl-
lissota ja maa tuhotaan toisen kerran, tiivistää 
kiistanalaisilla alueilla sijaitsevan Kalarin joh- 
taja Mohammad Abdullah monien jakaman  
näkemyksen.

- Jos tänne tulee sisällissota, siinä kuolee  
paljon ihmisiä. Ei pommi-iskuissa vaan taiste-
luissa, arvioi eräs paikallisen turvallisuuspalve-
lu Asaishin työntekijä nimettömässä haastatte-
lussa. Hän uskoo, että taisteluja käytäisiin Kir-
kukin ja Mosulin lisäksi myös Bagdadissa.

- Amerikkalaiset eivät voi lähteä Irakista, vaik-

ka haluavat, uskoo Kurdistan Democratic Partyn 
(KDP) Germian alueen johtaja Dishwar Faik.

Germia on Kurdistanin historiallinen maa-
kunta, jonka Saddam Husseinin Ba’ath-puolue 
pilkkoi. Irakin keskushallinto käyttää Ba’ath-
puolueen luomaa läänijakoa, kurdit puhuvat 
sitä edeltävistä lääneistä. Germian keskus on 
Kirkuk, mutta käytännössä sen pääkaupunki on 
kurdien hallitsema Kalar.

- Muut maat tukevat terroristeja tuhotakseen 
maamme, Abdullah arvioi ja täsmentää:

- Varsinkin Iran tukee terroristeja.
Kuulen tämän väitteen jatkuvasti, mutta juu-

ri kukaan ei anna lupaa julkaista haastattelua 
nimellään.

Irakin keskushallinnon myös epäillään tuke-
van Halabjassa toimivaa Ansar al-Islamia. Ni-
mettömät lähteet kaupungista kertovat, että 
liikkeen aktivistit majailevat kaupunkia ympä-
röivissä kylissä odottamassa amerikkalaisten 
lähtöä. Monet uskovat, että Halabja siirtyy An-
sar al-Islamin haltuun saman tien.

Suomessa Ansar al-Islam tunnetaan erityises-
ti siitä, että liikkeen johtajiin kuuluva Mullah 
Krekar on Norjassa pakolaisena, eivätkä norja-
laiset osaa päättää, mitä tehdä hänen kanssaan.

Irak ulkovaltojen suunnitelmissa

Tämän lisäksi naapurimaiden pelätään jakavan  
Irakin, jos yhdysvaltalaiset lähtevät. Iranin ja 
shiia-muslimien yhteistyö tunnetaan yleisesti.  
Kurdien mukaan sunneja ja Syyriaa yhdistää  
kielen ja uskonnon lisäksi Ba’ath-puolueen 
muovaama ajattelutapa ja kansalaisten tottumi-
nen diktatoriseen hallintoon.

Irakin kurdialueilla uskotaan 
terrorismin lisääntyvän, jos 
Yhdysvaltojen armeijan 
vetäytyy maasta. Valtatyhjiön 
täyttämisestä haaveilee 
rajantakainen Iran, kertoo 
Kristiina Koivunen.

SISÄLLISSOTAA

Irakin 
kurdialueilla
pelätään
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Kristiina Koivunen opettaa sosiologiaa 
Sulaymanian yliopistossa Kalarissa, Irakin 
Kurdistanissa.

”Olemme kuin 
lammas, jota susi-
lauma kiertää”, on 
usein kuultu sanonta.

Turkki puolestaan on iskenyt silmänsä Kurdis-
taniin. Turkki pitää Kirkukia turkmeenikaupun-
kina, ja on tukenut vuodesta 1991 lähtien ääri-
nationalistista Jabhat Turkmen -puoluetta, jonka 
toiminta on kielletty Irakin Kurdistanissa.

- Iran ei lisää vaikutusvaltaansa lähettämällä 
tänne sotilaita. Sen ei tarvitse. Irakin pääminis-
teri al-Malikihan on shiia, hän käy usein Tehe-
ranissa, minulle kerrotaan.

Kesällä 2008 Irakin Kurdistanissa seurattiin 
tarkoin kansainvälisen yhteisön reaktioita Israe-
lin hyökätessä Libanoniin. Hyökkäyksen tuomit-
seminen maailmalla rauhoitti kurdeja. He usko-
vat, että kansainvälisen yhteisön välinpitämättö-
myys olisi rohkaissut Turkkia lähettämään omat 
joukkonsa Pohjois-Irakiin, jota Turkin ilmavoi-
mat on pommittanut tänäkin vuonna.

Tulevaisuutta pelkäävät myös yhdysvaltalais-
ten kanssa työskennelleet henkilöt, kuten tulkit. 
Monet pitävät heitä pettureina. Useita tulkkeja 
on jo murhattu. Hyvästä palkasta huolimatta ul-

komaalaiset eivät nykyään pysty palkkaamaan 
tulkkeja Irakista, vaan he käyttävät muualta tu-
levia arabeja, kuten egyptiläisiä, tulkkeina.

Mosul on jo jaettu

Kiistanalaisista alueista vaikein tilanne on 
Mosulissa, jota jotkut pitävät Irakin vaarallisim-
pana kaupunkina.

- Lokakuussa Mosulin läänissä kuoli pommi-
iskuissa sata ihmistä ja loukkaantui yli viisisa-
taa, kertoo läänin apulaiskuvernööri Ghasro 
Goran, joka edustaa KDP-puoluetta.

- Kirkukin läänin asukkaista 55 prosenttia on 
kurdeja, ja he haluavat sovintoratkaisua. Mosu-
lin läänin asukkaista yli puolet ovat arabeja, ei-
vätkä he halua tehdä yhteistyötä muiden ryhmi-
en kanssa, hän selittää.

- Me kurdit saimme vaaleissa 12 paikkaa 
Mosulin alueneuvostoon, jossa on 37 jäsentä. 
Mutta boikotoimme kokouksia, koska arabit ot-
tivat itselleen kaikki keskeiset tehtävät, Goran 
kertoo. Hänen mielestään hallinto pitäisi toteut-
taa yhteistyönä, eikä enemmistön ja vähemmis-
tön vastakkainasetteluna.

Tilanne on kärjistynyt niin pitkälle, että läänin 
kuvernööri, arabi, ei voi käydä ollenkaan lääninsä 
kurdialueilla. Mosul on de facto jo jaettu kahtia.

Etelään ei ole pääsyä

Tasapuolisuuden nimissä haluaisin tietää myös 
Irakin arabien näkemyksen yhdysvaltalaisten 
lähdöstä ja shiia- ja sunni-muslimien väleistä. 
Kalarista en löydä sopivia haastateltavia.

Pääsy Bagdadiin tuntuu epätodennäköiseltä. 

Melko rauhallisen alkuvuoden jälkeen sen tur-
vallisuustilanne huononi viime kesänä. Bagda-
din vihreälle vyöhykkeelle on ammuttu rakette-
ja ja kesällä terroristit räjäyttivät Irakin maata-
lousministeriön ja valtiovarainministeriön.

Olen töissä Kurdistanin opetusministeriön 
alaisessa yliopistossa, enkä voi matkustaa ara-
bien hallitsemalle alueelle ilman Kurdistanin 
viranomaisten lupaa. Heidän kantansa on, että 
Bagdadissa on niin vaarallista, että tarvitsisin 
koko ajan kymmenen henkivartijaa. Ainakaan 
toistaiseksi en ole löytänyt tahoa, joka suostuisi 
järjestämään tämän.

Basrassa joulukuun alussa käynyt irakilainen 
toimittaja kertoi minulle, että kaupunki on pom-
mitettu raunioiksi ja elämäntavassa on menty 
200 vuotta taaksepäin, mutta kaupungissa on 
turvallista.

- Siellä on sadan metrin välein tarkastuspis-
teitä. Ihmisiä tarkastetaan koko ajan metallin-
etsimillä, hän kertoo. Hän vaihtoi hampaiden-
sa metallipaikat muovipaikoiksi, etteivät laitteet 
piippaisi aina.

- Kaikki miehet ovat poliiseja, kukaan ei tee 
muuta työtä, hän jatkaa. 

Toimittajan mukaan Basran rauhallisuus pe-
rustuu siihen, että kaikki asukkaat ovat shiioja. 
Etnisille jännitteille ei siellä ole näin jalansijaa.

Irakin Kurdistanissa on muuhun maahan verrattuna rauhallista. 
Pinnan alla kuitenkin kytee jännitteitä.

N
IC

O
LA

S
 H

O
LZ

H
E

U

U
S

M
IL

31Numero 4Joulukuu 2009



Tomi Toivio on avoimen lähdekoodin 
ohjelmistojen dokumentointiin erikoistunut 
kehitysmaatutkija.

Kuva: kingdafy (Flickr.com)

Pakistanilla arvioidaan olevan 
satakunta ydinkärkeä. Maalta 
kuitenkin puuttuu kehittynyt ohjus-
teknologia, kuten kuvassa oleva 
yhdysvaltalainen Titan II -ballistinen 
ohjus.

I 
ntian ja Pakistanin yhteinen historia on 
ollut vaikea. Väkivaltaisuudet alkoivat 
heti vuonna 1947 Intian itsenäistyessä ja 
jakautuessa kahdeksi valtioksi. Tämän 
jälkeen Intia ja Pakistan ovat sotineet vi-
rallisesti neljä kertaa ja ottaneet usein 

yhteen pienemmissä konflikteissa. Nykyisin 
molemmat maat ovat ydinasevaltoja ja alue on 
kenties räjähdysherkin paikka ydinsodalle. Vielä 
todennäköisempi mahdollisuus on kuitenkin Pa-
kistanin ydinaseiden joutuminen vääriin käsiin.

Pakistanin ydinaseohjelma aloitettiin vuonna  
1972. Vuonna 1974 Intia teki ensimmäisen Nau-
ravaksi Buddhaksi kutsutun ydinkokeensa ja 
Pakistanin presidentti Zulfigar Ali Bhutto totesi 
kansansa syövän vaikka ruohoa, mutta maa val-
mistaisi ydinaseen.

Pakistanin tohtori outolempenä hääri Euroo-
passa opiskellut insinööri ja tiedemies Abdul 
Kadeer Khan, jonka uskotaan myyneen ydinsa-
laisuuksia myös Libyaan, Iraniin ja Pohjois-Ko-
reaan. Intian ensimmäisen ydinkokeen aikoihin 
hän työskenteli Hollannissa sijaitsevassa uraa-
ninjalostuslaitoksessa ja myi sieltä hankkimiaan 
tietoja Pakistanin tiedusteluviranomaisille.

Myöhemmin Khan palasi Pakistaniin ja hä-
nestä tehtiin uraaninjalostusohjelman johtaja. 
Pakistan sai Khanin mukaan ydinaseiden suun-
nitteluun apua Kiinalta, joka olisi luovuttanut 
Pakistanille yksinkertaisen mutta toimivan ydin-
aseen suunnitelmat sekä tarpeeksi uraania kah-
teen atomipommiin. Libya on vahvistanut saa-
neensa kiinalaisen pommin piirrokset Khanilta.

Pakistanin ydinase oli valmiina vuoteen 1998 
mennessä. Tuolloin Pakistan teki kuuden ydin-
kokeen sarjan. Kansainvälisten seismisten mit-
tausten mukaan ydinaseista kolme oli Hiroshi-
man pommia pienempiä ja kolme ei ilmeisesti 
räjähtänyt kokonaan, kuten tapahtui myös Poh-
jois-Korean myöhemmin suorittamassa ydinko-

keessa. Nämä kokeet tehtiin vastauksena Intian 
pari viikkoa aiemmin tekemille ydinkokeille.

Pakistanin aseista ei tiedetä paljoakaan.  
Arviot Pakistanin ydinaseiden määrästä vaihte- 
levat voimakkaasti. Ydinaseita on useimpien  
arvioiden mukaan korkeintaan sata kappalet-
ta. Pakistanin kehittyneimpien Shaheen-II –oh-
justen kantomatka on 2 500 kilometriä. On epä-
varmaa säilytetäänkö aseita osiin purettuina vai 
käyttövalmiina. Aseiden tarkkaa tehoa ei tun-
neta, mutta ainakaan Pakistanilla ei ole vety-
pommeja, korkeintaan Hiroshima-tyyppisiä ato-
mipommeja. Tarkkoja sijoituspaikkoja ei myös-
kään tunneta.

Isot aseet piilossa

Pakistanin ydinaseista tiedetään, että kenraali  
Pervez Musharraf määräsi ydinaseet siirrettä-
väksi salaisiin sijainteihin välittömästi vuoden 
2001 syyskuun 11. päivän terroristi-iskujen jäl-
keen. Samalla hän erotti salaisen palvelun joh-
tajansa ja aloitti ydinasetiedemiesten keskuu-
dessa puhdistukset varmistaakseen, ettei heidän 
joukossaan ole fundamentalistien tukijoita.

Pakistan lienee ydinasevaltioista selkeästi 
epävakain. Pakistanin turvallisuusviranomaisia 
on syytetty suoranaisesta terroristien tukemises-
ta. Tiedustelupalvelu ISI:n tiedetään tukeneen 
ainakin Afganistanin sissejä ja Kashmirin irrot-
tamiseen Intiasta pyrkiviä terroristijärjestöjä. 
Yhdysvaltojen tiedustelupalveluiden mukaan ISI 
on osallistunut terroristi-iskujen suunnitteluun 
ainakin Afganistanissa ja Intiassa.

Tunnetuimpien terroristi-iskujen joukossa  
Pakistanista käsin toimiva Lashkar-e-Taiba -ter-
roristiryhmä iski Intian parlamenttiin vuonna 
2001 ja Mumbaihin 2008. Hinduja ja juutalaisia 
vastustavan ryhmän sähköpostit paljastivat sillä 
olevan 320 mahdollista kohdetta maailmanlaa-

juisesti, näistä vain 20 Intiassa. Ryhmällä on  
ollut tukijoita sekä ISI:ssä että Pakistanin armei-
jassa. Eräs ryhmän tukikohdista sijaitsikin Pa-
kistanin armeijan tukikohdassa. Waziristanin 
provinssissa Afganistanin rajalla Pakistan käy 
kamppailua talebania ja muita fundamentalisti-
järjestöjä vastaan. Jopa Osama bin Ladenin ar-
vellaan lymyilevän tällä alueella – jos on elossa. 
Pakistanin armeija on aloittanut hyökkäyksen 
alueelle ja myös Yhdysvallat on osallistunut  
sotatoimiin ohjusiskuillaan.

Maan armeijan taistellessa Pakistania vastaan 
vaimonsa Benazir Bhutton murhan jälkeen pre-
sidentiksi noussut Asif Ali Zardari taistelee val-
lastaan. Presidentti on epäsuosiossa esimerkiksi 
korruptoituneen taustansa vuoksi ja hänet tun-
netaankin "kymmenen prosentin miehenä." Ar-
meija ja media eivät tue presidenttiä. Talebanin 
pommi-iskuissa on kuollut 430 ihmistä kahden 
kuukauden aikana.

Ydinaseiden ei kuitenkaan arvella joutuvan 
helposti vääriin käsiin. Niitä säilytetään turval-
lisissa paikoissa, kuten maanalaisissa bunkke-
reissa, joita sissien on lähes mahdoton vallata. 
Luonnollisesti tästä ei olisi paljonkaan apua koko 
maan romahtaessa. Siinä tapauksessa Yhdysval-
lat ottaa luultavasti Pakistanin ydinasevarastot 
haltuunsa.

Pakistanista voisi myös löytyä Khanin perin-
teitä seuraava tiedemies, joka voisi auttaa terro-
ristiryhmiä ydinaseiden rakentamisessa.

Aasian kriisivyöhykkeen 
keskellä sijaitsevan 
Pakistanin ydinaseista 
ei tiedetä juuri mitään. 
Vaikka maa kamppaileekin 
poliittisten kriisien ja  
sisäisen epävakauden 
kanssa, aseiden vääriin 
käsiin joutumisen riski on 
pieni, arvioi Tomi Toivio.

Epävakain
YDINASEVALTIO
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Onko sinun 
joulussasi vielä :tä?

Hemmottele itseäsi tai ystävää 
Suomen ennakkoluulottomimman 
aikakauslehden tilauksella! 

Ydin-lehdessä julkaistaan neljä 
kertaa vuodessa tuhti paketti 
juttuja kulttuurista, politiikasta ja 
yhteiskunnallisista ilmiöistä.

Täytä ja leikkaa tämä tilauskuponki 
ja laita se postiin – me maksamme 
postimaksun – ja varmista joulun tulo 
ripustamalla rakkaan ihmisen kuuseen 
koriste!

Rauhallista joulua ja uutta vuotta 2010! 

– Ytimen toimitus.

NIMI

OSOITE

POSTINUMERO POSTITOIMIPAIKKA

PUHELIN/SÄHKÖPOSTIOSOITE

TILAAJA

NIMI

OSOITE

POSTINUMERO POSTITOIMIPAIKKA

LAHJAN SAAJA

KYLLÄ! TILAAN YTIMEN.

KYLLÄ! TILAAN YTIMEN LAHJAKSI.

OPISKELIJATILAUS 20 €

KESTOTILAUS 28 €

VUOSITILAUS 35 €

Ydin-lehti 
maksaa 
postimaksun

Ydin-lehti
Tunnus 5006002
00003 VASTAUSLÄHETYS

Joulupukki antoi sinulle 
lahjaksi Ydin-lehden!

www.ydinlehti.fi

ALLEKIRJOITUS
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E 
uroopan komissio on vaivihkaa ke-
hittänyt laajaa turvallisuusteknologi-
an tutkimusohjelmaa kasvattaakseen 
alan kansainvälistä kilpailukykyä 
ja liiketoiminnan mahdollisuuksia. 
Mantereen suurinten puolustusteol-

lisuuden keskittymien kanssa yhteistyönä luotu 
yhteiseurooppalaisen tutkimusohjelman budje-
tin odotetaan kasvavan lähitulevaisuudessa 1,8 
miljardiin euroon vuodessa. Siviili- ja sotilastek-
nologian häilyvälle rajamaalle ollaan näin kehit- 
tämässä korkean teknologian laitteita, tietoko-
neohjelmia ja liikepalvelukonsepteja muun mu-
assa unionin ulko- ja sisärajojen valvontaan, 
elektronisen kommunikaation tarkkailuun ja 
massatapahtumien kontrollointiin.

Tämän alan markkinat ovat kasvaneet räjäh- 
dysmäisesti tällä vuosikymmenellä. Ennen syys-
kuun 11. päivän terroristi-iskuja länsimaissa ei 
ollut suurta kysyntää turvallisuusalan sovel-
luksille. Vuosituhannen alun jälkeen alan lii-
kevaihto on kuitenkin kasvanut selvästi nope-
ammin kuin kansantalouksien muut sektorit. 
Yhdysvaltojen aloittama investointi niin kutsut-
tuun ”kotimaan turvallisuuteen” on tuottanut 
alalle jatkuvasti kasvavaa julkista kysyntää, ja 
nyt EU:kin pyrkii vahvistamaan asemaansa täl-
lä sektorilla.

Iso-Britannialaisen Statewatch-järjestön ja 
Transnational Institute -tutkimuskeskuksen te-
kemän selvityksen mukaan turvallisuustekno-
logia-alan kasvu ei ole kuitenkaan aivan yksi-
selitteistä. Järjestöjen mukaan unionin ajamien 
tutkimusohjelmien taustalla vaikuttavat eritoten 
sotilaalliset käsitteet yhteiskunnallisesta turval-

lisuudesta. Perinteiset uhkakuvat, kuten luon-
nonkatastrofit tai onnettomuudet, ovat saaneet 
rinnalleen uusia nyt kehitettävän turvallisuus-
teknologian sovellusalueita. Nykyajan riskiteki-
jöihin lasketaan muun muassa esimerkiksi insti-
tuutioille tai organisaatioille mahdolliset uhat, 
tai suuret massatapahtumat, joiden kontrolloin-
tiin vaaditaan aktiivista viranomaisvalvontaa. 
Turvallisuutta tuotetaan ennen kaikkea korke-
an teknologian tuotteiden avulla. Pohjimmiltaan 
tämä vaatii jatkuvaa kansalaisten viestinnän ja 
liikkumisen tarkkailua ja maiden rajojen viemis-
tä kohti militarisointia.

Koska tutkimusohjelmilla on EU:n kysynnän 
kautta avoin markkina, on sillä myös yhteiskun-
nallisia vaikutuksia:

- EU on kävelemässä unissaan kohti tarkkai- 
luyhteiskuntaa. Mutta se ummistaa samalla 
myös silmänsä uudenlaisen asevarustelukilvan 
käynnistämiseltä. Tällä kertaa aseet osoittavat 
kohti kansalaisia, järjestöjen NeoConOpticon- 
raportissa todetaan.

Prosessi on johtamassa EU:n käsitykseen tur-
vallisuudesta, jossa ”rauhanturva- ja siviilikrii-
sinhallintaoperaatiossa ei tehdä eroa [Irakin] 
Basran ja eurooppalaisten esikaupunkien välil-
lä”, raportin kirjoittaja, Ben Hayes, sanoo.

Erityiseksi huolenaiheeksi järjestöt nostavat 
tutkimusohjelmien suunnittelun jättämisen teh-
tävään nimitettyjen yritysten, kansainvälisten 
järjestöjen ja eturyhmittymien sekä tarkkaan va-
likoitujen poliitikkojen vastuulle. Suunnittelu-
työryhmien koostumus on selkeästi vaikuttanut 
ohjelman ajattelun suuntaan.  Koko kolmivai-
heisen suunnitteluprosessin aikana päävastuu 
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ohjelmien suunnittelusta on ulkoistettu puo-
lustusteollisuudelle, joista etenkin ranskalai-
nen Thales, italialainen Finmeccanica, Hol-
lannissa päämajaansa pitävä EADS ja ruot-
salainen Saab ovat olleet edustettuina alusta 
alkaen. Sen sijaan kansalaisjärjestöjä, kansa-
laisoikeusasiantuntijoita, tai edes riippumat-
tomia meppejä, on ollut mukana vain näön 
vuoksi. Etenkin puolustusteollisuuden muka-
naolo ohjelman suunnittelussa ja toteuttami-
sessa on ristiriitaista, sillä juuri ne hyötyvät 
eniten turvallisuusalan kasvusta. Kyseessä on 
varainsiirto veronmaksajilta suuryrityksille, 
joiden kehittämille tuotteille julkinen sektori 
takaa varman ostajan.

Suomalaiset mukana alusta asti

EU heräsi turvallisuusteknologian mahdolli- 
suuksiin vasta Yhdysvaltojen jälkijunassa, 
mutta jo vuonna 2003 Euroopan komissio  
nimesi ensimmäisen työryhmän luomaan  
eurooppalaisen turvallisuusliiketoiminnan ja 
-tutkimuksen perustaa. Komission yksi edus-
tajista oli tuolloin tietoyhteiskunta ja yritys-
komissaari Erkki Liikanen, joka oli muka-
na niin kutsutussa ”persoonallisuuksien ryh-
mässä”, johon kuului jo mainittujen yritysten 
edustajien lisäksi muun muassa Naton ja Sie-
mensin edustajat. 

Ryhmän pääehdotuksiin kuului, että tur-
vallisuustutkimukseen tulee investoida Eu-
roopassa yhtä paljon kuin Yhdysvalloissa – 
noin neljä dollaria yhtä asukasta kohti – ja 
että unionin tavoitteena on näin 1,8 miljar-

Euroopan unioni on aktiivisesti kehittämässä 
tarkkailuyhteiskuntaa yhteistyössä puolustusteollisuuden 
kanssa. Asiantuntijoiden mukaan koko prosessi on kovin 
epädemokraattinen, kirjoittaa Janne Hukka.

EU
Onko

:sta 
isoveljeksi?
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Janne Hukka on Ytimen toimitussihteeri.

Kyseessä on varainsiirto 
veronmaksajilta suuryrityksille, 
joiden kehittämille tuotteille 
julkinen sektori takaa varman 
ostajan.

din euron vuotuinen turvallisuustutkimusbud-
jetti. Työryhmä myös huomautti, että  ”tekno-
logia on usein monikäyttöistä… Tästä johtuen 
teknologinen perusta puolustus-, turvallisuus- ja 
siviiliteknologian sovelluksille muodostaa jat-
kumon...jossa yhden alan sovellukset voidaan 
usein siirtää toisen alan käyttöön”.

Suomalaisten osallistuminen ohjelmassa on 
ollut tiivistä myös seuraavina vuosina. Suomen 
valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) osal-
listui vuonna 2004 ohjelmaan jatkosuunnitte-
luun, ja vuonna 2005 komission nimittämässä 
neuvonantajapaneelissa istui Martti Ahtisaaren 
Crisis Management Initiative – ainoana komis-
sion nimeämänä kansalaisyhteiskuntaa edusta-
vana jäsenenä. Paneelin 50 jäsenestä 14 tuli eu-
rooppalaisista puolustusyrityksistä. CMI myös 
johti seuraavana vuonna strategiatyöryhmää.

Jo vuodesta 2007 Suomi on ollut yksi puoles-
ta tusinasta EU:n jäsenvaltiosta, jolla on turvalli-
suusalan kehittämiselle oma kansallinen ohjelma 
EU:n oman ohjelman puitteissa. Teknologian ja 
innovaatioiden kehityskeskuksen (Tekes) Turval-
lisuus-ohjelman kokonaisbudjetti on 160 miljoo-
naa euroa, josta valtion suoraa tukea on puolet.

- Ohjelma rahoittaa t&k-projekteja, jotka voi-
vat turvallisuusteknologiakehityksen lisäksi liit-
tyä liiketoimintakonseptien ja palveluinnovaati-
oiden kehittämiseen, Tekes sanoo.

Lissabonin sopimuksen 
mahdollisuudet

Jos EU:n yhteisen turvallisuustutkimussektorin 
kehittäminen luo välineitä kansalaisten tarkkai-

luun, Lissabonin sopimuksen hyväksyminen on 
antanut sille instituutionaaliset puitteet.

Lontoolaisen Open Europe -tutkimuskeskuksen 
mukaan Eurooppaan on syntymässä EU:n virka-
miesten yhteistyön tuloksena hallintorakenteita, 
joita yksikään vaaleilla valittu taho ei valvo.

- Olemme nopeasti lähestymässä tilannet-
ta, jossa EU:lla on kaikki valtion oikeudet ilman 
kunnollista demokraattista sääntelyä tai sitä tu-
kevia tasapainottavia elimiä, keskuksen johtaja, 
Stephen Booth sanoo.

