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Ruotsalaiset sanoivat EI Emulle,
vaikka Ruotsin suurimmat päivälehdet
Dagens Nyheter ja Svenska Dagbladet tukivat
euroalueeseen liittymistä. Myös suomalaiset
tiedotusvälineet osallistuivat Ruotsin Emu-
kampanjointiin aktiivisesti. Mitä tapahtui?
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Pertti Hynynen
Ylöjärveläinen valtiotieteen
lisensiaatti ja vapaa tutkija.
Tutkimusprojekteja Hel-
singin yliopistossa ja
Helsingin kaupungin
Tietokeskuksessa. Hynynen
on toimittanut ja kirjoitta-
nut useita teoksia. Hän
harrastaa ideologian ja
politiikan kysymyksiä ja on
seurannut useita vuosikym-
meniä Italian vasemmistoa,
terrorismi mukaan luettuna.

Marja-Leena Mikkola
Helsinkiläinen kirjailija.
Hänen haastattelunsa
julkaistiin Kulttuurivihkojen
30-vuotisjuhlanumerossa
(4–5/2002).

Olli Mäkinen
Filosofian tohtori, vaasalai-
nen kirjallisuudentutkija ja
kääntäjä. Hän työskentelee
tällä hetkellä Vaasan
tiedekirjasto Tritoniassa.
Mäkinen on erikoistunut
Skandinavian kirjallisuu-
teen, kulttuurifilosofiaan ja
Internet-tutkimukseen.

Tämän numeron tekijöitä
Jorma Mäntylä
Yhteiskuntatieteiden
lisensiaatti, free lance
-toimittaja ja toisinajattelija,
Kangasala.

Hannu Niklander
Karkkilalainen kirjailija.

Vesa Oittinen
Filosofian tohtori, Hel-
singin yliopiston filosofian
laitoksen dosentti ja
akatemiatutkija. Oittisen
erikoisala on filosofian
historia, etenkin Spinoza,
Kant ja Hegel mutta myös
pohjoismainen ja Venäjän
aatehistoria.
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P Ä Ä K I R J O I T U S

Ehdotuksessa Euroopan unionin perustuslaiksi määritellään unio-
nin tavoitteita. Näitä ovat muun muassa vapaa ja vääristymätön
kilpailu sekä kehitys, jonka perustana on ”erittäin kilpailukykyinen
sosiaalinen markkinatalous” (artikla I-3). Perinteisen vasemmiston
silmissä ”sosiaalinen markkinatalous” on varmasti jo itsessään risti-
riitainen ja hankala käsite. Markkinatalouden kun ei uskota tuotta-
van sosiaalista hyvinvointia varsinkaan silloin, kun se on pakotettu
”erittäin kilpailukykyiseksi”.

Vasemmistolaista kummeksuntaa luulisi herättävän myös aja-
tuksen siitä, että vapaaseen markkinatalouteen perustuva talous-
järjestelmä kirjataan perustuslakiin. Jos perustuslaki määrittelee
alueen talousjärjestelmän, jääkö politiikalle enää riittävästi tilaa
toimia?

Näyttää siltä, että EU:sta on hiljalleen muodostumassa ainakin
ei-sosialidemokraattiselle vasemmistolle mahdoton tehtävä, poliit-
tisista yhtälöistä mahdottomin. Uusi perustuslakiehdotelma osoit-
taa hyvin sen, kuinka vaisun roolin vasemmisto on EU:ssa omak-
sunut. Vaikka valtioiden välinen yhteistyö olisikin yksi vasemmis-
ton luontevista toimintamuodoista, ei nykyisenlainen unioni voi
edustaa vasemmistolle muuta kuin kartettavaa ja lipevää vihollista.
Internationalismin rauhoittava ajatus kariutuu heti, kun tarkastel-
laan unionin suhdetta rajanaapureihinsa. Puheet linnake-Euroo-
pasta eivät ole kaukana todellisuudesta. EU:n ulkorajoja tiukenne-
taan samaan aikaan kun vaikutusaluetta pyritään laajentamaan.

Ideaaleistaan huolimatta vasemmiston on kuitenkin elettävä ny-
kyisen EU:n sisällä ja osittain myös sen sääntöjen nöyryyttämänä.
Moni vasemmistolainen vastusti alun perin EU:ta, ja siksi uusien
asennoitumistapojen löytäminen onkin ollut vaikeaa.

Suomalaista vasemmistoa riivaa toisaalta jatkuva tarve vastustaa
unionin politiikkaa ja toisaalta ymmärrys siitä, ettei unionista ir-
taantuminen missään tapauksessa tule olemaan lähitulevaisuuden
keskustelunaiheita. Loppupäätelmä on näin ollen selvä. Järjestel-
mää on – jälleen kerran – pyrittävä muuttamaan sisältä käsin.

Nykyisellään unioni näyttää oikeistolaisten unelmien täytty-
mykseltä, mutta voisiko se kehittyä kansainvälisen vastuunsa tun-
tevaksi toimijaksi? Voisiko se edustaa ja edistää myös vasemmisto-
laisia arvoja: demokratiaa, hyvinvointia, vihreyttä ja maailmanlaa-
juista oikeudenmukaisuutta? Päätöksiä näissä asioissa tekevät osal-
taan kesäkuun vaaleissa valittavat 732 europarlamentaarikkoa,
joista 14 me suomalaisetkin saamme valita.

HANNA KUUSELA

Euroopan Parlamentin vaalit 13.6. Ennakkoäänestys 2.–8.6.

Oikeistolaisten
unelmien EU
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2 0 0  S A N A A

Kevät on vappua edeltävinä
päivinä Virossa kauneimmil-
laan. Muuttolinnut palaavat
suurin joukoin, haikarat hauto-
vat poikasiaan, ja Etelä-Viron
monista luonnonvaraisista läh-
teistä pulppuaa raikas, kylmä ja
ihmeitä tekevä vesi. Olen eksy-
nyt Tuusulan ympäristöyhdis-
tyksen lähinnä Võruun, Setu-
maalle ja Viljandiin suuntautu-
valle retkelle.

Oppaallemme Silville ei ole
lainkaan epäselvää, mitä mieltä
hän on EU:sta: ”En halua kuul-
lakaan sitä sanaa. Se nostaa
hintoja. Eläkeläisten ostovoi-
man se syö täysin varsinkin
maalla. Ja me olemme olleet

Syyskuussa järjestetyssä kan-
sanäänestyksessä virolaisista 67
prosenttia antoi äänensä Eu-
roopan unioniin liittymiselle.
Viimeisimmissä mielipidemit-
tauksissa sävy on kuitenkin ol-
lut epäilevämpi: vain 38 pro-
senttia virolaisista pitää EU-jä-
senyyttä hyvänä asiana Virolle.
Suurin osa ihmisistä on epätie-
toisia, mitä EU-jäsenyys tulee
käytännössä merkitsemään.

Silmiinpistävimpänä muu-
toksena tavallisille ihmisille on
ollut hintojen nousu. Sokerin
hinnan kaksinkertaistuminen
lyhyen ajan sisällä on jäsenyy-
den ensimmäinen kouriintuntu-
va muutos.  Monille virolaisille

Virolaisten EU-innosta on annettu   

Võrun vappu oli hiljainen eikä unionia juhlittu
vasta kymmenen vuotta itse-
näisiä.”

Matkalla Tarttoon poik-
keamme Põltsamaan keskiaikai-
sessa linnassa, jonka portin
etäinen vuosiluku kertoo viro-
laisten ikiaikaisista yhteyksistä
Keski-Eurooppaan. Linnan vii-
nikellarissa emmin hiukan. Os-
taako yksi vai kaksi pulloa kuo-
huviiniä? Silvi kuiskaa minulle
vaivihkaa: ”Kannattaa ostaa, sil-
lä sokerin hinta nousee pian.
Silloin tätä ei enää saa tällä hin-
taa.” Pullo maksaa 45 kruunua,
noin kolmen euron verran. On
siis vielä vähän varaa noustakin.

Vappuaaton vietämme suu-
reksi pettymyksekseni Võrussa,

emmekä Tartossa, vaikka Tar-
ton vappu on kuulemma ainut-
laatuinen.

Tshehovilais-brezneviläises-
sä Võrussa kaupat ovat täynnä
suola- ja sokerisäkkejä. Maalla,
missä melkein jokainen suolaa
sieniä ja kurkkuja, valmistaa
hilloa ja kotiviiniä tai ehkä jopa
keittää pontikkaa, suola ja so-
keri ovat tärkeitä elintarvikkei-
ta. Viroon suola ja sokeri on tä-
hän asti tuotu Venäjältä. Uu-
den tullirajan myötä niiden
hinnat kohoavat.

Tuusulan ympäristöyhdis-
tyksen väki on yllättävän siis-
tiä, enkä saa juuri ketään innos-
tumaan vapun vietosta. Ihme

jäsenyys näyttäytyy edelleen
ensisijaisesti eliitin projektina.

”EU-jäsenyys ajettiin läpi
massiivisella kampanjoinnilla”,
sosiologi Tõnis Saarto sanoo.

”Poliitikot ja media olivat vah-
vasti EU:n liittymisen kannalla.
EU-jäsenyyden puolustajilla oli
taloudellisia resursseja ja julkis-
ta tukea jäsenyyden vastustajia

enemmän.”
Poliitikot ovat puolustaneet

EU:iin liittymistä taloudellisen
kasvun tavoitteella ja kylmän
sodan rajalinjojen hävittämisel-

kyllä pieni seurue lähtee kuin
lähteekin tarkastelemaan Võ-
run iltaelämää. Kadut ovat niin
tyhjiä, että kaupungissa on
melkein italo-westernin tunnel-
ma. Odotan, milloin joku pai-
kallinen ratsastaa ohitseni se-
lässään lappu ”Adios amigo”,
mutta löydämme kuitenkin pie-
nen kapakan, jossa joku soittaa
Lennonia.

Kapakassa yritän viritellä
keskustelua EU:sta. Nuorehko
ja keski-ikäinen suomalaisnai-
nen ovat kriittisiä, nuorehko
suomalaismies ei ota kantaa,
vain hänen harmaapartainen
isänsä tuntuu laimeasti kannat-
tavan EU:ta. Päätän siirtyä

Kun Viro liittyi Euroopan
unioniin, televisiossa
näytettiin juhlivia ihmisiä.
Juhlinta ei kuitenkaan
koskenut unionia vaan
vappua, kertoo virolainen
Kaidi Arro. EU-innostus
on romahtanut.

TALLINNA

”Suurin osa virolaisista suhtautuu Euroopan unioniin vielä
melko epäluuloisesti”, Tallinnassa opiskeleva Kaidi Arro
kertoo.
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  vääristävä kuva

tenttaamaan baarin henkilö-
kuntaa. Omistaja kannattaa
EU:ta, koska se tuo asiakkaita.
Baarimikko ei ota kantaa. Muu-
tamat paikalliset asiakkaat ovat
paljonpuhuvalla ma ei tea -lin-
jalla. Rupean saamaan omista-
jalta sen verran murhaavia kat-
seita, että päätän vetäytyä
omaan seurueeseeni. Nämä ih-
miset eivät selvästi ole vapaan
lehdistön ystäviä.

Otamme muutaman oluen
kenenkään pääsemättä vappu-
tunnelmaan. Noin yhdeltätois-
ta vetäydymme nukkumaan.
Ennen sitä teemme pienen kier-
roksen Võrussa. Suuret ihmis-
massat ovat liikkeellä. Ihmiset

juovat shampanjaa ja iloitsevat.
Joka paikassa EU:n tähtilippu-
ja. Kauempana näkyy ilotulitus.
Vierailulle tullut suomalainen
ministeri pitää kaupungintalol-
la puheen, jolle kaikki ihmiset
hurraavat. Muutamilla paikalli-
silla on mukanaan Paavo Lip-
posen kuvia. Lopuksi kaikki
laulavat yhteen ääneen: ”Suuri
ja mahtava Eurostoliitto”.

Ei sentään. Järvellä huhuile-
vat linnut, kadut ovat tyhjiä.
Alakuloisesti raahustamme kohti
huoneitamme. Ilma on raikas ja
viileä, mutta onko se lupauksia
täynnä, sitä on vaikea sanoa.

ALEKSI AHTOLA

lä. Hurjimmissa visioissa EU-
jäsenyyden on jopa sanottu
saattavan loppuun siirtymisen
totalitaarisesta yhteiskuntajär-
jestelmästä demokratiaan.

”Viro oli viisitoista vuotta
sitten osa Neuvostoliittoa”,
Saarto sanoo. ”Nyt monet ajat-
televat, että olemme liittymässä
osaksi uutta liittovaltiota, jossa
Virolla ei tule taaskaan ole-
maan sananvaltaa.  Painavin ar-
gumentti jäsenyyttä vastaan on
ollut Viron itsemääräämis-
oikeuden väheneminen.”

Ulkomaisten medioiden uu-
tisointi EU-juhlallisuuksista on
ihmetyttänyt virolaisia.

”Tv:ssä kuvattiin ihmisiä juh-
limassa kaduilla ja annettiin
ymmärtää, että kaikki olivat
juhlimassa liittymistä”, Tallin-
nassa opiskeleva Kaidi Arro ih-
mettelee. ”Tosiasiassa ihmiset
olivat juhlimassa vappua. Suu-
rin osa virolaisista suhtautuu
EU:iin vielä melko epäluuloi-
sesti.  Lähikuukausilla on suuri
merkitys siihen, minkälaisiksi

mielialat lopulta muodostuvat.”
Suomessa maalailtuihin visi-

oihin virolaisen työvoiman
vyörymisestä maahan Arro ei
usko.  Useimmat ovat kiinnos-
tuneempia muista EU-maista
kuten Ranskasta tai Englannis-
ta.

”Täytyy ottaa huomioon,
että myös Virossa väestön
ikääntyminen ja huoltosuhteen
heikkeneminen on ongelma”,
Saarto lisää. ”Viro ei ole sellai-
nen pohjaton työvoimareservi
kuin Suomessa ehkä annetaan
ymmärtää.”

”Vaikka Viroon onkin tois-
taiseksi siirtynyt yrityksiä Suo-
mesta, jostain löytyy aina hal-
vempi tuotantomaa. Jos kove-
nevassa kilpailussa halutaan
pärjätä, täytyy panostaa väes-
tön kouluttamiseen.”

Saarton mielestä hallituksen
poliittinen linja ei kuitenkaan
toimi tavoitteita edistävällä ta-
valla. Esimerkiksi koulutus on
useimmille virolaisille maksul-
lista lukuun ottamatta ilmaisiksi

kiintiöityjä opiskelupaikkoja.
”Virossa on vallalla neolibe-

ralistinen ajattelutapa, jonka
mukaan valtiollinen sektori py-
ritään pitämään mahdollisim-
man pienenä.  Se saattaa johtaa
talouskasvuun lyhyellä aikavä-
lillä, mutta pitkällä tähtäimellä
tulisi panostaa yhteiskunnallis-
ten olojen vakauttamiseen ja
valtiosektorin laajentamiseen.
Tuloerojen repeäminen ja kou-
lutuksen maksullisuus eivät joh-
da näiden päämäärien toteutu-
miseen”, Saarto sanoo.

MATTI HEINONEN

Kulttuurivihkojen toimittaja Aleksi
Ahtola tutustuu suola- ja sokerisäk-
keihin. Näiden tarveaineiden hinnat
kohosivat Euroopan unionin
tullirajan myötä.

M
A

R
IA

 P
Ä

R
S

S
IN

E
N

Helsingissä ilmestyvän Yliop-
pilaslehden päätoimittajaksi
syksystä 2004 alkavalle kak-
sivuotiskaudelle on valittu
Kulttuurivihkojen toimittaja,
valtiotieteiden ylioppilas Esa
Mäkinen, 24.

Ylioppilaslehti on Suo-
men vanhin suomenkielinen
opiskelijalehti. Se perustet-
tiin vuonna 1913.

Mäkinen jää uuden tehtä-
vänsä vuoksi pois Kulttuurivih-
kojen toimituskunnasta. Toi-
mitus onnittelee työtoveria.

Kulttuurivihkojen päätoimitta-
jan sijaiseksi on nimitetty
lehden toimituspäällikkö,
valtiotieteiden maisteri Elias
Krohn, 27. Krohn toimii
vastaavana päätoimittajana
1.9. asti, jolloin päätoimitta-
ja Johan Alén palaa pyytä-
mältään vapaalta.

Kulttuurivihkojen ulkoasupääl-
liköksi on nimitetty 1.6. al-
kaen taiteen ylioppilas Han-
na-Maija Matikainen.

Kulttuurivihkojen toimitussih-
teeri, kirjailija Jani Saxell on
jäänyt huhtikuun alusta kir-
joitusvapaalle.

Nimityksiä

Valtion journalistipalkinto
myönnettiin tänä vuonna
Inga Aaltoselle (Kotiliesi),
Birger Engesille (Vasa-
bladet, eläkkeellä), Kaisu
Mikkolalle (Kalevan kult-
tuuritoimitus) ja Juha Virk-
kuselle (Yleisradion kirjalli-
suustoimittaja). Palkinto on
8 500 euroa.

Juha Virkkunen oli Kult-
tuurivihkojen ensimmäisen nu-
meron päätoimittaja ja toi-
mituskunnan jäsen 1980-lu-
vulle asti.

Palkintoja
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Eräs Jyväskylän kulttuurikesän
erikoisimpia tapahtumia on
Suomen käsityömuseolla järjes-
tettävä Findians-näyttely. Se te-
kee monipuolisen katsauksen
Pohjois-Amerikan intiaanikult-
tuuriin taiteen ja käsityön kei-
noin.

Esillä on pääasiassa suoma-
laisten intiaaniasiantuntijoiden
työnäytteitä, mutta mukaan
mahtuu erikoisuuksia kauem-
paakin. Näyttelyyn on luvassa
myös toimintaa yleisölle, ja eri-
toten lapset on huomioitu.

Findians on jatkoa vuosina
1992–1998 esillä olleelle näyt-
telysarjalle. Sen pääpaino
on taiteessa ja mielenkiintoisis-
sa intiaanikulttuuriin liittyvissä
paloissa, eikä se yritä tarjota
historiallisesti ja antropologi-
sesti kattavaa kuvausta intiaani-
en elämästä.

Suonissa virtaa
intiaaniveri

”Kiinnostus heräsi jo pikkupoi-
kana intiaanileikkejä leikkiessä.
Intiaaneissa kiehtoo tietty he-
rooisuus ja mielenkiintoinen
historia, esimerkiksi sodat. Kun
lapsena näin tietosanakirjassa
kuvan Geronimosta, jokin siinä
kolahti pysyvästi”, kertoo näyt-
telyyn aseita valmistanut Simo
Hankaniemi.

”Intiaanikulttuuriin tutustu-
minen on toiminut samalla vas-
tapainona ja täydennyksenä
omalle kalevalaiselle kulttuuril-
lemme, joka myös on mielen-
kiintoista. Tietyt ihanteet ja ur-
hoollinen asenne tekevät inti-
aaneista ainutlaatuisia”, jatkaa
Juha Menna, kuvataiteilija ja
muusikko, joka töissään keskit-
tyy intiaaniaiheiden ohella ka-
levalaisiin teemoihin.

Kaikki näyttelyn järjestelyi-
hin osallistuneet ovat myös vie-
railleet reservaateissa eri puolil-
la Amerikkaa ja näin tutustu-

Findians tuo intiaanit Jyväskylään

neet alkuperäisväestöön henki-
lökohtaisesti.

”Elämä reservaateissa on hy-
vin vaihtelevaa. Jotkut ovat
vauraita ja hyvinvoivia, toiset
taas niitä slummimaisia asunto-
vaunu- ja peltihökkelikyliä”,
Hankaniemi valistaa.

Intiaanikulttuuri on juurtu-
nut syvälle taiteilijoiden ajatuk-
siin ja tapaan puhua. Näytte-
lyyn teräaseita takonut seppä
Timo Miettinen on jopa koris-
tanut ihonsa intiaaniaiheisin ta-
tuoinnein. Jokaisella kuvalla on
oma tarinansa, mutta vaikutta-
vin on kertomus rintaa korista-

vasta suuresta, erikoisesta nuo-
limaisesta asetelmasta.

”Näin vanhan valokuvan,
jossa intiaanipäällikkö Huro
poseerasi yhdessä Ranskan sil-
loisen presidentin kanssa. Hu-
rolla oli tällainen tatuointi ja
minusta se oli hieno. Kuvan
symboliikka viittaa vahvasti
metsästykseen.”

Konemusiikkia ja
parkittua nahkaa

Näyttelyn maalaukset ja esi-
neet ovat valmistuneet pitkän
ajan kuluessa, mutta osa on

neulottu ja taottu juuri tätä
näyttelyä varten. Esillä on
myös alkuperäisiä tasankointi-
aanien valmistamia esineitä ja
noin 30 näytettä Suomen laa-
jimmasta, Ernest Ericksonin ni-
missä tunnetusta, Pohjois-
Amerikan kulttuuriesinekoko-
elmasta. Näyttelyn järjestäjät
ovat kuitenkin vastuussa suu-
rimmasta osasta kattavaa esille-
panoa.

Näytteillä on aseita, vaattei-
ta ja taideteoksia. Sisääntuloau-
laan on pystytetty suuri tiipii ja
ylätasanteella mulkoilee täytet-
ty biisoni.

Näyttelyn erikoisuuksiin
kuuluu muun muassa nahkatöi-
hin ja kirjontaan erikoistuneen
taiteilija Janne Aallon valmista-
ma tarkka kopio lakota-heimon
päällikön paidasta. Paita on ai-
noa laatuaan ja Aalto näpersi
sen vuotien parkitsemisesta
lähtien itse.

”Janne käytti tähän aikaa yli
puoli vuotta, mutta kyllä kan-
natti. Nahka on värjättyä val-
kohäntäpeuraa ja sen värit, sini-
nen ja keltainen, symboloivat
taivasta ja maata. Rinnuksilla
roikkuvat karvat ovat aitoa ih-
mishiusta ja ne edustavat yh-
teyttä heimoon. Tämä on
eräänlainen lakota-päälliköiden
virka-asu ja kopiona hyvin
tarkka. Alkuperäistä voi ihailla
Wyomingissa Buffalo Bill His-
torical Centerissä”, Hankanie-
mi kehuu.

Aalto on myös säveltänyt ja
sovittanut näyttelyssä kuulta-
van musiikin yhdessä muusikko
Mika Markkasen kanssa. Siinä
konepohjaisiin rytmeihin on
yhdistetty esimerkiksi luupillin
ja rumpujen ääniä sekä lakota-
intiaani Frank Fools Crowen
tarinoita.

KAISA-LIISA VÄHÄSARJA

Findians Jyväskylässä Suomen

käsityömuseolla 13.5.–19.9.

Kuvan intiaaniasut ovat kooste eteläisten ja pohjoisten preerioiden 1800-
luvun tyyleistä. Etualalla Janne Aalto, takana vasemmalta Juha Menna ja
Timo Miettinen. Janne Aallon yllä oleva paita on kopio tunnetusta lakota-
intiaanien paidasta, joka on museossa Wyomingissa.
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Åke Lindmanin ohjaama suuri-
tuotantoinen Etulinjan edessä
(2004)  on ensimmäinen toisen
maailmansodan kuvaus, jossa
tapahtumia kuvataan suomen-
ruotsalaisten joukkojen näkö-
kulmasta. Tositapahtumiin no-
jaavan tarinan keskiössä on Jal-
kaväkirykmentti 61 (JR 61), ja
kerronta ulottuu Syvärin ase-
masotavaiheesta 1942 Karjalan
Kannaksen taisteluihin kesällä
1944.

Harry Järvin kokemuksiin
perustuvassa elokuvassa näyte-
tään välillä normaalin elokuva-
kerronnan lomassa Järvin rinta-
malla ottamia valokuvia, ja hän
myös itse pariin otteeseen
kommentoi tapahtumia. Jonkin
verran on käytetty lisäksi au-
tenttista elokuvamateriaalia, si-
täkin kai todentamaan tapahtu-
mien aitoutta. Nykyään Ruot-
sissa asuva Järv on kuvattu mel-
keinpä täydelliseksi sotilaaksi,
jota omat miehet kunnioittavat
ja joka myös nopeasti voittaa
ylempiensä luottamuksen. Hän
kuitenkin haavoittui ennen
Kannaksen taisteluita jalkamii-
naan, eikä ollut mukana sodan
viimeisessä vaiheessa. Elokuva
huipentuu Tienhaaran taiteluun
22. 6. 1944, missä JR 61 torjuu
everstiluutnantti Marttisen joh-
dolla vihollisen hyökkäyksen.

Ero useimpiin muihin suo-
malaisiin sotaelokuviin näkyy
paitsi puhutussa kielessä,  myös
siinä, että joukosta ei juuri löy-
dy niin sanottua tavallista rah-

Etulinjan edessä ja muita jatkosodan kuvauksia
vasta. Niinpä korsussa keskus-
tellaan henkeviä, luetaan sofis-
tikoitunutta tietokirjallisuutta ja
jopa suoritetaan opintoja. Näin
elokuvasta välittyy kieltämättä
jonkinlainen ”bättre folket” -
henkisyys. Usein minkä tahan-
sa syvällisen keskustelun käy-
minen sotaelokuvissa tuntuu
päälleliimatulta, mutta tässä ta-
pauksessa se on perusteltua.
Järvistä tuli myöhemmin länsi-
naapurissa sikäläisen kansallis-
kirjaston kirjastoneuvos ja val-
takunnan kirjastonhoitajan si-
jainen. Lisäksi hän on julkaissut
lukuisia teoksia kulttuuri- ja aa-
tehistorian sekä filosofian ja
humanismin aloilta.

Kuten usein sotaelokuvissa,
tässäkin keskitytään näyttä-
mään pääasiassa omien joukko-
jen saavuttamia voittoja. Osu-
matarkkuus tuntuu suomalaisil-
la olevan jälleen ainakin kym-
menen kertaa parempi kuin veli
venäläisillä. Kansallishenkinen
näkökulma näkyy myös sanka-
rivainajuuden esillenostamises-
sa. Erityisesti alikersantti Sö-
dermanin hautajaisjaksossa tun-
nutaan viestitettävän, kuinka
kunniakasta on kaatua isän-
maan puolesta. Myös musiikkia
käytetään muutamissa kohdissa
ilmeisen tietoisesti nostatta-
maan kansallistunnetta.

Elokuvan tekijät lienevät ha-
lunneet lisätä suomenkielisten
katsojien tietoa suomenruotsa-
laisten joukkojen toiminnasta
sota-aikana ja myös kirkastaa

heidän mainettaan. Sodan aika-
na kun pääväestön joukosta
kuului kitkeriäkin kommentteja
ruotsinkielisten sotapanoksesta
ja taistelutahdosta. Elokuvassa
näkyy myös halu todistella,
että jatkosota oli Suomen kan-
nalta pohjimmiltaan puolustus-
sota ja erillissota. Suomalaisten
maineen kannalta ikäviä asioi-
ta, kuten ihmisluovutuksia Sak-
saan tai Itä-Karjalan vankileire-
jä, ei käsitellä.

Kriittisiä kuvauksia Suomen
omista jatkosodan aikaisista
päämääristä on yleensäkin tur-
ha etsiä kotimaisten sotaeloku-
vien joukosta. Myöskin rinta-
makuvauksia, joissa on esitetty
erinäisiä vähemmän yleviä ta-
pahtumia (kuten vankien ja nis-
koittelijoiden teloituksia, soti-
laskarkuruutta tai simputusta)
on vain vähän. Lindmaninkin
elokuvassa miehet ovat kuuliai-
sia ylemmilleen ja solidaarisia
toisilleen, eivätkä kohtele van-
kejakaan huonosti.

Kun esimerkiksi Edvin Lai-
neen Tuntemattomasta sotilaasta
(1955) ikävät ainekset on pit-
kälti lakaistu pois, Rauni Moll-
bergin uusversio (1985) oli täs-
sä mielessä alkuteosta kohtaan
tunnollisempi. Laineen ohjauk-
sessa keskityttiin paljolti jer-
muiluun, kun taas Mollbergin
elokuvassa tulevat realistisem-
min esiin sodan todelliset kas-
vot: kauhu, tuska ja epätoivo.
Kriittisemmistä jatkosodan ku-
vauksista mainittakoon myös

ELOKUVA

Mikko Niskasen Sissit (1963),
jonka nähtiin loukkaavan lotti-
en kunniaa. Jo Niskasen esi-
koisohjauksessa Pojat (1962) on
sivuttu kiellettyä aihetta, saksa-
laissotilaiden ja suomalaisnais-
ten välisiä rakkaussuhteita.

Vuosituhannen vaihteessa
valmistui useitakin jatkosotaa
käsitelleitä elokuvia: Olli Saa-
relan Rukajärven tie (1999), Taru
Mäkelän Pikkusisar (1999) sekä
Lauri Törhösen Hylätyt talot,
autiot pihat (2000). Niitä ei voi
pitää kovinkaan kriittisinä sota-
elokuvina, vaikka Törhösen fil-
missä ammutaankin käpykaarti-
laisia. Kahdessa viime maini-
tussa elokuvassa nostetaan kui-
tenkin esiin naisnäkökulmaa,
jota on varhaisemmissa kuva-
uksissa vain vähän. Saarelan
elokuva on näistä kolmesta pe-
rinteisin - ja hengeltään natio-
nalistisin. Siinä on sodan kau-
heuden sijasta tuotu esiin pi-
kemminkin sodan ”kauneus”.

Etulinjan edessä kestää kyllä
varsin hyvin vertailun useim-
piin kotimaisiin sotaelokuviin.
Sinänsä sellaiset ovat aina suh-
teellisen turvallisia projekteja.
Vaikkeivät ne olekaan kustan-
nuksiltaan aivan halpoja, sota-
kuvauksille löytyy aina katso-
jia, kunhan niitä ei tuoda ohjel-
mistoon liian tiheään.

EERO J. HIRVENOJA

Etulinjan edessä, ohjaus Åke

Lindman, 2004.

http://www.etulinjanedessa.com
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2 0  S A N A A    koonnut Esa Mäkinen

Haitin presidentti Jean-Bert-
rand Aristide erosi tehtäväs-
tään 29. helmikuuta. Välittö-
mästi tämän jälkeen hän poistui
maasta yhdysvaltalaisten soti-
laiden saatettua hänet lento-
kentälle.

Tämä oli jo toinen kerta,
kun Aristide on joutunut jättä-
mään presidentin viran kesken
kauden. Hän on väittänyt jou-
tuneensa eroamaan Yhdysval-
tain painostuksen vuoksi. Kun
Aristide oli lähtenyt, Haitiin
saapuivat niin sanotut kansain-
väliset rauhanturvajoukot, jotka
koostuivat lähinnä yhdysvalta-
laisista joukoista.

Yhdysvallat miehitti Haitin
nyt jo kolmannen kerran 90
vuoden aikana. Vuosina 1915–
1934 Yhdysvallat käytännössä
hallitsi maata. Vuonna 1990
Duvalierien diktatuurin jälkeen
entinen pappi Jean-Bertrand
Aristide valittiin presidentiksi.
Jo seuraavana vuonna hänet
syrjäytettiin sotilasvallankaap-
pauksessa, joka ainakin osittain
oli Yhdysvaltain armeijan masi-
noima.

Vallankaappauksen jälkeen
johtoon tullut sotilasjuntta
aloitti Aristiden kannattajien
vainoamisen. Yhdysvallat ei

Yhdysvaltain merijalkaväki on tuttu näky Haitissa

kuitenkaan sietänyt kansainvä-
lisistä pakotteista piittaamatto-
mia kenraaleja muutamaa vuot-
ta kauempaa. Myös Yhdysval-
toihin pyrkivien venepakolais-
ten määrä oli kasvanut. YK:n
valtuuttamana Yhdysvallat
nousi jälleen maihin 1994. So-
tilashallitus kaadettiin, ja Aristi-
de palautettiin valtaan. Hän
toimi virkakautensa loppuun
vuoteen 1996. Vuonna 2000
hänet valittiin jälleen maan
johtoon, kun oppositio boiko-
toi presidentinvaaleja samana
vuonna järjestetyissä parla-
menttivaaleissa tapahtuneen
vilpin vuoksi.

Aristide esiintyi köyhän kan-

san pelastajana, mutta keskittyi
viimeiset presidenttivuotensa
lähinnä vaurauden haalimiseen
lähipiirilleen. Viime joulukuus-
sa alkaneet Aristiden vastaiset
mielenosoitukset kärjistyivät
helmikuun alussa kapinaksi.
Kapinalliset valtasivat nopeasti
suurimpia kaupunkeja poliisin
paetessa joukkojen edeltä. Kol-
me viikkoa kapinan alkamisesta
Yhdysvallat ilmoitti, että Aris-
tiden aika oli ohitse. Seuraava-
na päivänä Aristide  poistui
maasta.

Monien väitteiden mukaan
Yhdysvallat oli tämänkin kapi-
nan takana. Ainakin osa kapi-
nallisten johtohahmoista on

Perulainen toverituomioistuin
Perulaisen Ilaven kaupungin asukkaat saivat huhtikuun lopussa tar-
peekseen kaupunginjohtajastaan. Kaupunkilaiset sieppasivat kau-
pungin rahoja kavaltaneen kunnanisän toimistoltaan ja lynkkasi-
vat hänet hirttämällä katutolppaan.

Andelin Ny Tidistä Borgåbladetiin
Suomen johtavan ruotsinkielisen kulttuurilehden Ny Tidin päätoi-
mittaja Jan-Erik Andelin siirtyy syyskuun alusta Porvoossa ilmes-
tyvän Borgåbladetin päätoimittajaksi. Valinta on yllätyksellinen,
koska Borgåbladet tunnetaan oikeistolaisena lehtenä, kun Andelin
taas on itse ollut perustamassa Vasemmistoliittoa. Borgåbladetin
haastattelussa Andelin sanoo, ettei ole salaillut poliittista taustaan-
sa ja että tausta ei vaikuta lehden poliittisen linjaan. Andelin aloit-
taa työnsä syyskuun alussa.

Eurooppa ydinvoimaa vastaan
Tshernobyl-päivänä 26.4. aloitettiin Suomessakin yleiseurooppa-
lainen kampanja ydinvoimaa vastaan. Tavoitteena on kerätä mil-
joonan ihmisen allekirjoitukset vetoomukseen, jossa vaaditaan
hallituksia estämään ydinvoiman elvyttäminen ja vaatimaan inves-
toimista puhtaaseen uusiutuvaan energiaan ja energiansäästöön.

Vanunu vapautettiin viimein
Kahdeksantoista vuotta israelilaisessa vankilassa istunut rauhanak-
tivisti Mordechai Vanunu vapautettiin huhtikuun lopussa. Israelin
ydinaseohjelman maailmalle paljastaneesta Vanunusta on vuosien
varrella tullut rauhanliikkeen merkittävä symboli. Lisäpaljastuksia
ja vankilaolojen kritisointia pelkäävä Israel on asettanut tiukkoja
rajoituksia Vanunun liikkeille myös vapautumisen jälkeen.

Yhdysvaltain tiedustelupalve-
lun kouluttamia.

Kapinajohtajien joukoissa
on myös 1991–1994 hallin-
neen juntan aikana toimineiden
kuolemanpartioiden entisiä jä-
seniä. Arvioiden mukaan jopa
viisituhatta ihmistä katosi tai
sai surmansa partioiden toimes-
ta. Aristiden kannattajat ovat-
kin pelänneet uutta verilöylyä
nyt, kun Aristide on jälleen
poissa. Eri ihmisoikeusjärjestöt
ovat raportoineet useiden kym-
menien ihmisten summittaisista
teloituksista ympäri maata.
Suurin osa surmansa saaneista
on ollut Aristidea kannattavan
puoleen jäseniä tai sellaisiksi
epäiltyjä.

Tukiessaan Aristiden karko-
tusta George W. Bushin halli-
tus on aiheuttanut itselleen vai-
kean tilanteen Haitilla. Vaikka
ei ole epäilystä siitä, että vuo-
den 1994 interventio oli hy-
väksi Haitille, aseelliset väliin-
tulot ovat osoittautuneet hyvin
ongelmallisiksi.

Haitissa oli tarkoitus tänä
vuonna juhlia itsenäistymisen
200-vuotisjuhlia, mutta nyt
juhlatunnelma on pilalla.

JAAKKO VALLI

G
. 

D
IA

N
A

/F
A

O

Jean-Bertrand Aristide.
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KIRAHVIN KOKEMUKSIA SAVANNILTA
Ideologista
taidetta
PANDin
näyttämöllä

Katselin Leijonan pään yli sademetsään päin, kun kaukana jysähti.
Mustat pilvet vyöryivät idästä, ja salamointi yltyi. Ensimmäinen
pisara osui tuntosarveeni, seuraava Leijonan kuononpäähän. Se
karjahti, heilautti häntäänsä ja nousi makuulta istualleen kuin val-
miina säntäämään jonnekin.

Minun oli pakko rauhoittaa Leijonaa, että kukaan ei ollut vie-
mässä siltä savannin kuninkaan kruunua vaan kyse oli aivan tavalli-
sesta tapauksesta.

Sadekausi oli alkanut.

*     *     *

Pitkä kuiva aika tekee savannin ruohosta ruskeaa. Osa eläimistä
painuu maan pinnan alle, olosuhteisiin sopeutuneita kaloja asettuu
kuivuneiden järviensä ja jokiensa pohjamutaan, eikä meillä puiden
korkeudella liikkuvillakaan ole helppoa. Jopa puut menettävät leh-
tiään ja alkavat painua kokoon. Luonnossa kaikki vaikuttaa kaik-
keen, eikä toinen voi olla ilman toista.

Sade tuo meille helpotusta. Turkkejaan varjelevat lihansyöjät
siirtyvät puiden alle tuhisemaan ja katselemaan höyryävää maata,
laiduntajat kerääntyvät tiiviiksi ryhmiksi; ne valuttavat vettä kuin
yhteisellä päätöksellä vain lauman reunimmaisten kylkiä pitkin.
Kun siirrämme jalkojamme, huomaamme kasvien vertyneen ja
joustavan jälleen askeltemme alla.