Erityiseksi huolenaiheeksi keskus nostaa lu-
kuisat turvallisuuden ja viranomaisyhteistyön 
nimissä toteutetut hankkeet, joiden suunnitte- 
lussa ei ole kuultu kansalaisia tai kansallisia 
parlamentteja. Näihin kuuluvat muun muassa 
Euroopalle yhteisen poliisikulttuurin luominen 
ja kansalaisten yksityisyyttä koskevien tietojen, 
kuten DNA-näytteiden tai telekommunikaatio-
tietojen, jakaminen viranomaistahojen välillä. 
Lissabonin sopimuksen myötä jäsenvaltiot ovat 
myös menettäneet kansallisen veto-oikeuden ri-
kosoikeutta koskevien uusien direktiivien käyt-
töönotossa. Sopimus jopa mahdollistaa kansa-
laisten tuomitsemisen toisten jäsenvaltioiden ri-
koslainsäädännön mukaan – siis rikoksista, joita 
kansallinen parlamentti ei ole koskaan tehnyt 
laittomaksi.

Keskuksen mukaan EU:n kansalaisten tulisi-
kin kysyä, onko kansalaisoikeuksien ja yksityi-
syydensuojan mureneminen turvallisuuden ja 
byrokraattisen tehokkuuden nimissä oikeutet-
tua. Koska lainsäädäntö toteutuu EU:n tasolla, 
sitä on lähes mahdotonta perua sen jälkeen kun 
se on hyväksytty.

Onko syytä huoleen?

Unionin yhteinen turvallisuuspolitiikka epäile-
mättä vahvistaa yhteiskunnan resursseja mah-
dollisten kriisitilanteiden varalta. On kuitenkin 
kyseenalaista voiko kansalaisten tarkkailuun ja 
hallintaan tarkoitettuihin teknologioihin luottaa 
kenenkään käsissä.

Ääriesimerkkinä tavanomaisen siviiliteknolo-
gian käyttämisestä kansalaisten kontrolliin ovat 
viime kesän mielenosoitukset Iranissa, joiden 
aikana maan hallitus käytti protestien tukahdut-
tamiseen Nokialta ostamiaan viestintäverkko-
ja. Esimerkki ei ole silti mahdottoman kaukai-
nen – muun muassa Saksassa huippukokous-
ten aikaan poliisi on tarkkailut mielenosoittajia 
satelliitteihin asennetulla sotilasteknologialla ja 
suunnitellut operatiivista joukkojenhallintaa tie-
dustelun pohjalta.

Samanaikaisesti teknologisten ratkaisujen  
etsiminen on kovin yksipuolinen tapa reagoida 
niihin monimutkaisiin sosiaalisiin ja taloudel-
lisiin ongelmiin, joiden kautta useimmat uhat 
nousevat – ja joiden ratkaisemiseksi vaaditaan 
muun muassa sosiaaliohjelmia, kehitysyhteis-
työtä ja humaania ulko- ja sisäpolitiikkaa. Tä-
hän ei valitettavasti näillä näkymin EU:sta löydy 
samanlaista intoa.
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E 
urooppa on käsitteenä monikollinen: 
maantiedettä se ei ole, sillä maise-
mat, arvot ja elämäntavat ovat samat 
kahden puolen Uralin. Rajoja sillä ei 
ole lännessäkään, ulottuuhan euro-
alue Atlantin taakse Ranskan Antil-

leille ja Guyanaaan, kaakossa Intian Valtamerel-
le, Réunionin saarelle.

Euroopan unioneja ei niitäkään ole vain yksi: 
toisilleen vastakkaiset arvot jakavat sen mo-
neen osaan. Eurooppa-aate ei ole synnyttänyt 
kaikille yhteistä ’uutta poliittista kulttuuria’, 
jota Jean Monnet ja perustajaisät olivat pitä-
neet välttämättömänä kivijalkana maailmansoti-
en raunioille rakennettavalle Uudelle Euroopal-
le. He uskoivat, että Euroopan asukkaita tuol-
loin elähdyttänyt tunne kohtalonyhteydestä olisi 
jo luonut perustan yhteisvastuulle, josta tietoi-
sina kansalaiset olisivat valmiit asettamaan Eu-
roopan yhteisen edun kansallisen edelle. Mon-
net muistutti etteivät perustajaisät olleet yhden-
tämässä valtioita, vaan kansoja.

Ei demokratian virusta Brysseliin

Viime vuosikymmenellä olin EU:n komission 
järjestämässä konferenssissa, jonka aiheena oli 
unionin imago kansalaisten silmissä. Kansalais-
ten luottamus EU:n instituutioihin oli tuolloin 
pudonnut alle 50 prosentin ja yhdentyminen oli 
menettämässä enemmistön kannatuksen silloi-
sissa 15:ssa jäsenmaassa.

Mielestäni perussyy imago-ongelmaan oli 
EU:n etäisyys ja sen toimielinten loitontuminen  
kansalaisista. Bryssel tuo mieleen kielletyn kau-
pungin, jonka temppeleissä papisto lukee loitsu-

ja, säätää lakeja suljettujen ovien takana ja tul-
kitsee toisilleen Rooman sopimusta, Euroopan 
liitonarkkia, ja muita salakielisiä pyhiä tekste-
jä, joita kansalaiset eivät ymmärrä. Paljon parjat-
tu byrokratiakin saattoi olla mitoiltaan tarkoituk-
senmukainen ja toimissaan tehokas jäsenmaiden 
kansallisten virkakoneistojen rinnalla, mutta de-
mokratiavaje oli nähdäkseni ongelmista pahin ja 
tulisi poistaa. Rohkenin muistuttaa osanottajia 
Woodrow Wilsonin maksimista: ”Open govern-
ment openly arrived at” – avoimesti syntyneitä 
päätöksiä avoimesti toteuttava hallitus. Se olisi 
sopinut myös EU:n ohjenuoraksi.

Puhetta johtaneen komissaarin vastaus jäi 
mieleen: Eurooppa-projektin toteuttaminen on 
ollut Monnet’n päivistä alkaen pienen, valveu-
tuneen eliitin asiana. Instituutiot on tarkoituk-
sellisesti perustettu sellaisiksi, että ne ovat suo-
jassa populismilta ja demokratian valekaavussa 
esiintyvältä demagogialta.

Todellinen syy EU:n vaikeuksiin on jäsenval- 
tioiden poliitikkojen tarve hankkia halpa-arvoi- 
seen populismiin turvautumalla äänestäjien 
kannatus pysyäkseen vallassa. Vain voimakkaat 
instituutiot kykenevät pitämään väärää politiik-
kaa tukevan kansallis- tai kansalaismielipiteen 
loitolla EU:sta. Vain asialleen vihkiytynyt eliitti 
voi luotsata unionin skeptisen tai vihamielisen 
kansalaismielipiteen karikoista selville vesille. 

- Meidän tulee jättää vaatimukset ’demokra-
tiavajeen’ poistamisesta omaan arvoonsa, ko-
rosti puhetta johtanut komissaari ja lisäsi:

- Esiintymällä demokratian nimissä poliitikot 
halvaannuttavat ja lopulta pysäyttävät yhdenty-
misprosessin. Eiväthän kansalaiset voi sitä ym-
märtää, koska heillä ei ole riittävästi tietoa eikä 

BRYSSEL 2005 © RIITTA OITTINEN

koulutusta.
Hän vertasi demokratiaa virukseen, jota 

vastaan EU:n on rokottauduttava lujittamalla 
instituutioittensa vastustuskykyä. 

Eliitti Euroopan asialla

Lausunto edusti ajattelua, joka kieltämättä  
periytyy Monnet’n kokemuksista. Kun Mon-
net sai 1946 tehtäväkseen johtaa Ranskan so-
danjälkeistä jälleenrakentamista, hän perusti 
kansantalouden suunnitteluviraston.

Ranska oli menettänyt sodassa yli neljän-
neksen kansallisvarallisuudestaan, miehittäjä 
oli ryövännyt koneet ja kalusteetkin tehtaista. 
Melkein kaikki oli aloitettava alusta. Viraston 
palveluksessa oli silti enimmillään sata henki-
löä – lähetit, sihteerit ja autonkuljettajat mu-
kaan lukien. Monnet oli värvännyt virastoon 
puolisen tusinaa lahjakasta talousoppinutta. 
He olivat vastuussa vain pääministerille. Polii-
tikot ja byrokraatit Monnet piti visusti loitolla, 
koska tiesi suunnitelmien juuttuvan hetkessä 
virkakoneiston rattaisiin tai kaatuvan Ranskan 
neljännen tasavallan kaoottiseen puoluepeliin.

Saman mallin Monnet siirsi 1958 Euroopan 
hiili- ja teräsyhteisön komissioon, EU:n ko-
mission edeltäjään. Komission tuli olla poliiti-
koista riippumaton asiantuntijaelin, vastuus-
sa päätöksistään vain jäsenmaiden hallitusten 
päämiehille. Demokratiavaje selittyy siksi pal-
jolti EU:n rakenteesta. Euroelitistisen ajattelun 
juuret ovat Brysselissä syvällä. 

Siksi EU:ssa vaikuttaa kaksi poliittista kult-
tuuria. Elitistisen yhdentymismallin rinnalla oli 
näet ollut vaikuttamassa toive ’kansalaisten Eu-

Euroopan yhdentyminen on ollut pitkään pienen valtaeliitin 
ajama asia, johon demokratian virus ei ole tarttunut. Mutta 
onko aika jo ajanut tämänlaisen Eurooppa-idean ohi? 
kysyy Erkki Toivanen.

EU
Illuusioita, 
utopioita ja
ro-realismia
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Toimittaja Erkki Toivanen on Yleisradion 
entinen kirjeenvaihtaja.

Koska Euroopalla ei ole identiteetistään ja 
yhteisvastuusta tietoista ’demosta’, kansaa, EU:ssa 
ei liioin voi olla aitoa demokratiaa, ainoastaan 
pienen eliitin keskuudestaan valitsema eurokratia.

roopasta’ eli demokraattisesti hallinnoidusta Eu-
roopan unionista, vuosisataisen Eurooppa-idean 
toteutumisesta. Se elähdytti myös Monnet’ta ja 
useimpia hänen sukupolvensa valtiomiehiä.

Aatteen ydinsanoman ilmaisi selkeimmin 
Winston Churchill 1948:

- Euroopan voi yhdentää vain sen asukkaiden 
valtaenemmistön sydämessään tuntema toive ja 
sen kansalaisten selkeästi ja voimallisesti ilmai-
sema tahto kaikissa Euroopan vapautta rakasta-
vissa maissa, asuivat he missä tahansa ja äänes-
tivät miten tahansa. 

Seuraavana vuonna Churchill ehdottikin 
”eräänlaisten Euroopan Yhdysvaltojen” perusta-
mista manner-Eurooppaan. 

Minne toive on kadonnut? Mitä tapahtui tah-
dolle? Päättyvän vuoden alussa EU:n kannatus 
jäi edelleen alle 50 prosenttiin sen 27:ssa jäsen-
maassa. Euroopan keskuspankkiin ilmoitti luot-
tavansa 39 prosenttia asukkaista, parlamenttiin 
45 prosenttia, komissioon 42 prosenttia. Trendi  
on selvästi alaspäin. Luultavasti Eurooppa-neu-
voston puheenjohtajan (presidentin) ja ulkopo-
liittisen edustajan (ulkoministerin) valinta sulje-
tuin ovin on kiirehtinyt uskottavuuden ja luot-
tamuksen alamäkeä. Edustavathan valinnat 
salamyhkäistä politikointia kyynisimmillään.

Kansaton eurokratia

Voi perustellusti kysyä onko nykyinen EU enää 
vain hallitusten yhteistyöväline Maailmanpan-
kin tai Kansainvälisen valuuttarahaston tavoin. 
Niiden demokratiavajehan ei kansalaisia askar-
ruta, koska niitä pidetään asiantuntijaeliminä.

EU on enemmän. Sen päätökset vaikuttavat 

kansalaisten arkielämään välittömästi. Sen toi-
mielimet käyttävät jäsenmaiden niille siirtämiä 
valtaoikeuksia yhä useammin enemmistöpää-
töksin. Ne edellyttävät päätöksiin alistuvalta vä-
hemmistöltä ja enemmistöltä keskinäistä yhteis-
vastuuta. Ilman sitä suomalainen tuskin suos-
tuu tinkimään omista eduistaan slovakin tai 
maltalaisen hyväksi – ja siten toimimaan muka 
Euroopan yhteisen hyvän nimissä.

Tänä vuonna kuollut valtiofilosofi ja EU:n  
komission jäsenenä 1970-luvulla toiminut Ralf 
Dahrendorf muistuttikin, että demokratia toimii 
toistaiseksi vain kansallisvaltioiden puitteissa. 
Koska Euroopalla ei ole identiteetistään ja yh-
teisvastuusta tietoista ’demosta’, kansaa, EU:ssa 
ei liioin voi olla aitoa demokratiaa, ainoastaan 
pienen eliitin keskuudestaan valitsema euro-
kratia. Sen toimia parlamentarismin pilakuvas-
sa esiintyvät mepit otaksuvat voivansa valvoa 
kykenemättä kuitenkaan kaatamaan hallitusta. 
Dahrendorfin aikana komissio edusti vielä eri 
alojen asiantuntemusta. Nyt se on paljolti virka-
heittojen poliitikkojen ja kasvottomien keskin-
kertaisuuksien tyyssija.

Matka Monnet’n peräänkuuluttamaan uuteen 
poliittiseen kulttuuriin kestänee hyvinkin usean 
sukupolven ajan. Mutta onko yhdentymisen sy-
ventäminen ja laajentaminen silloin enää miele-
kästä? Onko se sitä nytkään?

Maailma Euroopan ulkopuolella?

Vuosisatojen ajan vaikuttanut yhdentymisaa-
te kypsyi toteuttamisvaiheeseen maailmansoti-
en eli Euroopan sisällissotien seurauksena. Saa-
vutukset ovat suurenmoisia: on vaikea kuvitella 

elämää Euroopassa, jonka rajat eivät olisi auki 
Atlantilta Mustalle merelle ja Ruijasta Maltal-
le. EU:n puitteissa Varsinais-Eurooppa on voinut 
yhdentyä rauhan ja vapauden alueeksi. Sotien 
ja selkkausten kehtoina olleita murrosvyöhyk-
keitä on kurottu umpeen.

Mutta olisiko aika ajanut jo yhdentymisaatteen 
ohitse? Riittääkö tavoitteeksi Euroopan asukkai-
den vastuu toistensa hyvinvoinnista nyt, kun tar-
vitsemme planetaarista yhteisvastuuta selviytyäk-
semme ihmiskunnan edessä olevista haasteista?

Oman aikansa johtava pasifisti Victor Hugo 
ennakoi 1867 kirjoittamassaan artikkelissa yh-
dentyneen Euroopan näkevän päivänvalon liit-
tovaltiona 1900-luvun kuluessa.

- Seuraavina vuosisatoina yhdentyminen jat-
kuisi ja yhteisö saisi nimekseen Ihmiskunta. Sil-
lä se, mikä on utopiaa yhdellä vuosisadalla, on 
jo totta seuraavalla, Hugo sanoi.

Hän oli lähestulkoon oikeassa Euroopan suh-
teen. Mutta onko ihmiskunnalla enää varaa 
odottaa vuosisatoja hänen seuraavan toiveensa 
toteutumista?
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N 
aispariskunta vietti baari-iltaa eräässä satakuntalai-
sessa kaupungissa. Baarin työntekijä tuli kieltämään 
toista naisista pelaamasta pelipöydässä eikä hänel-
le suostuttu antamaan siihenastisia pelivoittoja. Kun 

tähän tiedusteltiin syytä, vastausta ei tullut. Toinen naisista 
lähti etsimään ravintolapäällikköä, millä välin toinen – peli- 
pöydässä istunut nainen – heitettiin ulos baarista. Sisään 
jäänyt nainen yritti selvittää asiaa ovimiehen kanssa, jolloin 
hänetkin heitettiin väkivallan säestämänä ulos. Perään huu-
dettiin: ”Vitun lepakot!”

Pariskunta soitti kyseisen satakuntalaisen  
kaupungin poliisiin. Poliisi ei suostunut ot-
tamaan asiaa vakavasti, jolloin toinen nai-
sista ilmoitti, että hän aikoo soittaa niin 
kauan, kunnes hänen kokemansa syrjintä 
otetaan käsittelyyn. Poliisi käski lopettaa häi-
ritsemisen. Kun nainen jatkoi soittamista, po-
liisi tuli noutamaan hänet hotellista putkaan.

Seuraavana aamuna putkalta säästynyt nai-
nen lähti noutamaan naisystäväänsä poliisi-
asemalta ja tekemään rikosilmoitusta baarissa 
tapahtuneesta syrjinnästä. Poliisit hämmästyi-
vät, kun vielä toinenkin tuli ilmoittamaan sa-
masta asiasta. Poliisit hermostuivat ja heittivät 
naiset ulos poliisiasemalta.

Toisaalla osataan

Hollanissa Amsterdam-Amstellandin ja Etelä-Gelderlandin  
poliisipiirissä aloitettiin maaliskuussa 2008 projekti, joka on 
erikoistunut sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kohdistu-
viin syrjintärikoksiin. Projektin yksi tehtävä on kerätä tietoa, 
miten paljon syrjintärikoksia tapahtuu, ja millaisia ne ovat. Jos 
projekti koetaan hyödylliseksi, sen toiminta laajennetaan mui-
hin Hollannin poliisipiireihin. Syrjintärikoksista voi ilmoittaa 
puhelimitse tai verkkokaavakkeella halutessaan nimettömänä.

Lisäksi Amsterdam-Amstellandin poliisissa on syrjintä- 
rikosverkosto, joka tarjoaa apua syrjintärikoksen uhreille 
ympäri vuorokauden. Verkoston numeroon vastaavat suku-
puoli- ja seksuaalivähemistöihin kohdistuviin syrjintärikok-
siin perehtyneet poliisit. Halutessaan uhri saa keskustella  
syrjinnästä lesbo- tai homopoliisin kanssa. Näin pyritään 
tarjoamaan uhrille myös vertaistukea ja hyödyntämään  
vähemmistöjen edustajien henkilökohtaiseen kokemukseen 
perustuvaa osaamista.

Pakko esittää heteroa

Miten makaa poliisi Suomessa? Visusti kaapissa, ainakin mitä on uskominen 
poliiseina työskenteleviä Kristiinaa ja Hannua (nimet muutettu).

Kristiina elää parisuhteessa naisen kanssa, mutta työtoverit eivät siitä 
tiedä. Kristiina arvelee, että työnteosta tulisi hankalampaa, jos olisi avoi-
mesti lesbo tai biseksuaali. Joutuisi kuuntelemaan heteromiesten lesbo-
fantasioihin viittaavia asiattomuuksia. Hän toteaa kuitenkin, että avoime-
na lesbona olisi varmasti helpompi olla poliisi kuin homomiehenä.

Sen allekirjoittaa Hannu, joka tietoisesti esittää he-
teroa töissä. Hän tietää yhden avoimesti homoseksu-
aalin miespoliisin, jonka kengissä ei todellakaan ha-
luaisi olla. Selän takana heitetään lokaa niskaan, ja 
vaikka Hannunkin mielestä kyseinen henkilö ei ole 
kovin hyvä työssään, ymmärtää hän – toisin kuin 
useat työtoverit – että sillä ei ole mitään tekemistä 
homoseksuaalisuuden kanssa. Hannu tietää eri  
puolella Suomea työskentelevän ainakin seitsemän 
homopoliisia, jotka kaikki ovat valinneet pysyä kaa-
pissa. Ei ole mitään merkitystä, missä päin Suomea 
ollaan, joka puolella poliisissa ollaan homofobisia.

Mitä sitten, jos päättäisi olla avoimesti homo po-
liisissa? Hannu arvelee, että ainakin saunaillat jäisi-
vät väliin, kukaan ei haluaisi häntä työparikseen ja 
joutuisi kuuntelemaan naljailua. Poliisin sisäiseen 
äijämeininkiin kuuluu myös, että maskuliinisuutta 

vahvistetaan asianmukaisilla jutuilla. On outoa, jos sinkkumiehellä ei ole 
toisinaan naisseikkailuja, ja siksi Hannukin tasaisin väliajoin keksii tari-
nan viikonlopusta, johon kuului ”jonkun muijan vääntäminen”.

Samaan aikaan Amsterdamissa

Elokuussa Amsterdam Pride 2009 -festivaaleilla oli minun ja monen 
muun lisäksi Amsterdamin poliisi. Eikä poliisi suinkaan ollut kaapissa 
saati heittelemässä juhlaväkeä putkaan vaan kertomassa syrjintärikosten 
vastaisesta projektista ja verkostosta sekä poliisin omat sukupuoli- ja sek-
suaalivähemmistöjä edustavat työntekijät kertomassa, että poliisivoimissa 
uskaltaa olla oma itsensä. ”Proud to Be Your Friend” luki sateenkaarirai-
dallisessa kaulanauhassa, ”Pink in Blue” ilmoitti kaunis nuorimies polii-
sin univormussa plakaatissa – eikä se ollut klubimainos vaan Amsterdamin 
poliisin virallinen esite.

Sekä Kristiina että Hannu pitävät ajatusta Hollanin poliisin kaltaisista 
projekteista Suomessa utopiana. No, ehkä sadan vuoden kuluttua ollaan 
edes siinä pisteessä, että ilmoittaessaan syrjntärikoksesta sukupuoli- tai 
seksuaalivähemmistön edustajia ei ainakaan heitetä putkaan.

Heli Yli-Räisänen Kirjoittaja on Rauhanliiton 
entinen kampanja-assistentti 
ja rakkausrikollinen.

Ei ole mitään 
merkitystä, missä päin 
Suomea ollaan, joka 
puolella poliisissa 
ollaan homofobisia.

Suomessa poliisissa ei osata kohdata sukupuoli- ja seksuaali-
vähemmistöihin kohdistuvia syrjintärikoksia eikä liioin samaisiin 
vähemmistöihin kuuluvia työtovereita, kirjoittaa Heli Yli-Räisänen.

Suomen poliisi  
panee homot kaappiin  
– tai putkaan
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ohjois-Irlannin levottomuu-
det, joita kutsutaan nimellä 
The Troubles, olivat 30 vuot-
ta kestänyt uskonnollinen 
sisällissota protestanttien ja 
katolilaisten välillä. Asele-

po solmittiin jo vuonna 1994, 
mutta senkin jälkeen poliiseja on am-
muttu ja pommeja räjäytetty, viimeksi 
tänä syksynä. Joku on laskenut, että 

Pohjois-Irlannissa on 88 muuria ja muita eri 
uskontokuntien asuttamia alueita toisistaan 
erottavia raja-aitoja. Suuri osa näistä muureista 
on rakennettu aselevon jälkeen.

Alueella tarvitaan siis edelleen rauhanraken-
tamista, sovittelua.

Mediation Northern Ireland (MNI) on sovitte-
lujärjestö, joka kattaa koko skaalan yksittäisten 
ihmisten välisistä kiistoista yhteisöjen välisiin 
ristiriitoihin.

Norjalainen Kai Brand-Jacobsen on Transil-
vanian Cluj-Napocassa sijaitsevan PATRIR-rau-
hankoulutusjärjestön johtaja, joka on toiminut 

sovittelutehtävissä kaikissa maanosissa paitsi 
Australiassa. Hän kävi tänä syksynä kolmannen 
kerran MNI:ssä Belfastissa osallistumassa sovit-
telijakoulutukseen.

Katolilainen Sean OBaoill on yli 20 vuoden 
ajan toiminut sovittelijana maaseutuyhteisössä 
Belfastin eteläpuolella, jossa jännitteet yhteisö-
jen välillä kasvoivat pyhäinmiesteniltana kahte-
na vuonna peräkkäin. Ei ainoastaan ilotulitteita 
ole ammuttu toista puolta kohti, myös singot 
ovat olleet käytössä.

- Kylässä asuu 52 perhettä, joista 50 aktiivi-
sesti lukeutuu jompaankumpaan leiriin. Ihmis-
ten identiteetti rakentuu keskeisesti konfliktiin, 
he eivät pysty luopumaan tästä identiteetistään.

Sean etsi kuitenkin tästä joukosta vaikutus-
valtaisia ihmisiä, liikemiehiä ja poliitikkoja, jot- 
ka pystyisivät rauhoittamaan tilannetta. Tämä 
onnistuikin, ja pyhäinmiesteniltana tänä vuon-
na oli rauhallista.

Kain mukaan identiteetti, joka ehkä perustuu 
uskontoon, on joissain konflikteissa keskeinen 
tekijä, mutta usein pinnan alla kytee taloudelli-

sia ja sosiaalisia jännitteitä. Sean myöntää, että 
uskonto on osittain veruke.

Kai on pyrkinyt vierailuillaan tapaamaan  
eri yhteisöjen vaikutusvaltaisia jäseniä laidasta 
laitaan, ja selvittämään heidän näkemystään 
Pohjois-Irlannin tilanteesta tällä hetkellä: missä 
on onnistuttu ja mihin pitäisi vielä pyrkiä.

- Paljon on saavutettu. Kaksikymmentä vuot- 
ta sitten eri yhteisöjen edustajat eivät olisi suos-
tuneet tapaamaan toisiaan.

Sean lisää (viitaten Kalifornian alkusyksyn 
tulipaloihin):

- Olemme Pohjois-Irlannissa suurimmaksi 
osaksi onnistuneet sammuttamaan tulipalot, 
mutta jotkut ovat uupuneet, jotkut eivät halua 
puhua siitä. Haava ei ole vieläkään kasvanut 
umpeen ja se voi vielä tulehtua. Rasistiset ja ho-
mojenvastaiset hyökkäykset ovat lisääntyneet ja 
niistäkään ei haluta puhua. Vihaiset nuoret mie-
het muistavat, kuinka heidän setänsä tapettiin. 
He omaksuvat kasvaessaan romanttisia mieli-
kuvia kostosta. He tahtovat tulla sankareiksi, 
levottomuuksien aikaan tämä oli mahdollista.  

NIKNKIMNOLLIE (FLICKR)

Vaikka Pohjois-Irlannin 
levottomuudet päättyivät 
virallisesti yli kymmenen 
vuotta sitten, alueella on yhä 
voimakkaita jännitteitä. Kaksi 
rauhanneuvottelijaa keskusteli 
Ulsterin tulevaisuudesta Peter 
Lodeniuksen kanssa.

ULSTERISSA
tarvitaan 
edelleen 
sovittelua
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Peter Lodenius on toimittaja.

Ihmisten identiteetti rakentuu keskeisesti 
konfliktiin, he eivät pysty luopumaan  
tästä identiteetistään.

Tämä koskee erityisesti työväenluokan miehiä. 
Väkivallan perinne on meillä vahva, OBaioll 
toteaa.