Viimeisten pisaroiden ajan laiduntajat astelevat vapaina ras-
kaaksi kastuneiden, hytisevien petojen uhasta.

Onnesta on hankala saada kiinni, koska se on lyhyt ja liukas.

*     *     *

Auringon hyväiltyä pehmeällä kädellään kosteaa maa-
ta alkaa Savannilla taas vallita viidakon villi laki:

on vaikea selviytyä ja on vaikea selvitä. Itse vie-
tin päivääni filosofisen rauhan merkeissä.

Ystäväni Leijona, tuo muhkea englanti-
laistyylinen aristokraatti, makasi nautin-
nollisesti punaisen maan voimakkaassa
ruohossa ja vilkuili syrjäsilmin taivasta.
Kaikki pienet linnut, jyrsijät ja kaikenkar-
vaiset muutkin eläimet tekivät omaa työ-
tään itseään ja toisiaan säälimättä.

Virtahevonkin ivallinen mylvintä pal-
jasti hänen tarttuneen leipätyöhönsä yh-
teiskuntakritiikkiin. Vain minä ja Leijona
jäimme katselemaan pilviä ja filosofoimaan,
sillä me olimme pysähtyneet indigonsinisen
taivaan puhdistavasta vaikutuksesta.

*     *     *

Sen hetken aikana rupesivat trooppiset sie-
net nousemaan ylös kosteasta maasta.

Kypsyi ajatus mennä sieneen, sillä se
on yhteinen harrastus minulla, Leninillä
ja Leijonalla.

KIRAHVI

Laulu raikui ja kookosbooli
virtasi, kun PAND – taiteilijat
rauhan puolesta ry. avasi pit-
känäperjantaina uuden toi-
misto- ja näyttelytilansa Hel-
singin Punavuoressa. Ideolo-
gisen taiteen näyttämöksi
määritellyssä tilassa järjeste-
tään taidenäyttelyitä, perfor-
mansseja, keskustelutilaisuuk-
sia ja kursseja.

”Taidetta tarvitaan nyt
enemmän kuin koskaan”, sa-
noi avajaisissa puhunut rau-
hankasvatustyön grand old
lady Helena Kekkonen.
Kekkonen kiertää kouluissa
puhumassa rauhankysymyk-
sistä ja on havainnut, että sa-
noma menee paremmin peril-
le, jos ohjelmaan kuuluu pu-
heen lisäksi vaikkapa musiik-
kiesityksiä.

PANDin avajaisissa juhla-
tunnelmaa olivat luomassa
muun muassa muusikot Mik-
ko Perkoila ja Reiska Laine.

ELIAS KROHN

PAND – ideologisen taiteen

näyttämö, Pursimiehenkatu 21. A.

Mark Liiv: Vohveleita ja video-

aktivismia, videonäytöksiä 5.6.–

13.6. pe–su klo 14–20.

Helena Kekkonen painotti taiteen
merkitystä rauhankasvatustyössä.
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”Fiskarsia kehitetään entistä sel-
vemmin ympärivuotiseksi ta-
pahtumamiljööksi”, totesi Fis-
karsin käsityöläisten, muotoili-
joiden ja taiteilijoiden osuus-
kunnan Onoman hallituksen
puheenjohtaja Ingmar Lind-
berg kesän näyttelyiden lehdis-
tötilaisuudessa 7.5. Näyttelyitä
järjestetään nyt myös talvisai-
kaan, ja vastikään käyttöön
otettu, paikalla muurattu ja uus-
vanhaan tyyliin rakennettu ho-
telli-ravintola Wärdshusetin li-
särakennus tuo vehreään ky-
lään kipeästi kaivattua majoi-
tuskapasiteettia.

Viime kesän suurisuuntaiset
näyttelyt Retro ja Vapaat kädet
imivät osuuskunnan jäsenten
voimat, ja tämän vuoden näyt-
telyt – Keramiikka 2004 ja Valkoi-
nen – ovatkin kutsuvierasnäytte-
lyitä.

Kuparipajan rauhalliseen,

laajaan ja korkeaan, kahdesta
suuresta osasta muodostuvaan
näyttelytilaan on aseteltu mel-
ko väljästi keramiikkatöitä. Ma-
teriaali on yhteinen pohja, jota
varioidaan erittäin monin ta-
voin. Yleisilmeeltään Keramiikka
2004 on sofistikoitunut ja hätäi-
lemätön, taiten rakennettu
näyttely.

Huomion keskipisteeksi nou-
see välittömästi muutama teos:
Maija Vainonen-Grytan Kau-
neimmat keittiöpyyhkeeni (2004),
seitsemään erikorkuiseen pi-
noon asetellut, paperisavesta
muotoillut pyyhekasat kysyvät
saven arkisuuden ja läheisyy-
den kautta taiteen ja käyttöesi-
neiden, korkean ja matalan
suhdetta. Riitta Talonpojan
suuri, katonrajasta riippuva hel-
miverhomainen Illuusio ohi kiitä-
västä hetkestä (1997/2004) peit-
tää ja paljastaa auringonvalon

mukaan, on sekä läpinäkymä-
tön että läpinäkyvä.

Nino Caruson ”postmoder-
nit” työt Mediterranean Door
(1992) ja Half Column ovat jo
huomattavasti ilkikurisempia
asetelmia. Antiikin temppeleitä
sarjakuvamaiseen tyyliin mu-
kailevat työt pelaavat kysy-
myksellä alkuperäisyydestä ja
historiasta.

Makasiinin Valkoinen on huo-
mattavan kaoottinen, sirkus-
mainen ja räikeäkin näyttely.
Ahtaaseen tilaan on tungettu
monenmoista tavaraa.

Syystä tai toisesta taiteilijat
ovat ottaneet teeman varsin sa-
natarkasti, ja kaikki työt ovat-
kin enemmän tai vähemmän
valkoisia.

Levottoman asettelun kes-
keltä erottuu Kaija Kiurun
Kammio (2002), jossa kupolitel-
tan putkien varaan on pingo-

tettu kangas yhteen kudotuista
pitsiliinoista. Tämä teltta, jossa
ei ole oviaukkoa, utelee muis-
tojamme lapsuutemme ikuisista
kesistä ja seinäkellontuoksui-
sesta mummolasta. Oviaukoton
teos myös vihjaa, ettei muiston
sisään ole pääsyä, sitä ei voi tar-
kistaa tai kyseenalaistaa.

Tämän vuoden näyttelyt
ovat myyntinäyttelyitä, ja var-
sinkin Valkoisen henki on varsin
kaupallinen. Näyttelyitä tuke-
neet sponsorit huseerasivatkin
median edustajien kimpussa
melkoisen äänekkäästi ja näky-
västi.

JOUNI AVELIN

Keramiikka 2004 – Eurooppalainen

keramiikkanäyttely (Kuparipaja)

Valkoinen Vit White (Makasiini)

Pohja, Fiskarsin ruukki

Näyttelyt avoinna 9.5.–3.10.

http://www.fiskarsvillage.net

Fiskarsin kesä on valkoinen

Kuparipajan rauhalliseen näyttelytilaan on aseteltu melko väljästi keramiikkatöitä.

E
L

IA
S

 K
R

O
H

N



KULTTUURIVIHKOT  13

HÄNNIKÄINEN

Suomalaisesta sisusta puhutaan promillelukeman heilahtaessa punai-
sen puolelle, mutta totuus on, että suomalaiset ovat maailman lammas-
maisin kansa. Tuskin missään muualla käytetään niin paljon energiaa
sen pohtimiseen, mitä muut meistä ajattelevat.

Suomalaiset pitävät ehdottoman tärkeänä, että kaikessa päästään ”kan-
sainväliselle tasolle”: taloudessa, taiteessa, urheilussa, keskustelukulttuurissa.
Tällä tarkoitetaan muiden maiden apinoimista yksityiskohtia myöten. Suo-
malaisen pop-yhtyeen menestyksestä ulkomailla riemastutaan, vaikka yh-
tyeen musiikista on riisuttu kaikki suomalaisuuteen viittaava.

Olen monesti ihmetellyt, miten suomalaiset ovat joskus pystyneet talvi-
ja jatkosodan kaltaisiin suorituksiin. Miten nöyristelevästä, olemassaoloaan
anteeksipyytelevästä otuksesta saattoi tulla kuin sormia napsauttamalla rai-
vopäinen metsäsissi, joka pysäyttää panssarivaunun koivuhalolla?

Yhden vastauksen tarjonnee sosiobiologia. Apinalaumojen käyttäyty-
mistä tutkittaessa on huomattu, että vieraan lauman tunkeutuminen omalle
alueelle herättää automaattisesti sitkeän puolustustahdon. Lisäksi höökipul-
veri eli amfetamiini rohkaisi suomipoikaa. Tämä aine saattaa selittää, miten
jopa Mauno Koivistosta saattoi tulla sotasankari. Silti on hyvin vaikea ku-
vitella espoolaista IT-tukihenkilöä tai parisuhdeterapeuttia pippuroimassa
ryssiä Suomi-konepistoolilla tai Lahti-Salorannalla.

Joidenkin mielestä tällaisia on turha märehtiä, koska Suomen joutumi-
nen sotaan ei näytä kovin todennäköiseltä. Sotien luonnekin on muuttunut
sen verran, että talvisodan kaltaiset mittelöt ovat jääneet historiaan. Toisaal-
ta nykyhetkessä on havaittavissa suuntalinjoja, jotka voivat johtaa yllättä-
viin tilanteisiin.

Nykyiset sodat ovat kamppailua luonnonvaroista. Oikeisto kutsui Irakin
sotaa taisteluksi demokratian puolesta ja vasemmisto piti sitä George W.
Bushin politiikan seurauksena, mutta todellisuudessa sotaa käytiin öljystä.
Fossiilisia polttoaineita on maailmassa yhä vähemmän, ja yhä useammat
valtiot tulevat mukaan niiden kulutukseen: Kiinaan tuli viime vuonna kol-
me miljoonaa uutta henkilöautoa. Öljyvaroista soditaan ja tullaan sotimaan
vastaisuudessakin. Mutta miten tämä liittyy Suomeen?

Öljy loppuu aikanaan, mutta sen jälkeen taistellaan muista luonnonva-
roista. Tulevaisuuden kiistakapula voi hyvinkin olla juomakelpoinen vesi.
Ehkä Yhdysvallat siinä vaiheessa kääntää katseensa Suomen järviin. Jos ris-
tiriitoja syntyy, aletaan etsiä syitä sotatoimille. Yhdysvallat syyttää Suomea
kansainvälisten sopimusten rikkomisesta, koska Suomi ei ole luopunut hen-
kilömiinoista. Lisäksi Suomi rikkoo ihmisoikeuksia pitämällä totaalikieltäy-
tyjiä vankilassa. YK:n mandaatilla tai ilman Yhdysvallat hyökkää Suomeen.
Massiivisten ilmapommitusten jälkeen merijalkaväki nousee maihin Hel-
singissä ja Kristiinankaupungissa. Panssarijoukot ylittävät pohjoisessa
Nato-maa Norjan rajan ja alkavat edetä kohti etelää.

Jenkkien ylivoima on musertava, ja Suomelle jää vain yksi toivo. Ennen

Suomi pahan akselissa

TIMO HÄNNIKÄINEN

tappiota organisoidaan vastarintaosastoja, jot-
ka toimivat viimeisissä aarniometsissä itärajan
tuntumassa. Sissejä tukee salaisesti Venäjä, jota
Yhdysvaltojen sotilaallinen läsnäolo rajan tun-
tumassa pelottaa.

Ehkä suomalaisille tarjoutuu vielä tilaisuus
näyttää sisunsa. Siinä tilanteessa minunkinlai-
seni huonoryhtinen, armeijasta selkävian takia
vapautettu kaveri voi olla Antti Rokka.

Suomen elokuva-arkiston pyö-
rittämässä elokuvateatteri Orio-
nissa Helsingissä nähdään tänä-
kin kesänä hyvin monenkirja-
vaa ohjelmistoa.

Toukokuun alussa on jo esi-
tetty 70 vuotta sitten synty-
neen Risto Jarvan retrospektii-
vi, mutta muutakin kotimaista
tarjontaa on luvassa. Matti
Kassila -sarjan toisessa osassa
nähdään valikoima ohjaajan
elokuvia aina esikoisohjaukses-
ta Isäntä soittaa hanuria (1949)
Sillanpää-filmatisointiin Ihmis-
elon ihanuus ja kurjuus (1988).
Kotimaiseen ohjelmistoon kuu-
luu myös monenlaista lyhytelo-
kuvaa ensimmäisen maailman-
sodan ajoilta 1960-luvun al-
kuun sekä Peter Lindholmin
Kill City (1986), joka esitetään
pop-toiveviikonlopun yhtey-
dessä.

Ulkomaisista ohjaajista sar-
jan ovat saaneet Miklos Jancso,
Mark Donskoi ja Norman Mc-
Laren. Unkarin kenties arvos-
tetuimman elokuvantekijää
Jancson ura on kestänyt 1950-
luvulta näihin päiviin. Hänen
laajasta filmografiastaan esite-
tään kymmenen elokuvaa, jot-
ka kuvaavat ohjaajalle leimalli-
sesti Unkarin historiaa.

Neuvostoliittolaisen Dons-
koin tunnetuimmat työt ovat
Maksim Gorkin omaelämäker-
rallisiin romaaneihin perustuvat
kolme elokuvaa, niin sanottu
Gorki-trilogia (1938–39). Vielä
1950-60-luvuilla Donskoi oli
keskeisiä nimiä Stalinin jälkei-

sen ajan Neuvostoliitossa. Hän
jatkoi elokuvien ohjaamista
1970-luvun lopulle asti.

Kanadalainen McLaren on
elokuvahistorian kiitetyimpiä
animaattoreita, jonka huippu-
kausi kesti 1940-luvulta 1960-
luvulle.  Hänen tuotantonsa oli
kokeilevaa ja kekseliästä, ja
häntä tuntui kiinnostavan ää-
nen ja kuvan yhteisvaikutus fil-
millä. Useimmat Mclarenin
elokuvat ovat muutaman mi-
nuutin mittaisia. Orionissa
nähdään niistä kolme katsel-
musta.

Ohjelmistoon kuuluu totu-
tusti myös italialaista ja ranska-
laista elokuvaa. Tällä kertaa esi-
tellään Italian elokuvan kulta-
aikaa neorealismin keskeisistä
ohjaajista (Visconti, Rossellini,
De Sica) 1970-luvun alkuun
(Rosi, Scola, Bertolucci), sekä
suosittujen ranskalaisten mies-
tähtien (Gabin, Belmondo,
Depardieu jne.) elokuvia.

Lisäksi Orionin kesässä näh-
dään ja kuullaan musiikkieloku-
via viimeisen noin neljännes-
vuosisadan ajalta Saturday Night
Feverista Moulin Rougeen. Nämä
elokuvat lukeutuvat sarjassa esi-
tettävien parhaimmistoon, sillä
useimmat elokuvista nauttivat
lähinnä camp-suosiota (Flash-
dance, Footloose, Kuuma tanssi).

Samaan syssyyn esitetään
myös merkittäviä musiikkido-
kumentteja (Led Zeppelin, Rolling
Stones, Woodstock). Kesäohjel-
miston kruunaa katselmus
1990-luvun alussa perustetun
indie-yhtiön Good Machinen
tuotantoon. Yhtiön keskeinen
nimi on moni-ilmeinen taiwa-
nilaisohjaaja Ang Lee. Myös
sellaiset lahjakkuudet kuin
Todd Solondz ja Todd
Haynes ovat työskennelleet
Good Machinen leivissä.

EERO J. HIRVENOJA

http://www.sea.fi

Kassilaa, Gorki-trilogiaa
ja neorealismia Orionissa

Miklos Jancso.
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sesti kesän ensimmäisen festivaalin mai-
netta kantanee kuitenkin Seinäjoen Pro-
vinssirock.

Oletettavasti hallaöiden uuvuttamaa

TEKSTI KAISA ALENIUS

Suomen kesä on kummallinen.
Aurinko paistaa ympäri vuoro-
kauden. Maineeltaan rauhalliset
suomalaisetkin villiintyvät erilai-
sissa tapahtumissa ja
tempauksissa. Joka niemeen ja
notkelmaan kohoaa kesäisin
teatteri. On kalamarkkinoita ja
tansseja, festivaaleja sekä juhla-
viikkoja. Kuinka voi päättää,
minne lomallaan suuntaa?

festarikansaa viihdyttääkin kotimaisen
esiintyjäkaartin lisäksi monipuolinen lista
ulkomaisia artisteja, joiden eliittiä on Da-
vid Bowie.

Festarikesä jatkuukin Provinssista eteen-
päin luultavasti useamman festarin viikko-
vauhtia, sillä jo paikkansa vakiinnuttaneet
suuret yleisötapahtumat, kuten Ruisrock,
Ilosaari, Raumanmeri ja Himos, saavat jat-
kuvasti kilpailijoita.

Nyt voi valita millä festarilla suomihit-
tinsä kuulee sen mukaan, missä päin kar-
talla sattuu olemaan. Esimerkiksi Koria-
Roll, Pellavarock, Ämyrock, Räyhärock,
Puntalarock, Qstock, Kuopio Rockcock,
Puustock ja Aawastock pitävät huolen sii-
tä, ettei tarvitse mennä vuoren luo.

Toisaalta Suomeen on tulossa kesällä
myös liuta odotettuja ulkomaisia esiinty-
jiä, joiden vuoksi kannattaa lähteä kauem-
maksikin. Esimerkiksi viime vuosina uu-

teen nousuun lennähtäneessä Ruisrockissa
kansaa hemmotellaan Monster Magnetil-
la, Motörheadilla, Turbonegrolla ja Back-
yard Babiesilla. Ja ainakaan Monster Mag-
netin odotusta ei vähennä tänä talvena Ta-
vastialla kuultu keikka.

Toisaalta hieman kevyempää nautintoa
on tarjolla vaikkapa Pori Jazzeissa, minne
saapuvat Stewie Wonder ja Alicia Keys.
Itse itken katkerimmat krokotiilin kyyne-
leet työpaikallani, kun ajattelen Macy
Grayn laulavan Porissa ilman, että minä
kuuntelen.

Monenkirjava kesäteatteri

Sehän siinä onkin: kesällä Suomi täyttyy
erilaisista tapahtumista, mutta oma kalen-
terini on aina täynnä töitä. Kuitenkin suuri
osa suomalaisista on kesällä vapaalla, kun
auringon valo jakaa enrgiaansa. Johonkin

Loma on hankala asia

V araslähdön festarikesään on voi-
nut jo tehdä Jyväskylässä raiku-
neessa Jyrockissa, mutta varsinai-

K E S Ä M U I S T I O
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se on käytettävä.
Luultavasti ensi kesänäkin joka toisessa

kesäteatterissa pyörii joku Heikki Luoman
komedia. Ne toteuttavat kai puhtaimmil-
laan kesäteatterin mainetta, koska mukana
on ihmissuhteita, maaseudun arkkityyppe-
jä, kommelluksia ja onnellinen loppu. Taso
lienee vaihteleva, mutta kokemus on kai
tärkeintä harrastelijapohjalla toteutetussa
näytöksessä.

Olisi kuitenkin pelkistystä puhua kesä-
teattereista ilman, että mainitsisi ammatti-
maisesti toteutettua kesäteatteria. Kuten
esimerkiksi naistenlehtien sivuilta voi lu-
kea, kesäteatteri ei ole pelkästään harraste-
lijoiden talven aikana toteuttama taidon-
näyte, vaan myös ammattilaiset kiipeävät
kesänäyttämöille.

Eivätkö he osaa pitää lomaa vai sanelee-
ko taloudellinen tilanne näyttelijöidenkin
kesänvieton?

Katso mitä teet

Lomalla pitää olla varovainen. Ei saa men-
nä liian lähelle kokkoa, veneessä pitää olla
pelastusliivit ja täytyy tarkasti katsoa, mi-
hin kisaan kesämielellä osallistuu.

Festivaalien ja kesäteattereiden lisäksi
jokaiseksi kesäviikonlopuksi löytyy erilai-
sia markkinoita ja kisoja. Useimpia tapah-
tumia markkinoidaan jonkun teeman kaut-
ta koko perheen tapahtumaksi. Toimiessa-
ni kesätoimittajana jouduin kiertämään
paljon Suomen suvessa. Joskus koko per-
heen tapahtumissa isien ohjelma oli huo-
mioitu hyvin jo päiväsaikaan, mutta joka
tapauksessa paikalla olivat aina lakun, olu-
en ja makkaran myyjät sekä karaokelait-
teet. Kannattaa siis mennä siihen lähim-
pään juhlaan.

Useissa tapahtumissa on katsojien hou-
kutteluksi ja hauskuutukseksi järjestetty
erilaisia kisoja. Suomessahan kilpaillaan
taas ensi kesänä ainakin kännykänheitossa,
akankannossa ja saappaanheitossa.

Yksi suosituimmista kisailumuodoista
on kauneusmittelöt. Voi tuntua hyvältä
idealta osallistua kaveriporukan iloksi yh-
teen kisaan, mutta siinä on vaaransa. Itse

en ainakaan pitäisi, jos minua tituleerattai-
siin valtakunnan mediassa vaikka Miss
Särjeksi.

Elämyskeskuksia ja
erikoisalojen festivaaleja

Kaikkien melko lailla toistensa
kaltaisten tapahtumien lisäksi
Suomessa on kesäisin useita
selvästi omaan alaansa erikois-
tuneita tapahtumia.

Heti alkukesästä esimer-
kiksi Savonlinnan baletti-
juhlilla nähdään Bolshoi-
teatterin Giselle, Joutsenlampi ja
Don Quijote, ja Kuopio tanssii
ja soi hieman ylempänä Sa-
vossa.

Pitkin kesää on runsaasti
erilaisia musiikkitapahtumia,
kuten jo paikkansa vakiin-
nuttaneet Kaustisten kansan-
musiikkifestivaalit ja Kuh-
mon kamarimusiikkifestivaa-
lit, joka juhlii tänä vuonna
35. ikävuottaan Tampereen
teatterikesän tavoin. Pohjois-
Suomen mäkäräisiä kannattaa
taas uhmata Sodankylän eloku-
vafestivaalien aikaan.

Lisäksi Loma-Suomessa avau-
tuvat myös useat taidekeskukset.
Retretistä onkin tullut viimeisen parin-
kymmenen vuoden aikana oikean lomalai-
sen statussymboli, ja taidekeskus Salmela
Mäntyharjulla kasvaa hyvää vauhtia koko-
naisvaltaiseksi elämyskeskukseksi.

Näiden ja kaikkien lukemattomien mui-
den kesätapahtumien lisäksi kesällä on tie-
tysti paljon yksityisiä juhlia. Ihmiset me-
nevät naimisiin, täyttävät vuosia, syntyvät,
kuolevat ja pääsevät ripille.

Kun jokainen valoisa ja lämmin sekunti
on käytettävä hyväksi, vaatii loman suun-
nittelu omien tarpeiden ja toiveiden tun-
nustamista. Siinä on lomalainen yksin tun-
teidensa äärellä. On kysyttävä, mitä halu-
aa kokea ja mitä on hyvä kokea.

Oleellista on myös suunnitella, kuinka
onnistuu saamaan kaiken haluamansa
loukkaamatta morsianta, jota ei näe. •Ilosaarirockin tunnelmaa viime vuonna.

David Bowie esiintyy
Provinssirockissa.

15



16  KULTTUURIVIHKOT 3/2004

vutoimiseksi tehtäväkseen Euroopan unio-
nin perustuslakihankkeen kaatamisen tai
ainakin kansanäänestyksen aikaansaami-
sen asiasta.

Wallgren on harrastanut EU-asioita hy-
vin pitkään ja tuntee perustuslakiluon-
noksen sisällön varsin tarkasti. Hänen
mielestään eurooppalainen älymystö
käy keskustelua perustuslaista hy-
vin yleisellä tasolla. Keskustelu
kohdistuu enemmän siihen, tar-
vitaanko ylipäänsä perustusla-
kia vai ei kuin siihen, minkälai-
nen nyt valmisteilla oleva pe-
rustuslaki on sisällöltään.

Esimerkiksi filosofit Jac-
ques Derrida ja Jürgen Ha-
bermas ottivat vuosi sitten
yhteisartikkelissaan (Frank- furter
Allgemeine Zeitung 31.5.2003) kantaa
perustuslain ja entistä vah- v e m -
man eurooppalaisen iden- t i t e e t i n

TEKSTI ELIAS KROHN

KUVAT TIMO WRIGHT

Filosofi Thomas Wallgrenin
mielestä eurooppalaisen älymys-
tön keskustelu Euroopan unionin
perustuslaista on irrationaalista.
Keskustelua käydään metatasolla,
joka ei edellytä tutustumista
perustuslakiluonnoksen sisältöön.
Kulttuurivihkojen haastattelussa
Wallgren esittelee keskustelun
kolme pääargumenttia ja väittää,
että niiden kaikkien kannalta nyt
valmisteilla oleva perustuslaki on
huolestuttava. Se ei vie asioita
oikeaan suuntaan.

puolesta. Wallgrenin mielestä kirjoi-
tus oli sinänsä ansiokas, mutta ”mi-
kään kirjoituksessa ei viittaa siihen,
että he olisivat lukeneet perustuslaki-
luonnoksen”.

Vielä huolestuttavampana Wall-
gren pitää sitä, että poliittiset johta-
jatkaan eivät tunnu ymmärtävän
tai edes välittävän lähinnä virka-
miestyönä valmisteltujen artiklo-
jen sisällöstä ja konkreettisista
vaikutuksista.

”Heidän tavoitteenaan ei ole
se, että perustuslaki olisi ratio-
naalinen ilmaus jostakin tietystä
tahdosta. Sen sijaan heillä on sellai-
nen metatahto, että EU-maiden joh-
tajat antaisivat maailmalle signaalin,
että heillä on yhteinen poliittinen
tahto – riippumatta siitä, millainen
se tahto on”, Wallgren kärjistää ja
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EU:N PERUSTUSLAKI JA

KOLME KAUNISTA TARINAA

T homas Wallgrenille tämä kevät on
ollut kiireistä aikaa. Filosofian toh-
tori ja akatemiatutkija on ottanut si-
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lisää, että myös älymystön keskuudes-
sa ilmenee vastaavaa asennetta.

Kolme tarinaa perustuslain
pontimena

Wallgrenin mukaan perustuslain ja yli-
päänsä tiiviimmän integraation puoles-
ta käytetään kolmea vahvaa pääargu-
menttia tai ”tarinaa”.

Ensimmäinen on niin sanottu rau-
hanargumentti: markkinoiden ja hal-
linnon yhtenäistämisen kautta syntyvä
riippuvuus estää sotien syntymisen Eu-
roopan valtioiden väliulle. Toinen tari-
na liittyy globalisaation hallintaan:
kun taloudellinen valta karkaa kansal-
lisvaltioiden ulottumattomiin, tarvi-
taan voimakkaita ylikansallisia yksik-
köjä hallitsemaan yhtiöiden ehdoilla
tapahtuvaa globalisaatiota. Kolmas ta-
rina on pyrkimys saada vastapainoa
Yhdysvaltain hallitsemalle yksinapai-
selle maailmanjärjestykselle, mitä esi-
merkiksi Derrida ja Habermas korosti-
vat.

Wallgrenin mielestä kaikki kolme
tarinaa ovat tärkeitä ja painavia,

mutta niitä käytetään ilman,
että peilattaisiin perustuslaki-
luonnoksen todellista sisältöä
niitä vasten.

”Nämä kolme tarinaa
yhdessä luovat sen tahto-
tilan, että halutaan teho-
kas unioni, oli se muuten
minkälainen hyvänsä.
Silloin perustuslaki voi-
daan hyväksyä luke-
matta sitä. Siksi syväl-
lisemmässä diskursii-
visen demokratian
mielessä perustus-

Vasemmistopuolueet näyttävät
olevan EU-poliittisissa linjauksis-
saan varsin etäällä toisistaan, aina-
kin mikäli asiaa tarkastellaan nii-
den EU-vaaliohjelmien valossa ja
erityisesti sen perusteella, miten
ohjelmissa suhtaudutaan EU:n val-
misteilla olevaan perustuslakiin.
Perustuslailla EU:n vanhat perus-
sopimukset kumotaan ja tilalle pe-
rustetaan kokonaan uusi unioni,
jolla on edeltäjäänsä huomattavasti
enemmän toimivaltaa.

Siinä missä sosialidemokraattien
vaaliohjelmassa selvin sanoin tue-
taan uutta perustuslakia turvalli-
suutta ja kilpailukykyä edistävänä
hankkeena, Suomen kommunisti-
sen puolueen vaaliohjelmassa pe-
rustuslaki tuomitaan uusliberalisti-
sena ja militaristisena. Vasemmis-
toliitto puolestaan ei Meidän Eu-
rooppa -vaaliohjelmassaan ota asi-
aan minkäänlaista kantaa. Perus-
tuslaki mainitaan ohjelmassa vain
yhden kerran vaadittaessa kansan-
äänestysten järjestämistä unionin
tulevaisuuden kannalta tärkeistä
hankkeista.

Vasemmistoliiton poliittinen
sihteeri Pekka Ristelä perustelee
ratkaisua sillä, että perustuslaista ei
päätetä Euroopan Parlamentissa,
vaan sen ratifiointi tapahtuu kan-
sallisissa parlamenteissa, kuten
Suomen eduskunnassa.

”Olemme halunneet käsitellä
ohjelmassa sellaisia EU:n kehityk-

Vasemmistoliitto sivuutti
Euroopan unionin perustuslain

sen suuria linjoja, jotka koskevat
koko tulevaa vaalikautta ja jotka
kuuluvat Euroopan parlamentin ja
siten myös nyt valittavien meppi-
en toimivaltaan”, Ristelä sanoo.

Vasemmistoliiton tällä hetkellä
ainoa europarlamentaarikko Esko
Seppänen vastustaa perustuslaki-
esitystä. Myös Vasemmistonuoret
on omassa vaaliohjelmassaan otta-
nut kielteisen kannan nyt käsiteltä-
vänä olevaan esitykseen. Vasem-
mistonuorten mielestä esitys on
epädemokraattisesti valmisteltu ja
se keskittää valtaa ja militarisoi
EU:ta köyhyyden ja syrjäytymisen
ehkäisemisen sijaan. Vasemmisto-
nuorilla on vaaleissa viisi ehdokas-
ta Vasemmistoliiton listalla.

Muista puolueista Vihreä Liitto
ei ota suoranaisesti kantaa perus-
tuslakiesityksen puolesta tai vas-
taan, mutta esittää sen sisältöä kos-
kevia vaatimuksia. Vihreiden mie-
lestä perustuslain ”on tehtävä
EU:sta vastuullisempi ja avoimem-
pi sekä lähennettävä kansalaisia
unioniin”. Vihreät puolueet ovat
EU:n ylikansallisen hallintomallin
edelläkävijöitä ainakin siinä mie-
lessä, että niillä on yhteinen vaali-
ohjelma ja osin yhteisesti organi-
soitu kampanja. Kaikki muut puo-
lueet Suomessa ovat ainakin vielä
näissä vaaleissa liikkeellä omilla,
kansallisen tason vaaliohjelmillaan.

ELIAS KROHN

lakikeskustelu on irrationaalista.”
”Tämä metatahtotila johtaa siihen,

että saamme erittäin huonon perustus-
lain. Teknisesti se on suorastaan irvokas,
epäselvä ja epäjohdonmukainen. Väitän
myös, että kaikkien kolmen hyvän syyn
kannalta perustuslaki on enemmän huo-
lestuttava kuin asioita oikeaan suuntaan

vievä”, Wallgren sanoo ja alkaa perustella
väitettään tarina kerrallaan.

Me vastaan muut

Rauhanargumentti on Wallgrenin mukaan
ollut pätevä taloudellista integraatiota ke-
hitettäessä, mutta ei enää vuoden 1986 jäl-
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keen, jolloin yhteinen sisämarkkina-alue
päätettiin luoda. Sen jälkeen on otettu
suunta kohti uudenlaista eurooppalaista
kansallisvaltiota, joka sulkee muun maail-
man ulkopuolelleen.

”EU luo uuden poliittisen yhteisön, jol-
le määrätään mielivaltaisesti maantieteelli-
set rajat ja symboliset identiteetit hymnei-
neen, lippuineen ja valuuttoineen. Luo-
daan kaikki ne elementit, jotka ovat olleet
kansallisvaltioissa yhteenkuuluvuuden pe-
rustana.”

”Kansallisvaltioiden sotaa luova poten-
tiaali tulee siitä, että maailma jaetaan mei-
hin, joilla on yhteiset intressit, ja muihin,
jotka ovat potentiaalisia vihollisia. Kun
näin on tehty, luodaan voimavälineet, ar-
meija ja rajavalvonta. Niiden avulla koh-
taamme ne muut silloin, kun intressit me-
nevät ristiin. EU on tekemässä juuri tä-
män. Se luo me ja muut -asetelman ja voi-
makoneiston tämän asetelman ylimmäksi
säätelijäksi”, Wallgren sanoo ja viittaa
muun muassa perustuslain sotilaallisiin ar-
tikloihin.

Wallgrenin mukaan eurooppalaisissa
kansallisvaltioissa kansalaisuus on alettu
määritellä entistä vähemmän kulttuuriin si-
toutumisen kautta ja entistä enemmän jul-
kisen kansalaisroolin kautta. Kansalaisuu-
desta on tullut aiempaa neutraalimpi suh-
teessa sellaisiin asioihin kuin uskonto,
rotu, synnyinmaa tai kulttuurinen tausta.
Eurooppalaista identiteettiä korostaessaan
EU:n perustuslaki vie kehitystä tässä suh-
teessa taaksepäin.

Miten hallita globalisaatiota?

Globaalin hallinnan argumentti on Wall-
grenin mukaan kaksiulotteinen: globali-
saatiota voidaan hallita monella tavoin.

”Yhtiöiden globalisaatio ei ole huono
siksi, etteikö siinä tapahtuisi sääntelyä.
Päinvastoin, uusia sääntöjähän keksitään
joka päivä. Ongelma on se, että säännöt
eivät ole demokraattisia, eivätkä solidaari-
sia.”

”Se EU, joka syntyy perustuslain myö-
tä, antaa välineet edistää yritysten asemaa,
mutta ei anna välineitä edistää demokra-
tia-agendaa. EU saa hyvät valtuudet kaup-
papolitiikassa ja peruspalvelujen kaupallis-
tamisessa, mutta pääomien liikkeiden ra-
joitukset nimenomaisesti kielletään. Nii-

USA:lle. Voi olla maailmalle parempi, että
on kaksi ikävää supervaltaa kuin että olisi
vain yksi.”

”Sellaiseen inhorealismiin minua ei kui-
tenkaan saa mukaan. Jos EU:lle halutaan
perustuslaki, kuten minäkin ehkä haluan,
sen pitäisi olla sellainen, että syntyy vä-
hemmän inhottava supervaltio kuin USA.
Tämä perustuslaki päinvastoin luo EU:sta
paljon inhottavamman supervallan kuin
USA.”

Vaikka myönteisen vastavoiman luomi-
nen USA:lle onnistuisikin, Wallgren halu-
aa vielä kyseenalaistaa pohjoismaiden tar-
peen olla mukana siinä.

”Vielä vahvempaa vastavoimaa syntyisi,
jos kansainvälisessä kanssakäymisessä olisi
lisäksi erillinen pohjoismainen ääni.”

Hyvinvointipalvelut
kiinnostavat kansaa

Thomas Wallgren korostaa, että hänen
kantansa eivät ole kiveen hakattuja, vaan
hän haluaa ennen kaikkea enemmän kes-
kustelua EU-kysymyksistä. Kuinka sitten
suomalaiset saataisiin aktivoitua keskuste-
lemaan ja perehtymään EU-asioihin?

”Jokapäiväinen tarve on se, että päivä-
hoito, koulu, vanhustenhoito ja sosiaali-
turva toimivat. Olen huomannut, että kun
alkaa puhua näistä ja siitä, miten perustus-
laki antaa EU:lle välineitä kaupallistaa hy-
vinvointipalvelut, silloin ihmiset kiinnos-
tuvat. Ongelma on se, että kaupalliset
uhat on kätketty niin vaikeaselkoisiin mää-
räyksiin, että joutuu tekemään aikamoisen
työn ennen kuin tämän asian saa esille.”

Wallgren pyrki vuoden 1996 vaaleissa
Europarlamenttiin Vaihtoehto EU:lle -liik-
keen listalta. Tällä kertaa hän ei ole ehdol-
la, koska ei ole sopivaa puoluetta ja per-
heenisän tehtävät ovat etusijalla. Hän kan-
nustaa kuitenkin ihmisiä äänestämään,
vaikka ymmärtääkin myös niitä, jotka ha-
luavat protestoida EU:n ylläpitämää de-
mokratiailluusiota vastaan.

”Yleinen ja yhtäläinen äänestysoikeus
on demokratian välineistä tärkeimpiä ja
pyhimpiä. Siitä ei pidä heppoisin perus-
tein luopua.” •

EU:n perustuslakiluonnos: http://europa.eu.int/

futurum/constitution/index_fi.htm

hin saa puuttua vain hyvin monimutkais-
ten mekanismien kautta.”

Inhottavampi supervalta
kuin USA?

Kolmannen tarinan kohdalla, vastavoi-
man luomisessa Yhdysvalloille, perustus-
laki näyttäytyy myönteisemmin.

”Hyvinkin inhottava, yhtiöiden etuja
ajava ja sotilaallisesti tehokas EU, joka ei
välitä ollenkaan demokraattisuudesta eikä
solidaarisuudesta, voi pelkällä olemassa-
olollaan olla myönteinen vastapaino
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Kun sisu siirtyi Ruotsiin
TEKSTI JORMA MÄNTYLÄ

Viime vuoden merkittävimpiä
mediatapahtumia oli Ruotsin
kansanäänestys liittymisestä
rahaliitto Emuun 14. syys-
kuuta 2003. Äänestyksen
tulos yllätti: valtavasta
eurorummutuksesta huoli-
matta ruotsalaiset pitivät
rahansa. Kulttuurivihkot
tapasi voittaneen puolen
aktivistin, Ruotsin Vasem-
mistopuolueen poliittisen
sihteerin Matti Paanasen.
Samalla selvisi, miksi ruotsa-
laiset hylkäsivät euron.

erilaiset yhteiskunnalliset näkemykset jul-
kisuuteen. Edelleen sanotaan, että omistus
ei vaikuta tiedotusvälineiden sisältöön.