Pohjois-Irlanti voisi olla esimerkki

Kain mukaan lehtimiehet ja akateemikot usko-
vat mielellään, että Pohjois-Irlannin konflikti 
on nyt ratkaistu. He eivät kuitenkaan ymmärrä, 
että ristiriidat ovat alkaneet jo kauan ennen 
väkivaltaisuuksia, ja jatkuvat kauan niiden 
loputtua. Sovittelutyötä pitää jatkaa.

Tätä ei useinkaan tehdä, vaikka Pohjois-Irlan-
nissa sentään on korkea koulutusaste ja vahvat 
instituutiot. Pohjois-Irlanti voisi, vaikkapa Etelä-
Afrikan ohella, toimia esimerkkinä siirtymisestä 
rauhaan. Pohjois-Irlannin pitäisi paremmin käyt-
tää sitä kompetenssia mitä on tällä alalla. Tämä 
voisi tapahtua esimerkiksi EU:n puitteissa.

Kai viittaa tässä Norjan esimerkkiin. Norja-
han on ollut aktiivinen rauhansovittelija maail-
malla, esimerkiksi Lähi-Idässa ja Sri Lankassa. 
Aina ei tosin olla onnistuttu.

- Norjalaiset olisivat ehkä voineet toimia 
paremmin jos heillä olisi omaa syvempää ym-
märrystä konflikteista, ei ainoastaan tunnetta. 
Omat kokemukset antavat nöyryyttä.

Kai toteaa myös, että kansainvälisessä rau-
hanrakennustyössä ollaan menossa uuteen 
vaiheeseen, jossa edetään demokraattisen yh-
teistyön kautta – ennen olivat yksittäiset gurut 
etualalla. Nyt pyritään rakentamaan ennakoi-
van varoituksen järjestelmiä.

Paikallisellakin tasolla piritään Seanin mu-
kaan nykyään yhteistyöhön:

- Aiemmin järjestöissä ajateltiin, että kyllä 
pärjäilemme. Nyt eri järjestöjen ihmiset työs-
kentelevät yhdessä, vaikka aikaisemmin kilpai-
livat keskenään. Nyt ajatellaan strategisesti ja 
luodaan verkostoja.

Vanhan IRA:n, ja nykyisen poliittisen Sinn 
Fein -puolueen johtaja, Gerry Adams, ehdotti 
kesällä Pohjois-Irlannin rauhanomaista liittä-
mistä Irlantiin. Ehdotus ei saanut laajempaa 
vastakaikua.

- Etelässä ei ole tapahtunut samaa kehitystä 

kuin pohjoisessa. Siellä esiintyy vielä epäkypsiä 
ajatuksia ja romanttisia kuvitelmia saaren yhte-
näisyydestä. Pohjoisessa republikaanien ideolo-
gia on kehittynyt, kun taas etelässä jotkut vielä 
ajattelevat taistelun jatkuvan, Sean sanoo.

Kai kuitenkin uskoo, että nämä ryhmät ovat 
hyvin pieniä. Etelä on viime vuosikymmeninä, 
vaikkei ihan viime vuosina, kehittynyt valtavasti 
taloudellisessa mielessä. Uskontokuntien välillä 
on käyty dialogia. Dublinin ja Lontoon ulkomi-
nisteriöt ovat avustaneet rauhan rakentamista. 
Adamsin aloite ei ole realistinen, sillä pyritään 
vain poliittisten pisteiden keräämisen.

PPCC ANTIFA (FLICKR)
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o toista kuukautta kestä-
nyt vaalirahajupakka on jo 
kauan sitten ylittänyt kaik-
ki järjelliset mittasuhteet”, 
kirjoitti Keskustan pää- 
äänenkannattaja Suomen-
maa pääkirjoituksessaan 

13. 6. 2008. Ei olisi kannattanut käyttää kaikkia 
ylisanoja saman tien, ennen sitä todellista mek-
kalaa reilua vuotta myöhemmin. Vieläkään ei 
silti edes pääministeri ole kaatunut, vaikka lehti 
arvelikin jupakan juuri siihen tähtäävän. 

Kansalaisyhteiskunta voi kuitenkin hyvin, ja 
kohu tai sen virvoittama uudenlainen tieto po-
liittisen järjestelmän anatomiasta on tehnyt sille 
hyvää, ainakin journalistisen tai tiedonkululli-
sen toimeliaisuuden näkökulmasta. Esitän tässä 
joitakin huomioita väitteeni tueksi. 

Puolueet ja mediavalta

Puolueille jaetaan vuonna 2009 18 miljoonaa 
euroa tiedotus- ja viestintätukea. Puolueiden 
julkilausutun linjauksen mukaan tuki ohjau-
tuu ”puolueita lähellä olevia lehtiä” julkaiseville 
yhtiöille eli varsinaisen puoluetoiminnan ulko-
puolelle. Viestintäraha on kuitenkin puolueiden 
vapaasti käytettävissä ja ne pitävät valtaa perus-
tamissaan mediayhtiöissä. Näin ne voivat itse 

myös määrittää, mikä osa puoluetoiminnasta 
edistää parhaiten niiden tiedotuksellisia ja vies-
tinnällisiä päämääriä. 

Jos ja kun puolueiden ulkopuolinen rahoitus 
uuden vaalirahalain seurauksena pienenee tai 
muuttaa muotoaan, voi puolueissa herätä kiin-
nostusta käyttää julkista tukea myös muun  
muassa oman verkkoviestintänsä kehittämiseen. 
Kilpaileeko puolueiden lehtien lähtökohtaisesti 
itsenäinen journalistinen työ silloin esimerkiksi 
puolueen vaalimarkkinoinnin kanssa? 

Vahvaa mediavallan käyttöä on journalististen 
aloitteiden ja keskustelunavausten tekeminen, ja 
vähintä mitä voisi journalismin puolesta toivoa 
olisi, että puolueissa pohdittaisiin, miten myön-
teisen mediavallan käyttö lisäisi yhteiskunnallis-
ta keskustelua ja tietoa poliittisesta päätöksente-
osta. Tämä edistäisi myös puolueen ydintavoit-
teita tai -pyrkimyksiä eikä olisi keneltäkään pois.

Tämän lienee oivaltanut Vihreä Lanka -leh-
ti, joka on määrätietoisesti pyrkinyt ajankoh-
taiseen, terävään mutta voimakkaasti riippu-
mattomaksi merkittyyn journalismiin, jonka on 
saattanut mahdollistaa vihreiden suhteellinen 
ryvettymättömyys vaaliraha-asiassa. Lehden 
painoarvoa saattaa kuitenkin heikentää se, että 
se tuntuisi tasapainoilevan puoluesidonnaisuu-
tensa, yleisen mielipidelehden identiteettinsä  
ja uutisia välittävän viikko- ja verkkolehden  

Kiusallisen 
vaalirahoitusjupakan 
varjossa käydään 
mielenkiintoista keskustelua 
kansalaisyhteiskunnasta 
ja median vallasta. Jussi 
Förbumin mielestä tämä 
on tervetullutta ja jopa hyvä 
merkki.

Kansan ja median valta
– muutama huomio

kiihotuksesta 
tiedonnälkään
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Jos mediakeskustelun käynnistäminen on vallankäyttöä, 
onko mediassa käytävä keskustelu aina luonteeltaan 
yhteiskunnallista?

Kaikki arviot median 
merkityksestä ja arvosta 
on viime kädessä tehtävä 
niiden vaikutukselle 
altistuvan alueen 
näkökulmasta.

niistä uutisoiminen ollut sitä oikeanlaista poliit-
tista journalismia? 

Journalismin vaikutuskanavat

Jos mediakeskustelun käynnistäminen on vallan-
käyttöä, onko mediassa käytävä keskustelu aina 
luonteeltaan yhteiskunnallista? Entä onko yhteis- 
kunnallisen keskustelun vahvistaminen aina  
politiikan vahvistamista, ja merkitseekö päätök-
senteon taustalla vaikuttavista asioista raportoi-
minen aina ihmisten poliittisten osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksien lisäämistä? 

Vastaan uhallakin kaikkiin kysymyksiin myön-
tävästi, mutta joudun samalla väittämään, että 
poliittisesti sitoutuneet lehdet eivät voi pidättää 
itsellään yksinoikeutta yhteiskunnalliseen jour-
nalismiin. Toisin sanoen ne eivät voi väittää, että 
vain niiden tekemä journalistinen työ avaa luki-
joille yhteiskunnallisten vaikutusmahdollisuuksi-
en oleellisia näköaloja, tai että jos valtavirtame-
dia käyttää keskusteluvaltaa, se tekee sen aina 
poliittista toimintaa vastustaakseen. 

Juuri tämä on yksi vaalirahakohun lopputu-
lemia; puoluelehtien on ollut pakko myöntää, 
että uusia, ennennäkemättömiä asioita on tullut 
julki, ja että se on pääosin hyvä asia. Tai kuten 

Suomenmaan hyvin toisensävyisessä pääkirjoi-
tuksessa todettiin 30. 6. 2009, ”[t]yö ei voi pysäh-
tyä siihen, että puolueet eivät paljasta tietojaan. 
Jos tietoja ei ojenneta infossa tarjottimella, ne 
on kaivettava journalistisen työn muilla keinoil-
la.” Tutkiva journalismi siis kelpaa, kun se kos-
kee myös muita kuin omia poliittisia päämääriä.

Helsingin Sanomilla on toki pienempiinsä 
nähden satumaiset resurssit tutkimustyöhönsä, 
mutta kyse ei ole vain rahasta, vaan myös itse-
ymmärryksestä. Valtavirtamedialle ei ole ollut 
ongelmallista kääntää kiviä kantojen takana,  
sillä niiden ei ole tarvinnut puolustella itseään. 

Riippumattomuuden katvealue

On vielä yksi median genre tai kategoria, ni-
mittäin riippumattomat kulttuuri- ja mielipide-
lehdet, jolla ei ole ristinään kumpaakaan näis-
tä identiteettiä muovaavista määritteistä, ei siis 
sen paremmin resursseja kuin niiden suomaa 
vapauttakaan, muttei myöskään poliittisia si-
doksia. Ne tekevät sinnikästä, yhteiskunnallises-
ti valveutunutta ja poliittisesti haastavaa jour-
nalistista työtä siitä huolimatta, että niillä ei ole 
rahaa eikä taustaorganisaatiota, joka pitäisi niitä 
pystyssä tai pönkittäisi niiden itseymmärrystä.

Jos puolueiden tiedotus- ja viestintätuki on 
tänä vuonna 18 miljoonaa euroa, on Opetusmi-
nisteriön jakama kulttuurilehtituki miljoona  
euroa, ja siinäkin on mukana 200 000 euroa  
erityistä bonusta veikkausvoittovaroista. Ja silti 
kulttuuri- ja mielipidelehdet ovat olemassa,  
ilmestyvät säännöllisesti ja värittävät suomalais-
ta lehdistöä ennakkoluulottomuudellaan ja epä-
todennäköisyydellään. 

Kun ryvettyneet poliitikot tai Keskustan  
äänenkannattaja siis ovat syyttäneet mediaa 
ajojahdista tai yrityksistä kaataa pääministeri, 

statuksensa välillä. Se kommentoi, mutta mo-
nella eri äänellä. 

Kun Langan päätoimittaja Elina Grundström 
arvostelee nimenomaan puolueiden viestintätu-
kea pääkirjoituksessaan 28. 8. 2009 ja kirjoittaa, 
että ”puolueiden viestintäyhtiöt on tehtävä läpi-
näkyviksi niin, ettei viestintärahoja kupata niis-
tä puoluetoimistojen juokseviin kuluihin, [j]ollei 
sitten viestintätuen uudistuksen tarkoituksena 
lopultakin ollut vain puoluetuen kaksinkertais-
taminen,” luulisi melkein lukevansa puolueisiin 
sitoutumatonta lehteä, jonka intresseissä ei ole, 
että puolueiden viestintätuki on luonteeltaan 
jatkuvaa ja huomattavaa.

Ainakaan vaalirahoituspolemiikin kohdalla 
aloitteentekijöitä eivät kuitenkaan ole olleet po-
liittiset lehdet vaan niin sanottu valtavirtame-
dia. Siksi (etelän) mediaksi, joka siis on suoras-
taan päättänyt syöstä pääministerin vallasta, on 
siis merkitty nimenomaan puolueista ja niiden 
saamasta lehdistötuesta riippumaton tiedotus-
välineistö, ei esimerkiksi ”kilpailevaa puoluetta 
lähellä oleva lehti”. Onko tämä koettu puoluei-
den viestintä- ja markkinointitoimikunnissa ar-
vovaltatappioksi? Olisiko aloitteen paljastusten 
tekemiseen pitänyt niiden vaivaannuttavuudes-
ta huolimatta olla puolueilla itsellään, ja olisiko 
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Jussi Förbom on tekstityöläinen ja kansalaisaktivisti.

Meneillään oleva keskustelu median vallasta  
on jotakuinkin tyhjänpäiväistä. Journalismin henki 
ei poikkea radikaalilla tavalla näköalattomasta 
eliittiajattelusta.

ovat ne valinneet kohteekseen liikuttavan kape-
an median sektorin. Siihen eivät tietenkään ole 
sisältyneet (ainakaan omaa) puoluetta lähellä 
olevat lehdet, mutta eivät siihen ole sisältyneet 
myöskään valtavirtakatseen katveessa vaikutta-
vat pienet ja riippumattomat lehdet tai välineet. 
Syytösten taustalla oleva medianäkemys on yli-
summaan ollut varsin konservatiivinen ja perin-
teinen – ikään kuin media ja sen vaikutusvalta  
olisi vain sitä, mistä suurimpien päivälehtien 
politiikan toimitukset kirjoittavat tai Ylen ajan-
kohtaisohjelmat puhuvat. 

Kun Erkki Laatikainen kirjoittaa Ylen verkko- 
kolumnissaan (sic), että journalistit liekehtivät 
tarkoitushakuisuutta” tai että “median sisällä  
kukaan [ei] rohkene kyseenalaistaa menettelyä, 
hän viittaa niin pieneen otantaan tiedostusväli-
neitä, että tuskin kehtaisi sitä tunnustaa, jos tulisi 
itse ajatelleeksi. Yhtä tiukkaan on puristunut hä-
nen asenteellisuutensa siitä, miksi hänen haukku-
mansa media väärinkäytöksistä kirjoittaa tai pu-
huu, ikään kuin koko tiedonvälityksen tarkoituk-
sena olisi vain oman itsensä pönkittäminen. 

Jos ja kun siis tulevaisuudessakin kuulemme 

syytöksiä siitä, että media käyttää asemaansa räi-
keästi hyväkseen, voimme kuitata valituksen sil-
lä, että media ei ole mikään yksituumainen tai 
yhdestä ja samasta lähteestä rahoitettu organismi, 
jolla olisi tuonkaltaisia ylöskirjattuja tavoitteita. 

Eikä media sitä paitsi pane toimeen ajojahte-
ja. Media on aivan liian kiireinen setviessään ja 
raportoidessaan päättäjien hulvattomia edesot-
tamuksia kyetäkseen mihinkään niin monomaa-
niseen. Ei Helsingin Sanomien johto kirjoita  
lehden politiikan toimittajien juttuja eikä Yleis-
radion johto odota käsi kahvalla mahdollisim-
man räikeää ajankohtaa, jotta voisi ryhtyä sa-
haamaan tuppeen pääministerin arvovaltaa.

Kansalaisten yhteiskunta 

Päättelyketjuni johtaa väistämättä tähän: kaik-
ki arviot, joita median merkityksestä ja arvosta 
tehdään, on viime kädessä tehtävä niiden shoo-
ting rangen eli vaikutukselle altistuvan alueen 
näkökulmasta. Se tarkoittaa kansalaisyhteiskun-
taa, sitä toiminnan, keskustelun ja poliittisten 
valintojen välisen mittelyn piiriä, jossa me kaik-

ki elämme ja vaikutamme. 
Siinä piirissä me kansalaiset emme pitkiin ai-

koihin ole keskustelleet niin intohimoisesti poli-
tiikan tekemisen pelisäännöistä kuin yhä jatku-
van vaalirahadiskurssin tiimellyksessä. Meidän 
on täytynyt ottaa kantaa joko siihen, mitä meille 
on tiedotusvälineissä kerrottu, tai siihen, miten 
se on meille kerrottu, ja todennäköisesti olem-
me keskustelleet vilkkaasti näistä molemmista. 
Enkä ole nyt ylioptimistinen. Juuri näinhän de-
mokratian kuuluisi toimia. 

Mistä ihmeestä Erkki Laatikainen siis puhuu, 
kun hän kirjoittaa: ”Rangaistavaa olisi oltava 
myös kiihotus kansanvaltaa ja sen vastuunkan-
tajia kohtaan. Media ei voi vaalikaudesta toi-
seen vaihtaa pääministeriä luomalla maahan 
hysteerisen ilmapiirin, jossa kansanedustajat  
kadottavat viileytensä.” 

Ei ole kyse mistään hysteriasta, vaan kansa-
laiskeskustelusta. Ei ole kyse vain Keskustasta 
tai yhdestä sattumapääministeristä, vaan ni-
menomaan, kuten Laatikainenkin haaveilee, 
vastuunkannosta. Kansalaisten on seurattava, 
miten vaaleissa valitut edustajat ”säilyttävät 
viileytensä” tehdessään kansakuntaa koskevia 
päätöksiä. Tässä sitä auttaa media, jonka on-
neksi on toistaiseksi sallittu soluttautua päättä-
jien korkeisiin saleihin. Mutta ei mediakaan toki 
missään tapauksessa yksinomaan virheetön tai 
kunniallinen ole, kuten eivät kai päättäjätkään. 
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aailmantalouden epävakaus ennakoi arvaamat-
tomia kriisejä ja konflikteja. Journalismille ei 
tällaisena aikana ole suurempaa haastetta kuin 
yrittää ymmärtää finanssikriisin taustaa ja etsiä 
uskottavia asiantuntijoita haastamaan ajalle tyy-
pillistä kritiikittömyyttä.

Joukkotiedotusvälineet tyytyvät kuitenkin 
enimmäkseen arvelemaan, milloin talous palaa 
normaaliin tilaan, ikäänkuin myöhäiskapitalismi  
olisi rauhallisen kehityksen takaaja, jota vain 
ajoittaiset kriisit häiritsevät. Tällaisista lähtö-
kohdista on vaikea nähdä oireita teollisen kult-
tuurimme kääntymisestä laskuun.

Journalistisesti tilanne muistuttaa 1960-luvun  
jälkipuoliskoa. Ajan poliittiset järjestelmät tun-
tuivat silloin horjuvan. Maailman odotettiin pian 
muuttuvan mahdollisesti radikaalillakin tavalla. 
Toimittajan työssä oli usein yritettävä suhteut-
taa vaadittu ”objektiivisuus” todellisuuteen, joka 
tuntui menevän sallitun ajattelun tuolle puolen. 
Tämä ei itse asiassa ollut kovin vaikeata, sillä 
ajan yhteiskunnallinen henki salli monenlaista 
toisinajattelua. Mielipiteiden kirjo oli suuri.

Maailma ei muuttunut radikaalisti, mutta 
muutokset jäivät kytemään pinnan alla. 1970- 
luvulla journalismin henkeen kuului vielä kriitti- 
nen pohdinta. Sitten olojen näennäinen normaa-

lius alkoi heikentää kiinnostusta kriittistä yhteis- 
kunta-ajattelua kohtaan. Ja lähempänä tätä ai-
kaa uusliberalismin saarnaama vaihtoehdotto-
muus alkoi olla journalisminkin viitekehys.  
Kriittistä ajattelua alettiin jopa pilkata.

Talouden kapea 
maailmankatsomus

Finanssikriisi tuli yllätyksenä, vaikka sen vähit-
täistä syvenemistä olisi ollut mahdollista enna-
koida kriittistä kirjallisuutta seuraamalla. Voitto-
jen supistuessa valmistavassa teollisuudessa niitä 
alettiin enenevässä määrin etsiä mitä monimut-
kaisemmilla finanssikeinotteluilla. Nyt tämän fi-
nanssivetoisen talouden otetta halutaan ilmeisesti 
johtavissa kapitalistisissa maissa vain vahvistaa.

Nyt kun uusliberalismin opit ovat osoittautu-
neet kuplaksi, toimittajat eivät näytä tietävän, ke-
nen puoleen kääntyä. Talousartikkelit ovat aika 
samankaltaisia kuin pankkien ja muiden instituu-
tioiden analyytikkojen jutut. Kriittisestä ajattelus-
ta luopuminen kostautuu. Harvalla toimittajalla 
on mielenkiintoista sanottavaa finanssikriisistä. 
Suomessa Sitran asiantuntijat saavat rauhassa le-
vittää epärealistista maailmankuvaansa. 

Sitran uuden kehitysohjelman vetäjä Sari  

Ennen kriittisestä 
ja analyyttisestä 
journalismista on tullut 
yksisilmäinen myyttien 
ja dogmien toistaja. 
Ylösalaisin kääntyneessä 
maailmassa toimittajat 
ovat unohtaneet ketä he 
palvelevat, ja kenen etuja 
demokratiassa tulisi ajaa, 
kirjoittaa Tapani Lausti.

Kriisit syvenevät,
media torkkuu
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Tapani Lausti on kansainväliseen politiikkaan erikoistunut 
toimittaja ja tietokirjailija.

Median tukema vaihtoehdottomuuden illuusio estää kuitenkin ihmisiä 
vetämästä pitemmälle meneviä johtopäätöksiä. Nyt olisi kuitenkin 
mahdollista kehitellä purevaa, yhteiskuntakriittistä journalismia.

Baldauf peräänkuuluttaa ”laaja-alaista, dynaa-
mista ja innovatiivista osallistumista” ja halu-
aa ihmisten torjuvan ”edunvalvontaan ja usein 
historiaan nojaavan toimintatavan”. Aivan kuin 
ihmiset eivät tietäisi, kenen edunvalvonta on ol-
lut viime vuosikymmeninä tehokkainta. Talou-
dellinen epätasa-arvo on syventynyt. Ihmisten 
ahdistuneisuus on lisääntynyt. Baldaufin loitsut 
”yksittäisten ihmisten voimaannuttamisesta” 
tuskin kuulostavat uskottavilta kiristyneen työ-
tahdin uuvuttamien palkansaajien mielissä.

Kaisa Kautto-Koivula ja Marita Huhtaniemi 
(Rengistä isännäksi) sekä Juha Siltala (Työelä-
män huonontumisen lyhyt historia) ovat kirjois-
saan kartoittaneet ihmisten lisääntyvää pahoin-
vointia. Silmiini ei ole kuitenkaan osunut artikke-
leita, jotka olisivat saaneet innoituksensa näiden 
tutkijoiden tarjoamasta runsaasta materiaalista. 
Kautto-Koivulan ja Huhtaniemen kirjan lähde-
viitteet näyttäisivät viittaavan siihen, että mielen-
kiintoisimmat jutut löytyvät yleisönosastoista.

Meneillään oleva keskustelu median vallasta  
on jotakuinkin tyhjänpäiväistä. Journalismin 
henki ei poikkea radikaalilla tavalla näköalatto-
masta eliittiajattelusta. Toki kaikki myöntävät 
ympäristöongelmien vakavuuden. Mutta vaikka 
kaikki nyt vannovat ”kestävän kehityksen” ni- 
meen, ei haluta avoimesti myöntää, että suuryri-
tysten yksityiseen voitontavoitteluun perustuva 
järjestelmä ei voi irrottautua talouden rajattoman 
kasvun pakosta, kasvun, joka uhkaa planeettam-
me tulevaisuutta. Edelleen talousanalyysit kyke-
nevät laskemaan vain markkinoille tulevien tuot-
teiden arvoa. Luontoa – vettä, ilmaa ja eläviä 
olentoja – pidetään ”ilmaisena lahjana”.

Kapitalismin kritiikki välttämätön

Sallitun ajattelun tuolla puolen piilee taas  
”luvattomia” johtopäätöksiä. Kapitalismi on  
pitkän päälle kestämätön järjestelmä. Nyt se 
yrittää toipua sälyttämällä kriisin kustannukset 
tavallisten palkansaajien kannettavaksi. Voitot 
on yksityistetty ja tappiot sosialisoitu. Pääoman 
valtarakenteet alkavat olla nähtävissä kaikessa  
alastomuudessaan. Median tukema vaihtoeh-
dottomuuden illuusio estää kuitenkin ihmisiä 
vetämästä pitemmälle meneviä johtopäätöksiä. 

Nyt olisi kuitenkin mahdollista kehitellä pure-
vaa, yhteiskuntakriittistä journalismia.

Suomen asemaa maailmassa tulkitaan sitäkin  
joukkotiedotusvälineissä enimmäkseen kritiikit- 
tömästi. Varsin yleisesti ilmeisesti samaistutaan  
suomalaisten atlantistien hyminään, jonka mu-
kaan jaamme samat arvot läntisen maailman 
kanssa. Natoa luonnehditaan – Jyrki Kataisen 
sanoin – ”meidän kanssa samanmieliseksi jou-
koksi”, jonka kanssa on oltava ”mahdollisimman 
tiiviissä yhteistyössä.” Ja näin Alexander Stubb: 
”[Natolla] sattuu olemaan sama arvopohja kuin 
meillä, ja sattuu olemaan samat tavoitteet kuin 
meillä.” Helsingin Sanomien kolumnisti Olli  
Kivinen ei salaa sympatioitaan: ” ... Yhdysvallat 
kuuluu niihin valtioihin, joiden suurten linjojen 
arvomaailma on sama kuin meillä.”

Tässä ylösalaisessa maailmankuvassa Natoa 
luonnehditaan ”kriisinhallintajärjestöksi”, vaik-
ka se on itse asiassa läntisten eliittien edunval-
vontajärjestö. Liitto on tehnyt selväksi, että sillä 
on oikeus puuttua sotilaallisesti asioihin missä 
tahansa sen etuja uhataan. Vuonna 2004 Istan-
bulissa hyväksytyn yhteistyöaloitteen jälkeen 
monet asiantuntijat totesivat Naton sivuutta-
neen YK:n ja omaksuneen maailmanpolisiin 
roolin. Liitto on ottanut tavoitteekseen valvoa 
maailman energiavaroja varmistaakseen länsi-
valtojen energiaturvallisuuden. 

Suomalaisissa joukkotiedotusvälineissä tämä 
kehitys ei ole synnyttänyt keskustelua. Päin vas-
toin Nato nähdään yhä tärkeämpänä myös Suo-
men turvallisuudelle. Eräiden kommenttien mu-
kaan Georgian tapahtumat lisäsivät tarvetta yh-
teistoimintaan Naton kanssa. Lähestymisprosessi 
nähtiin luonnollisena osana länteen sitoutumista.