Väitteet varmaan pitävätkin paikkansa
– normaalioloissa. Suurten yhteiskunnal-
listen tapahtumien ja poliittisten vedenja-
kajien kohdalla asetelma näyttää muuttu-
van. Lähihistoriasta voidaan osoittaa aina-
kin kaksi merkittävää tapahtumaa, joiden
yhteydessä tiedotusvälineiden omistajat
ovat eri menetelmin käyttäneet omistuk-
sen tuomaa valtaa vaikuttaakseen median
sisältöön. Ensimmäinen oli Suomen kan-

sanäänestys liittymisestä Euroopan unio-
niin vuonna 1994, jolloin kolme suurinta
lehtitaloa käynnisti näkyvän kampanjan
EU:n puolesta. Toinen vastaava tapahtu-
ma, vaikkakin eri tavoin toteutunut, oli
Ruotsin viimesyksyinen kansanäänestys
liittymisestä rahaliitto Emuun.

Ruotsi on Suomen tärkein kilpailijamaa
kansainvälisillä markkinoilla. Ei ole yh-
dentekevää, mitä valuuttaa kilpailija käyt-
tää. Poliittinen ja taloudellinen eliittimme
teki uhkarohkean tempun liittäessään
vuonna 1999 Suomen ainoana pohjoismaa-
na Saksan dominoimaan rahaliitto Emuun.
Euroalueen päämaiden kansantalouksien
suhdannekierto on erilainen kuin Suomen.
Kun Suomi oli menettänyt Emussa finans-

S itoutumattomilla lehdillä ja tiedo-
tusvälineillä on tapana sanoa, että
ne ovat tasapuolisia ja päästävät

”Ei, ensin maksu, sen jälkeen saatte kurkistaa laatikkoon.” Häviät Emussa. Äänestä ei 14. syyskuuta.

TUKHOLMA/HELSINKI
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sipolitiikan instrumentit Euroopan keskus-
pankille, oli vaara, että Ruotsi voi käyttää
itsenäistä valuutta- ja finanssipolitiikkaa
saavuttaakseen kilpailuetua kansainvälisillä
markkinoilla.

Uutisista tuli propagandaa

Ruotsin mahdollinen kilpailuetu huoles-
tutti Suomen euroeliittiä. Ajateltiin myös,

että ei-äänten voitto voisi horjuttaa Suo-
men Eurooppa-politiikan uskottavuutta.
Tällaisessa tilanteessa lehdistö ei voinut
olla puolueeton ja tasapuolinen. Siksi
Ruotsin Emu-äänestyksen alla nähtiin me-
dioissa erikoinen, joskaan ei kovin yllättä-
vä näytelmä.

Ruotsalaislehdet asettuivat euron puo-
lelle, kuten suomalaiset, mutta motiivit
olivat hieman erilaisia.

”Kyllä eurolle -kampanjoinnilla oli
Ruotsissa noin kymmenkertaiset taloudel-
liset resurssit ja tiedotusylivoima eurokrii-
tikkoihin verrattuna”, arvioi Ruotsin Va-
semmistopuolueen poliittinen sihteeri ja
suomalaisvastaava Matti Paananen.

Massiivisesta propagandasta ja pelotte-
lusta huolimatta ruotsalaiset eivät taipu-
neet, vaan äänestivät demokratian puoles-
ta.

”Kansanäänestyksen jälkeen Vasemmis-
topuolueemme antoi julkilausuman, jonka
mukaan sisu on siirtynyt Suomesta Ruot-
siin”, Paananen ylpeilee puoluetoimistossa
Tukholmassa.

Ruotsin suurimmat lehdet Dagens Nyheter
ja Svenska Dagbladet lähentyivät toisiaan
kampanjoinnin aikana. Molemmat tukivat
euroalueeseen liittymistä, DN ehkä hie-
man maltillisemmin.

Suomalaiset tiedotusvälineet ja poliiti-
kot osallistuivat Ruotsin Emu-kampanjoin-
tiin aktiivisesti, ja jos mahdollista vielä yk-
sipuolisemmin kuin ruotsalaiset mediat.
Käytännössä vain euromyönteisiä näke-
myksiä tuotiin esiin. Suomen eurokriitikot
poistettiin julkisuudesta Ruotsin kansanää-
nestyksen alla. Kymmenet suomalaiset po-
liitikot matkustivat Ruotsiin houkuttele-
maan ruotsalaisia äänestämään ”oikein”.
Lauri Ihalainen, Elisabeth Rehn, Matti
Vanhanen, Paavo Lipponen ja monet
muut vetosivat euron puolesta uutismuo-
toon naamioiduissa haastatteluissa niin
suomalaisissa kuin ruotsalaisissa tiedotus-
välineissä. Claes Andersson kuljetettiin
Ruotsin työnantajaliiton rahoilla puhu-
maan ruotsalaisille euron erinomaisuudes-
ta.

Lähes kaikkien suomalaispoliitikkojen
ja -lehtien kirjoitukset noudattivat samaa
kaavaa. Ainoana pohjoismaana Emuun liit-
tynyt Suomi pyrittiin esittämään ruotsalai-
sille jonkinlaisena mallimaana ja Pohjolan
edelläkävijänä, josta Ruotsin tulee ottaa
oppia. Yleisradiokin osallistui kampanjoin-
tiin, kun mielipidetiedustelut osoittivat
Ruotsin suuren siirtolaisväestön suhtautu-
van muuta väestöä myönteisemmin eu-
roon. Suomen tv:n lähetykset näkyvät
Ruotsissa laajoilla alueilla, joissa asuu suo-
malaisväestöä. Ylen kampanjointi oli niin
näkyvää, että voi ainakin kysyä, oliko ta-
voitteena vaikuttaa Ruotsin laajaan suoma-
laiseen siirtolaisväestöön.

Haluatko asua suurvallan alueella? Siispä äänestät Kyllä Emulle.
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Protesti EU:n
demokratiavajetta vastaan

Ruotsalaiset lähes hukutettiin euromyön-
teiseen propagandaan. Silti kansanäänes-
tyksen tulos oli selvän kielteinen: 55,9 %
ei, 42,0 % kyllä, 2,1 % tyhjää.

Miksi ruotsalaiset torjuivat liittymisen
rahaliitto Emuun?

Ruotsin tv teki äänestyspaikoilla laajan
haastattelututkimuksen. Sen mukaan kaksi
tärkeintä syytä äänestää ei eurovaluutalle
olivat demokratia (67 prosenttia) ja kan-
sallinen itsemääräämisoikeus (62 prosent-
tia). Tämän jälkeen tulivat taloudelliset
syyt, kuten korkopolitiikka, sosiaaliturva,
talous, hinnat ja työllisyys (60–51 pro-
senttia).

”Kysymys oli ensisijaisesti vallasta.
Ruotsalaiset eivät halunneet luovuttaa lisää
valtaa Euroopan unionille, eivätkä nimen-
omaan epädemokraattisena pidetylle Eu-
roopan keskuspankille”, tulkitsee Matti
Paananen.

Ruotsin kansanäänestys oli Paanasen
mielestä mielenosoitus EU:n demokratia-
vajetta vastaan. Hän perustaa näkemyk-
sensä Ruotsin television tutkimukseen. Eu-
roopan keskuspankin hallitsema eurova-
luutta tulkittiin Ruotsissa poliittiseksi va-
luutaksi, jonka avulla rakennetaan Euroo-
pan liittovaltiota ja siirretään valtaa pois
Ruotsista.

Ruotsin tv:n tutkimus voi auttaa ym-
märtämään propagandan tehottomuutta.
Kun kampanjan aikana tuotiin lähes yksi-
puolisesti esiin vain yksi näkökulma, on
ymmärrettävää, että demokratiaan ja kan-
salaiskeskusteluun tottuneet ruotsalaiset
suhtautuivat kriittisesti tiedotusvälineiden
tarjontaan.

Yhdensuuntainen tiedotus symboloi
EU:n demokratiavajetta ja heikensi samal-
la propagandan uskottavuutta.

Euroalueen
massatyöttömyys

Ruotsin kansanäänestyksessä demokratia
ja valta olivat keskiössä. Silti yli puolelle
ruotsalaisista myös taloudelliset tekijät
painoivat ei-äänten suuntaan. Talouden
merkitys äänestäjille oli ei-puolella huo-
mattavasti suurempi kuin kyllä-puolella.

Esimerkiksi OECD:n taloustilastot
osoittivat, että talouskasvu euroalueella on

hitaampaa kuin sen ulkopuolisissa Länsi-
Euroopan maissa Ruotsissa, Norjassa,
Tanskassa, Englannissa ja Sveitsissä. Lähes
musertavia ovat työttömyysluvut. Euroalu-
eella työttömyys on ollut noin kaksinker-
taista euroalueen ulkopuolisiin maihin ver-
rattuna. Näitä lukuja ei löydy suomalaisten
lehtien taloussivuilta.

Euroalueen massatyöttömyys vaikutti
ruotsalaisiin enemmän kuin euron vähäiset
edut, kuten hintavertailut ja matkustelun
helpottuminen. SAK:n puheenjohtajan
Lauri Ihalaisen vetoomukset Ruotsin Emu-
jäsenyyden puolesta valuivat hiekkaan.
Ruotsalaiset tiesivät Suomen suurtyöttö-
myyden, joka Emu-aikana ei ole osoitta-
nut lievenemisen merkkejä. Työttömyy-
den kannalta euro-Suomi ei ole Pohjolan
mallimaa, vaan peränpitäjä.

Ihalaisen johtama SAK on lujasti sitou-
tunut rahaliitto Emuun. Ruotsin demarive-
toisen ammatillisen keskusjärjestö LO:n ri-
vit hajosivat, eikä LO kyennyt ohjaile-
maan jäsenistönsä kantaa. Monia LO:n ak-
tivisteja askarrutti, paitsi euroalueen suur-
työttömyys, myös ammattiyhdistysliik-
keen heikkenevä asema Emu-oloissa.

Ruotsin tv:n tutkimuksen mukaan euro-
alueen synkkä työttömyys vaikutti voi-
makkaimmin nuoriin. Kaikkein jyrkimmin
euroa vastustivat 18–21-vuotiaat, joista 70
prosenttia äänesti vastaan.

Kuolema propagandan
välineenä

Ruotsin Emu-kansanäänestyksen tragedia
oli ulkoministeri Anna Lindhin murha nel-
jä päivää ennen vaalia. Se oli täydellinen
yllätys ja aiheutti aitoa hämmennystä tie-
dotusvälineissä.

Silti heti murhenäytelmän jälkeen oli
merkkejä siitä, että kyllä-puoli yritti käyt-
tää Lindhin ruumista propagandavälinee-
nä, kun mielipidetiedustelut osoittivat eu-
rokielteisyyden selvää johtoa. Lehdistä
saattoi lukea: ”Anna Lindhin viimeinen
tahto: äänestäkää kyllä!” Sekä Suomen että
Ruotsin lehdistössä puhuttiin myötätunto-
äänistä, joita Lindhin kuoleman uskottiin
ja toivottiin tuovan eurovaluutalle.

Ruotsin tv:n tutkimuksen mukaan 88 %
euroa vastaan äänestäneistä ilmoitti, että
merkittävien henkilöiden kannanotoilla ei
ollut vaikutusta äänestyspäätökseen, vaan
syyt äänestää euroa vastaan olivat toisaal-
la. •

LISÄTIETOA

SVT Valu 2003: Sveriges Televisions vallokalsun-

dersökning vid folkomröstningen 2003 (perustuu

10 731 haastatteluun äänestyspaikoilla kansanää-

nestyksen yhteydessä).

OECD:n taloustilastot työllisyydestä ja talouskas-

vusta 2001–02, osoitteessa http://www.oecd.org/

statistics. Viitattu 6.8.2003.

Matti Paananen.
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Ruotsin ”demokratian tukipylväät” eivät anna rahaa kirjalliseen
toimintaani, mutta vapaamieliset ja konservatiivit antavat. Ketkä
tässä jaossa ovat poliittisesti oikealla ja ketkä vasemmalla?

Vasemmistolaisiksi on aina määritelty he, jotka haluavat mer-
kittäviä yhteiskunnallisia muutoksia, ja oikeistolaisiksi he, jotka
vastustavat tällaisia muutoksia. Ennen kaikkea jakolinja kulkee
suhtautumisessa yksityiseen omistusoikeuteen.

Nyt liberalismi ja sosialidemokratia lähentyvät toisiaan. Tämä
johtuu siitä, että pääoman etuja ajavat organisaatiot ja työväenlii-
kekin tekevät niin. Ne pyrkivät säilyttämään status quon. Vastaa-
valla tavalla liberalismi ja konservatismi sulautuivat yhteen vuo-
den 1848 jälkeen, kun porvaristo ja aatelisto keksivät, että päävas-
tustaja oli teollisuustyöväestö. Nykyään valtaapitäviä ei pelota
työväenluokka, vaan kasvava älymystö.

Marxilaiset konservatiiveina

Sana reformi merkitsi alunperin samaa kuin vallankumous, toisin
sanoen ratkaisevaa askelta taaksepäin aikaisempaan, onnellisem-
paan olotilaan. Kun englantilaiset vuonna 1688 olivat tehneet
mainion vallankumouksensa, he olivat vakuuttuneita siitä, että oli-
vat palanneet Kaarle I:n aikaan.

Tämä näkemys elää myös Marxin ajattelussa: vallankumous
tehdään viime kädessä kommunismin saavuttamiseksi, joka on
korkeamman asteen alkuyhteisö. En puutu tässä siihen, onko
kommunistinen tuotantotapa mahdollinen. Selvää on kuitenkin,
että vaikka Marx loi kielteisessä mielessä käyttämänsä käsitteen
”utopistinen sosialismi”, hänen omassa ajattelussaan oli voimak-
kaita utopistisia piirteitä.

Sanat reformi ja vallankumous saivat vasta Ranskan vallanku-
mouksen aikana sen merkityksen, jonka näihin päiviin saakka
olemme niille antaneet. Nykyään sanat ”modernisoiminen” ja ”uu-
distaminen” merkitsevät kuitenkin ihmisten elinehtojen heikentä-
mistä. Marxilaiset ovat siis konsevatiiveja, kuten konservatiivit ja
vapaamieliset, samalla kun työväenliike ja liberaalit ovat radikaa-
leja. Kaikki kääntyy ympäri ja päättyy siihen, että puoluejärjestel-
mä rikkoutuu (tai pikemminkin rikotaan, sillä mikään ei tapahdu
itsestään).

Taistelu palkkatyön ja pääoman välillä on yhä olemassa. Risti-

riita kulkee kuitenkin myös niiden, jotka haluavat säilyttää ja ke-
hittää elämää ja kulttuuria, ja niiden, jotka haluavat säilyttää mä-
däntyvän valtiomonopolistisen kapitalismin, välillä. Jälkimmäiset
sanovat haluavansa ”modernisoida” ja ”uudistaa”. Tämä ristiriita
luo uusia ja elinvoimaisia liittoutumia.

Kesäkuun lista haastaa puoluejärjestelmän

Ruotsissa nähdään kesäkuun EU-vaalien edellä, kuinka 100 vuotta
vanha puoluelaitos on romahtamassa. Ryhmä talousmiehiä ja po-
liitikkoja on muodostanut vaaleihin Kesäkuun lista (Junilistan) -
nimisen puolueen. Heidän mielestään Euroopan unionin on olta-
va luonteeltaan internationalistinen (kansojen välinen), eikä sitä
saa kehittää kosmopoliittiseksi (ylikansalliseksi) supervallaksi.
Kosmopoliitilla ei ole isänmaata, koska hän määrittelee itsensä
maailmankansalaiseksi. Kansainvälisyyden perusta on kansa.

Kesäkuun listan ovat muodostaneet noin kuusikymppiset talo-
ustieteilijät ja poliitikot, eikä sen ehdokkaina ole julkkiksia. Sen
perustajat ovat olleet tai ovat sosialidemokraattisen puolueen,
maltillisen kokoomuksen tai kristillisdemokraattien jäseniä. Aloit-
teentekijä, entinen Norbankenin ekonomisti Nils Lundgren, on
suljettu ulos sosialidemokraateista, koska hän oli mukana muo-
dostamassa uutta puoluetta. Lähimmät kilpailijapuolueet (sosiali-
demokraatit, kokoomus ja kristillisdemokraatit) ovat hallinnollisin
keinoin yrittäneet estää Kesäkuun listan osallistumisen vaaleihin,
mutta eivät ole onnistuneet. Erään mielipidemittauksen mukaan
jopa 25 % ruotsalaisista olisi valmiita äänestämään uutta puoluet-
ta.

Kesäkuun lista valmistaa tietä kapitalistiselle eurooppalaiselle
rakenteelle, joka voi toimia perustana myös sosialistiselle isän-
maiden Euroopalle. Se on ideologisesti sukua Tanskassa vaikutta-
valle Kesäkuun liikkeelle. Molempien edustajat ovat rehellisiä
porvareita, jotka haluavat maansa parasta oikeudenmukaiselta, ka-
pitalistiselta perustalta.

Nykyisen puoluelaitoksen alta kaivetaan maata. Useita keskei-
siä kysymyksiä, joihin vallitseva oikeisto–vasemmisto-asteikko ei
sovellu, on tulossa päiväjärjestykseen. On naurettavaa esimerkiksi
uskoa Vasemmistopuolueen tavoin siihen, että maan ongelmat
voitaisiin ratkaista vain eroamalla EU:sta, koska mantereemme on
kirjaimellisesti yhdistetty putkilla. Kapitalismi on aina yhdentä-
nyt maailmaa. Kapitalismi kyntää pellon, sosialismi kylvää ja kan-
sa korjaa sadon.

Ruotsin sadan vuoden takainen vasemmisto, liberaalit ja sosiali-
demokraatit, ovat nykyään kaksi mädäntyvää organismia, jotka
ovat yhdistymässä. Tämä nähtiin esimerkiksi Emu-äänestyksen
yhteydessä. Tällainen kehitys tekee myös vastapuolen, humanis-
tien, liittoutumisen mahdolliseksi. Saamme uuden oikeiston ja uu-
den vasemmiston, jotka soveltuvat meidän aikaamme. •

Käännös: Elias Krohn.

TEKSTI ULF MODIN

Ruotsin EU-vaaleissa on tarjolla perinteisten puoluei-
den lisäksi puoluerajat ylittävä EU-kriittinen Kesäkuun
lista. Ulf Modin uskoo esseessään, että Kesäkuun lista
on yksi merkki vanhojen aatteellisten jakolinjojen
kääntymisestä kokonaan uuteen uskoon.

Vanha puoluejärjestelmä murentuu

E S S E E

J o muutamia vuosia olen ymmärtänyt, että ajatuksiani vastus-
tavat liberaalit ja työväenliike ja niitä tuetaan marxilaisten,
vapaamielisten ja konservatiivien keskuudessa. Suomen ja
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ritannian suhde Euroopan unio-
niin on aina ollut vaivalloinen,
jopa vaivautunut. Ongelmalli-

nen suhde juontaa juurensa toisen maail-
mansodan jälkeiseen aikaan, jolloin Britan-
nia päätti jättäytyä eurooppalaista yhteis-
tyotä edistävien sopimusten ulkopuolelle.
Britannia liittyi Euroopan yhteisön jäse-

TEKSTI ANNA MIKKOLA

Toisin kuin Suomessa Isossa-
Britanniassa EU-kriittisyyttä ei
ole lakaistu maton alle. Kaksi-
puoluejärjestelmän vuoksi
keskustelu ei silti ole sielläkään
kovin monipuolista, vaan pikem-
minkin jatkuvaa kiistelyä siitä,
ollako vai eikö olla mukana
EU:ssa. Tämä näkyy myös nyt,
kun Britannia alkaa valmistautua
pääministeri Tony Blairin yllättäen
lupaamaan kansanäänestykseen
EU:n perustuslaista.

Britannian EU-keskustelu on    
neksi vuonna 1973, pitkän veivaamisen
jalkeen. Liittymiselle haettiin kansan hy-
väksyntä jälkeenpäin: Labour järjesti kan-
sanäänestyksen päästyään valtaan 1975.
Siitä eteenpäin Britannian Eurooppa-kes-
kustelua on hallinnut väittely jasenyyden
todellisista hyödyistä.

Keskustelua ei käydä niinkään siitä, mi-
ten Britannia voisi ajaa kantojaan EU:ssa
tehokkaimmin, vaan siitä, tulisiko sen olla
jäsen ollenkaan. Tulevassa EU:n perustus-
lakia koskevassa kansanäänestyksessäkään
kysymys ei niinkään ole siitä, hyväksyvät-
ko britit perustuslain sisällön, vaan siitä,
haluavatko he olla EU:ssa vai eivät – tai
näin ainakin poliittinen eliitti pyrkii asian
esittämään.

Kaksipuoluejärjestelmän
vaihtuvat roolit

Suomessa euroskeptikot tuskailevat margi-
naalista rooliaan julkisessa EU-keskuste-
lussa. Vallitseva ilmapiiri suosii historiasta
tuttua vaihtoehdotonta ulkopolitiikkaa.

Annetaan ymmärtää, että pienen maan
etujen ajaminen edellyttää loputonta yh-
teistyöhalukkuutta ja kaikkiin mahdollisiin
ytimiin pyrkimistä. Britanniassa euroskep-
tiset ja EU:ta vastustavat mielipiteet eivät
ole marginaalissa, vaan niitä esitetään päi-
vittäisessä julkisessa keskustelussa todelli-
sina vaihtoehtoina. Kun suurimmassa
osassa EU:n jäsenmaita poliittisen eliitin
enemmistö kannattaa integraatiota ja sen
syventämistä, Britanniassa pääoppositio-
puolue on jopa aggressiivisen EU-kieltei-
nen.

Vaikka Britanniassa julkinen keskustelu
ei ole niin vaihtoehdotonta kuin Suomes-
sa, sielläkään se ei ole kovin monipuolista:
esillä on vain kaksi toisensa poissulkevaa
vaihtoehtoa. Kaksipuoluejärjestelmän yksi
seuraus on se, että poliittinen väittely on
monesti mustavalkoista vastakkainasette-
lua, enemmän ehdottoman kannattamisen

Kuvassa Britannian konservatiivipuolueen johtaja
Margaret Thatcher on vierailulla Natossa vuonna
1977.
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   mustavalkoista

tai vastustamisen rituaalia kuin mielekästä
ja sisällökästä keskustelua erilaisista vaih-
toehdoista. Järjestelmän puitteissa puolu-
eet myös vaihtavat suhtautumistaan unio-
niin tasaisin väliajoin, lähinnä sen mukaan,
sattuvatko ne olemaan hallituksessa vai
oppositiossa. Nykyisin Euroopasta innos-
tuneen Labourin ohjelmassa vaadittiin
1980-luvun alussa EY:stä eroamista.

Kaksipuoluejärjestelmä takaa myös sen,
etteivät pienemmät puolueet pääse menes-
tymään. Vaalijärjestelmä ja poliittinen ym-
päristö ei jätä pienpuolueille laitavasem-
mistosta äärioikeistoon juurikaan muita
vaihtoehtoja kuin Labourin ja Konservatii-
vien – ja sitä kautta nykymenon – koko-
naisvaltaisen vastustamisen. Laitavasem-
misto vastustaa EU:ta sen kapitalistisen
luonteen takia, äärioikeisto sen itsenäi-
syyttä murentavien piirteiden ja maahan-

muuton lisääntymisen tähden. Ainoa var-
teenotettäva pienpuolue on Liberaali-
demokraatit. Se saattaa olla ensimmäinen
potentiaalinen nousija, jos tai kun äänestä-
jät päättävät olla kannattamatta kumpaa-
kaan nykyisistä pääpuolueista.

Euroopan laidalla

Brittiläistä identiteettiä määrittää useampi
poliittis-historiallinen kenttä, joista Eu-
rooppa on vain yksi. Varsinkin Irakin so-
dan kontekstissa on selvää, että angloame-
rikkalainen juonne – joka loppujen lopuksi
on brittiläisen imperiumin juonne – on
edelleen tärkeässä asemassa Britannian ul-
kopolitiikassa. Sopeutuminen pienen Eu-
roopan reunalla sijaitsevan saarivaltion ja
vain yhden EU:n jäsenmaan rooliin on
henkisesti hankalaa valtiolle, joka pitkään

hallinnoi maailman suurinta imperiumia.
Erityisen hankalaa se on konservatiivipuo-
lueen sille sektorille, joka haikailee impe-
riumin aikoja ja kokee EU:n yhdentymi-
sen eräänlaisena apokalypsina, imperiumin
– ja brittiläisyyden – rappeutumisen vii-
meisena niittinä.

Labourin viimeisimmän vallassaolon ai-
kana on Euroopan lisäksi noussut kuumak-
si keskustelunaiheeksi Britannian oma
unioni. On väitetty, että Tony Blairin ai-
kana Britanniassa on toteutettu suurin pe-
rustuslaillinen muutosprosessi satoihin
vuosiin. Labourin ohjelmaan on kuulunut
Konservatiiveille täysin ennenkuulumaton
hajauttaminen, jolla alueellista itsehallin-
toa on lisätty. Skotlannin parlamentti ja
Walesin edustajakokous ovat siitä parhaita
esimerkkeja. Samanaikaisesti on noussut
esiin brittiläisen identiteetin toissijaisuus:

Franco Frattini, Silvio Berlusconi, Tony Blair ja Jack Straw Euroopan unionin kokouksessa 2003.
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se on rakennettu useamman eri kansalli-
suuden yläkäsitteeksi valtiossa, jossa po-
liittinen päätäntävalta on perinteisesti kes-
kitetty Lontooseen.

Brittiläinen identiteetti on monessa
mielessä rakennettu asettamalla se vastak-
kain Euroopan kanssa: brittiläisyys on jo-
tain mitä eurooppalaisuus ei ole. Tähän on
vaikuttanut se yksinkertainen maantieteel-
linen tosiseikka, että Britannia on saarival-
tio. Se on siksi voinut koko historiansa
ajan välttää pitkäaikaista sitoutumista
mantereen asioihin. Tällainen asennoitu-
minen eli vahvana poliittisessa valtavirras-
sa viela 1980-luvulla: Margaret Thatcher
totesi, ettei ainakaan hänen elinaikanaan
Euroopasta ole tullut Britanniaan mitään
hyvää.

Blairin takinkääntö

Tony Blairin hallituksen kanta kansanää-
nestykseen EU:n perustuslaista oli pitkään

ehdottoman kielteinen. Argumentti oli
pitkälti sama kuin Suomessa: perustuslaki-
ehdotus on vain sopimus, joka ei muuta
EU:ta niin radikaalisti, että olisi mielekästä
alistaa se kansanäänestykselle.

Blairin päätöksen taustoja ja seurauksia
on spekuloitu Britannian lehdistössä laa-
jasti. Kansanäänestys on luvattu järjestää
vasta parlamenttivaalien jälkeen, joita vei-
kataan järjestättäväksi ensi vuonna. Blairin
päätös siis ryöstää konservatiiveilta yhden
vaaliaseen parlamenttivaaleissa. Toisaalta
on huhuttu, että päätöksen takana olisi ul-
koministeri Jack Straw’n painostus päämi-
nisteriä kohtaan, mikä asettaa Blairin auk-
toriteetin kyseenalaiseen valoon. Muuten-
kin Blairin periksiantamista pidetään heik-
kouden merkkinä – ei siis positiivisena asi-
ana, kuten voisi olettaa silloin, kun polii-
tikko päättää toimia kansan enemmistön
haluamalla tavalla.

Toisaalta radikaali käänne Britannian
EU-politiikassa voidaan nähdä myös osa-

na Blairin taistelua poliittisesta tulevaisuu-
destaan. Irakin sodan aiheuttamat sisäpo-
liittiset kriisit kasautuvat tavalla, jota hän
tai Labour eivät kykene hallitsemaan. On
jopa alettu puhua Blairista rasitteena La-
bourille seuraavissa vaaleissa. Mielipide-
mittausten mukaan oleellista Blairin poliit-
tisen tulevaisuuden kannalta ei olekaan ää-
nestäjien mielipide tai Konservatiivien
kannat, vaan pääministerin kannatus oman
puolueensa sisällä. Historia kertoo, miten
vahvat ja karismaattiset johtajat putoavat
vallasta: Margaret Thatcherin pääministe-
riys ei loppunut äänestäjien tai Labourin
toimesta, vaan Konservatiivien sisäisen
päätöksen tuloksena.

Kansanäänestyspäätöksellä on myös eu-
roopanlaajuisia vaikutuksia. Erityisen epä-
miellyttävä se oli varmastikin Ranskassa ja
Saksassa, joissa poliitinen eliitti on niin
ikään ollut kansanäänestyksen järjestämis-
tä vastaan. Britannian hallituksen päätös
aiheuttanee painetta myös Ranskan ja Sak-

George Bush ja Tony Blair Pohjois-Atlantin liiton (Naton) tilaisuudessa.
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san johtajille.
Sekä Labourin että Konservatiivien EU-

myönteiset tahot pitänevat kansanäänes-
tyspäätösta helpottavana: se antaa vihdoin
mahdollisuuden keskustella EU:n luon-
teesta ja Britannian tulevaisuudesta avoi-
mesti. Kyse on myös Labourin uskotta-
vuudesta: alueellista itsehallintoa ajavalle
puolueelle osoittautui hankalaksi selittää,
miksi se on toisaalta ajanut pormestarivaa-
leja yksittäisiin kaupunkeihin, mutta ei ole
valmis alistamaan EU:n perustuslakia kan-
sanäänestykseen.

Labour pyrkii tekemaan kansanäänes-
tyksesta valintakysymyksen, jossa kansa-
laiset päättävät lopullisesti, onko Britannia
EU:ssa vai ei. Samaan pyrkivät Liberaali-
demokraatit, jotka Blairin päätös on jättä-
nyt suhteellisen epämiellyttävään tilantee-
seen. Liberaalidemokraatit ovat EU-
myönteisiä, mutta ovat myös vaatineet
kansanäänestystä kovaan ääneen. On ylei-
sesti tiedossa, että kyllä-tuloksen saaminen
kansanäänestyksessä on varsin epätoden-
näköistä. Tämä sopii Konservatiiveille,
jotka kampanjoivat tunnuksella ”Euroopas-
sa, mutta ei Euroopan vietävänä”, mutta ei
Liberaalidemokraateille, jotka EU-myön-
teisinä käyvät nyt valmiiksi häviämään
tuomittua taistelua. Ennen Blairin päätöstä
Liberaalidemokraateille sopi varsin mai-
niosti kannattaa kansanäänestystä siinä us-
kossa, ettei se toteudu.

On epäselvää, mitä tapahtuu, jos ja kun
britit torjuvat perustuslakiehdotuksen.
Blair itse on sanonut, ettei tiedä mitä sel-
laisen tuloksen jälkeen tehdään. EU:n ta-
voista toimia tiedämme kuitenkin, ettei ai-
noa mahdollisuus ole Britannian jättäyty-
tyminen unionin ulkopuolelle. Ranska ja
Saksa ovat ilmaisseet halunsa muodostaa
syvemmän integraation ytimen, mikäli osa
maista torjuu perustuslain. Britannialla voi-
si olla mahdollisuus neuvotella sille sopiva
erillissopimus, samaan tapaan kuin Tans-
kan kanssa toimittiin sen torjuessa
Maastrichtin sopimuksen kansanäänestyk-
sellä. Toisaalta Britannian johdolla voisi
muodostua toinen integraatiovaihtoehto
myös muille EU-maille, joissa sopimus hy-
lätään. On myös mahdollista, että sopimus
torjutaan useammassa muussa maassa jo
ennen kuin Britanniassa päästään äänestä-
mään. Siinä tapauksessa on kyseenalaista,
onko Blairin lupauksella enää mitään mer-
kitystä. •
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Kansalaisyhteiskunta mittaa
europropagandan uskottavuuden
TEKSTI JORMA MÄNTYLÄ

Viestinnän tutkija Heikki
Heikkilän mukaan historia on
osoittanut, että massiiviset
propagandakampanjat
kääntyvät helposti tarkoitus-
taan vastaan. EU-propagan-
dan keinot ovat hienostuneet:
aiemman yksisuuntaisen
tyrkytyksen sijasta nyt tun-
nustetaan myös ristiriidat.
Hyvä esimerkki tästä on
Euroopan parlamentin kus-
tantama sarjakuva-albumi
Myrkkyjoen salaisuus.

distä ja televisiosta. Kadulla tai tien varrel-
la voi olla rakennustyömaan kyltti, jossa
kerrotaan Euroopan unionin osallistuvan
siltojen tai vesijohtojen rakentamiseen.

Silti kansalaiset kokevat EU:n etäiseksi
ja vieraaksi. Viime eurovaalien äänestys-
prosentti oli hädin tuskin yli 30, ja uusim-
mat mielipidekyselyt lupaavat passiivisuu-
den jatkuvan tämän kevään eurovaaleissa.

Miksi propaganda ei tehoa? Onko vika
Euroopan unionissa, propagandassa vai
vastaan pyristelevissä kansoissa ja kansa-
laisyhteiskunnissa?

Kulttuurivihkot kävi tapaamassa tutkija-
tohtori Heikki Heikkilää Tampereen yli-

opiston Journalismin tutkimusyksikössä.
Muutama vuosi sitten erinomaisin maine-
sanoin väitellyt Heikkilä ilmoittaa erikois-
aiheekseen kansalaisjournalismin, journa-
lismikritiikin sekä tietoverkon ja kansalais-
ten suhteen. Heikkilä osallistui vuoden
1994 kansanäänestyksen jälkeiseen Suo-
men Akatemian tutkimusprojektiin EU-ky-
symys, kansalainen ja tiedonvälitys. Tuloksena
oli laaja tutkimusraportti Kansa euromyllyssä
(Yliopistopaino 1996).

S uomessa on lähes mahdotonta
olla törmäämättä Euroopan unio-
nin propagandaan. Sitä tulvii leh-
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Heikkilä istuu pienessä työhuoneessaan
Tampereen Yliopistonkadun varrella. Hei-
tän kansalaisyhteiskunnan tutkijalle pro-
vosoivan väitteen: EU ei ole kansalaisten
eikä kansalaisyhteiskunnan hanke, vaan
pienen ja suppean taloudellisen ja poliitti-
sen eliitin projekti.

”Aika pitkälle joudun tuohon yhty-
mään. EU on sen mittaluokan projekti,
että on vaikea löytää historiallista vastinet-
ta vastaavalle ylhäältä alaspäin suuntautu-
valle hankkeelle”, Heikkilä kommentoi, ja
täsmentää:

”Kuinka iso tai pieni eliitti siinä on, siitä
voidaan keskustella. Mutta EU:n luontee-
seen kuuluu, että se on hyvin teknokraatti-
nen projekti, asiantuntijavetoinen ja kyt-
keytynyt asiantuntija-asemiin. Asiantunti-
jat ja eliitit ovat EU:n kehittämisessä var-
maan aika moninaisia - kyse ei siis ole yh-
tenäisestä pienestä eliittistä, joka ajaa yhtä
tiettyä tavoitetta. Mutta siinä olen samaa
mieltä, että EU:ssa on hyvin teknokraatti-
nen ja elitistinen leima, joka suuntautuu
ylhäältä kansalaisyhteiskuntiin päin.”

Lähentäminen kansalaisiin
ei ole onnistunut

Unioni yrittää kuroa umpeen euroeliitin ja
kansalaisyhteiskunnan välistä kuilua tie-
dottamisen ja markkinoinnin - tai oikeas-
taan propagandan – avulla. Viestinnän tut-
kijat tietävät, että kehittyneissä maissa ja
kansalaisyhteiskunnissa propagandan vai-
kutus on vähäinen. Esimerkiksi Ruotsissa
Emu-äänestyksen alla kansalaiset lähes hu-
kutettiin kyllä-propagandaan, ja silti kansa
äänesti eurovaluuttaa vastaan. Kaiketi sa-
masta syystä erilaiset “kansalaisten Eu-
rooppa” -tyyppiset hankkeet unionin ja
kansalaisten lähentämiseksi ovat syste-
maattisesti epäonnistuneet.

Miten arvioit viestinnän ja erityisesti
kansalaisviestinnän tutkijana: voidaanko
EU:n kaltainen hanke tehdä kansalaisten
omaksi markkinoinnin ja propagandan
avulla?

”Suhtaudun ajatukseen hyvin skeptises-
ti. EEC:n ja EY:n muututtua Euroopan

unioniksi monissa maissa järjestettiin kan-
sanäänestyksiä. Tuolloin käynnistettiin en-
simmäiset suuret propagandakampanjat
kansalaisten taivuttamiseksi hankkeen
taakse – ja joka paikassa päädyttiin suun-
nilleen samoihin päätelmiin, oli tulos kyllä
tai ei näissä kansanäänestyksissä. Propa-
ganda ja erilainen markkinointiviestintä
aiheuttivat ensisijaisesti ei-toivottuja seu-
rauksia. Ne pikemminkin kylvivät epäluu-
loa ja epäluottamusta unionin puolesta pu-
huneita kohtaan.”

”Nyt tilanne onkin muuttunut – tosin
Ruotsin Emu-äänestys saattoi olla vielä
poikkeus. Olen nähnyt viime aikoina hy-
vin vähän suoranaista propagandaa ja
markkinointia unionin puolesta. Pikem-
minkin on siirrytty hyvin näkymättömään
tiedottamiseen. Jos tänään katsotaan, mi-
ten EU:n erilaiset tiedotusorganisaatiot ja
tiedotuspisteet näkyvät Suomessa, niin
vastaus on kai, etteivät näy oikein lain-
kaan. Ne hoitavat varmasti tiedotustehtä-
väänsä, mutta niin, että ihmiset hakevat
sieltä vastauksia kysymyksiinsä, ja vastauk-
sia annetaan. Mutta isoille joukoille suun-
nattu kampanjointi ja julkinen osallistumi-
nen keskusteluun koneistolta puuttuu.
Tämä lienee seurausta siitä, että huomat-
tiin, miten suuri ja massiivinen vyöryn-
omainen propaganda usein saattaa kään-
tyä itseään vastaan.”