Media toistaa myyttejä

Tietenkin toimittajatkin ovat mielipiteineen kan-
salaisia siinä kuin muutkin. Journalismiin kuu-
luu kuitenkin totuudellisuuden vaatimus. On 
kyettävä analysoimaan, mitä ”läntisillä arvoilla” 
tarkoitetaan. Propagandan erottaminen totuu-
desta on olennainen osa tätä tehtävää. Johtavat 
suomalaiset kommentaattorit suoriutuvat tästä 
tehtävästä huonosti. Heidän atlantisti-sympa-
tiansa estävät heitä ymmärtämästä, että Yhdys-

vallat on häikäilemätön suurvalta, jonka etujen 
mukaista on alistaa muu maailma – erityisesti 
strategisesti tärkeät alueet – komentoonsa kei-
noilla millä hyvänsä. Tottakai omaneduntavoit-
telua aina kaunistellaan puheilla demokratiasta 
ja ihmisoikeuksista.

Huomattava osa suomalaisesta mediasta  
uskoo, että amerikkalaiset joukot ovat Irakissa 
”rauhoittamassa oloja” ja Afganistanissa ”luo-
massa toimintakykyistä demokratiaa”. Totuudel-
linen raportointi edellyttää kuitenkin Yhdysvalto-
jen todellisten motiivien erittelyä. Historiallinen 
dokumenttiaineisto puhuu selvää kieltä: Yhdys-
vallat on aina asettanut oman eliittinsä edut de-
mokratian edelle. Tälle eliitille hirmuhallitukset 
eivät ole ongelma kunhan ne suhtautuvat kuu-
liaisesti Washingtonin vaatimuksiin. Neuvosto-
liiton romahdettua Yhdysvallat alkoi pitää koko 
planeettaa omaisuutenaan. Washington on ju-
listanut, että etupiiriajattelu on historiaa. Viesti 
on osoitettu Venäjälle ja se tarkoittaa, että vain 
Yhdysvalloilla on oikeus etupiiriin – ja se ulot-
tuu kauas sen omista rajoista. Ei ole juuri merk-
kejä siitä, että Barack Obaman politiikka lupaa 
mitään muuta. Uusi presidentti on jo mahtaillut: 
”Voitte uskoa, että tämä kansakunta pitää yllä 
sotilaallista ylivoimaansa. Meillä tulee olemaan 
maailmanhistorian voimakkaimmat asevoimat.”

Tässä mielettömässä maailmassa Suomi on 
valinnut puolensa, median enemmistön hyväk-
synnällä. Olivatpa Afganistanin seikkailun mo-
tiivit miten kauniita hyvänsä, Suomi on nyt 
maailman väestön enemmistön silmissä osa 
Washingtonin johtamaa leiriä. ”Amerikanmie-
liseksi” julistautuneen Stubbin ihannemaa on 
kuitenkin todellisuudessa vaara niille ihanteil-
le, joita ulkoministerimme pitää osana “idealis-
miaan”. Demokratia, ihmisoikeudet, tasa-arvo 
ja vapaus ovat kaikki arvoja, joita Washington 
ei epäröi polkea, jos Yhdysvaltojen eliitin edut 
ovat uhattuina.

Kriisit syvenevät,
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ian toisen maailmansodan jälkeen huippujour-
nalisti Edward R. Murrow kysyi Dave Schoen-
brunilta, joka oli työskennellyt kääntäjänä liit-
toutuneiden päämajassa, mitkä hänen sodanjäl-
keiset suunnitelmansa olivat. Kun Schoenbrun 
sanoi haluavansa palata takaisin lukioon opet-
tamaan ranskaa, Murrow vastasi: “Poika, mil-
tä sinusta tuntuisi astua maailman suurimpaan 
luokkahuoneeseen?” Murrow’lle, kaikkein kuu-
luisimmalle yhdysvaltalaiselle journalistille, 
opettaminen oli uutisoinnin tärkein tarkoitus.

Valitettavasti Pohjois-Amerikan media ei ole 
täyttänyt Murrow’n visiota mediasta luokkahuo-
neena. Kanadan nykyinen mediajärjestelmä – 
joka perustuu pääosin mainoksilla rahoitettuun 
yritysjournalismiin – ei täytä yleisön tarpeita 
riippumattomasta tiedonvälityksestä, keskuste-
lusta ja rakentavasta väittelystä. Se ei käsittele 
tarpeeksi perusteellisesti sosiaalisia, ekologisia 
ja taloudellisia haasteita, joita yhteisöt kohtaa-
vat maan eri osissa.

Tämä on suurten muutosten aikakausi, jolloin 
yhteisöt tarvitsevat pääsyä demokraattisen me-
dian ääreen enemmän kuin koskaan aiemmin. 
Mediakanavat ovat kuitenkin kaikkialla vähen-
tämässä palveluitaan, työntekijöitä ja paikallista 
uutistarjontaa. Vaikka yritysten tuottaman jour-

nalismin kriisi tulee todennäköisesti syventä-
mään demokratiavajetta lyhyellä tähtäimellä,  
se edustaa samalla mahdollisuutta kokeilla eri-
laisia median muotoja, jotka ovat paljon infor-
matiivisempia, opetuksellisempia ja demokraat-
tisempia, ja jotka voivat samalla voimaannuttaa 
ja yhdistää yhteisöjä samalla kun ne pitävät  
valtajärjestelmiä vastuussa toiminnastaan.

Iso media, paha bisnes

Viimeisen kahden vuosikymmenen aikana Ka-
nadan kaupallisen journalismin liiketoiminnan 
mallia on ohjannut kaksi keskeistä imperatiivia: 
kasva niin suureksi kuin mahdollista ja niin pian 
kuin mahdollista – muutama jättimäinen kon-
serni omistaa nykyisin useimmat sanomalehdet, 
paikallistelevisioasemat ja muut mediakanavat – 
ja leikkaa toimituksien budjetteja ja paikallisuu-
tisointia kohtelemalla jokaista kanavaa keskus-
johtoisesti hallitun järjestelmän osana.

Näiden suuntausten tuloksena median omis-
tussuhteet Kanadassa ovat keskittyneet harvem-
piin käsiin kuin lähes missään muualla teollises- 
sa maailmassa. Tällä hetkellä vain kolme yritys- 
tä (Canwest, CTVglobemedia ja Quebecor) omis-
tavat suurimman osan mediasta. Muutamat 

Alle yksi kymmenestä 
kanadalaisesta journalistista 
uskoo pomojensa asettavan 
hyvän journalismin tuottamisen 
voittojen edelle.

Taantuma ja internetin nousu 
ovat johtaneet harvojen käsiin 
keskittyneen journalismin 
kriisiin. Kanadassa media-
aktivistit ja paikallisyhteisöt ovat 
nousseet kehityskulkua vastaan 
ja alkaneet rakentamaan 
ihmisten tarpeita palvelevaa 
joukkoviestintää, kertovat 
Jacqueline Cusack McDonald 
ja Steve Anderson.

Yritysten kriisi
auttaa rakentamaan

21. vuosisadan mediaa
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Ottawa

muut (Rogers, Corus/Shaw ja Torstar) hallitse-
vat tähteitä.

Vuodesta 2005 lähes kaikki yksityiset televisio- 
asemat ovat olleet näiden muutamien kansallis- 
ten konsernien omistamia. Aiemmin, ennen 
1990-luvun puoliväliä, Kanadan radio-, televisio-  
ja telekommunikaatiokomissio oli rajoittanut 
median keskittymistä pienimpien markkinoiden  
kohdalla, joiden väestöt eivät taloudellisista syis-
tä voineet tukea useampia mainosrahoista kil-
pailevia televisiokanavia. Tästä huolimatta ko-
missio alkoi myöntää lupia, jotka mahdollistivat 
useiden televisio- ja radiokanavien omistamisen. 
Sen seurauksena median hallinta päätyi yhä har-
vempiin ja harvempiin käsiin.

Samat konsernit, jotka ovat ostaneet televisio- 
ja radiokanavia joka puolella maata, omistavat 
myös useimmat Kanadan sanomalehdistä. Vuo-
sien 1990 – 2005 välillä itsenäisten päivälehtien 
määrä tippui 17,3 prosentista yhteen prosent-
tiin. Vuodesta 2007 neljä yritystä on hallinnut 
yli 70 prosenttia Kanadan sanomalehtilevikistä. 
Parhaan esimerkin yritysten median kuristusot-
teesta voi nähdä Vancouverissa, jossa on yksi 
maan kaikkein keskittyneimmistä mediamarkki-
noista: Canwest hallitsee niistä yli 70 prosenttia 
koko mediamarkkinasta, mukaan lukien paine-

tun median, television ja radion.

Kenen uutisia kulutat?

Kanadan median kaupallistumisella on ollut val-
tavia ja tuhoavia vaikutuksia kanadalaisen jour-
nalismin laatuun ja monipuolisuuteen. Vuonna 
2007 viestintä-, energia- ja paperityöläisten liitto 
julkaisi tutkimuksen, jonka johtopäätöksissä  
todettiin alle yhden kymmenestä journalistista  
uskovan heidän pomojensa asettavan hyvän 
journalismin tuottamisen voittojen edelle. Lähes  
puolet vastaajista kertoi kiinnostuksensa journa- 
lismiin laskeneen. Journalistit myös tunsivat 
mainostajien vaikuttavan toimituksellisiin pää-
töksiin ja kokonaisuudessaan alan tilan hei-
kentyneen viimeisen vuosikymmenen aikana. 
Nämä mielipiteet ilmaistiin ennen kuin journa-
lismin kriisi oli saavuttanut kaikkein viimeisim-
män ja kärjistyneimmän vaiheensa.

Keskusjohtoinen bisnesmalli onkin epäonnis-
tumassa. Vuoden 2008 viimeisen neljänneksen 
aikana Canwest ilmoitti 33 miljoonan Kanadan 
dollarin tappioista ja uskomattomista 3,7 miljar-
din dollarin veloista. Edellisen vuoden aikana 
Canwest oli leikannut yli tuhat työpaikkaa, vä-
hentänyt paikallisia toimintoja ja harkinnut joi-

denkin paikallisasemien sulkemista kokonaan. 
Edellisvuoden suurten leikkausten lisäksi Can-
west, Torstar, Quebecor ja CTVglobemedia ovat 
leikanneet yli 1300 työpaikkaa vain tämän vuo-
den kolmen ensimmäisen kuukauden aikana.

Uusi media ei ole ongelma

Samalla kun suuria mediayrityksiä edustavat 
toimitusjohtajat syyttävät kriisistä taantumaa ja 
yleisöjen siirtymistä uusien verkkomedioiden 
ääreen, todellinen syy ongelmaan on kanadalai-
sen kaupallisen median monopoliasema ja sen 
pakkomielle leikata kuluja ja tehdä voittoja laa-
tuohjelmien ja journalismin sijaan.

Muutamalle yritykselle annettu valta päättää 
siitä, mikä on tai ei ole “uutisia”, on myrkylli-
nen vaikutus kanadalaiseen kulttuuriin. Suuret  
mediayritykset eivät enää katso vastuukseen 
tuottaa laadukkaita reportaaseja ja yhdistää ih-
misiä heidän omiin yhteisöihinsä – toisin sanot-
tuna, tarjota yleisöä kiinnostavaa journalismia. 
Helmikuisessa lehdistötiedotteessa Leonard  
Asper, Kanadan kaikkein vaikutusvaltaisin me-
diaparoni, sivuutti näyttävästi huolet tv-asemien 
sulkemisesta Montrealissa, Hamiltonissa, Red 
Deerissä, Kelownassa ja Victoriassa. Hän sanoi, 
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Bogotá

Caracas

Median 
spektaakkeli 
hypnotisoi 
Kolumbiassa

K olumbialaisella lehdistöllä ei ole ollut enää 
pitkään aikaan sitä samaa vaikutusvaltais-
ta ja itsenäistä asemaa, joka sillä oli viime 

vuosisadan aikana. Sanomalehtien sivuilla käy- 
dyt tärkeät yhteiskunnalliset, poliittiset ja kult-
tuuriset väittelyt ovat nykyisin historiaa.

Perinteisesti kirjailijat, kuten esimerkiksi 
Nobel-voittaja Gabriel García Márquez tai 
Eustatius Jose Rivera, pitivät kansallisten 
lehtien sivuja omana tilanaan, jossa heillä oli 
mahdollisuus tuoda esille tärkeitä kirjallisia tai 
poliittisia kysymyksiä.

Tuolloin Bogotan kaltaisessa kaupungissa 
saattoi olla kuusi sanomalehteä, jotka kuuluivat 
itsenäisten journalistien ryhmille. Vaikka ne 
olivat voittoa tavoittelevia yrityksiä, ne nauttivat 
samalla ainutlaatuisesta autonomiasta, johon 
vaikutusvaltaisilla pankeilla tai rikkailla maan-
omistajilla ollut mahdollisuutta vaikuttaa.

Silloin oli mahdollista sanoa, että sanomalehti 
oli jonkin tietyn taloudellisen ryhmän tai poliitti-
sen liittouman riippumaton ääni. Sanomalehdet 
olivat eri mieltä puolueiden tai liiketaloutta joh- 
tavien ryhmittymien kanssa. Ne eivät välttämättä 
eronneet radikaalisti vallitsevasta mielipiteestä, 
mutta pitivät siitä huolimatta kiinni itsenäisyy-
destään ja osoittivat työllään taloudellisten ja 
poliittisten ryhmittymien järjestelmällisiä virheitä.

Kolumbian sanomalehdet olivat myös osa 
maan kulttuurista uudistumista. Gabriel García 
Márquez aloitti työnsä tuntemattomana nuore-
na toimittajana Medellinin provinssissa El Es-
pectaror -lehdessä. Hänet huomattiin nopeasti 
kriitikkona ja uskomattomana tarinankertojana 
ja kolumnistina.

Vaikka paikallisilla sanomalehtiyrityksillä oli- 
kin suhteellinen riippumattomuus poliittisista 
ryhmittymistä ja suurista yrityksistä, ne epä-
onnistuivat luomaan kriittisyyttä Yhdysvaltoja, 
Amerikkojen suurta taloudellista ja sotilaallista 
mahtia kohtaan. Siitä huolimatta kolumbialaiset 
sanomalehdet onnistuivat luomaan kansallista 
identiteettiä.

Ulkomaiden  
yksipuolinen vaikutus

En väitä, että tuo oli paras mahdollinen maa-
ilma, mutta sen jälkeen kovat ajat koittivat ko-
lumbialaiselle lehdistölle. Nykyisin journalistien 
työnantajia ovat suuret pankinomistajat, kaasu-
tehtaat ja ulkomaiset sijoittajat. Globalisaatio 
kasvatti Kolumbian taloudellista riippuvaisuutta 
ja sillä oli suuria vaikutuksia maan joukkovies-
tintään. Samaan aikaan taloudellisen elämän 
riippuvuus mainosten määrästä ja sisällöstä  
tuli ilmeiseksi Kolumbian mediassa.

Kolumbian joukkoviestintä keskittyy nykyisin 
audiovisuaaliseen järjestelmään, jota hallitsevat 
kansainväliset tahot ja joka on konservatiivinen 
poliittiselta ideologialtaan. Kaksi espanjalaista  
mediakonsernia, Grupo Planeta ja Prisa, omis-
tavat vaikutusvaltaisen radioaseman, kaksi tele-
visiokanavaa ja maan tärkeimpiä sanomalehtiä. 
Näiden lisäksi viimeisen viiden vuoden aikana 
median omistus on keskittynyt vahvasti muuta-

mille omistajille, joista kotimaisia esimerkkejä 
ovat Squirrel Lulla ja virvoitusjuomayritys RCN.

Koska kyseessä ovat yritysryhmittymät, joi-
den päätarkoituksena on taloudellinen tehok-
kuus (ja tästä johtuva strateginen liittoutuminen 
valtion intressien kanssa), seurauksena on tie-
donväli-tyksen kehityskulku, jonka päämääränä 
on yritysten oma etu. Sen seurauksena tiedon-
saannin autonomia on päättynyt Kolumbiassa. 
Samat periaatteet, jotka ohjaavat tuotteiden ja 
palveluiden mainostamista, ohjaavat myös tie-
don tuotantoa ja levittämistä.

Tiedonvälitys on tämän vuoksi propagandalla 
kyllästettyjen videoleikkeiden ja valokuvien sekä 
lyhyiden lauseiden ja sloganien uhri. Sanallisen 
propagandan toistamisella on itsessään taivut-
televa ja hypnotisoiva vaikutus, jota visuaaliset 
elementit vain lisäävät.

1990-luvulla alkoi myös joukkoviestinnän 
keskiluokkaistuminen. Tämä kuitenkin vaikuttaa 
kritiikin ja demokratian ilmapiiriin yhteiskunnas-
sa. Kolumbiasta on tullut maa, jossa lehdistö 
kirjoittaa pienen vähemmistön etujen mukaisesti.

Taloudellisen vallan ja median omistussuh-
teiden läheinen riippuvaisuus on myös huomi-
oitava. Nykyinen presidentti Álvaro Uribe on 
Ardila Lullen, RNC:n omistajan, läheinen ystä-
vä. Varapresidentti Francisco Santos oli vielä 
vähän aikaa sitten El Tiempo -lehden suur-
osakkeenomistaja. Median omistussuhteiden 
keskittyminen muutamiin käsiin on hyödyttänyt 
nykyistä hallitusta, jonka mielipiteille media on 
usein sympaattinen.

Ruben Dario Florez Arcila on Kolumbian PENin 
varapuheenjohtaja.
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että “nämä asemat eivät ole meidän kehittyvien  
televisio-operaatioidemme... uskomme että pyr-
kimyksemme ovat parhaiten keskitettyjä alueil-
la, joilla voitot ovat suurimmat”. Kuten Asperin 
kommenteista näkyy, Kanadan mediakanavat 
ovat etupäässä yrityksiä, sen sijaan että ne olisi-
vat demokratian uskottavan toiminnan takaavia 
instituutioita.

Quebecor, yksi maan suurimmista mediakon-
serneista, sulki vähän aikaa sitten kaikkein tuot-
toisimman sanomalehtensä työntekijät toimis-
tosta. Ulossuljetut työntekijät arvioivat lehden 
tehneen 50 miljoonan dollarin edestä voittoja 
vuonna 2008. Mutta miksi sulkea tuottavan yri-
tyksen työntekijöitä työpaikoiltaan? Vastaus on 
helppo: vaikka yritys tuottaakin voittoa, se te-
kee voittoja vielä enemmän peruuttamalla työn-
tekijöiden etuja ja korvauksia.

Kun mediayritys keskittyy voiton maksimoin-
tiin, sillä on myös taipumus pakottaa jäljelle 
jääneet journalistit tuottamaan heikompilaa-

tuista journalismia. Mediassa tapahtuvat leik-
kaukset johtavat pinnallisempaan, vähemmän 
paikallisesti suuntautuneeseen mediaan, jolla 
on vähemmän merkitystä yleisölleen. Kanadan 
journalismin ongelma ei tämän vuoksi ole taan-
tuma tai uuden median leviäminen – nämä vain 
pahentavat ongelmaa joka on jo levinnyt laajal-
le. Todelliset syylliset ovat suurten mediayritys-
ten halussa kohdella uutisointia vain toisenlai-
sen liiketoiminnan muotona, ja hallituksen epä-
onnistumisessa ottaa sääntelyä tosissaan.

Yhteisöjen tarpeita  
palvelevaa journalismia

Tiedostavien, sitoutuneiden ja kestävien yhtei-
söjen luominen vaatii tarkan informaation ja 
avoimen keskustelutilan mahdollisuutta. Samal-
la kun yritysmedia on siirtynyt pois edes teen-
näisten yritysten luomisesta tällä alalla, yhtei-
söt ovat alkaneet järjestäytyä vaihtoehtoisen 

median tukemiseksi. Erilaisia yhteisöjen tuke-
mia journalismikokeiluja on syntynyt kaikkialle 
maahan. Monet yhteisöt, mukaan lukien Van-
couver, Halifax, Kelowna ja Thunder Bay, ovat 
joko luoneet täysin uusia, itsenäisiä mediakana-
via tai pelastaneet jo olemassa olevia.

Säätiöt, työväenliikkeen eri järjestöt, kansa-
laisjärjestöt ja yksityiset ihmiset ovat olleet mu-
kana uudistamassa journalismia lahjoittamalla 
rahaa erilaisiin rahastoihin, jotka tukevat inno- 
vatiivisia journalismiprojekteja. Esimerkiksi 
rabble.ca -sivusto, itsenäinen, voittoa tavoitte-
lematon verkkouutispalvelu, on yksityisten ih-
misten, kansalaisjärjestöjen, ay-liittojen ja sää-
tiöiden tukema. TheTyee.ca -sivusto, itsenäinen 
British Columbiassa päämajaansa pitävä uutis-
palvelu, on kehittänyt lahjoituksiin perustuvan 
journalismin apurahaston, joka tukee tutkivaa 
ja ratkaisuja hakevaa journalismia.

Journalismin nykyisen tyhjiön täyttämiseksi  
tarvitaan tukea hankkeille, joissa journalistit itse  
ottavat mediatuotannon haltuunsa. The Domi-
nion, kuukausittain ilmestyvä sanomalehti ja 
verkkosivusto, jota julkaisee ympärii Kanadaa 
toimivien itsenäisten journalistien verkosto, on 
lukijoidensa, lahjoittajiensa ja toimittajiensa yh-
dessä omistama ja demokraattisesti hallitsema.

The Dominion pyrkii tuottamaan tarkkaa ja 
kriittistä uutisointia, joka puuttuu valtamedias-
ta. Se perustettiin vuonna 2003 ja sen jäsenet 
ovat tämän jälkeen muodostaneet mediaosuus-
kunnan nimeltä Media Co-op, joka on kansal-
linen paikallismedioiden muodostama verkos-
to joka on sitoutunut demokraattiseen, ruohon-

Latinalaisen 
Amerikan 
mediariidat

M uutosten tuulten puhaltaessa Latina-
laisessa Amerikassa joukkotiedotusvä-
lineistä käydään rajua kiistaa. Mielen- 

kiintoisen vastakohdan Washingtonin suosiman  
Kolumbian mediatodellisuuden kanssa voi löy- 
tää Venezuelasta, missä presidentti Hugo 
Chávezia syytetään oppositiomedian tukah-
duttamisyrityksistä. Chávez on käyttänyt ilmai-
sua ”mediaterrorismi”, koska vuoden 2002 
vallankaappausyritys sai tukea opposition  
lehdiltä ja TV-kanavilta.

Chávezin otteet vaikuttavat silloin tällöin 
turhan kömpelöiltä. On kuitenkin hyvä muistaa, 
että Venezuelassa on edelleen enemmän op-
positiomediaa kuin Yhdysvalloissa. Suurin osa 

Venezuelan mediasta on yhä oikeistolaisen op-
position valvonnassa. Muutama kuukausi sitten 
lisenssinsä menettänyt RCTV-kanava syyllistyi 
vallankaappausyrityksen aikana tiedottamiseen, 
joka Yhdysvalloissa olisi johtanut vankeusran-
gaistuksiin. Kanavan nimenomaisena tarkoituk-
sena oli kukistaa demokraattisesti valittu presi-
dentti. RCTV:llä on kaikesta huolimatta edelleen 
valtava yleisö kaapelikanavansa kautta.

Kaupallisen tiedottamisen vastapainoksi 
Venezuelassa kehitetään yhteisömediaa, jolla 
pyritään antamaan kansalaisille mahdollisuus 
osallistua tiedotusvälineiden ohjelmien sisäl-
lön kehittämiseen. Vuonna 2000 hyväksytty 
telekommunikaatiolaki antaa laillisen aseman 
kansalaisyhteisöjen omille radio- ja televisio-
kanaville. Asemat eivät etsi liikevoittoa ja 70 
prosenttia niiden ohjelmistosta on oltava yh-
teisön omaa tuotantoa. Kanavat saavat itse 
tuottaa 15 prosenttia ohjelmistosta, loppuosan 
tuottavat yhteisön vapaaehtoiset. Asemien on 
koulutettava yhteisön jäseniä, jotta ohjelmien 
tuottaminen olisi mahdollista kaikille. Laki myös 

määrää, että yhteisömedian johtajat eivät saa 
olla puoluevirkailijoita, sotilaita tai yksityisen 
median työntekijöitä.

Tällä pyritään antamaan sananvaltaa näke-
myksille, jotka ilmentävät tavallisen kansan tar-
peita ja pyrkimyksiä. Tällainen tiedottaminen on 
ollut aiemmin mahdotonta.

Toisaalta Argentiinassa lokakuussa hyväksytty 
uusi medialaki on aiheuttanut riitaa. Kansalaisak-
tivistit ja ammattiliitot tukivat lakia, koska vanha 
lainsäädäntö periytyi diktatuurin vuosilta. Suuret 
yksityiset mediayhtiöt vastustivat lakia sanoen 
sen antavan liikaa vaikutusvaltaa presidentti 
Cristina Fernándezille ja hänen edeltäjälleen – 
ja aviomiehelleen – Néstor Kirchnerille.

Laki tähtää kuitenkin ennen kaikkea Argentii-
nan median keskittymisen rajoittamiseen. Johta-
va Clarín-ryhmä omistaa yli 250 sanomalehteä, 
radioasemaa, TV-kanavaa ja kaapelikanavaa. 
Ryhmä teki kaikkensa saadakseen uuden lain-
säädännön estetyksi.

Tapani Lausti

Kun mediayritys keskittyy voiton maksimointiin, sillä on myös 
taipumuksena kannustaa jäljelle jääneitä journalisteja tuottamaan 
heikompilaatuista journalismia.
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Jacqueline Cusack McDonald ja Steve 
Anderson ovat kanadalaisia media-
aktivisteja.

Helsinki

Painotalon  
pitkä varjo M edian keskittyminen riippumattoman 

median kustannuksella on ilmeistä myös 
Suomessa. Esimerkiksi Sanoma-konser-

nista on kasvanut viimeisten vuosikymmenten 
aikana kotimaansa kokoa huomattavasti suu-
rempi viestintäalan yritys, jonka tuotteet löytävät 
tiensä kaikenikäisten suomalaisten arkipäivään. 

Pelkästään Helsingin Sanomia lukee päivit-
täin miljoona suomalaista, mutta monelle on 
itsestäänselvyys istua bussissa Vartti tai Metro 
käsissä, tai ostaa Iltasanomat R-Kioskilta, tai 
lukea Taloussanomista liike-elämän uutisia. 
Kaikki nämä kuuluvat Sanoman laajaan tuote-
perheeseen.

Samalla Sanoma hallitsee Finnkinon kautta 
90 prosenttia suomalaisista valkokankaista, ja 
sen kolme televisiokanavaa (Nelonen, Jim ja 
Liv) tuottavat uutisia ja viihdettä. Nykyisin sen 
liikevaihtoa kasvattavat kauno- ja tietokirjalli-
suus ja tuhannet koululaiset käyttävät sen val-
mistamia oppikirjoja suomalaisissa kouluissa.