Lenin-propagandasta
Myrkkyjoen salaisuuteen

Jos tarkastelemme unionin har-
joittamaa propagandatoimin-
taa, voimme hyvin nähdä,
miten se on muuttunut vuo-
sien varrella. Aluksi se oli
hyvin yksioikoista ja muis-
tutti entisen Neuvostoliiton
Lenin-propagandaa. Sit-
temmin unioni näyttää luo-
puneen suorasta propagan-
dasta ja siirtyneen kohti

avoimempaa, kansalaisyhteiskuntiin suun-
tautuvaa ja keskustelevaa tiedottamista.
Mitä mieltä olet tästä?

”Ilman muuta unionin tiedotustoiminta
on kehittynyt. Mutta niin tapahtuu missä
tahansa toiminnassa, kun sitä harjoitetaan
tarpeeksi kauan. Alkuvaiheessa se oli pal-
jolti yksisuuntaista tiedonvälitystä. Oletet-
tiin, etteivät ihmiset tiedä EU:sta mitään,
ja asiat ratkeavat, kun heille kerrotaan mil-
laisia EU:n instituutiot ovat. Seurasin Eu-
rooppa-tiedotuksen toimintaa vuoden
1994 kansanäänestyksen alla. Se oli esit-
teiden jakamisen lisäksi väärien tietojen

Heikki Heikkilä.

JO
R

M
A

 M
Ä

N
T

Y
L

Ä



30  KULTTUURIVIHKOT 3/2004

oikomista: kun EU-kriitikoilta lipsahti jo-
tain väärin tai epätarkasti, Eurooppa-tie-
dotuksen johtaja tai joku kärkinimi tuli ja
oikaisi julkisesti Helsingin Sanomien yleisön-
osastossa, mitä väärää EU:n vastustajat oli-
vat kulloinkin sanoneet. Toisen suuntaisia
virheitä ei tietenkään kumottu. Tällainen
oli mielestäni jokseenkin kehittymätöntä
markkinointia.”

”Nykyään Eurooppa-tiedotus on vä-
hemmän tyrkyttävää. Eurooppa-tiedotus
ja Europarlamentin tiedotustoiminta on
nykyään oikeastaan aika näkymätöntä.
Tiedotus toimii taustalla ja varoo ärsyttä-
mästä. Sillä on siis hyvin matala profiili.”

”Keinot ovat myös muuttuneet. Euroo-
pan parlamentti on julkaissut sarjakuva-al-
bumin Myrkkyjoen salaisuus. Televisiosta tu-
lee uusia EU:n jäsenmaita käsitteleviä tie-
topaketteja, jotka ovat dokumentteja, hy-
vin neutraaleja ja uutismaisia. Niiden taus-
ta ei ole EU:n tavoiteteksteissä, vaan asioi-
ta katsotaan kunkin maan kulttuurin ja ar-
jen kautta. Tämähän on juuri tietyllä taval-
la kansalaisyhteiskunnan näkökulman lä-
hentymistä. Jutut alkavat näyttää normaa-
leilta, siisteiltä, uutismaiselta journalismilta
– vaikka kyseessä on samalla kampanjoin-
ti.”

Sarjakuva-albumi Myrkkyjoen salaisuus
lienee Europarlamentin onnistuneimpia
tiedotusoperaatioita. Se sai vuonna 2003
Angoulemen sarjakuvafestivaaleilla palkin-
non parhaasta sarjakuvaa apuna käyttäväs-
tä viestintäkampanjasta. Sarjakuvan pää-
osassa on naispuolinen europarlamentaa-
rikko, joka saa kiikkiin luontoa saastutta-
van kemiantehtaan. Lopuksi europarla-
mentti säätää vesipolitiikkaa koskevan di-
rektiivin vastoin kemianyritysten tahtoa.

”Myrkkyjoen salaisuus on sofistikoitu esi-
merkki hyvin tehdystä propagandasta.
Mielenkiintoinen tapaus, älykkäästi tehty:
siitä ei edes heti näe mistä on kysymys.
Sarjakuvaa voi lukea monella tavalla.”

Uusi propaganda
tunnustaa ristiriidat

Myrkkyjoen salaisuus raivostutti kemianteol-
lisuutta ja alan ammattiliittoja eri puolilla
unionia. Muun muassa Suomen Kemian-
liitto arvosteli sitä. Ja ammattiliittohan on,
jos mikä, kansalaisyhteiskunnan organi-
saatio. Saavuttiko propaganda tässä tavoit-
teensa? Sehän pakotti esimerkiksi ammat-
tiyhdistysliikkeessä toimivat miettimään
suhdettaan europarlamenttiin.

”Aivan. Ja se mikä sarjakuvassa on terve-
tullutta, on ristiriitojen tuominen esille.
Intressiristiriidat ja näkemyserothan ovat
politiikkaa ja osa elämää. Tässä näkyy
myös EU:n propagandan muuttuminen.
Ennen EU oli yhtenäinen ja siitä piti vain
tiedottaa oikein. EU edusti hyviä ja oikeita
arvoja, joita kaikki kannattavat, kunhan ne
esitetään oikein. Nyt myönnetään, että
teollisuus ja ympäristö saattavat olla risti-
riidassa keskenään, ja näiden asioiden
kanssa unioni joutuu toimimaan. Ongel-
mien ratkaisut eivät ole kiistattomia, kuten
Myrkkyjoen salaisuus osoittaa.”

Sarjakuva-albumi osoittaa asioiden eri
puolia ja nostaa ne agendalle tavalla, joka
ei jätä ketään kylmäksi. Jatkoa on varmaan
odotettavissa, yhä kehittyneempää tiedot-
tamista ja propagandaa. Tulossa voi olla
uusia televisio-ohjelmia, sarjakuvia, jopa
EU:n sponsoroimia elokuvia. Unionilla-
han on laajoja audiovisuaalisen viestinnän
tukiohjelmia, jotka aikaa myöten realisoi-
tuvat.

Unioni ei kuitenkaan näytä tulevan ai-
empaa lähemmäksi kansalaisia, ainakaan
mielipidetiedustelujen mukaan. Ihmiset pi-
tävät sitä edelleen etäisenä ja vieraana.
Onko EU sittenkin niin leimallisesti eliitin
projekti, että siitä ei saada kansalaisten
”omaa” sofistikoituneimmankaan propa-
gandan avulla?

”On selvää, että tiedottamalla ja mark-
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kinoimalla tai ´promotoimalla´ asiaa ei voi
tehdä tyystin toisenlaiseksi kuin se on.
Kysehän on siitä, että unioni ei ole muka-
na kansalaisyhteiskunnissa, mutta monessa
suhteessa on lähestytty tavoitetta. Kun
katsotaan unionin ja sen tiedottamisen
historiaa jo sammuneesta 1950-luvun hiili-
liitosta tähän päivään, niin onhan sentään
menty kohti kansalaisyhteiskuntaa.”

Käännekohta taisi olla Maastrichtin so-
pimus ja sitä seurannut Tanskan kansanää-
nestys vuonna 1992, joka pakotti muutta-
maan toimintatapoja. Maastrichtissahan
unioni otti selkeän kehityssuunnan kohti
liittovaltiota, jonkinlaista Euroopan Yh-
dysvaltoja. Kuitenkin Eurooppa on aivan
erilainen kuin Yhdysvallat: ei ole yhtenäis-
tä kulttuuria, kieltä eikä talousaluetta. Työ-
voiman ja pääomien liikkuvuus on oleelli-
sesti heikompaa kuin Yhdysvalloissa.
Taustalla lienevät lähes tuhatvuotisten
kansallisvaltioiden kulttuuriset, poliittiset,
uskonnolliset, etniset ja historialliset erot.

”Ei EU:sta tule varmaankaan Yhdysval-
tain kaltaista, mutta toisaalta voisi ajatella
talouden, politiikan ja kulttuurin käytäntö-
jen irtoavan jossain määrin kansallisista
kehyksistään. Ylikansallisempaa kansa-
laisyhteiskuntaa voi alkaa syntyä - eri asia
on tapahtuuko se EU:n lipun tai instituuti-
oiden alla tai valvonnassa. Suhtaudun kan-
salaisyhteiskunnan uusiutumiseen ja laa-
jentumiseen kaikesta huolimatta positiivi-
sesti. Ehkä on parempi, ettei EU pyrikään

ottamaan tätä prosessia omiin käsiin joh-
taakseen sitä”, Heikki Heikkilä sanoo.

”On parempi, että kansalaisyhteiskun-
nille annetaan enemmän toimintavapautta
organisoitua itse. Jos näin on, pidän tätä
ihan hyvänä suuntauksena”, hän päättää.•

Artikkelin kuvituksena julkaistavat sarjakuvaruudut

ovat Euroopan parlamentin kustantamasta

sarjakuva-albumista Myrkkyjoen salaisuus.
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Siinä toistuvat monet kansainvälisisissä so-
pimuksissa jo aiemmin julkilausutut ylevät
periaatteet.

Perusoikeusasiakirjan kolmannessa,
tasa-arvoa käsittelevässä osastossa määri-
tellään näin: ”Miesten ja naisten välinen
tasa-arvo on varmistettava kaikilla aloilla
työelämä ja palkkaus mukaanlukien. Tasa-
arvon periaate ei estä pitämästä voimassa
ja/tai toteuttamasta toimenpiteitä, jotka
tarjoavat erityisetuja aliedustettuna oleval-
le sukupuolelle.”

Suomessa tehdään niin viranomais-
kuin kansalaisjärjestötasolla vakavassa
hengessä työtä tasa-arvon toteuttamiseksi
niiden sitoumusten mukaisesti, joihin Suo-
mi on muun muassa YK:ssä ja EU:ssa si-
toutunut. Hyvin ei kuitenkaan mene, on-
han unionikin huomauttanut Suomea su-
kupuolten välisistä palkkaeroista ja suku-

Vauhtia naisten oikeuksien
toteutumiselle EU:ssa

TEKSTI TERTTU AHOKAS

KUVA HANNA-MAIJA MATIKAINEN

Onko tasa-arvo oikeasti läpäisevä
periaate yhteiskunnassamme vai
läpäiseekö se vain kuulijan korvat
jälkiä jättämättä? EU:n asiakirjois-
sa puhutaan kauniita sukupuolten
tasa-arvosta, mutta keskustelua
esimerkiksi EU:n laajenemisen
vaikutuksista tasa-arvoon käydään
hyvin vähän. Naisten Euroopan
laajuinen yhteistoiminta on kuiten-
kin lisääntymässä. Pariisin
sosiaalifoorumissa viime syksynä
naiset laativat yhteisen manifestin,
jossa otetaan hyvin kriittinen kanta
EU:n perustuslakiesitykseen ja
luonnostellaan toisenlaista, rauhan
ja tasa-arvon Eurooppaa.

puolen mukaan jakautuneista työmarkki-
noista. EU-jäsenyyden aikana voimak-
kaasti lisääntyneet pätkätyöt ja työelämäs-
tä syrjäytyminen, jotka koskettavat erityi-
sesti naisia, eivät ainakaan paranna tilan-
netta.

Euroopan unionin nyt  laajetessa myös
naisten asema yhteiskunnassa ja perheessä
joutuu uudenlaiseen valoon. Miten käy su-
kupuolten tasa-arvon laajentuvassa Euroo-
passa, kysyy tasa-arvokonsultti Sinikka
Mustakallio Ihmisoikeusraportissa 1/04. Hän
huomauttaa, että EU:n jäsenyyskriteerei-
hin kuuluu yhteisölainsäädännön toteutta-
minen, eivätkä tasa-arvonormit ole, tai nii-
den ei pitäisi olla, poikkeusasemassa. EU:n
laajenemisen tasa-arvovaikutuksista on hä-
nen mukaansa kuitenkin keskusteltu vain
vähän, mikä kertonee siitä, ettei asiaa pi-
detä poliittisessa keskustelussa tärkeänä.
”Naisten ihmisoikeudet ovat Suomen ih-
misoikeuspolitiikan painopistealueita. Mi-
ten Suomi on varautunut EU:n laajentumi-
sen tuomaan tilanteeseen naisten ihmisoi-
keuksien kannalta”, hän kysyy.

Eväitä tähän olisi. Jo vuonna 1997 Suo-
men hallitus hyväksyi tasa-arvo-ohjelman
”Pekingistä Suomeen”. Otsikolla viitattiin
YK:n neljänteen, Pekingissä pidettyyn
maailmankonferenssiin naisten aseman
edistämiseksi vuonna 1995. Sanojen ja te-
kojen ristiriidasta kertoo omalla tavallaan
sekin, että  seuraavan vastaavan maailman-
konferenssin pitämisestä – yleensäkään –
käydään kiistaa  ja sen puolesta joudutaan
kampanjoimaan.

Tasa-arvo läpäisevänä
periaatteena

Tasa-arvo-ohjelman pääperiaatteisiin kuu-
luu läpäisy- tai valtavirtaistamisperiaate,
joka merkitsee naisten ja miesten tasa-ar-
von edistämistä kaikissa asiaan vaikuttavis-

sa yhteyksissä. Tämä on lähestymistapana
niin Pekingin toimintaohjelmassa, EU:n
neljännessä tasa-arvo-ohjelmassa kuin
Pohjoismaisen ministerineuvoston tasa-
arvo-ohjelmassa. Läpäisyperiaate edellyt-
tää, että sukupuolten tasa-arvon edistämi-
nen on toiminnan lähtökohta kaikilla ta-
soilla: paikallisesti, alueellisesti, kansalli-
sesti ja kansainvälisesti. Siihen sisältyy
tasa-arvon huomioiminen myös asuin- ja
elinympäristöjä suunniteltaessa. Tätä edel-
lyttävät niin tasa-arvolaki vuodelta 1986
kuin  hallituksen tasa-arvo-ohjelman seu-
rantaraportti vuodelta 1998.

Vuonna 2001 Helsingissä pidettiin run-
saasti kiinnostusta herättänyt Puskuriver-
koston naiset ja globalisaatio -seminaari,
joka lukuisissa työryhmissä pohti globali-
saatiokehityksen vaikutusta naisiin eri elä-
mänaloilla ja eri maissa. Seminaarin alus-
tuksista kootun aineiston esipuheessa
Rosa Meriläinen  kirjoittaa:

”Yksi tasa-arvopolitiikan iskusanoista
on jo vuosia ollut ’läpäisyperiaate’. Tämän
pitäisi tarkoittaa, että naisnäkökulma ote-
taan huomioon kaikkialla. Käytännössä
moni feministi on saanut huomata, miten
läpäisyperiaate tarkoittaakin sitä, että nais-
näkökulma läpäisee mahdollisimman te-
hokkaasti, nopeasti ja jälkiä jättämättä toi-
sen korvan toisen jälkeen. Naisnäkökulma
ei edelleenkään tule luontevasti mieleen
silloin, kun puhutaan politiikan kovista
sektoreista, ulkopolitiikasta ja talouspoli-
tiikasta. Kuitenkin globalisaation, kansain-
välisen keskinäisriippuvuuden takia juuri
näillä alueilla päätetään jokaisen naisen ar-
keen vaikuttavista asioista ja luodaan poh-
ja tasa-arvopolitiikalle. On turhauttavaa
erityisen nais- ja tasa-arvopoliitikan otsi-
kon alla korjailla niitä virheitä, joita on
tehty esimerkiksi kauppapolitiikassa (…)”
Arvostelun aihetta on kertynyt sittemmin
lisää.

U udelle Euroopan unionille laadittu
perustuslakiluonnos sisältää pal-
jon kauniita ja hyviä aikomuksia.
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Naisten manifesti
sosiaalifoorumissa

Euroopan sosiaalifoorumissa Pariisissa
marraskuussa 2003 oli koolla runsas kaksi-
tuhatta naista eri maanosista pohtimassa
Euroopan unionin merkitystä naisten kan-
nalta. Kokous hyväksyi Naisten manifes-
tin, joka kutsuu toimintaan toisenlaisen
Euroopan puolesta tunnuksin: ”Vapauden ja
sukupuolten välisen tasa-arvon Eurooppa”.

Kokous asettui vastustamaan seksististä,
patriarkaalista ja syrjivää Eurooppaa ja ar-
vosteli EU:n perustuslakiluonnosta, koska
siinä ei juuri puhuta tasa-arvosta miesten ja
naisten kesken ja se voimistaa uudelleen
viime vuosisadalla heikentynyttä kristillis-
tä perintöä. Manifestin laatijoiden mukaan
tämä uhkaa erityisesti naisten oikeuksia
solmia vapaasti avioliitto ja erota siitä sekä
osallistua työelämään. Periksi antaminen
näissä oikeuksissa merkitsee patriarkaatin

vahvistumista ja hakkaa kiveen markkina-
talouteen ja vapaaseen kilpailuun perustu-
vat uusliberalistiset asenteet, manifesti va-
roittaa. Tämä kehitys johtaa hyvinvointi-
valtion alasajoon ja julkisten palvelujen
hupenemiseen. Manifesti varoittaa myös
EU:n militarisoimisesta, joka tapahtuu lä-
heisessä yhteistyössä Naton kanssa. Maa-
hanmuuttajiin kohdistuva, erityisesti maa-
hanmuuttajanaisia koskeva lainvastainen
rankaisu- ja heitteillejättöpolitiikka saa sii-
nä tuomionsa. Huomiota saavat myös pät-
kätyön yleistyminen, irtisanomiset  ja nai-
siin kohdistuva väkivalta.

Sosiaalifoorumissa koolla olleet naiset
ilmaisivat tahtonsa toisenlaisen Euroopan
rakentamiseen. Se on militarismista vapaa
rauhan Eurooppa, joka ei ratkaise kansain-
välisiä ristiriitoja sotilaallisen voiman avul-
la. Se on Eurooppa, joka turvaa kaikkien
kansalaisten taloudelliset ja sosiaaliset oi-
keudet ja kehittää julkisia palveluja erityi-

sesti naisten tarpeet huomioiden. Se on
Eurooppa, jossa naiset saavat äänensä kuu-
luviin ja osallistuvat täysivaltaisina päätök-
sentekoon. Se on myös maallisen vallan
Eurooppa, joka ehkäisee uskonnollisen fa-
natismin kasvun ja sitoutuu naisten perus-
oikeuksien ja  ihmisoikeuksien kunnioitta-
miseen. Jotta nämä hyvään pyrkivät ta-
voitteet saisivat tuekseen tarvittavan voi-
man, niiden on tavoittettava sosiaalifooru-
miliikkeen ja laajan kansalaisjärjestöken-
tän kaikki toimijat. Pariisin sosiaalifooru-
missa naisaktivistit olivat ensi kertaa kool-
la, ja samassa hengessä on tarkoitus jatkaa
kansainvälisissä tapaamisissa.