Konsernin Lehtijakelu levittää suomalaisille 
aikakauslehtiä, Helsingin Sanomat kouluttaa 
uusia toimittajia ja on mediatutkimuksen suurin 
rahoittaja Suomessa säätiönsä kautta. Sanoman 
omistaman huuto.net-sivuston kautta käydään 
kauppaa ja STT:n (jonka suurin omistaja on 
Helsingin Sanomat) uutisia luetaan useimmis-
sa medioissa. Ulkomailla yhtiö toimii 20 eri 
maassa. Etenkin Itä-Euroopassa, Belgiassa, 
Hollannissa ja Venäjällä se on omilla erikois-
aloillaan markkinajohtaja. Se julkaisee yli 300 
aikakauslehteä kansainvälisesti, mukaan lukien 
Cosmopolitania, National Geographicia ja 

Playboy’ta. Omistipa se vielä muutama vuosi 
sitten Suomen Pizza Hutinkin.

Jopa Sanoman päätoimituksen paikka edus-
kuntataloa vastapäätä on osoitus konsernin 
symbolisesta asemasta kansallisena instituu-
tiona, jota ei kuitenkaan usein kyseenalaisteta 
sen aseman vaatimalla tavalla.

Kyseenalaistamista Sanoman asema suoma-
laisessa joukkoviestinnässä kuitenkin vaatii, sillä  
suomalaisen demokratian näkökulmasta jättimäi-
sen mediakonsernin rooli, puhumattakaan sen 
enemmistöosakkuuden keskittymisestä muuta-
malle suuromistajalle, ei voi olla yksiselitteinen.

Esimerkiksi ydinlehti.fi-sivuilla julkaistut esi- 
merkit osoittavat Helsingin Sanomien uutisoin-
nin terrorismin vastaisesta sodasta tai Venezue-
lasta olevan ajoittain harhaanjohtavaa, tosiasiat 
sivuuttavaa ja ihmisoikeuksien näkökulmasta 
perin epäilyttävää – asia, jota ei ole helppo 
unohtaa lehden muuta sisältöä lukiessa.

Myöskään valtiollisen viestintälaitoksen, Yleis-
radion, olemassaolo poista demokratiaa palvele-
vien medialaitosten puutetta. Loppujen lopuksi 
eduskunnan hallinnoimaa Yleä painostavat sa- 
mat eturistiriidat kuin kaupallistakin mediaa. Vii-
meksi marraskuun lopussa Tampereen yliopiston 
julkaisema tutkimus osoitti Yleisradion tuotan-
non viihteellistymisen kasvaneen dokumentaa-
rien kustannuksella. Samalla niin sanotusta Yle-
maksusta keskusteltaessa vaihtoehtoa laitosta 
rahoittavien kansalaisten mahdollisuuksista 
vaikuttaa tarjontaan ei mainittu lainkaan.

Janne Hukka

juuritason journalismiin. Osuuskunta syntyi 
laajasti osallistavan mediaorganisaation tarpees-
ta ja se on organisoitu solidaariseksi osuuskun-
naksi joka edustaa lukijoidensa, avustajiensa 
ja toimittajiensa etuja. Sillä on tällä hetkellä yli 
sata tukijajäsentä, joilla on kaksi autonomista 
paikallisosastoa, jotka perustettiin aiemmin tänä 
vuonna Halifaxiin ja Vancouveriin. Kaksi muuta 
on suunnitteilla New Brunswickiin ja Torontoon.

Myös journalistit alkavat toimia suoremmin. 
Kun Journal de Québecin mediatyöläiset suljettiin  
ulos toimistostaan vuonna 2007, he perustivat 
oman ilmaisen päivälehtensä MédiaMatin Québe-
cin, ja jakoivat 40 000 numeroa joka arkipäivä  
siihen asti, kunnes sulku päättyi. Kun Journal 
de Montréalin työntekijät suljettiin toimistostaan 
tänä tammikuussa, he perustivat oman uutis- 
sivustonsa nimeltä RueFrontenac.com.

Joka puolella maata olevat yhteisöt, jotka 
ovat vaarassa menettää paikallisasemansa, ovat 
seuranneet mielenkiinnolla Hamiltonin esimerk-
kiä, missä yhteisökeskeinen aloite paikallisen 
tv-aseman pelastamiseksi voi olla mallina muil-
le alueille. Helmikuussa Canwest ilmoitti aikeis-
taan myydä CHCH-televisiokanavan, joka on 
ainoa paikallisasema Hamilton-Halton-Niagaran 

alueella. Ostajan puuttuessa, Canwest oli valmis  
sulkemaan paikallisuutisia lähettävän aseman 
kokonaan jättäen näin noin miljoona ihmistä  
kokonaan ilman paikallista televisiokanavaa. 
Työntekijät ja kansalaisjärjestöjen toimijat rea-
goivat tähän aloittamalla suunnitelmat aseman 
ostamiseksi ja sen pyörittämiseksi yhteisön 
omistamana voittoa tavoittelemattomana järjes-
tönä, jolla on oma yhteisön johtajista muodos-
tuva hallituksensa.

Kesäkuun 2009 loppupuolella Canwest lupau-
tui myymään Hamiltonin ja Montrealin asemat  
Channel Zero -yritykselle, joka on itsenäinen  
kanadalainen televisioluvanhaltija. Vaikka tämä 
tarkoittaa että Hamiltonin hanke ei toteudu, 
Channel Zeron varapresidentti ja toimitusjoh-
taja Cal Millarin mukaan tarkoituksena on olla 
”kaikkea muuta kuin tavanomainen” lähettä-
mällä päiväsaikaan uutisia ja öisin elokuvia. 
Millarin mukaan ”isojen poikien liikemallin tu-
hosi väsyttävät yritykset ostaa ja näyttää yhdys- 
valtalaisia ohjelmia samaan aikaan, vaikka kat-
sojat eivät pitäneet niistä”. Vaikka pelkkiä uuti- 
sia näyttävä televisiokanava tuleekin maksa-
maan enemmän, asema palvelee suoraan yhtei-
söään ja näin toivoo saavansa enemmän paikal-

listen mainostajien rahaa. Vaikka yhteisöllisen 
omistuksen malli ei toteutunutkaan Hamilto-
nisssa, jää vielä nähtäväksi innostaako hanke 
muita yhteisöjä yrittämään samaa.

Voidaan perustellusti sanoa, että mediajärjes-
telmän kriisi Kanadassa on saavuttamassa huip-
punsa. Tämä antaa historiallisen tilaisuuden 
toteuttaa joukkoviestinnän opettamisen potenti-
aalin, jota ei koskaan täytetty viime vuosisadal-
la. Median takaisin ottaminen, uusien, kestävi-
en mallien luominen, ja niiden hallinnoimisen 
palauttaminen paikallisyhteisöille tekevät toimi-
tuksista vähän enemmän sen kaltaisia kuin Ed-
ward Murrow ne kuvitteli.
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Iiris Ruoho on Tampereen yliopiston 
tiedotusopin laitoksen varajohtaja.

Rahapeleihin erikoistunut  
suomalaisyhtiö pyrkii Jokeri-
hahmollaan saamaan huomio-
ta erityisesti nuorten keskuu-
dessa. Hahmo onkin herättänyt 
jonkin verran keskustelua esi-
merkiksi netissä. Jokeri on pel-

le ja villi kortti, jonka kritiikkiin tv-katsojien on 
mahdollista ladata kaikki se energia, joka muu-
ten ei näytä löytävän kohdettaan.

Toisin kuin aikanaan zombilookillaan ihastut-
tanut Lordi, Jokeri ei kykene tarjoamaan näkö-
aloja. Se kertoo ikävistä asioita paljaasti ja suo-
raan. Se on ikkuna yhteiskuntaan ja ehkä jopa 
minuutemme peili.

Media sellaisenaan ei kuitenkaan ole enem-
pää ikkuna kuin peilikään. Sen oma rooli jää 
niin mainoksissa, televisiouutisissa kuin löö-
peissäkin helposti näkymättömiin. Medialla on 
kuitenkin suuri merkitys sille, mistä vinkkelistä 
yhteiskuntaa ja itseämme sen jäsenenä katsom-
me. Veikko Pietilä kirjoitti aikanaan ikkuna-
metaforasta todeten, että samalla kun media to-
den totta avaa näkymän, se myös erottaa. Toisin 
sanoen asiat näyttävät tapahtuvan ikään kuin 
erillään ja riippumatta meistä.

Objektiivisuuden harhasta on ollut vaikea ir-
rottautua. Poliitikot ovat kuitenkin vähä kerras-
saan tunnistaneet tämän puolen viestintää ja 
tarjonneet siksi omat aiheensa medialle sopivas-
sa muodossa, nyttemmin esimerkiksi kasvavas-
ti myös tarinoimalla yksityiselämästään. Myös 
kansalaisliikkeet rakentavat nykyisin kampan-
joitaan siten, että ne ylittäisivät uutiskynnyk-
sen. Median uudenlainen valta löytyykin tästä 
aiheita ja kuvakulmia sisään imevästä mekanis-
mista, eikä niinkään ulos työnnetyn informaati-
on vääristyneisyydestä.

Media ei ole intresseistä vapaa

Kun jotkut väittävät tiedon luotettavuuden es-
teeksi sen, että media käyttää tietolähteenä toi-
sissa medioissa julkaistuja juttuja ja anonyy-
meiksi jääviä lähteitä, en näe tätä erityisenä 
uhkana demokratialle. Kuinka esimerkiksi jour-
nalismi voisi muuten toimia, onhan se osa jo 
medioitunutta yhteiskuntaa? Jos journalismi ei 
toimisi omalla logiikallaan tapahtumia uutisoi-
den, tarinoita kertoen ja keskustelua herättäen, 
ei sitä ehkä olisi olemassakaan. Tai se olisi pa-
hassa kriisissä. Jos tämä argumentti ei tyydytä, 
vilkaistaan edes journalismin historiaa.

Journalismin ihanteet syntyivät alun perin 
porvariston tarpeesta luoda valtiovallasta irtau- 
tunut julkisen keskustelun tila, jossa neuvotel-
taisiin niin sanotusta yhteisestä hyvästä. Kaikil-
le yhteinen agenda osoittautui kuitenkin ideolo-
giaksi, joka pakotti esimerkiksi naiset ja työvä-
estön perustamaan omia medioitaan.

On edelleenkin epärealistista odottaa min-
kään uutisvälineen sellaisenaan olevan intres-
seistä vapaa demokratian väline tai ikkuna maa-
ilmaan. Median luonteesta ja omistussuhteista 
riippuen uutinen pystyy tarjoamaan vain oman 
rajoittuneen näkymänsä, jonka muodostamista 
tietyt eettiset säännöt tosin määrittävät.

Yksimielinen media

Jotta näkymiä olisi enemmän kuin yksi ja kaksi, 
tarvitaan siksi myös julkisilla varoilla tuettuja 
medioita. Näihin tulisi kuulua myös ei-kaupalli-
sista intresseistä vapaa moniarvoinen julkisen 
palvelun yleisradioyhtiö ja ruohonjuuritason toi-
mintaa tukevien sosiaalisten medioiden rypäs. 
Yleisradioideologiassa on toki kritisoitavaa, esi-

merkiksi sen politiikka- ja kansalaisuuskäsitys 
on kapea. Ei-kaupallinen täyden palvelun radio- 
ja tv-toiminta saa kuitenkin täyden tukeni vasta-
painona kaupalliselle vyörytykselle. Näin säilyy 
edes jonkinlainen ohjelmistosisältöjen variaatio.

On tietysti ongelmallista, jos vain valtamediat 
pääsevät luomaan ne päivän aikana julkisuuteen 
nousevat aiheet, joista puhutaan, joiden ehdoilla 
puhutaan ja joista ollaan jotain mieltä. Eikö ole 
oireellista, että neljä tv-kanavaa suodattaa ilta il-
lan jälkeen keskimäärin sama uutiset?

Samalla on paljon asioita, jotka eivät pääse 
lainkaan niin sanotun suuren yleisön agendalle. 
Suomessa on tunnetusti vallalla aina yksi hallit-
seva totuus kerrallaan, vallankin nyt kun oppo-
sitiopolitiikka on hengetöntä ja vaihtoehdoton-
ta. Ehkä siksikin on helpompi iskeä hampaat 
vaikkapa fiktiiviseen Jokeri-hahmoon kuin päi-
vän politiikkaan.

Vaihtoehtoisia medioita koskevat valitettavas-
ti samat ongelmat kuin medioita yleensä, mikä-
li ne eivät näe oman perspektiivinsä rajoittunei-
suutta. Eduskunnan tavoin myös median oppo- 
sitio on valitettavan köykäinen. Esimerkiksi mo-
net puoluelehdet eivät tarjoa riittävästi mietittä-
vää lukijoille, jotka eivät valmiiksi ole politiikas-
sa ja järjestöissä mukana. Tiukasti yhden totuu- 
den työväenlehtikään ei voi enää menestyä,  
kapitalismikritiikin rinnalla tarvitaan moniääni-
syyttä ja laajaa kulttuurista näkemystä. 

Uusille avauksille on mediamaisemassamme 
tilaa ja tilausta.

Vaikka suomalaiseen 
valtamediaan mahtuu vain 
yksi totuus kerrallaan. 
Vaihtoehdottomuus vaivaa 
myös vaihtoehtolehdistöä,  
joka ei tunnista omia rajojaan, 
pohtii Iiris Ruoho.

Media peilaa
vaihtoehdottomuutta
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elsingin Sanomien Jukka Petäjä käsitteli 19.  
lokakuuta niin kutsutussa ”nippukritiikissään” 
viisi runoteosta, jotka olivat julkaisseet tarve-
painattamot PoEsia ja ntamo. Teosten kirjoitta-
jat olivat Timo Harju, Teemu Helle, Kristian 
Blomberg, Tuukka Terho ja Ville Luoma-aho 
ja kyse oli heidän esikoisteoksistaan. Esikoiste-
osten kirjoittajia arvostetaan perinteisesti aina-
kin sen verran, että heidän teoksistaan tekevät 
kritiikin useammatkin lehdet.

Petäjä ei tunnetusti ole erikoistunut runouteen, 
vaan proosa on hänen alaansa. Helsingin Sano-
milla on ryhmä edistyksellisinä pidettyjä runokrii-
tikoita, joista toimitus olisi halutessaan voinut va-
lita yhden käsittelemään näitä ”uuden runon” ko-
koelmia, joista jokainen on keskenään erilainen.

Petäjän teksti sisältää Sanoma-tornista huuta-
mista ”runouden harrastelijoille”. Kriitikko ase-
moi itsensä kielellisesti jo kritiikin alussa: sanojen 
dekonstruktio, saturaatiopiste, abstrahoitu, mas-
turbaattinen monologi, sanakonglomeraatti käyttö 
kertoo, että asialla on kokenut, sanastonsa hal-
litseva kriitikko. Hän kertoo jo sanavalinnoillaan 
koulutuksestaan, kokemuksestaan ja mahdollises-
ti myös siitä, että hänellä on salaista tietoa siitä, 
millaista hyvän uuden runouden kuuluisi olla. 
Hän sanoo meille olevansa ”asian tuntija”.

Kritiikin lopussa Petäjä harrasti kirjallisuudesta 
tuttua antropomorfiseksi tekemistä eli puheena  
olevan kohteen inhimillistämistä. Nämä viisi ko-
koelmaa edustivat hänelle teini-ikäistä, jolla oli 
”äänenmurros” meneillään. Hänestä ääni oli siis 
hakusessa, ei ainakaan löytynyt. Nk. ”huonon 
poetiikka” on ollut myyttisen ”uuden runon” 
suosima jo useiden vuosien ajan, mutta Petäjä ei 
ole kenties kuullut siitä? Hän kutsuu Terhon ja 
Luoma-ahon kokoelmien ongelmaksi ”epäkeskoi-
suutta” ja hänen mielestään näissä kokoelmissa 
käydään ”luuppiutuvaa monologia itsen kanssa”.

Entä kirjoittiko Petäjä luuppiutuvan kritiikin? 
Vai mitä tarkoitti esimerkiksi Petäjän luonneh-
dinta kokoelmista: ”kokeellista ilmaisua ja kos-
ketuspintaa luotaavat esikoiskokoelmat”? Avau-
tuiko jälkimmäinen luonnehdinta kriitikolle it-
selleenkään?

Petäjä totesi, että kaikki viisi kokoelmaa ovat 
”kokeellisia”. Kokeellisen leimalla myydään koh-
ta varmaan makkaraakin. Kaikki ovat Petäjän 
mukaan ”käsiterunoilijoita”, vaikka joukkoon 
mahtuu niin perinteisempiä kuvarunoilijoita kuin 
surrealistisia vaikutteita hyödyntävä Blomberg.

Kirjoittajan asennetta kritisoitaviin kuvasti 
myös se, että kritiikki oli täynnä kirjoitusvirhei-
tä. Blomberg on Bolmberg, teoksensa ”puhekul-

Jukka Petäjä kirjoitti  
Helsingin Sanomiin runokirjakritiikin, josta 

nousi kiivas keskustelu myyttisen  
”runoyhteisön” keskuudessa. 

Kulttuuritoimituksen virhe 
voikin olla mahdollisuus 

koko kritiikin tason 
nostamiseen,

 
Rita Dahl pohtii.

Kritiikin
saturaatiopiste
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Rita Dahl on kirjailija, vapaa toimittaja ja 
Suomen PENin entinen varapuheenjohtaja. 
Hänen viimeisin teoksensa on Suomettunut 
sananvapaus (Multikustannus 2009).

Kritiikkikohu oli siinä mielessä 
tärkeä, että se kiinnitti 
huomion asiaan, joka on ollut 
tiedossa pidemmän aikaa. 
Kyse ole pelkästä yhdestä 
epäonnistuneesta kritiikistä, vaan 
kokonaisesta linjauksesta.

Nykyrunon myyttisestä 
”vaikeudesta” on jo ehtinyt 
tulla joidenkin suussa kulunut 
banaliteetti niin kuin monesta 
muusta runouteen liittyvästä 
yleisestä hokemasta.

pat”. Kulttuuritoimitus on ilmeisesti lopettanut 
myös tekstien oikolukemisen? Tai ehkä Petäjä-
kin oli päättänyt kritiikissään osoittaa hallitse-
vansa ”huonon poetiikan” ihan kuten osa kritii-
kin kohteena olevista runoilijoista.

Kritiikistä kiivasta keskustelua

Petäjän kritiikistä syntyi Helsingin Sanomien  
keskustelupalstalla kiivas keskustelu, johon 
osallistui monia myyttisen ”runoyhteisön” jäse-
niä ja ulkojäseniä. Keskustelu ei ollut nimetön-
tä nettimölinää, vaan suurin osa keskustelijoista 
käytti omaa nimeään. Lisäksi mielipiteet olivat 
perusteltuja ja asiallisia.

Jotkut runoilijat kommentoivat kritiikkiä itse, 
eivät tosin kritiikkikeskustelussa, vaan omissa  
blogeissaan. Helle totesi, että vastuunkanto oli 
hänen kokoelmansa kantava teema (Petäjä ei 
viitannut sanallakaan teosten teemoihin); Luo-
ma-ahon mielestä Petäjä luki kokoelmia moder-
nistisen runon odotushorisontin kautta; itsekin 
kriitikkona toiminut Blomberg ei halunnut ottaa 
asiaan kantaa.

Myös HS:n kulttuuritoimituksen päällikkö 
Saska Snellman ja kritiikkipuolen päällikkö 
Antti Majander osallistuivat keskusteluun pa-
hoitellen lähinnä kokeneen ”asiantuntijakriitik-
konsa” aikapulaa. Hänen asiantuntemustaan ja 
kokemustaan he eivät kuitenkaan kyseenalaista-
neet tai kiistäneet millään tavoin. Ntamon kus-
tantaja Leevi Lehto käynnisti Facebookissa  
vetoomuksen, jossa vaaditaan erityisesti Timo 
Harjun kirjan uudelleenkäsittelemistä. Lehdon 
mielestä kritiikki täyttää Harjun kirjan osalta  
”herjauksen tunnusmerkit”. Kustantaja ei ole 
ryhtymässä oikeustoimiin, mutta vaati kivenko-
vaan, että toimitus hankkisi Harjun kirjan ja jul-
kaisee siitä uuden kritiikin.

Kritiikkikohu ei noussut pelkästään itse asias-
ta; se tarjosi myös mahdollisuuden markkinoin-
tikampanjan hienovaraiseen läpiviemiseen.

Kohun taustalla aito asia

Kritiikkikohu oli siinä mielessä tärkeä, että se 
kiinnitti huomion asiaan, joka on ollut tiedos-
sa pidemmän aikaa. Kyse ole pelkästä yhdestä 
epäonnistuneesta kritiikistä, vaan kokonaisesta 
linjauksesta. Helsingin Sanomien kulttuurisivu-
jen huomio on aikaa sitten mennyt olennaisesta 
kevyeen, eivätkä juttuja ja kritiikkejä kirjoitte-
le oikeat ”alan ammattilaiset” vaan keskiverrot 
harrastelijat. Ammattilaisetkin kirjoittavat viih-
teellisiä, helposti aukeavia juttuja koko kansalle. 
Kirjallisuustieteellistä jargonia ei lehdessä voisi-
kaan ylenpalttisesti käyttää, mutta jonkinasteista 
sivistystä voisi lukijoilta sentään odottaa: tasoa.

Joidenkin Helsingin Sanomien runokriitikoi- 
den ongelma on tietyn (usein modernistisen 
odotushorisontin) mukaan lukeminen. Tästä  
lukutavastaan tunnetaan erityisen hyvin Jukka  
Koskelainen, joka pitää yhtenäisestä, hyvin 
sommitellusta ja ajatellusta runosta, eikä voi 
sietää muunlaista runoa. Usein kirjoja annetaan 
käytännön syistä myös kriitikoille, jotka eivät 
ole perehtyneitä esimerkiksi tiettyyn kirjallisuu-
denlajiin, esimerkiksi juuri uuteen runouteen.

Nykyrunon myyttisestä ”vaikeudesta” on jo 
ehtinyt tulla joidenkin suussa kulunut banaliteet-
ti niin kuin monesta muusta runouteen liittyväs-
tä yleisestä hokemasta. Muiden banaliteettien 
joukkoon kuuluvat Suomen osalta jatkuva hoke-
minen ”runoyhteisöstä” ja runouden monipuoli-
suudesta, apurahojen, palkintoehdokkuuksien ja 
kritiikkien saamisen vaikeudesta ja niin edelleen.

Jostain syystä yleisen yhteiskunnallisen apati-
an ja laman aikana ihmiset havahtuvat aina toi-
mimaan yhdessä. Julkisen sektorin kaventaessa 
palveluitaan kolmas sektori aktivoituu. Praksis 
toimii runouden kentällä, poiesis ei. Runoilijat 
ovat kerääntyneet tekemään ja toimimaan jär-
jestöihin: esimerkiksi Nihil Interit ja oululainen 
Huutomerkki ovat esimerkkejä aktiivisista alu-
eellisista tai valtakunnallisista runoyhdistyksis-
tä, jotka järjestävät tilaisuuksia.

Internetissä käydyssä Helsingin Sanomien 
kritiikkikeskustelussa runoyhteisö näyttäytyi 
varsin yhtenäisenä. Yhteisesti nyökytellen ”ru-
noyhteisö” – minäkin – jakoi käsitykset hyvästä 
kritiikistä, yhteistä ”vihollista”, Helsingin Sa-
nomien kulttuuritoimitusta, vastaan. Välilläm-
me on toki mielipide-eroavuuksia, mutta tällä 
kertaa myyttinen ”runoyhteisö” oli yhtä mieltä 
siitä, että Petäjän kirjoitus ei ollut kritiikki, eikä 
hänelle olisi alun perinkään pitänyt uskoa kysei-
siä teoksia.

Eikö runouden (marginaalisen) aseman puo-
lustaminen riitä päämääräksi ja yhteisön kri-
teeriksi? Pitääkö kaikesta muustakin nyökytellä 

yhteen tahtiin ja suuntaan? Milloin alkaa kes-
kustelu kritiikistä? Se on jo alkanut. Esimerkik-
si Maaria Pääjärvi hahmottelee Luutii-blogis-
saan kritiikin mahdollisia tulevaisuusskenaarioi-
ta. Eräs skenaario on kaunokirjallinen kritiikki, 
joka vaatii myös enemmän palstatilaa. Toinen 
mahdollisuus on tiivis modernistinen kritiikki, 
joka modernin kuvarunon lailla käyttää kuvia 
tihennetysti ja tarkasti. Kritiikin murros ulottuu 
kriitikon sosiaaliseen statukseen asti: kriitikot 
kuuluvat monesti tilapäistöön.

Toimituksen mokasta saattaa siis olla yllättä-
vää hyötyä koko kritiikki-instituution kannalta. 
Se pakottaa toimituksen miettimään toivottavas-
ti koko kritiikin perusteita teoksen valinnasta tai 
ei-valinnasta kriitikon löytämiseen ja kritiikille 
varattavaan tilaan asti. Lisäksi pohdinnan koh-
teeksi tulee toivottavasti myös se epämääräinen 
laatu. Mitä ihmettä se on? Miten se voisi ilmetä 
tekstissä, kuinka siihen vaikuttaa kriitikon va-
linta ja teoksen arvottaminen tai arvottamatta 
jättäminen? Myös kritiikin on alettava käymään 
hetken ajan luuppiutuvaa keskustelua itsensä 
ympärillä.
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S 
anotaan, että kansalaisoikeusliik-
keen lisäksi rauhanliike on ollut 
yksi Yhdysvaltoja jakavimmista 
liikkeistä. 1960-luvulla syntynyt 
Vietnamin sodan vastainen liike 
jätti pysyvän jäljen Yhdysvaltojen 

historiaan ja yhdysvaltalaisten sieluihin. Myö-
hemmin ydinaseiden vastaisesta Freeze-liik-
keestä puolestaan muodostui eurooppalaiselle 
rauhanliikkeelle merkittävä kumppani 1980-lu-
vun rauhanliikkeen nousussa.

Tänään Afganistanin ja Pakistanin uutisia 
katsoessa monelle yhdysvaltalaiselle tulevat 
mieleen Vietnamin sodan ajat.

Irakin sota nähdään yleisesti epäonnistu-
misena. Afganistanissa menee huonommin ja 
huonommin. Jo yli puolet amerikkalaisista vas-
tustaa sodan jatkamista ja haluaa joukot kotiin. 
Tästä huolimatta presidentti Barack Obaman 
puolustus- ja sotabudjetti on suurin sitten 
toisen maailmansodan – ensi vuonna budjetti 

tulee olemaan historiallinen yli 500 miljardia 
dollaria. Tämäkin riippuu laskutavasta, sillä 
kaikkia kuluja, kuten ydinaseiden ylläpitoa, ei 
siihen lasketaan mukaan. 

Kallein osa on tietenkin juuri joukkojen 
menot operaatioissa Afganistanissa ja Irakissa. 
Vaikka yhdysvaltalainen rauhanliike ei täysin 
luotakaan uuden hallinnon lupauksiin Irakista 
vetäytymisestä, se on myös huolestunut suun-
nitelmista samalla lisätä joukkoja Afganistaniin.

Maaliskuussa presidentti Obama päätti lisätä 
Afganistanin operaatiota 30 000 miehellä, ja 
vaikka tilanne on sen jälkeen – tai juuri siksi – 
vain heikentynyt, Obama päätti joulukuun alus-
sa vielä 30 000 lisäjoukon viemisestä alueelle. 
Presidentin lupaus siitä, että samalla ryhdytään 
valmistelemaan vetäytymistä heinäkuuhun 2011 
mennessä, ei tyydytä sodanvastaisia liikkeitä, 
jotka kokevat että amerikkalaisten ja afgaanien 
henkiä uhrataan lisää vain koska kenraalit ja 
hallinto eivät voi myöntää omaa erehdystään. 

Afganistaniin kuten Irakiin ei voi saada rauhaa  
sotimalla. Sota on kuitenkin kannattavaa liike- 
toimintaa monelle. Pentagon ja yhdysvaltalai-
nen sota- ja teknologiateollisuudet ovat merkit- 
tävä voimatekijä Yhdysvaltojen politiikan taka-
na. Moni miettii pystyykö Obama vastustamaan 
näitä lunastaakseen aidosti lupauksensa muu-
toksesta.

Afganistanin suhteen nyt myös asiantunti-
joiden ja jopa korkeiden sotilaiden parissa kri- 
tiikki ja epäilyt alkaneet lisääntyä. Viimeksi lo-
kakuussa Yhdysvaltojen merijalkaväen entinen 
kapteeni, Matthew Hoh, erosi ulkoministeriön 
palveluksesta vedoten Afganistanin miehityk-
sen perusteettomuuteen. Hänestä tuli ensim-
mäinen valtion virkamies, joka on jättänyt 
virkansa Afganistanin sodan vuoksi.

Amerikkalainen rauhanliike kokoaakin nyt 
voimiaan suuren sodanvastaisten liittouman 
kokoamiseksi taas kaduille ja toimintaan.

Monet rauhanaktivistit tukivat Obaman valintaa, mutta nyt on 
kuherruskuukausi ohi ja presidentiltä vaaditaan oikeita tekoja.

Vaikka Yhdysvaltojen presidentti Barack Obama markkinoikin  
Afganistanin miehityksen seuraavaa vaihetta vetäytymissuunnitelmana, 
tuomitsee Yhdysvaltojen sodanvastainen liike hallinnon päätöksen sodan 
eskoloitumissuunnittelmana, kertoo Laura Lodenius, joka  
vieraili marraskuussa Washingtonissa.

Rauhanliikkeiden USA  
EPÄILEE OBAMAN AIKEITA  
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Laura Lodenius on Rauhanliiton 
toiminnanjohtaja.

Kuva: Nancy L. Stockdale

www.unitedforpeace.org
www.afsc.org
answer.pephost.org

Tänään Afganistanin 
ja Pakistanin uutisia 
katsoessa monelle 
yhdysvaltalaiselle tulevat 
mieleen Vietnamin sodan 
ajat.

Ydinaseriisunta nyt  
vai myöhemmin?

Presidentti Obaman lupaus siitä, että Yhdys-
vallat on valmis ottamaan konkreettisia askelia 
kohti ydinaseriisuntaa on antanut toiveita rau- 
hanliikkeille ympäri maailmaa. Prahassa huhti-
kuussa pitämässään puheessaan Obama totesi 
että ”ydinaseita käyttäneenä maana Yhdysval-
loilla on erityinen velvollisuus toteuttaa, ja 
pyrkiä myös saamaan kaikki ydinasevaltiot 
mukaan ydinaseriisuntaan”.

Tällaista puhetta ei ole kuulunut pitkään 
aikaan Yhdysvaltojen presidentiltä, tai keneltä-
kään muulta ydinasevallan johtajalta. Sen sijaan 
presidentti Obama arveli samassa puheessa, että 
”ehkä ydinaseettoman maailman tavoitetta ei 
kuitenkaan saavuteta hänen elinaikanaan.”

Tämä herättääkin Pentagonin ja aseteollisuu-
den vaikutusvallan tuntevassa amerikkalaisessa 
rauhanliikkeessä epäilyjä Obaman agendan 
aitoudesta, erityisesti kun sitä seurasi ulkomi-
nisteri Hillary Clintonin lisäys, että tarvitaan 
ehkä jopa useampi sukupolvi heidän jälkeensä 
ennen kuin ydinaseriisunta todella tapahtuu.

Rauhanliike Yhdysvalloissa kysyykin, että 
onko kyse määrällisestä vai symbolisesta ydin-
asekärkien vähentämisestä esimerkiksi. yhdessä 
Venäjän kanssa? Tai että Yhdysvaltojen ydinkoe-
kiellon ratifioinnista maksetaan se hinta, että tiet- 
tyjen strategisesti tärkeiden vanhojen ydinasei-
den elinikää entisestään pidennetään? Tai että 
aidosti vaan kevennetään ja modernisoidaan 
ydinasedoktriinia tämän päivän uhkiin sopiviksi?

Aihe on ajankohtainen, etenkin kun ensi ke-
sän toukokuussa maailman johtajat kokoontu-
vat New Yorkiin ydinsulkusopimuksen tarkas-
tuskonferenssiin. Silloin katsotaan pystytäänkö 
sopimaan ydinaseiden suhteen jotain sellaista 
”todellista”, joka todella panee niiden leviämi-
sen ja mahdollisen käytön pelolle pisteen – vai 
aiheuttaako ydinasevaltojen oma intressienajo 
koko ydinase sopimusjärjestelmän umpikujaan?

Selvää kuitenkin on, että presidentinvaihdos 
Yhdysvalloissa on lisännyt ei ainoastaan toivoa, 
mutta myös aitoa optimismia. Tämä on tosi-
asia ei ainoastaan kansalaisjärjestöjen piirissä, 
vaan se on myös aktivoinut muita hallituksia 
arvioimaan aseidenriisunnan mahdollisuuksia. 
Toukokuun kokouksen aikana Yhdysvaltojen 
rauhanliike tuleekin kokoamaan, yhdessä 
muun maailman rauhanliikkeiden kanssa, rau-
hanvoimat suureen mobilisaatioon – ei vaan 
ydinaseidenriisunnan puolesta, mutta kaiken 
kaikkiaan sotaa ja militarismia vastaan.

Rauhanliikkeen jäljet  
näkyvät yhteiskunnassa 
Amerikkalaisen rauhanliikkeen ”ydin”on van-
hastaan ollut kveekareden The American Fri-
ends Service Committeen ja unitaristien pa-
rissa – siis uskoon perustuvassa pasifimissa. 
Maassa on ollut myös vankkoja aseistakieltäy-
tyjäliikkeitä, kuten War Resisters League, joka 
on toiminut 1920-luvulta lähtien.

Suurempia joukkoja rauhanliike kokosi Yh-
dysvalloissa vasta kylmän sodan ydinasevarus- 
telun myötä. Vuonna 1957 ryhmä rauhanryh-
miä kokosivat kansallisen ryhmän ”järkevän 
ydin(ase)politiikan” puolesta, jonka nimeksi tuli 
National Committee for a Sane Nuclear Policy 
(SANE). SANE:sta muodostui suuri yhteenliit-
tymä , joka vaati erityisesti ydinkokeiden lopet-
tamista ja onnistuikin työllään saamaan aikaan 
muun muassa osittaisen ydinasekoekiellon.

Rauhanliikkeen suurin voimanosoitus tapah-
tui Vietnamin sodan aikaan. Sodan vastustus 
keräsi rauhanliikkeeseen 60-luvulla hyvinkin 
paljon eritaustaisia ihmisiä mielenosoituksiin, 
muun muassa yliopistoista, keskiluokkaisilta 
asuinalueilta ja ammattiyhdistysliikkeestä.

Vahvimmillaan se oli vuonna 1968, jolloin se 
kokosi ihmisiä ja jätti pysyvän jäljen yhdysvalta-
laiseen yhteiskuntaan. Daniel Ellsbergin vuo-
tamien Pentagonin papereiden myötä paljastui 
rauhanliikkeen rooli Vietnamin sodan lopettami-
sessa – sisäisissä dokumenteissa todettiin kon-
fliktin eskalaation jatkamisen olevan mahdoton-
ta, sillä sotilaita ei riittänyt sekä rintamalle että 
turvaamaan yhdysvaltalaisten kaupunkien jär-
jestystä mielenosoituksissa. Samalla rauhanliik-
keen arvioidaan kuitenkin olleen hyvinkin haja-
nainen eikä niin kuin ydinaseidenvastainen liike 
Freeze tarpeeksi organisoitu.

Merkittäväksi muodostui myös Nuclear Wea-
pons Freeze -kampanja, joka kokosi 1980-lu-
vulla rauhanvoimia toimimaan yhdessä. Yhdys- 
valloissa se toimi yhteistyössä SANE:n ja mui-

den rauhanryhmien kanssa, mutta se myös loi 
aktiiviset suhteet eurooppalaiseen kasvavaan 
ja vahvaan rauhanliikkeeseen. Freeze-liikkeellä 
katsotaan olleen aidosti vaikutusta muun mu-
assa Ronald Reaganin kauden suunnanmuu-
tokseen ja kylmän sodan agendan kääntämi-
seen aseidenriisunnan puolelle.

1980-luvun lopulla Freeze and SANE yh-
distyivät ja ottivat nimekseen Peace Action. 
1990-luvun rauhanliikkeen hiljaiskautena ja 
myöhemmin presidentti George W. Bushin  
aikakaudella, Peace Action on jonkin verran 
pienentynyt vaikka onkin edelleen suurin yksit-
täinen rauhanjärjestö, jolla osastoja ja järjestö-
jä yli 30ssä osavaltiossa ja monipuolisen kiin-
nostava toimintaohjelma.

Irakin ja nyt myöhemmin Afganistanin (ja 
Pakistanin) sotaa vastustavat liikkeet ja eri 
järjestöjen kampanjakoalitiot keräävät taas 
tänä päivänä laajemmin toimijoita. United for 
Peace and Justice, Win Without War sekä vä-
hän enemmän mielipiteitä jakava International 
ANSWER ovat onnistuneet keräämään yhteen 
ihmisiä isommin varsinkin mielenosoituksia jär-
jestettäessä.

Yhdysvaltojen rauhanliikkeen yleiseksi ongel-
maksi mielletään sen ”valkoisuus”. Peace Action 
on yrittänyt aktiivisesti tehdä työtä tämän asian 
eteen, mutta vaikka työntekijöiksi ja hallitukseen 
on valittu etnisten vähemmistöjen edustajia, on 
jäsenkunta edelleen vahvasti valkoista.

Ehkä kuitenkin suuremmaksi ongelmaksi on 
identifioitu vahvan keskusorganisaation puute. 
Rauhanliike, kuten koko Yhdysvallat, koostuu 
pienemmistä itsenäisistä osioista ja yhteistä 
keskusjohtoa vastustetaan. Käytännössä se 
merkitsee, että silloin kun halutaan suurempaa 
yhteistä mobilisaatiota on rakennetaan se aina 
uudestaan alusta.
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T 
ulisieluisena aktivistina ja kärkkääs-
tä retoriikastaan kuuluisa Norman 
Finkelstein vieraili marraskuussa 
Suomessa Lens Politica -elokuvafes-
tivaalilla elämästään kertovan doku-
menttielokuvan ensi-illassa. Vaikka 

Norman Finkelstein on kansainvälisesti yksi 
tunnetuimmista yhdysvaltalaisista toisinajatteli-
joista, hän on lakoninen omasta julkisuudestaan 
kotimaassaan:

- Olen [Yhdysvalloissa] täysin tuntematon. 
Kukaan ei tunne minua. Amerikkalaisille juuta-
laisille olen ihan nobody, hän sanoo.

Kovasta maineestaan huolimatta hän on 
pehmeäpuheinen, rauhallinen ja mietiskelevä 
henkilö.

- Minua innostaa totuus ja oikeudenmukai-
suus, ei sen enempää. On meidän vastuumme 
auttaa heikkoja. Loppujen lopuksi on ihan 
onnenkauppaa, ettenkö olisi syntynyt jonkun 
filippiiniläisen äidin kohdusta.

Finkelsteinin työn motiiveissa heijastuvat 

kuitenkin voimakkaasti hänen oma sukuhisto-
ria. Hänen molemmat vanhempansa selviytyivät 
toisen maailmansodan saksalaisilta keskityslei-
reiltä, mutta menettivät perheensä. Finkelstein 
oppi äidiltään kuuntelemaan omatuntoaan ja 
tuomitsemaan rikokset ihmisyyttä vastaan.

- Mutta vasta Chomskylta opin kuinka mo-
raalinen suuttumus voidaan yhdistää rationaali-
siin argumentteihin rakentavalla tavalla.

Noam Chomsky onkin pitkälle vastuussa 
Finkelsteinin uran suunnasta. Suunnitellessaan 
väitöskirjaansa Finkelstein kysyi lukuisilta 
ihmisiltä mielipidettä eräästä häntä kiinnosta-
neesta aiheesta. Vain Chomsky vastasi hänen 
kirjeeseen.

Kirjeenvaihdosta kasvoi lopulta yksi 1980- 
luvun mielenkiintoisimmista akateemisista 
paljastuksista. Finkelstein ruoti Joan Petersin 
kirjoittamaa From Time Immemorial -kirjaa, 
joka väitti arabien muuttaneen Palestiinaan 
1800-luvun lopussa vasta juutalaisten tehtyä 
aavikosta kukoistavan keitaan. Teos oli saanut 

ylistäviä arvioita yhdysvaltalaisilta älyköiltä 
aina Nobel-voittaja Saul Bellow’ta myöten.

Finkelsteinin väitöskirja kuitenkin osoitti, 
että kirja oli lähdemateriaalistaan alkaen aka-
teemisen työn muotoon tehty huijaus. Hänen 
yllätykseksi kukaan ei suostunut julkaisemaan 
hänen löytöjään, vaan kirjan arvostelleet lehdet 
kuittasivat sen täydellisellä hiljaisuudella.

- Tuossa suhteessa olen muuttunut. Ennen 
tuntui siltä, että piti huutaa saadakseen asiansa 
kuuluville. Nyt riittää, että puhutaan rauhalli-
sella äänellä ja käyttäen argumentteja.

”Itseään vihaava juutalainen”

Alusta alkaen Finkelstein on saanut maksaa työs-
tään ihmisoikeusaktivistina, holokaustista kirjoit-
tavana historioitsijana ja Israel/Palestiina -poli-
tiikan asiantuntijana korkean hinnan. Viimeksi 
vuonna 2007 hän oli yhdysvaltalaista akateemis-
ta maailmaa kuohuttaneen skandaalin keskellä, 
kun hänen silloinen yliopistonsa ei suostunut 

Norman Finkelsteinin mukaan rauhanliikkeen 
on turha odottaa muutosta presidentti 
Obamalta – muutosta ei tapahdu ilman aina 
aktiivisia kansalaisia.

Yhdysvaltalainen politiikan tutkija Norman Finkelstein on 
maksanut kovan hinnan mielipiteistään. Finkelstein oppi 
kantapää kautta, että Israelia arvostelemalla voi menettää 
työpaikkansa ja saada ”juutalaisen anti-semitistin” 
leiman, kirjoittaa Janne Hukka.

OMATUNNON  
kova hinta
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Janne Hukka on Ytimen toimitussihteeri.

Kuva: Janne Hukka

Jemina Heinonen on ICAHD Finlandin tiedottaja ja 
järjestökoordinaattori.

On meidän vastuumme auttaa heikkoja. Loppujen 
lopuksi on ihan onnenkauppaa, ettenkö olisi 
syntynyt jonkun filippiiniläisen äidin kohdusta.

Suomen ase-
kauppa Israeliin 
rikkoo lakia 

S uomen ja Israelin aseteollisuusyhteistyö 
on nousemassa Suomen tärkeimmäksi 
ulkopoliittiseksi kysymykseksi. Tästä huo-

limatta sekä puolue- että mediakenttä pidät-
täytyy käymästä aiheesta julkista keskustelua. 
Hallituksen, poliittisen opposition ja tiedotus-
välineiden vaitiolo onkin pitänyt suomalaiset 
tietämättöminä Suomen valtion, puolustusvoi-
mien ja aseteollisuuden osallisuudesta Israelin 
jatkuviin kansainvälistä lakia ja ihmisoikeuksia 
rikkoviin toimiin.

Suomen puolustusministeriö on ostanut  
israelilaiselta ECI Telecomilta elektroniikkaa 
ja verkonhallintaratkaisuja 21 miljoonalla ku-
luvan vuosituhannen aikana, ja vuosina 2000 
ja 2001 puolustusministeriö osti israelilaiselta 
Rafael Advanced Defence Systems -nimisel-
tä asejätiltä keskipitkän matkan ohjuksia 37 
miljoonan euron arvosta – ohjuksia, joita alet-
tiin juuri äskettäin huollattaa Rafaelilla Israelis-
sa. Lisäksi suomalainen puolustusteollisuus-
konserni Patria Oyj , josta 73,2 prosenttia on 
valtion omistuksessa, tekee yhdessä Rafaelin 
kanssa tuotekehittelyä. Vuosina 2004 – 2007 

vakinaistamaan hänen työpaikkaansa. Vaikka  
viralliseksi syyksi annettiin akateemiset perus-
teet, taustalla vaikutti voimakas oikeistolaisten 
Israelia kannattavien ryhmien kampanjointi.

Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaa ja Israelin pa-
lestiinalaisalueiden miehitystä arvostelemalla 
Finkelsteinia onkin syytetty juutalaiseksi anti-
semitistiksisi.

- Tämä on tyypillinen Israelin politiikkaa 
puolustavien taktiikka. Jos me haluamme pu-
hua sotarikoksista, he alkavat puhumaan anti-
semitismista. Jos me haluamme puhua ihmis- 
oikeuksista, he alkavat puhumaan holokaustis-
ta, Finkelstein kuvaa.

- Puheenaihetta vaihtamalla he onnistuvat 
kokonaan sivuuttaman itse asian, eli Israelin 
rikollisen politiikan.

Suomi oli heti Yhdysvaltain jälkeen toiseksi 
suurin ohjusteknologian viejä Israeliin.

Vuonna 2006 Suomi äänesti ensimmäisen 
kerran YK:n suunnitteleman asekauppasopi-
muksen puolesta. Tällöin ulkoministeriö koros-
ti lehdistötiedotteessaan Suomen olleen yksi 
päätoslauselman seitsemästä alullepanijasta, 
ja että Suomi on tukenut kansainvälistä ase-
kauppasopimusta jo vuodesta 2003. Kyseisi-
nä vuosina Israelin ja Suomen käymä kukois-
tava asekauppa pysyi täysin koskemattomana, 
vaikka YK:n asekauppasopimus toteutuessaan 
kieltäisi aseiden tuonnin, viennin ja siirron sel-
laisiin maihin, joka toimillaan rikkoo kansainvä-
listä lakia ja ihmisoikeuksia. Kuluneen vuoden 
aikana muun muassa Norja on julkisesti kat-
kaissut kytköksensä israelilaiseen Elbit Sys-
tems Limited -nimiseen aseteknologiaa tuot-
tavaan yritykseen. Elbit on avoimesti mukana 
Israelin kansainvälistä lakia rikkovissa toimissa 
– yritys on muun muassa tuottanut valvonta-
laittestoja Israelin laittomaksi tuomittuun, Itä-
Jerusalemiin rakentamaan muuriin. Gazassa 
tammikuussa 2009 tapahtuneiden massiviis-
ten ihmisoikeus- ja sotarikosten jälkeen Suo-
mi on ainoastaan kasvattanut asekauppaansa 
Israelin kanssa – syksyllä 2009 Suomen puo-
lustusministeriö teki 17 miljoonan euron sopi-
muksen armeijan käyttöön tarkoitetuista vies-
tintävälineistä Elbit Systems Limitedin kanssa. 

Suomen ja Israelin käymä, maailmanlaajui- 
sesti mittava ja vaiettu asekauppa oli yksi 
ICAHD Finlandin perustamiseen johtaneis-

ta syistä. ICAHD 
Finland (lyhen-
ne sanoista Israeli 
Committee Against 
House Demolitions) 
on syyskuussa 2009 
perustettu israelilai-
sen ICAHD-järjestön 
autonominen Suo-
men jaosto. Järjes-
tön toimintaan kuuluu 
kampanjointi kan-
sainvälisen lain ja sitä 
vahvistavan politiikan 

puolesta sekä Israel/Palestiina -konfliktin histo-
riasta ja nykytilanteesta tiedottaminen ja infor-
matiivisten tapahtumien järjestäminen. Lisäksi 
ICAHD Finland ylläpitää jokapäiväisiä ja aktiivi-
sia suhteita Israeliin ja miehitetyille palestiina-
laisalueille, tuo konfliktin kannalta merkittäviä 
henkilöitä Suomeen ja järjestää matkoja talojen 
jälleenrakennusleireille Länsirannalle. Suomi/
Israel–asekaupan kartoittaminen tulee olemaan 
yksi järjestön keskeisimmistä kampanjoista 
vuoden 2010 aikana.

Eurooppalaisten tulee vaatia 
hallituksiltaan enemmän

Finkelstein näkee alueen tulevaisuuden ristirii-
taisena. Vaikka Euroopassa ja Yhdysvalloissa 
julkinen mielipide onkin vähitellen kääntynyt 
palestiinalaisalueiden miehitystä vastaan, 
palestiinalaisilla ei ole todellisia johtajia, länsi-
maiden hallitukset ovat yhä välinpitämättömiä 
kansainvälisistä laeista ja poliittinen retoriikka 
hämää aktivismia. Esimerkiksi tammikuisen 
Gazan selkkauksen osalta hänen sanavalintan-
sa eroaa huomattavasti valtavirrasta.

- Gazan sotaa ei ollut. Meidän täytyy olla 
tarkkoja niistä sanoista, joita käytämme. Gazas-
sa tapahtui verilöyly, jossa kuoli 1 400 palestii-
nalaista ja 13 israelilaista, Finkelstein sanoo.

Hän kuitenkin toivoo kansainvälisen painos-
tuksen ja rauhanliikkeen toiminnan tehoavan. 

- Tosiasiassa yhdysvaltalaiset ovat mielipide-
tutkimusten mukaan hyvin pitkälle samaa mieltä 
rauhanliikkeen kanssa Palestiinana tilanteesta.

Ratkaisuksi hän uskoo vuodesta 1967 asti 
ehdotettua kahden valtion mallia ja kansain-
välisten sopimusten noudattamista. Tässä suh-
teessa ero Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen 
välillä on suuri. Ongelmaksi hän näkee euroop-
palaisten valtioiden haluttomuuden puuttua 
Lähi-Idän konfliktiin, jonka he näkevät Etelä-
Amerikan tavoin osaksi Yhdysvaltojen etupiiriä

- Silti vaikka EU ei noudatakaan kansain-
välistä oikeutta esimerkiksi asekaupan osalta, 
retoriikassaan se ottaa kansainväliset sopimuk-
set tosissaan, Finkelstein.

- Eurooppalaisten vastuulla on vaatia hallituk-
sia noudattamaan lakeja myös teoissa, hän lisää.
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G öran von Bonsdorff kuului sukuun, jolla 
on pitkät perinteet Suomen kulttuuri- ja 
tiede-elämässä. Se koski myös Görania. Jo 

kouluaikana hän tiesi haluavansa professoriksi. 
Sitä ennen odottivat kuitenkin nuoruusvuodet 
ja intensiivinen ylioppilaselämä, mutta myös 
sodan dramaattinen välinäytös.

Uudenmaan osakunnan historiikeissa kerro- 
taan Göranin ”työkyvystä, energiasta ja kärsi-
vällisyydestä”, aivan kuten myös hänen aidosta 
olemuksestaan ja elämänmyönteisestä suhtau-
tumisestaan asioihin. Historiikeissa myös ku-
vataan, kuinka Göranilla oli tapana istua ”hie-
nostuneesti ja rauhallisesti” tarkastajan vierellä 
ja pitää pöytäkirjaa, mutta myös tähdennettiin, 
että hän pystyi yltymään ”räjähdysalttiiseen 
vallattomuuteen” ja esittämään ”villejä, eksoot-
tisia tansseja kellarisalissa”.

Monet näistä varhaisista Göranin olemuksen 
kuvauksista olivat päteviä koko hänen myö-
hemmän elämänsä aikana. Tiedemiehen pin-
nan alla hän pysyi aina uusimaalaisena, jolla 
oli ylioppilasmaisen riehakas luonteenlaatu. 

Sodan Göran näki läheltä, tosin hän itse 
mielellään kuvasi itseään ”harvinaisen epäsoti-
laallisena tyyppinä”. Hänen humaani suhtautu-
misensa ihmisiin, myös ”viholliseen”, oli vahva 
vastakohta ahdasmielisemmässä sotilaallisessa 
ympäristössä. Hänen vahva ja elinikäinen 
sitoutumisensa rauhanajatukselle sai voimaa 
sodanaikaisista kokemuksista. 

Toisen maailmansodan jälkeiset vuodet olivat 
uuden suuntautumisen, uusien kansainvälisten 
kontaktien etsimisen ja paremman yhteiskun-
nan rauhanomaisen rakentamisen pyrkimyksen 
aikaa. Siinä ilmapiirissä alkoi Göranin toiminta 

kansalaisvaikuttajana tutkimuksen ja tieteen 
rinnalla. Suuri työpanos koski Suomen uuden 
ulkopoliittisen linjan vahvistamista.

Suomi-Neuvostoliitto-seurassa häntä tarvit-
tiin henkilönä, jolla oli oikeistolainen näkö-
kanta ja jota ei voitu epäillä bolshevikkiläisen 
ideologian kannattamisesta. Vielä merkitykselli-
semmäksi hän näki rauhanajatuksen ja Suomen 
Rauhanliiton tekemän työn.

Göranin katkeamaton tie arvostettuna yliopis-
to-opettajana jatkui 38 vuotta syyslukukaudesta 
1950 alkaen, jolloin hänet valittiin ruotsinkieli-
sen yleisen valtio-opin professuurin viran hoi-
tajaksi. Niihin aikoihin minusta tuli yksi hänen 
oppilaistaan. Sitä seuraavina vuosikymmeninä 
hän on ollut elämässäni opettajana, kollegana ja 
poliittisesti samoin ajattalevana ystävänä. Mo-
net voivat todistaa kanssani, että Göran pysyi 
loppuun asti uskollisena ideaaleilleen.

Koko elämänsä ajan Göran oli lujasti periaat-
teellinen demokraatti. Kaikki tuntevat hänen 
vastalauseensa poikkeuslain johdosta, jonka 
avulla Urho Kekkonen nimettiin presidentiksi 
neljäksi vuodeksi eteenpäin 1970-luvun alussa. 
Vastalause oli tarpeellinen, sillä se näytti, että 
kaikki kansalaiset eivät halunneet kyyristyä ja 
suvaita poliittista sujuvuutta laillisuuden kus-
tannuksella.

Loppuun saakka Göran jatkoi toimintaansa 
ihailtavalla sitkeydellä. Sanotaan, että tiedemies 
ei koskaan voi olla toimeton, ei edes eläkkeellä. 
Luulen, että Göran tunsi niin, että rauhantyössä 
ei koskaan saa olla toimeton.

Klaus Törnudd on eläkkeellä oleva valt. tri ja entinen 
diplomaatti.

18. 3. 1918 – 18. 10. 2009

Rauhanliiton pitkäaikainen puheenjohtaja Göran von 
Bonsdorff saavutti elämänsä aikana paljon. Kolme 
Göranin ystävää muistelevat marraskuussa 91-vuotiaana 
menehtynyttä toveriaan.

GÖRAN VON BONSDORFF  
in memoriam
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Göranin vahva ja elinikäinen 
sitoutumisensa rauhanajatukselle sai 
voimaa sodanaikaisista kokemuksista.

G öranin ura on yksi merkittävimpiä ja mer-
killisempiä Suomessa. Vanhan aatelis- ja 
sivistyssuvun edustaja jatkoi ansiokkaasti 

sukunsa akateemisia perinteitä, mutta samalla 
linjasi omalla tavallaan yhteiskunnallista ajatte-
luaan. Kaikki eivät hänen ajatuksiaan hyväksy-
neet, ja jotkut pitivät Görania hieman omalaa-
tuisena, mutta oliko sillä merkitystä.

Tunsin Göranin kahdessa ominaisuudessa.  
Hän oli rauhan- ja konfliktintutkimuksen var-
haisia uranuurtajia Suomessa. Hänestä on 
osaksi lähtöisin rauhantutkimuksen ja rauhan-
liikkeen keskinäinen yhteys. Toisaalta Göran 
ei koskaan lähtenyt mukaan radikaaliin poli-
tiikkaan ja oli varsinkin akateemisissa asioissa 
sangen konservatiivinen. Hän näki kuitenkin 
tarpeen muuttaa suomalaista yhteiskuntaa ja 
sen ulkopolitiikkaa radikaalisista porvarillisista 
lähtökohdista. Tämän toiminnan juuret olivat 
myös suomenruotsalaisen rauhanliikkeen pit-
kässä perinteessä.

Olen ollut sitoutunut rauhanliittolainen, mut-
ta en ole osallistunut rauhanliikkeen toimintaan 
koskaan sillä intensiteetillä kuin Göran teki 
elämänsä loppuun saakka. Tiemme kohtasivat 
enemmän tutkimuksen saralla. Minut nimitet-
tiin vuonna 1978 Göranin seuraajaksi Helsingin 
yliopiston kansainvälisen politiikan profes-
soriksi. Göran itse oli siirtynyt vuonna 1976 
valtio-opin ruotsinkieliseksi professoriksi kun 
Jan Magnus Jansson oli siirtynyt Hufvudstads-
bladetin päätoimittajaksi.

Olimme kolme vuotta yhtä aikaa Helsingin 
yliopiston valtio-opin laitoksella ennen kuin 
hän jäi eläkkeelle vuonna 1981. Olen tarkastel-
lut hänen tieteellistä tuotantoaan tarkemmin 
toisaalla (Kosmopolis 2008), joten tässä vain 
muutama piirto.

Nykyään harva tietää, että rauhanaktivismin-
sa ohella Göranilla on merkittävä tieteellinen 
ura. Hänen viimeisten vuosikymmenien jul-
kaisunsa käsittelivät pääasiassa rauhaa, integ-
raatiota ja kansainvälistä yhteistyötä. Tämän 
lisäksi hänellä on mittava määrä tieteellisiä 
julkaisuja puoluelaitoksesta ja kansainvälisten 
suhteiden teoriasta.

Göranin kansainvälisten suhteiden tutkimuk-
sista merkittävin on vuonna 1964 ilmestynyt 
Världspolitik i teknikens tidsåldern (suomeksi 
ilmestynyt nimikkeellä Maailmanpolitiikkaa 
tekniikan aikakaudella). Se on laaja ja merkit-
tävä tutkimus kansainvälisten suhteiden histo-
riallisesta muutoksesta materiaalisten voimien 
ja ideoiden ristipaineessa. Mielestäni yksikään 
suomalainen alan tutkimus ei ole tähän päi-
vään mennessä pystynyt ylittämään sitä.

Göranin elämänkaari oli sosiaalisesti ja poliit-
tisesti, tieteellisesti ja toiminnallisesti niin mo-
nisyinen, että sitä ei voi monistaa. Hän määritti 
itse tavoitteensa, toteutti niitä yhdessä muiden 
kanssa ja eli ainutlaatuisen elämän.

Raimo Väyrynen on Ulkopoliittisen instituutin johtaja.

O pin tuntemaan Göranin jo heti 60-luvun 
ensimmäisinä vuosina käydessäni Dag-
marinkadun ’Rauhankodissa’ muutamas-

sa Rauhanliiton järjestämässä avoimessa koko-
uksessa. Tutuiksi tulivat siellä myös mm. Felix 
Iversen ja Yrjö Kallinen. Suurta tungosta niis-
sä tilaisuuksissa ei ollut, mutta minua tämän 
’vanhan kaartin’ analyysit maailmasta sytyttivät.

Göranin kirjassa Världspolitik i teknikens  
tidsålder oli moton paikalla on hämmentävä ky-
symys: ”Tilanteessa, jossa koko yhteiskuntamme 
on ilmeisessä vaarassa tuhoutua, jos inhimillis-
ten olentojen hallinnassa olevat ydinlataukset 
pääsevät purkautumaan, on syytä kysyä: Onko 
olemassa todellista meidän aikamme vaatimuk-
sia vastaavaa yhteiskuntatiedettä?”

Kysymys ja kirja kertovat Göranista, jolla  
oli politiikan tutkijana globaali perspektiivi jo 
kolme vuosikymmentä ennen kuin globalisaa-
tiosta tuli yhteiskunta-analyyseissä muotitermi. 
Göranissa yhtyivät rauhantutkija ja rauhanakti-
visti. Valitsemalleen polulle sekä tieteenharjoit-
tajana että rauhanaktiivitina hän pysyi uskolli-
sena koko elämänsä –  ja hänen elämäntyönsä 
hakee vertaa.

Viimeisinä viitenä kesänä Göran järjesti Rau-
hanliiton ja Åbo Akademin yhteistyönä Turun 
Kakskerrassa tieteellisiä symposiumeja, joihin 
hän kutsui sekä oman ikäpolvensa tutkijoita 
että nuorempia, jotka kaikki tuntuivat mielellään 
noudattava Göranin kutsua. Tilaisuudet olivat 
järjestään rauhanpoliittiselta ja tieteelliseltä an-
niltaan korkeatasoisia.

Nämä Brinkhallin symposiumit ovat toden- 
näköisesti kuitenkin jääneet osanottajien mie-
liin ennen kaikkea Göranin persoonan ansios-
ta. Hänen omistautumisensa asialleen, vaikka 
joutui jo turvautumaan liikkumisessa toisten 
apuun, hänen älykkäät kommenttinsa, hänen 
uskomaton huumorintajunsa ja hänen loput-
tomat – mutta aina tilanteeseen sattuvat – 
kaskunsa sulkivat kaikki osanottajat näissä 
kokoontumisissa innostavaan ja lämpimään 
tunnelmaan.

Göran oli pitkään Rauhanliiton puheenjoh-
taja ja sen jälkeen kuolemaansa saakka liiton 
kunniapuheenjohtaja. Rauhanliitolle Göran jätti 
hienon perinnön vaalittavaksi.

 Kalevi Suomela on Rauhanliiton puheenjohtaja.
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Ulla Klözer (vas), Lea Launokari, Hilkka Pietilä 
ja Raini Lehtonen ovat olleet mukana naisten 
rauhantyössä alusta asti. 
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Naiset Rauhan Puolesta -liike (NRP) syntyi  
Pohjoismaissa suuren sodanuhan alla vuoden 
1979 lopulla. Toiminnan ainoana ideologiana oli 
rauhankulttuurin rakentaminen. NRP on aina 
kyseenalaistanut miehisen, militaristisen tavan 
katsoa maailmaa ja kysynyt miksi? Tänään 
NRP:n rauhantyö on jakautunut useisiin eri toi-
mintaryhmiin muun muassa naiset atomivoimaa 
vastaan, isoäidit rauhan puolesta, itkijänaiset.

Pohjoismaiden naiset keräsivät yli puoli miljoonaa alle-
kirjoitusta protestiin, joka luovutettiin YK:n pääsihteerille 
Kööpenhaminassa 1980 naisen asemaa käsittelevässä koko-
uksessa. Protesti lähetettiin myös Neuvostoliiton ja Yhdys-
valtojen johtajille. Naisten toiminta oli kipinänä yhä laajem-
malle maailmanlaajuiselle rauhanyhteistyölle.

Protesteja seurasivat rauhanmarssit, joissa Pohjoismaiden 
naiset olivat edelläkävijöitä. Värikkäät kulkueet lähtivät 

80-luvun alussa Tukholmasta, Oslosta ja Helsingistä viemään 
rauhan viestiä Pariisiin, Moskovaan ja Washingtoniin. Suomesta 
lähetettiin myös tuhansien viestien kirjekampanja ydinasevaltoi-
hin ja sotauhanalaisiin maihin.

Meitä oli monta 

Naisten Rauhan Puolesta -konkari, kasvatustieteen tohtori Liisa 
Suhonen, oli kaikilla kolmella Rauhanmarssilla mukana. Sodan 
pelossa oli pakko toimia. 

- Rauhanliike synnytti voimakkaan naisten kansainvälisen 
yhteyden. Meitä pidettiin hulluina, mutta me onnistuimme. 
Pariisin-marssilla oli mahtava tunne, kun ihmisiä liittyi matkan 
varrella mukaan. Tuntui, että kaikki naiset, lapset ja miehet to-
della välittivät asiastamme. 

- Neuvostoliitossa oli outoa marssia ilman punaisia lippuja ja 
USA:sta muistan valtavan elämyksen, kun mustat naiset tulivat 

Juhlavuotta viettävä Pohjoismainen naisten rauhanliikehdintä 
oli osaltaan liennyttämässä kylmän sodan uhkaa 30 
vuotta sitten. Pohjoismaisten naisten protesti suurvaltojen 
voimapolitiikkaa vastaan sekä marssit itään ja länteen saivat 
ihmisiä heräämään, Toini Imponen kertoo.

Kylmän sodan 
kukistajat
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Toini Imponen on vapaa toimittaja.

Kuva: Toini Imponen

ensimmäistä kertaa valkoisten kanssa käsi  
kädessä kirkkoon ja lauloimme ”We Shall  
Overcomia”, Suhonen muistelee sykähdyttä-
vimpiä hetkiä.

Naiset Rauhan Puolesta jatkoi 90-luvulla 
väkivallattoman sanomansa levittämistä mm. 
teatterin ja katutaiteen keinoin manner-Euroop-
paan suuntautuneilla bussimatkoilla. Rauhan-
viestiä vietiin Baltiaan, Budapestiin, Prahaan, 
Bratislavaan ja Sloveniaan. 

Naisleirin voimannäyte

Pohjoismaisten naisten aktiivisuus oli sysäyk-
senä naisten 20 vuotta kestäneeseen kansain-
väliseen rauhanleiriin Englannissa. Greenham 
Commonissa, amerikkalaisten ydintukikohdan 
ympärillä, naiset heittäytyivät tielle makaa-
maan, leikkasivat tukikohdan aitoihin kulku-
reittejä ja sabotoivat tukikohdan toimintaa mm. 
tanssien ja laulaen.

Poliisien kymmenet pidätykset eivät säikyttä-
neet naisia pois. He voittivat taistelun. Risteily-
ohjukset siirrettiin 90-luvun alussa pois ja vasta 
tämän vuosituhannen alussa naiset purkivat 
rauhanleirinsä. Nyt seutu on viheraluetta ja 
rauhanleirin paikalla on muistomerkki. 

Suomen YK-liiton entinen pääsihteeri, Hilkka 
Pietilä, on ollut alusta asti aktiivisesti naisten 
rauhantyössä mukana.

- Me emme halunneet jäädä voimattomina 
odottamaan. Halusimme muuttaa pelkomme 
voimaksi. Vaatimuksemme sai voimakasta 
vastakaikua kansan syvistä riveistä koko Euroo-
passa. Luimme protestimme Kööpenhaminaan 
YK:n maailmankonferenssin avajaisissa. Se 
herätti suurta huomiota, Pietilä muistelee. 

Rauhan maailmaan

Rauhannaisilta tivataan usein, miksi tarvitaan 
erillinen naisten rauhanliike, eikö rauhaa pitäisi 
rakentaa yhdessä miesten kanssa. Hilkka Pietilä 
on joutunut usein perustelemaan asiaa.

- Kaikissa sodissa naiset ovat aina olleet eri 
asemassa kuin miehet. Naisten maailma, ko-
kemuspiiri, kieli ja ilmaisu ovat aivan erilaista 
kuin miesten. Miehillä on erilainen käsitys 
väkivallasta. Me emme halua lähestyä rauhan-
työtä perinteisten rauhanliikkeiden tavoin, mi-
litaristisin ottein. Emme halunneet perinteistä 
patriarkaalista hierarkiaa tai politiikkaa.

- Me emme rauhanmarsseillamme tavanneet 
yhtään vihollista. Ihmiset eivät ole keskenään 
vihollisia, se on pelkkää miehistä sotapropa-
gandaa. Meidän lähtökohtamme oli, että ei 
kukaan äiti synnytä vihollista. Tanssivat ja 
laulavat rauhanmarssit hämmensivät miehiä ja 
saivat paljon naisia mukaan.

- Meidän tavoitteemme ei ole ollut sodan 
vastustamista, vaan rauhan rakentamista. Rau-
hanmarsseilla halusimme osoittaa, että vaikka 
sodissa taistellaan rajoista, rauhantyö voi 
ylittää maiden rajat. Me emme tavoittele maa-

ilmanrauhaa, vaan rakennamme ihmiskuntaan 
rauhan maailmaa.

Sodan siemenet

Suurena sulkana NRP:n ja suomalaisnaisten rau-
hanhatussa Pietilä näkee Ahvenanmaan rauhan-
seminaarin vuonna 1983, jolloin Neuvostoliiton 
ja USA:n naiset tapasivat ensimmäistä kertaa. 
Seuraavana vuonna Leningradissa järjestetyssä 
rauhanseminaarissa venäläiset naiset pääsivät 
laajentamaan kansainvälisiä kontakteja.

Sotaa ei käydä vain asein. Rakenteellinen  
väkivalta on yhtä sortavaa. Taistelu vallasta, 
rahasta ja luonnonvaroista kiihtyy. Pietilän mu-
kaan patriarkaattiin kuuluvissa rakenteissa on 
sodan siemen. Markkinatalouden mekanismit 
lisäävät rakenteellista väkivaltaa. Rikkaiden mai-
den talouden kasvu ja vallankäyttö lisäävät kehi-
tysmaiden köyhyyttä ja globaalia eriarvoisuutta. 

- Naisten rauhanliike pyrkii väkivaltakult-
tuurista rauhankulttuurin rakentamiseen. Yh-
teiskunnan rakenteellinen väkivaltamanipuloin-
ti on massiivista. Jatkuvaan talouskasvuun, kil- 
pailuun ja voittoihin perustuva neoliberalisti-
nen ajattelu on uhka rauhankulttuurille. Se 
ruokkii riistoa ja ydinvoiman käyttöä. 

Uraani halkeaa käsiin

Tänään Naiset Rauhan Puolesta taistelee 
raivokkaasti ranskalaisen Arevan hutiloivaa 
Olkiluodon ydinvoimarakentamista ja Kainuun 
uraanikaivostoimintaa vastaa.

- Luulimme, että uraanilouhoksen valtaus-
hakemus Kolin kansallismaisemaan oli pilaa, 
mutta nyt se on täyttä totta. Pohjois-Karjalassa 
on käynnissä luonnonraiskaus. Me taistelemme 
yhdessä paikallisten ihmisten kanssa uraani-
kaivoshankkeita vastaan ja haluamme tuoda 
ympäristötuhot ja myrkkyvaarat julkisuuteen, 
opettaja Ulla Klözer puhisee.

Ulla Klözer on rauhannaisten tulisielu. Hän 
puhuu EU-koneiston miehistä päätäntävaltaa 
vastaan ja valistaa miten meidät militarisoidaan 
EU:n perustuslain mukana Natoon ja sotilaalli-
seen yhteistyöhön. Hän näkee globaalissa kehi-
tyksessä yhä suurempia vaaroja ihmisten elinym-
päristölle. Atomivoimaa vastustavat NRP:n naiset 
ovat tehneet aktiivisesti kotimaista ja kansainvä-
listä yhteistyötä koko 2000-luvun.

- Aseteollisuuden salakaupan ansiosta liik-
keellä on yhä enemmän ja vaarallisempia aseita 
ja aineita kontrolloimattomissa käsissä. Tär-
keintä on saada täyskielto atomiaseiden val-
mistukselle, käytölle ja kehitystyölle. Monissa 
maissa tehdään köyhdytetyllä uraanilla hiljaista 
kansanmurhaa, kun ihmiset altistuvat kaivaus-
ten myrkyille, Klözer kauhistelee.

- Minä ihmettelen myös ympäristöministeri 
Paula Lehtomäen ristiriitaisia toimia kansain-
välisessä työssä. Suomessa hän suhtautuu 
varauksellisesti ydinvoimaan, mutta tämän 
vuoden vierailulla Arabiemiraateissa hän ylisti 

ydinvoimaa ja lupaili alalla suomalaista yhteis-
työtä, Klözer paheksuu. 

Hän iloitsee, että Euroopassa ydinaseiden 
vastustus kasvaa. Berliinissä oli syyskuussa 
55 000 protestimarssijaa. New Yorkissa on ensi 
vuonna seuraava ydinasesulkusopimuksen  
arviointikokous. Nähtäväksi jää, onko aika  
lähteä taas marssin tielle.

Käsittämätöntä ihannointia

Naiset Rauhan Puolesta-liikkeen 30-vuotis-
juhlassa puhunut sosiaalipolitiikan dosentti, 
Pirkko-Liisa Rauhala, näkee, että NRP oli osa 
sitä suurta kansainvälistä rauhanliikettä, joka 
vaikutti ilmapiirin muuttumiseen ja kylmän 
sodan päättymiseen. 

- Ihastuttavaa tässä rauhantyössä on juuri 
naisten vallattomuus. Ei ole olemassa mitään 
aitoja tai rajoja. Kaikki on patriarkaatin harhaa, 
miesten luomien valtarakenteiden tulosta. Mie-
hisen vallan hegemonia pyrkii mitätöimään ar-
kitiedon. Naisten rauhantyö on näyttänyt, että 
asioille voidaan tehdä jotakin. He vaikuttavat 
ihmisten mieliin ja tajuntaan. Naiset siirtyivät 
uhreista toimijoiksi.

Rauhala painottaa, että yhteiskunnan raken-
teellinen väkivalta on mitä suurimmassa mää-
rin naiskysymys. Naiset ikääntyvät ja suuri siir- 
tolaisuus johtaa siihen, että hoivarakenteet mu-
rutuvat, perustarpeiden tyydyttäminen pettää. 
Tulevaisuuden sodissa tarvitaan yhä enemmän 
naisten rauhanliikettä, kun taistelu eskaloituu 
taisteluksi olemassaolosta ja peruselinehdoista: 
ruuasta ja vedestä.

- Kun 200 miljoonaa siirtolaista on koko ajan  
liikkeellä, he muodostavat maailman viidennek-
si suurimman valtion. Globaalin hoitovastuun 
kysymys on sosiaalinen ongelma ja rakenteel-
lista väkivaltaa räikeimmillään. Sillä isketään 
heikkoihin, köyhiin maihin ja syvennetään 
eriarvoisuutta. 

Afrikan maiden riisto jatkuu post-kolonialis-
tisena ja rikastuvista diktatuureista tulee salon-
kikelpoisia

Rauhala kauhistelee myös ns. sivistysvaltioi-
den kaikenkattavaa väkivallan ihannointia ja 
viihteellistämistä. Joka tuutista tulee murhaa. 
Elämän jännitys luodaan väkivallalla. 

- Nykyisin rikkaiden maiden ihmiset elävät 
henkisellä tasolla yhtä kädestä suuhun kuin köy- 
hien. On käsittämätöntä, että massiivista väki-
valtatuotantoa ei länsimaissa saa ollenkaan ky-
seenalaistaa. Se on tabu. Väkivalta nostetaan jo 
sananvapauskysymykseksi. Kiinnostavinta viih-
dettä on tuhota ja tappaa. Tällaisessa kulttuuris-
sa rauhankasvatuksella on valtavia haasteita.
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Mikko Sauli Kirjoittaja on 
kansalaisaktivisti.

SUOMEN ulkopolitiikka on aina herättänyt minus-
sa kummastusta. Kylmän sodan suomet-

tuminen vaihtui nopeassa tahdissa yltiöläntiseen rähmällään 
oloon, eikä hassuja sammakoita matkan varrelta puutu. Suo-
mi suhtautuu itseensä ulkopoliittisena ajopuuna, vaikka rah-
keita olisi paljon muuhunkin. Usein olemme lisäksi pahasti 
jälkijunassa ja helposti jääkin vaikutelma, ettemme ymmär-
rä ympäröivää maailmaa nimeksikään.

Yksi erittäin havainnollinen esimerkki oli EU:n Ranskan 
ja Hollannin kansanäänestyksissä hylätyn perustuslain rati-
fiointi koko projektin kaatumisen jälkeen. Tällä haluttiin lä-
hettää Eurooppaan positiivinen viesti, jota ei minun tietojeni 
mukaan kylläkään ymmärtänyt kukaan. Muualla Euroopassa 
oltiin ykskantaan sitä mieltä, että perustuslaki sen hetkises-
sä muodossaan oli kuol-
lut. Silti Suomen edus-
kunta ratifioi. Signaali se 
tarpeeton signaalikin toki 
on, mutta joskus voisi vil-
kaista peiliin ja kysyä itsel-
tään ”oliko ihan pakko?”.

Jälkijunassa mennään 
myös nyt, kun transatlan-
tiset suhteet ja Nato ovat 
nousseet liki hegemoniseen 
asemaan ulkopolitiikassa. 
Vereni kiehui, kun luin Hel-
singin Sanomista Olli Kivi-
sen kolumnin, jossa hän kat-
soi, että Suomi jäi syrjään 
huippuviroista, koska emme 
ole Natossa. Olkoonkin, että 
Kivinen on tunnettu Nato-intoi-
lija, en millään jaksa uskoa, että virkahaaveet olisivat 
tähän kaatuneet. Lähtökohtaisesti Nato-intoilijoiden motiivit 
ovat ideologisia eikä ulkopolitiikkaa voida rakentaa muuta-
mien jakkarahaaveiden varaan.

Järkevä ulkopolitiikka rakentuu realistisen tilanneanalyy-
sin varaan kuten kaikki muukin järkevä politiikka. Finanssi-
kriisin jälkeisessä maailmassa Nato-intoilulle on vähemmän 
järkeviä perusteita kuin koskaan ennen. Nato on Yhdysval-
tojen johtama voimapoliittinen blokki. Finanssikriisistä ei 
välttämättä seuraa toivottua taloudellista sääntelyä, mutta 
globaalit voimasuhteet nytkähtivät täysin uuteen asentoon. 
Yhdysvallat ja Eurooppa ovat nyt selkeästi taantuvia super-
mahteja ja tämä tosiseikka tulisi pitää ulkopoliittisen keskus-
telun keskiössä Nato-intoilun sijaan. 

Esimerkkejä tästä on vaikka millä mitalla.  
Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n pääjohtaja 
Dominique Strauss-Kahn on vaatinut uutta reser-
vivaluuttaa dollarin tilalle. Kiina on siirtämässä re-
servejään kultaan ja Intia on valinnut saman polun. 
Myös öljykauppaan puuhataan siirtymää pois dolla- 
rista Ranskan johdolla. Painokoneet ovat syöneet 
dollarin uskottavuutta merkittävästi. Tarkkamuisti-
set muistavat, että kun Yhdysvallat hyökkäsi Irakiin, 
monet kommentaattorit ja toimittajat muun muassa 
tässä lehdessä pitivät yhtenä keskeisenä syynä Ira-
kin pyrkimyksiä siirtyä öljykaupassaan euroon.

MIKSI nämä kehityskulut ovat olennaisia? 
Vastaus on yksinkertainen. Jos dol-

larin asema maailman johtavana valuuttana hor-
juu, Yhdysvallat ei kykene enää rahoittamaan ny-
kymuotoista velkaan perustuvaa kansantalouttaan. 
Dollarin kysyntä laskee, mikä tekee velkayhtälös-
tä mahdottoman. Tällainen kehityskulku näyttää 
pidemmällä aikavälillä vähintään todennäköiseltä. 
Suuret kehitysmaat ovat G-20:n perustamisen myötä 
tulleet maailmakartalle jäädäkseen ja yksinapainen 
maailmanjärjestys näyttää tulleen tiensä päähän.

Kehitys on hidasta, eikä vähiten siksi, että uusis-
ta mahdeista Kiinalla on erityisen paljon hävittä-
vää, jos dollarin asema hiipuu liian nopeasti. Sen 
reserveissä on kaksi biljoonaa dollaria, joiden ar-
von Kiina toivoo pysyvän vähintään vakaana. Myös 
muissa maissa tilanne on reservien osalta pitkälle 
sama. Yhdysvallat on maailman ainoa maa, jonka 
velat on määritelty sen omassa valuutassa. Jos dol-
lari kärsii, kärsivät myös velkojat.

Ja mitä tekee Suomen ulkopoliittinen johto tällai-
sessa maailmanpoliittisessa tilanteessa? Liputtaa Na-
to-jäsenyyden puolesta avoimesti. Kaikille suomalais-
ta Nato-keskustelua seuranneille on selvää, että jä-
senyys on lähinnä ajan kysymys. Tämä kissa joutaisi 
silti nostaa pöydällä uudessa valossa, ennen kuin 
Suomi lähtee mukaan taantuvan supervallan johta-
maan koalitioon, jota Yhdysvallat voi hyvin pyrkiä 
hyödyntämään myös asemansa puolustamiseen.

Suomen olisi parempi keskittyä luomaan itsel-
leen oma identiteetti maailman kartalla. Globaalin 
etelän ja pohjoisen välinen konflikti odottaa välit-
täjäänsä. Suomi toimi tässä roolissa idän ja lännen 
välissä. Miksi ei siis nyt?

Signaali se tarpeeton 
signaalikin toki on, 
mutta joskus voisi 
vilkaista peiliin ja 
kysyä itseltään ”oliko 
ihan pakko?” 

NATO-keskusteluun
TALOUSREALISMIA
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Hukka-klubi 
Satamassa 
BITE YOUR ENEMIES – TUKIKEIKKA SUDENSUOJELUN  
PUOLESTA, 19. 12. 2009, HELSINKI

Suomen Luontoliiton susiryhmä järjestää Sosiaalikeskus  
Satamassa tukikeikan sudensuojelun puolesta. Luvassa ma-
talaa pörinää ja raskasta ryminää. Soittamassa illan aikana 
ovat ainakin Horse Latitudes ja Karaistus.

Tarkemmat tiedot myöhemmin osoitteesta: www.luontoliitto.
fi/susiryhma ja www.satama.org

Näyttely rauhasta 
Väkivallan kulttuurista rauhankulttuuriin: muutos ihmisten mielissä, eri 
puolella Suomea

Väkivallan kulttuurista rauhankulttuuriin -näyttely pohtii inhimillisen 
turvallisuuden tärkeyttä ja pureutuu rauhantyöhön arvokasvatuksen avul-
la. Näyttelyn on ideoinut buddhalainen Soka Gakkai International -kan-
salaisliike.

Näyttelyä ja siihen liittyviä materiaaleja voi tilata kouluihin, kirjastoi-
hin ja muualle ympäri Suomen.

Näyttelykalenteri, tilaamisohjeet sekä infopaketti kouluille löytyvät näyt-
telyn nettisivuilta: www.rauhankulttuuri.fi

Kaksi päivää  
taloudesta
AY-VÄEN RAUHANPÄIVÄT, 9. – 10. 1. 2010 JÄRVENPÄÄ

Ammattiyhdistysliikkeen tämän vuoden rauhanpäivien tee-
mana on talouden kriisi. Kahden päivän aikana maailman 
nykytilaa ruoditaan useasta eri näkökulmasta.

Luvassa on paneelikeskusteluja ay-liikkeen vastauksesta 
lamaan ja seminaareja turvallisuuspolitiikasta, ay-liikkeen ti-
lasta Venäjällä ja ilmastonmuutoksesta. Viikonlopun aikana 
puhumassa ovat muun muassa Johanna Sumuvuori, Esko 
Seppänen ja Kimmo Kiljunen. Lauantai-iltana järjestetään 
tämän lisäksi solidaarisuusillanvietto, jossa on luvassa tans-
sia ja arpajaiset.

Viikonlopun aikana on mahdollista yöpyö Next Hotel  
Rivolissa.

Lisätietoja osoitteesta: www.rauhanpuolustajat.fiDokumenttielokuvia 
Helsingissä
DOCPOINT-FESTIVAALI, 26. – 31. 1. 2010 HELSINKI

DocPoint – Helsingin dokumenttielokuvafestivaali järjestetään tammikuus-
sa 2010 yhdeksännen kerran. Festivaalilla on jälleen kerran tarjolla laaja va-
likoima kotimaista ja kansainvälistä dokumenttielokuvaa.

Animaation keinoin toteutettua dokumenttielokuvaa edustaa muun  
muassa Israelin ja Libanonin sodasta kertova Golden Globe -voittaja Waltz 
with Bashir. Festivaalilla tehdään myös tutkimusmatka presidentti Urho 
Kekkosen ajan Suomeen arkistomateriaalista koostetussa esityssarjassa. 
Tarjolla on myös uusia dokumenttielokuvia Baltiasta, Venäjältä ja Pohjois-
maista, Intian nykytilasta ja yhteiskunnallisen muutoksen kipupisteistä

Festivaalin aikana järjestetään lisäksi sarja ainutlaatuisia keskustelu- 
tilaisuuksia, joihin on yleisölle vapaa pääsy. Puhumassa ovat muun  
muassa Peter von Bagh, joka luennoi dokumenttielokuvan historiasta 
elokuvanäytteiden kera, ja DocPointin ja ympäristöjärjestö Dodon järjes-
tämässä seminaarissa ohjaajat John Webster, Peter Wintonick, Orwa 
Nyrabia, toimittaja Pasi Toiviainen, tutkija Aleksi Neuvonen ja sivili-
saatiohistorijoitsija Tapani Hietaniemi. Keskustelua vauhdittavat elo- 
kuvanäytteet.

Lisätietoja osoitteesta: www.docpoint.info Iranilaista runoutta 
KANSOJEN KIRJALLISUUS- JA KULTTUURI-ILTA, 18. 12. 2009  
KULTTUURIKESKUS CAISA

Kulttuurikeskus Caisa, Kulttuuritarha ja ERS järjestävät mo-
nikulttuurisen taideillan, jossa esitellään iranilaista kirjal-
lisuutta ja kulttuuria. Luvassa on muun muassa historiaa, 
kieltä, musiikkia, tanssia sekä runojen ja tekstien lukua eri 
kielillä.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Lisätietoja osoitteesta: www.caisa.fi

Eläinten ja ihmisten suhde 
valkokankaalla 
LUONNONPUOLUSTAJAN LEFFAILTA, 21. 1. 2010 ESPOO

Suomen Luontoliitto esittää Shaun Monsonin ohjaaman ja palkitun 
Earthlings-dokumenttielokuvan, joka kuvaa ihmiskunnan riippuvuutta 
eläimistä.

Elokuva näytetään Leppävaaran nuorisotalolla. Ilta on osa Espoon nuor-
ten ympäristönsuojelijoiden illanviettoja, joita pidetään kerran kuussa.

Lisätietoja osoitteesta: www.luontoliitto.fi/eny
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Risto Uimonen

Median mahti 

WSOY 2009, 320 s.

Kristiina Koivunen

Taiteilijatreffit  
sota-alueella

Like 2009, 156 s.

Elina Huhta & Anna Talasniemi

Sieltä missä pippuri kasvaa. 
Löytöretkiä uussuomalaiseen 
keittiöön

Schildts 2009, 203 s.

Hoitotyön paradoksit
Matkakuvauksia ilmestyy runsain määrin, mutta harvoin 
saa perehtyä johonkin kansan ryhmään tai alueeseen yhtä 
asiantuntevasti kuin [lih]Kristiina Koivusen raporteissa. Hän 
on tiedottanut kurdien tilanteesta jo lähes 15 vuoden ajan.

Tuoreessa teoksessaan Koivunen reflektoi omia koke-
muksiaan kriisiolosuhteissa kurdien keskuudessa Turkissa 
ja Irakissa. Tähän alueeseen hän yhdistää myös omaa työs-
kentelyään Helsingin kaupungin asunnottomien sosiaalitoi-
mistossa. Eri vaiheita läpikäydessään hän pohtii kokemus-
ten vaikutusta omaan mieleen ja toimintaan.

 Teoksen kerronta on  pääosin sujuvaa. Paikoin tekstin 
puhekielenomaisuus hieman hämmentää lukijaa, kun tuo-
tos on kuitenkin pääosin kirjakieltä. Joissain paikoin häiritsi 
Suomessa tapahtuvan sosiaalialan työn yksinkertaistaminen 
rattaan mekaaniseksi osaksi, jolla ei ole juuri mahdollisuutta 
vaikuttaa omaan toimintaansa. Kuitenkin ihmisläheinen työ 
koetaan usein antoisaksi erilaisista haasteista huolimatta. 
Tärkeää on kuitenkin kyseenalaistaa  organisaation muutos-
ten mielekkyyttä, kuten Koivunen tekee.

Katja Ihamäki

Journalismi 
vallankäyttäjänä
Tietokirjailija Risto Uimonen on kirjoittanut 
vuosien varrella useita kirjoja mediasta. Niistä 
kaikista piirtyy kuva siitä miten vallan sylikoira 
on muuttunut vallan haukkuvaksi vahtikoiraksi.

Uimosen mukaan muutokset Suomessa alkoi-
vat tapahtua 1990-luvulla, jolloin silloinen KOP:n 
pääjohtaja Jaakko Lassila joutui eroamaan teh-
tävästään ns. Kouri-kauppojen penkomisen ja kii-
vaan pankin sisäisen valtataistelun seurauksena. 

Uimonen lanseeraa käsitteen median mega-
fonivaikutuksesta, joka syntyy kun uutisme-
dia panee ison vaihteen päälle, ja jota kukaan 
ei pääse pakoon. Usein vaikutukset kuitenkin 
ovat negatiivisia, josta syystä mediakohuilla on 
aina uhrinsa. Uimonen käsitteleekin pitkän lis-
tan skandaaleja, jotka ovat päätyneet niin polii-
tikkojen, talouselämän vaikuttajien kuin virka-
miesten ja urheilujohtajien eroon.

Uimonen arvelee median mahdin olevan nyt 
huipussaan. Hän arvelee sen myös alkaneen ra-
pautua. Hän perustelee väitettään netin luomal-
la uudella journalistisella kulttuurilla, yleisö-
jen pirstoutumisella mutta muistuttaa, että silti 
tulevaisuudessakin tarvitaan toimituksia, joissa 
seulotaan valtavaa informaatiotulvaa.

Omasta puolestani liityn laatujournalismin 
lukijaksi ja katsojaksi. Media on paitsi toimi-
ja myös tila, jossa yhteiskunnallista keskuste-
lua käydään. Median mahdin taivastelun sijaan 
tarvitaan sen syvällistä ymmärtämistä. Vaik-
ka avoimessa yhteiskunnassa julkisuutta ei voi 
hallita, sen kanssa on opittava elämään.

Arja Alho

Pippuria Suomeen!
Liian usein julkisuudessa pakolaisista ja maahanmuutta-
jista tuodaan esiin vain kielteisiä asioita. Ei sitä, että  mo-
nikulttuurisuus rikastuttaa Suomea, mistä tämä upein vä-
rikuvin ja ruokaohjein varustettu iloinen keittokirja on hyvä 
esimerkki. Tutustumisen mamujen kulttuuriin voi aloittaa 
omassa keittiössä.

Kristiina Koivunen

www.ydinlehti.fi.
Pidemmät arviot kirjoista ovat luettavissa

Ytimen verkkosivuilla

Sivustolla julkaistaan mielellään  
uusia kirja-arvosteluja vasta- 
ilmestyneistä kirjoista.
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Timo Harakka

Luoton loppu. 
Rahavallan 
raunioilta 
kohti uutta 
kapitalismia.
Barrikadi-sarja  

WSOY 2009, 235 s.

Petri Koikkalainen & Esko Riepula

Näin valta ostetaan  
– lyhyt oppimäärä poliittisesta  
korruptiosta Suomessa 2006 – 2009
Barrikadi-sarja, WSOY 2009, 152 s.

Paavo Lipponen

Muistelmat I

WSOY 2009, 552 s..

Talouskasvu voi 
vaarantaa terveytesi
Timo Harakan kirja rahavallan raunioilta on 
hengästyttävän vauhdikas. Se on täynnä paitsi 
terävää arviota myös hauskoja (itse asiassa  
viiltäviä) kielikuvia kuten kevytdemokratia, 
joka on syntynyt rationalisoimisen, uudelleen-
fokusoimisen ja toimialajärjestelyjen myötä. 
Tai että meille pyhä pohjoismainen malli Wall 
Streetilla on ehdottomasti blondi. Kirja puolus-
taa hyvin paikkaansa finanssikriisin ymmärtä-
misessä arkipäivän nopealukuisena pokkarina. 

Mitä sitten täystuhon jälkeen? Harakka on 
sitä mieltä, että kapitalismi voi paremmin jos 
raha rauhoittuu. Mutta jotain on tehtävä myös 
ajattelutavoillemme, sillä tuho ja vahinko, tuh-
laaminen ja kuluttaminen kasvattavat kansan-
tuotetta; suojelu, säästäminen, turhuuden vält-
täminen eivät.

Arja Alho

Valta valokeilassa

Lipponen ennen 
kiisteltyjä vuosiaan
Poliittinen muistelmakirjallisuus on lajityyppi, 
johon  lukeva yleisö on oppinut suhtautumaan 
varauksella. Tällä varauksella muistelmat voi-
vat kyllä olla hyvinkin mielenkiintoisia.

Alkusyksyllä julkaistu Paavo Lipposen muis-
telmien ensimmäinen osa ei vielä ulotu päämi-
nisterivuosiin, vaan päättyy 70-luvun loppuun. 
Saamme siis jäädä jännityksellä odottamaan 
jatkoa. Se, mitä Lipponen kertoo 60-luvun ra-
dikalismistaan ja poliittisen filosofiansa kehi-
tyksestä 70-luvun loppuvuosina on kuitenkin 
kiinnostavaa; nuo ajat itse eläneelle suorastaan 
erittäin kiinnostavaa.

Lipposen suureksi ansioksi on sanottava, että 
hän muistaa aktiivisen osallistumisensa Sadan-
komitean toimintaan 60-luvulla rationaalisena 
valintana, jota hänellä ei ole ollut syytä katua 
koskaan jälkikäteenkään.

Puolue-Lipposen takaa näkyy myös kiinnosta-
va ihminen, vaikka kirjoittajan identiteetiksi ko-
rostetusti paljastuukin juuri SDP:n puoluetoimija.

Kalevi Suomela

Rita Dahl

Suomettunut  
sananvapaus 
Multikustannus 2009, 
153 s.

Oman äänen 
oikeus
Sananvapautta pidetään länsimaisen demokratian 
kulmakivenä. Rita Dahl väittää, ettei myöskään 
omassa lintukodossamme ole kaikki hyvin. Kat-
ja Boxberg ja Taneli Heikka menevät tänä vuon-
na julkaistussa pamfletissaan ”Lumedemokratia” 
vielä pidemmälle. He väittävät, että myös demo-
kratiamme on suomettunut. Suomettuminen kä-
sitteenä liitetään poliittiseen itsesensuuriin.

Dahl käy hyvin läpi niin Venäjän, Kiinan kuin 
eräiden arabimaitten ihmisoikeusloukkauksia 
juuri sananvapauden näkökulmasta. Killing the 
Messenger -raportista vuodelta 2007 ilmenee, 
että Irak, Venäjä ja Kolumbia ovat kolme vaaralli-
sinta maata kun katsotaan toimittajien murhia. 

Kiinnostavaa on, että Dahl tarttuu myös  
näennäisliberaalien länsimaitten sananvapautta  
rajoittaviin sisäisiin koodistoihin, joista eräänä 
hän mainitsee poliittisen korrektiuden. ”Islamis-
tiset ryhmät eivät saisi asettaa ehtoja sille, miten 
heistä saa puhua, mutta toisaalta heihin kohdis-
tuvaa avoimen halventavaa vihapuhettakaan ei 
saisi esittää.” Sananvapauden ongelmat ovat siis 
moninaiset.

Sensuuri ei ole suomalaisten nykytaitelijoiden 
kohtaama varsinainen ongelma, vaan taiteen va-
pauden ahdas tulkinta rikoslaissa. Tästä esimerk-
kinä Dahl esittelee kuvataitelija Ulla Karttusen 
Neitsythuorakirkko-teoksen kohtelun. Karttunen 
tuomittiin lapsipornon levittämisestä. Karttunen 
oli kuitenkin käyttänyt aineistona internetissä 
olevaa kuvamateriaalia. Hän pyrki teoksellaan 
itse asiassa kritisoimaan internetin lapsiporno- 
ilmiötä ja lasten erotisoimista. 

Sananvapauden ja rakenteellisen sensuurin 
esitaistelijat ovat 2000-luvun martinlutherkinge-
jä, joiden vastustajat eivät ole pelkästään valti-
oita tai asenteita, vaan myös monikansallisten 
yritysten ja monimutkaisten intressien yhteenliit-
tymiä. Rita Dahl haluaa jokaiselle yhden ja oman 
äänen.

Arja Alho

”Maksullinen arvovalintavaikuttaminen” on 
käsite, joka lanseerattiin maassamme niinkin 
myöhään kuin vuonna 2008. Lanseerajana 
oli joensuulainen yrittäjä Kyösti Kakkonen, 
joka oli pettynyt Tarja Halosen valintaan 
presidentiksi. Muutamat enimmäkseen kiin-
teistö- ja rakennusalan yrittäjät, Nova Group 
etunenässä, vastasivat varojen allokoinnista 
oikeina pidetyille ehdokkaille. Näiltä odotet-
tiin hyviä päätöksiä tai päättämättä jättä-
mistä. Yrittäjien tukiyhdistyksen nimi oli Ke-
hittyvien maakuntien Suomi. Nova tiedotti 
verkostonsa jäsenille hyvistä rakennuskoh-
teista ja virkamiehistä, jotka ovat valmiita 
edistämään kohteita koskevia päätöksiä.

Pamfletti on odotettu puheenvuoro arkaan 
aiheeseen. Kun lahjonta on sisäänrakennet-
tu poliittiseen kulttuuriin, siitä ei juuri hiiskuta. 
On korkea aika romuttaa myytti Suomesta 
maailman puhtoisimpana maana.

Rita Dahl
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TÄNÄ vuonna on juhlittu Berliinin muurin murtumista 
20 vuotta sitten. Muurin murtuminen on samalla 

tullut symbolisoimaan suurempia prosesseja: koko neljä 
vuosikymmentä jatkuneen kylmän sodan päättymistä ja 
kokonaisen maailmanhistoriallisen aikakauden vaihtumista. 
Amerikkalainen filosofi Francis Fukuyama kirjoitti vuonna 
1989 esseen The End of History, jossa hän uskoi ihmiskun-
nan tulleen ideologisen kehityksensä päätepisteeseen: länti- 
nen liberaali demokratia oli nyt yleismaailmallisesti osoit-
tautumassa hallinnon lopulliseksi muodoksi.

Ne, jotka 1980-luvun lopussa olivat riittävän aikuisia, 
muistavat selvästi, kuinka suuria odotuksia kylmän sodan 
päättyminen synnytti. Ikimuistoinen on esimerkiksi valoku-
va, jossa presidentit Ronald Reagan ja Mihail Gorbatsov 
puristavat toistensa käsiä reykjavikilaisen valkoisen puuta-
lon portailla, jossa he hetkeä aikaisemmin olivat sopineet 
strategisten ydinaseiden määrien merkittävistä vähennyksis-
tä. Se ymmärrettiin vasta alkusoitoksi.

Rauhanliikkeen  piirissä oli paljon ihmisiä, jotka uskoivat 
1990-luvun alussa, että nyt vihdoinkin voi alkaa aidosti to-
teutua se yhteistyövarainen maailmanjärjestys, joka kahden 
maailmansodan ja niiden välisen fasismin ajan kokemusten 
jälkeen oli kirjattu vuonna 1945 YK:n peruskirjaan. 

Peruskirjassa tarkoitettu maailmanjärjestyshän – huolimat-
ta sitä mm. vuonna 1948 täydentäneestä ihmisoikeuksien 
julistuksesta – jäi alkaneen kylmän sodan jalkoihin. Kylmän 
sodan mukana kansainvälisen politiikan ensisijaiseksi ym-
märtämistavaksi nousi jälleen niin sanottu realismi, voima-
politiikka. YK:n edustama yhteistyövarainen turvallisuuden 
filosofia sai tehdä tilaa epäluuloihin, pelkoon ja viholliskuviin 
pohjautuvalle varustelun filosofialle – ja samalla uudenlaisel-
le imperialismille, mihin sekä itä että länsi ajautuivat keski-
näisen pelon saneleman voimapolitiikan logiikan ajamina.

2000 -luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä maailma  
ei ole lainkaan näyttänyt siltä harmoniselta kan-

sainyhteisöltä, jossa Fukuyaman ylistämä liberaali demo- 
kratia nauttii yleismaailmallista legitimiteettiä. 9/11 johti 
uuteen ”maailmansotaan”, nyt terrorismia vastaan. Sen 
merkeissä Yhdysvallat aloitti sodan ensin Afganistanissa ja 
sitten – vielä heppoisemmin perustein – Irakissa. Iran on 
rakentamassa, ainakin vahvasti epäillään sen olevan raken-
tamassa, omaa ydinasetta. Israelin ja Palestiinan kiistan 
sovittelussa on Oslon sopimuksen jälkeen ajauduttu toivot- 
tomalta näyttävään umpikujaan. Ratkaisemattomia paikal-
lisia ongelmia on paljon muuallakin. Venäjä on palannut 
autoritaariseen hallintoon ja irrationaaliseen loukatun suur-
vallan retoriikkaan. Mikä meni vikaan?

Voihan  olla, että Fracis Fukuyamakin oli vain naiivi usko-

essaan liberaalin demokratian olevan ihmiskunnan ideologisen 
kehityksen päätepiste. Jos niin oli, niin hän ei ollut uskossaan 
ainoa. Usko liberaalin demokratian lopulliseen voittoon oli keskei-
nen osa sitä triumfalismia, joka puhkesi lännessä kylmän sodan 
päätyttyä. Se ilmeni välittömästi esim. siinä talouspoliittisessa 
neuvonnassa, jolla Maailmanpankki, IMF ja muut kansainväliset 
talousjärjestöt alkoivat ohjata Venäjää ja muita siirtymätalouden 
maita tiiviimmäksi osaksi kansainvälistä taloutta.

ON syytä purkaa liberaalin demokratian käsite. Ehkä moni on 
hyväuskoisesti tulkinnut sen merkitsevän vain liberalismin 

filosofian piirissä syntynyttä poliittisen demokratian ajatusta.  
Siitä ei kuitenkaan ole ollut kysymys, vaan niin sanotusta uus- 
liberalismista, joka 1800-luvun liberalismin tavoin haluaa pitää 
kaiken taloudellisen toiminnan tiukasti yhteiskunnallisen säänte-
lyn ulkopuolella. Sellaisenkin järjestyksen siunauksellisuuteen 
voi uskoa, mutta vain naiivisti, sillä 1900-luvun jälkipuolen his- 
toria osoittaa, että taloudellisesti menestyneet yhteiskunnat – hy-
vinvointivaltiot – on rakennettu toisenlaisella filosofialla: nojaa-
malla talouden demokraattisen sääntelyn, julkisesti rahoitettujen 
palvelujen ja kilpailun edistämisen yhdistelmään.

1980-luvun alusta lähtien uusliberalismin ideologiaan nojau- 
tuen on purettu hyvinvointivaltioita. 1990-luvun alusta lähtien 
samaan ideologiaan nojaten on ohjattu siirtymätalouksia. Kehi- 
tysmaiden ohjauksessa samaan filosofiaan nojattiin jo 1970-lu-
vulla. Kaikkialla jäljet pelottavat. Ei siksi, ettei taloudellista kas- 
vuakin olisi saatu aikaan, mutta kaikkialla hirvittävän taloudel-
lisen eriarvoistumisen hinnalla.

JOS Fukuyama olisi ollut tarkkanäköisempi, hän olisi 
sanonut, että kylmän sodan päättyminen on tuonut 

maailman lähes ideologisen kehityksensä päätepisteeseen. Sen 
saavuttaminen edellyttää kuitenkin vallitsevan liberaalin demo-
kratian ideologian hylkäämistä ja sen korvaamista sosiaalisen 
demokratian ideologialla, jota uudessa maailmantilanteessa 
tulee soveltaa määrätietoisesti sekä paikallisella että – nyt kii-
reellisimmin - globaalilla tasolla.

Näin siksi, että maailmassa joka pyrkii elämään rauhassa, 
kehitys, ihmisoikeudet ja demokratia, sekä niiden edellytyksenä 
sosiaalinen ja taloudellinen tasa-arvo kuuluvat kaikille. Jos tämä 
ymmärrys nyt leviää sen kriisin herättelemänä, joka viime vuodes-
ta alkaen on koetellut yleismaailmallisesti kansantalouksia, niin 
voidaan sanoa, että ihmiskunnalla on kyky oppia virheistään.

Kalevi Suomela on 
Suomen Rauhanliiton 
puheenjohtaja.

Kalevi Suomela

Usko liberaalin demokratian lopulliseen 
voittoon oli keskeinen osa sitä 
triumfalismia, joka puhkesi  
lännessä kylmän sodan päätyttyä.

Mikä meni
VIKAAN?
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rauhansateenvarjo! Tervetuloa tutustumaan!

15 €
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Saa veloituksetta 
Rauhanasemalta

35 €
Yhteishintaan

Talven sateisiin

5 €

20 €

Elina Turunen (toim.)

Hässäkkä  
– Pasifistinen toimintaopas
Perusteos kaikille suorasta toiminnasta kiin-
nostuneille! Sadankomitean julkaisemasta tuo-
reesta oppaasta löydät perustietoa väkivallat-
tomuuden periaatteista kansalaistoiminnassa 
sekä hauskoja toimintaideoita ja käytännön 
vinkkejä katuteatterista ja rekvisiitan teosta 
mitä erilaisimpiin tempauksiin.

Kalevi Kalemaa (toim.) 

Runoja sodasta  
ja rauhasta
Vanhempaa rauhanlyriikkaa.

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

Jarmo Pykälä 

Missä soditaan suomalaisilla 
aseilla? Suomen asevienti ja
sotateollisuus 1998 – 2007
Suomen sota-asemyynti on kasvanut 
1998 – 2007 noin 40 %. Samaan ai-
kaan, kun Suomi vie pistooleja EU:n 
asevientikiellon alaiseen maahan,  
Suomi vastustaa ETYJ:n puheenjoh-
tajamaana pienaseväkivaltaa. Selvitys 
nostaa esille asekaupan ja kehitys-
yhteistyön välisen ristiriidan ja nostaa 
esille demokratian ja ihmisoikeuksien 
puolestapuhujan nurjan puolen.

Mahatma Gandhi

Vapaudesta
Mahatma Gandhin toiminta ja  
ajattelu on innostanut kansanliik- 
keitä ja poliittisia ajattelijoita jo sadan 
vuoden ajan. Suomessa rauhanliike 
ja ympäristöliike sekä viime vuosi-
kymmenen globalisaatiokriittinen  
liike ovat saaneet tärkeitä vaikutteita 
Gandhilta. Tekstien suomennostal-
koisiin ovat osallistuneet mm.  
Satu Hassi ja Thomas Wallgren.

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

www.rauhanasema.fi/kauppa

Sadankomitean  

suositut 
T-paidat!
Useita malleja ja kokoja! 
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