Nyt vaalivuotena on mahdollisuus an-
taa pontta vaatimuksille, että hyvät ohjel-
mat  tulevat päättäjien ja sellaisiksi  pyrki-
vien tietoon ja johtavat myös niiden to-
teuttamiseen käytännön ratkaisuissa. Tar-
vitaan poliittista tahtoa ja tekoja, ei lisää
ohjelmapapereita.•
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saalta globaalien ongelmien tiedostaminen.
Mutta mitä muuta voisi Tornion pojalta

odottaakaan? Lapissa suomalaiset, ruotsa-
laiset, saamelaiset ja venäläiset ovat liikku-
neet satoja vuosia valtioiden rajoista piit-
taamatta.

TEKSTI JANI SAXELL

Miku Hakomäen sydäntä lähellä
ovat Lapin kylähullut ja
perusproletariaatti sekä
ylikansallinen solidaarisuus.

Tornion taipumaton zapatisti
”Haaparanta ja Tornio ovat käytännössä

yhdistyneet. Se on ensimmäinen kahden
valtion kunta alueiden Eurooppa -henges-
sä, kansallisvaltiot vain haraavat vastaan.
Perämerenkaaren nuorisolla on sama tilan-
ne kummallakin puolen rajaa. Heillä on
keskenään paljon enemmän yhteistä kuin
etelän kanssa.”

Rasismi saa Hakomäeltä luonnollisesti
tylyn tuomion. ”Suomen pakolaispolitiik-
ka on päin helvettiä, erityisesti Lappiin
tarvitaan väkeä. Suomalaispojat muuttavat
etelään ja kehtaavat vittuilla niille muuta-
malle siirtolaiselle, jotka ovat tulleet toi-
selta puolelta maapalloa tekemään heille
pizzaa.”

Torniolainen työtön kuvataiteilija ja Va-
semmistoliiton kaupunginvaltuutettu on
aiemmin pyrkinyt valkohaalariketjussa
presidentinlinnaan sekä IMF:n kongressi-
keskukseen Prahassa. Europarlamenttiin
hän pyrkii kesäkuun vaaleissa puhtaasti
parlamentaarisin keinoin.

Siirtotyöläisillä
pelotellaan turhaan

Suljettua hyvinvointisaareketta Hakomäki
ei Euroopasta missään nimessä halua. Hä-
nen mukaansa ay-pomot pelottelevat ih-
misiä turhaan siirtotyöläisten tulvalla.

”Miksi työväen liikkuvuus ei sovi ay-

J an-Mikael ”Miku” Hakomäelle, 30,
on ominaista toisaalta paikallistason
katu-uskottavuus ja reteä meininki, toi-
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liikkeelle? Pitäisi lähteä ylikansallisesta so-
lidaarisuudesta. Laittomia siirtolaisia, sans
papiers -jengiä kuolee joka vuosi muutama
tuhat Euroopan rajoille. Terrorisota vain
pahentaa tilannetta.”

Myös turvallisuuspolitiikasta Hakomä-
ellä on selkeät mielipiteet. ”Euroopan rau-
hanliikkeet ovat suurin turvatakeemme.
Koska EU-kansalaisista suurin osa ei halua
olla missään tekemisissä sotakoalition
kanssa, amerikkalaisten tukikohdat pitää
sulkea.”

Lähi-idän tilannetta Hakomäki olisi val-
mis ratkomaan rauhanaktiivien ”parlamen-
taarisena kilpenä”.

”Italiassa se on toiminut. Kommunisti-
puolueen europarlamentaarikot ovat men-
neet mielenosoittajien edessä laittomien
siirtolaisten karkoitusleirille ja poliisit ovat
käyttäytyneet yllättävän kiltisti. Poliittisista
asemista voi olla hyötyä kansanliikkeille.”

Suvaitsevaisuuskurssi
matkakodissa

Kansallisvaltioiden yhdenmukaisuuspaine
ei Hakomäkeä viehätä. Hän syntyi Haa-
parannassa, isä paiski töitä Outokummun
tehtaalla. Ruotsista jäivät mieleen kiviso-
dat ja kiusaaminen.

”Koin yhteenkuuluvuutta mustalaisten
kanssa, ruotsalaisen valtaväestön mielestä
koko lähiöjengi oli paskaa. Kun muutim-
me Suomeen, meikäläistä kutsuttiin
sveduksi. Kiusaaminen jatkui.”

Vanhemmat erosivat juuri kun Hako-
mäki meni peruskouluun, Suomen johta-
vaan yhdenmukaistamislaitokseen. Isä
myös erosi kirkosta. Se ei keskustaenem-
mistöisessä kunnassa suinkaan lisännyt ys-
täviä, menestystä ja vaikutusvaltaa.

Suvaitsevaisuuskurssista Hakomäelle
kävi Heta-mummon matkakoti. Sen käy-
tävillä pelattiin jalkapalloa kiinalaisten ja
intialaisten siirtotyöläisten kanssa. Kunta
sijoitti mielenterveys- ja päihdeongelmai-
sia matkakotiin, myös venäläisiä prostitu-
oituja kuului asiakaskuntaan.

”Siirtotyöläisiä oli luonnollista lähestyä,
he kertoivat omista elämänoloistaan. Olin
silloin ihan penikka vielä, seitsen- tai kah-
deksanvuotias.”

Hakomäki kertoo nykyisistä maahan-
muuttajatuttavistaan, joita ärsyttävät kei-
notekoiset suvaitsevaisuustapahtumat, ba-
tiikkimaalauskurssit ja teatteripiirit.

”He kysyvät, miksei voitaisi mennä vain

baariin juomaan kaljaa ja katsomaan jalka-
palloa.”

Anarkismi, vapautuksen
ideologia

Daniel Guerinin kirja Anarkismi merkitsi
murrosikäiselle Hakomäelle vapauttavaa
kokemusta. Punkkari- ja anarkistiystävien
kanssa perustettiin Tornioon Suomen
Anarkistiliiton paikallisosasto ja Elävän
musiikin yhdistys. Rockklubi Jesperistä
muodostui kantapaikka kaupungin piskui-
selle vaihtoehtoskenelle.

Armeijaan Hakomäki meni koko lailla
eri mentaliteetilla kuin Tornion valtanuori-
soa edustavat urheilijapojat. ”Positiivinen
puoli, minkä miesten koulu antaa, on luis-
tamisen taito. Armeijassa oppii, kuinka
tyhmiä, robottimaisia käskyttäjiä kusete-
taan. Siitä voi olla hyötyä tulevissa työtais-
teluissa.”

Hakomäki on elänyt ikänsä torniolaislä-
hiössä, jossa on samat ongelmat kuin ete-
lässäkin: väkivalta ja päihteet. ”Jos men-
nään enemmän pohjoiseen, Inariin, sieltä
alkaa löytyä kunnon kylähulluja. Se on
meidän lappilaisten rikkaus. Miekin olen
tavallaan kylähullu.”

Kylähulluutta tarvitaan, jos haluaa olla
Lapissa kansalaisaktivisti. Ilman heitä asiat
olisivat vielä huonommin.

”Taantumuksellisille maalaisliittolaisille
kulttuuri on pesäpalloa ja kanteleensoit-
toa. Nuoret elävät MTV-aikaa, he näkevät
että maailma on muutakin. Totta kai he
muuttavat, jos paikkakunta ei anna mitään.
Me aktivistit tarjoamme sen vaihtoehdon
ja henkireiän. Samoja kuvioita kuin eteläs-
säkin voidaan toteuttaa paikallisväritteellä.”

Tietotaitoa
kansankuppiloista

Aktivismia paikallisväritteellä edustaa Tor-
nion Torpinmäen talonvaltaus, jota Hako-
mäki innolla tukee. Kaupungin kanssa
neuvotellaan autonomisesta sosiaalikes-
kuksesta, jossa toimisi nuorten itsensä
pyörittämä kahvila ja bändien treenitila.

Tietyn teiniuhon Hakomäki katsoo säi-
lyttäneensä. Samalla hän on mielestään
oppinut katsomaan asioita niiden ihmisten
kantilta, joiden puolesta pitäisi taistella.

”Olen ollut opiskelijana ja nyt työttö-
mänä pitkään. Inhoan työttömän elämään
sisältyvää luukuttamista, nöyryyttämistä ja

viranomaisten kanssa tappelua. Psykologi
analysoi kursseilla, mikä ihmisten asen-
teessa on vikana, kun heillä ei ole töitä.”

Hakomäki harmittelee, että vertaukset
Lapista Suomen Chiapasina ovat tulleet
etelästä. ”Aion toteuttaa eurovaalikampan-
jassa zapatistien periaatetta ’kulje ja kysy’.
Ihailen Esko-Juhani Tennilän kykyä liik-
kua perusproletaarien parissa.”

Hakomäen mielestä monelle vasemmis-
tonuorellekin olisi käyttöä kansankuppi-
loista kerätylle tietotaidolle. ”Ykkösvaati-
muksena ei välttämättä enää olisi vegaani-
ruoka, vaan hoitopaikat mielenterveys- ja
päihdepotilaille sekä nuorten elämä mie-
lekkäämmäksi syrjäseuduilla.”

Kohti työväenluokkaista
vihreyttä

Ei Hakomäellä mitään vegaaniruokaa vas-
taan sinänsä ole. Hän kaipailee vihreyden
”proletarisoimista”. Suuryrityksiä on talou-
dellisesti palkittu kestävämpiin käytäntöi-
hin siirtymisestä. Ahdingossa elävien kier-
rätys on jätetty heidän oman aktiivisuu-
tensa varaan. Ainoa köyhän kannustin on
pullonpalautus.

”Jos perusprolella menee jääkaappi rik-
ki, ei hänellä ole varaa maksaa 20 euroa
siitä, että se viedään kierrätyskeskukseen.
Kaappi päätyy taloyhtiön roskiskatok-
seen. Firmat voisivat maksaa kuljetuskulut
paskoista jääkaapeistaan.”

Lapissa metsureita on pidetty työläisinä
ja poromiehiä porvareina. Nykyään po-
ronhoidolla ansaitsee 10000 euroa vuo-
dessa. ”Pätkä- ja keikkatyöläisillä, prekari-
aatilla, on edessään todellinen taistelu.
Heitä on Lapissa paljon palvelualalla,
etenkin turistien hyysääjinä.”

Hakomäen oma avovaimo odottelee
joka ilta puhelimen ääressä, onko seuraa-
vaksi päiväksi luvassa keikkatyötä husky-
karavaanin vetäjänä. Työpäivät venyvät
helposti jopa 16-tuntisiksi.

Hakomäki ihastelee saamelaisten neu-
vokkuutta ja ”mediaseksikkyyttä”: kun
Metsähallituksen hakkuut uhkasivat saa-
melaisten porolaitumia, he aloittivat yh-
teistyön Greenpeacen kanssa.

”Jos saamelaiset olisivat ruvenneet tap-
pelemaan pahimman riiston aikana, en tie-
dä olisiko heidän kieltään ja kulttuuriaan
enää olemassa. He ovat kuin ruohonkor-
sia: taipuvat silloin kun on liian kova tuuli
ja nousevat jälleen kun ei enää tuule.” •
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Slovakia tai Romania, jonne joko ei ole
asiaa tai josta kuljetaan ripeästi lävitse
kohti mielenkiintoisemmiksi luultuja naa-
purimaita.

Belgia tuo mieleen nuhruisuuden, epä-
täsmällisyyden, virkavaltaisuuden, tehot-
tomuuden ja poliisivaltion. Osittain mieli-
kuvat ovat tosia.

Kova kolaus Belgialle olivat taannoiset
pedofiiliskandaalit, jotka paljastivat järjes-
telmän epäluotettavuuden. Vähemmälle
huomiolle jäänyt, mutta pahempi ilmiö
olivat 1990-luvun Brabantin tappajat.

TEKSTI JA KUVAT HANNU NIKLANDER

Sitä mukaa kuin Euroopan
unionista muotoutuu liittovaltio, on
Bryssleistä tulossa Suomen
kolmas maan historiallisten rajojen
ulkopuolinen pääkaupunki Tukhol-
man ja Pietarin jälkeen. Bryssel on
vanha brabantilainen keskus, jossa
riittää nähtävää kuten Belgiassa
ylipäänsä.

Huomioita Brysselistä
Erään valintamyymäläketjun kauppoihin
tunkeutui useita kertoja joukko naamioitu-
ja miehiä, jotka summittaisesti ampuivat
asiakkaita. Uhreja kertyi yhteensä pari-
kymmentä. Asiasta liikkui paljon arveluja.
Rankaisiko mafia suojelumaksupinnariksi
osoittautunutta kauppaketjua? Oliko se
kilpailevien liikkeiden keino karkottaa asi-
akkaita? Vai oliko takana valtiollinen polii-
si, joka pyrki johtamaan ajatuksia pois
kroonisessa hajoamistilassa olevan maan
kiusallisista ongelmista?

Vatsat täynnä tai tyhjinä

Belgiaan saapuja tulee keskelle perieu-
rooppalaista kulttuuria, jossa kättely, her-
roittelu ja kangasnenäliinat kuuluvat asi-
aan. Samalla kun ihastelee renessanssipa-
latseja tai jugend-taloja ei välty näkemästä
kolhoa EU-arkkitehtuuria. Erityisen kalse-
aa se on Schumanin metroaseman vaiheil-
la. Alue on saanut nimensä Robert Schu-
manista,  valitettavasti ei säveltäjästä vaan
miltei samannimisestä Euroopan hiili- ja
teräsunionin perustajasta, kaikkien aikojen
vaikutusvaltaisimmasta luxemburgilaisesta.

Paikoitellen näkee hoitamattomia ja

roiseja kortteleita, joissa saattaa olla tun-
nelmallisia kahviloita ja oluttupia. Krepit
ja vohvelit (gaufres) ovat luonteenomainen
brysseliläinen välipala. Isompaan nälkään
tarjotaan simpukoita, ankeriasta, kaniinia
tai hevosta. Yleensä on lisukkeena ranska-
laisia perunoita, jotka alkujaan ovatkin
belgialaisia perunoita. Palan painikkeeksi
voi siemaista lukuisia olutlajeja, mietoa,
väkevää tai marjoilla maustettua. Täydellä
vatsalla Brysselin kujia kävellessään voi sil-
mäillä yllättävän runsaslukuisia kerjäläisiä.

Ensimmäisen maailmansodan
muistot

Euron (äännetään öroo) käyttöönotto te-
kee Belgiassa matkustamisen suomalaisille
hieman helpommaksi, mutta paljon tyl-
semmäksi. Enää ei seteleistä voi tutustua
isäntämaan historiaan, merkkihenkilöihin,
maisemiin eikä rakennuksiin. Eurot ovat
luontevasti EU:n itsensä näköisiä: piirteet-
tömiä ja steriilejä.

Brysselin museoita ja muistomerkkejä
katsellessa vakuuttuu pian siitä, että tämän
maan identiteetille ensimmäinen maail-
mansota oli tärkeämpi kuin toinen. Edelli-

Espanjan suurvaltakaudella myös Don Quijote ja Sancho Panza olivat saman kuninkaan alamaisia kuin brysseliläiset.

Belgia ei ole herättänyt suurta mie-
lenkiintoa tai mieltymystä. Se on
samantapainen väliinputoaja kuin
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sessä maailmansodassahan rintamalinja
jauhoi moneen kertaan Belgian ylitse, jäl-
kimmäinen maailmansota oli jokseenkin
yksitoikkoista miehitysaikaa, joka ei tie-
tysti sekään sujunut vailla menetyksiä.

Työvoimaa kuin
siirtomaatavaraa

Pinta-alaltaan vähäinen Belgia oli siirto-
maavalta, ehkä kaikkein pahin. Kongon
yksityisomistaja ja kansanmurhaaja Leo-
pold II katselee patsaana tyynesti brysseli-
läisiä, joiden joukossa kävelee paljon kon-
golaisiakin.

Siirtomaavalta jatkuu uuskolonialismi-
na, johon liittyy halvan työvoiman hou-
kutteleminen entiseen emämaahan. Tämä
taas kiristää kansallisuuksien ja rotujen
suhteita. Kiintoisa paradoksi on, että pit-
kin Eurooppaa juuri äärioikeisto hyötyy
muukalaisvihasta, vaikka ei suinkaan va-
semmisto ole tuonut muukalaisia Euroop-
paan, porvarihan heidät on palkollisikseen
rahdannut.

Belgialaisen äärioikeistolaisuuden il-
mentymä on puolue nimeltä Vlaamse
Blok, Flaamilainen blokki. Sen toiminnas-
sa korostuu pyrkimys vastustaa visuaalis-
ten vähemmistöjen lisäksi myös ranskan
kielen vahvaa  asemaa Belgiassa.

Euroopan äärioikeiston nousussa on jo-
tain yhtäläistä sen tilanteen kanssa, joka
1800-luvulla vallitsi ennen Amerikan Yh-
dysvaltojen sisällissotaa. Tässä katsannos-
sa Pohjoisvaltioita, unionisteja, vastaisivat
ne niin ikään unionistiset voimat, jotka
tahtovat luoda EU:sta liittovaltion, Etelä-
valtioita, Konfederatioa, vastaisi euroskep-
tikkojen se osa, joka ei hae innoitustaan
valistuksen tai työväenliikkeen vaan por-
varillisen nationalismin perinteistä. Siinä
missä isoin osa Länsi-Euroopan sosiaalide-
mokraattista työläisaristokratiaa on men-
nyt mukaan liittovaltion rakentamiseen,
on sen vastustaminen tullut hyväksi keppi-
hevoseksi vaikkapa Ranskan Le Penille ja
Itävallan Haiderille.

Yhdysvaltain sisällissodassa oli orjaky-
symyksellä huomattava merkitys ainakin
juhlapuheissa. Mutta oli sillä taloudellista-
kin pohjaa. Paljossa kamppailtiin siitä,
hyödyttäisikö musta työvoima orjina ete-
län suurtiloja vai palkkatyöläisinä pohjoi-
sen tehtaita. Pohjoisen johtajien silmissä
etelävaltiolainen rasismi oli harmillista,
koska se haittasi afäärejä. Samalla tavalla
tämän päivän paavolipposia ja muita etab-
loituja eurososiaalidemokraatteja kiusaa

muukalaisvihaisen äärioikeiston esiinmars-
si. Sehän häiritsee pohjoisafrikkalaisen,
turkkilaisen ja itäeurooppalaisen siirtotyö-
voiman joustavaa riistämistä EU:n markki-
noilla.

Yhdysvaltain etelävaltioissa kaikkein ra-
sistisinta väkeä ovat paradoksaalisisesti
köyhät valkoihoiset. Näin näyttää olevan
Euroopassakin. Picardien, Steiermarkin ja
Kainuun työttömiltä pientilallisen pojan-
pojilta ei ole kysytty, haluavatko he ”omi-
en” herrojensa hankkivan maahan outoa
väkeä halvaksi työvoimaksi. Siinä missä
pääomalla ei ole isänmaata, eivät sille ole
pyhiä sen enempää rotu, kieli, kotiseutu
kuin kulttuurikaan. Pitää muistaa, ettei Eu-
roopan unionia perustettu niinkään ihmis-
ten yleensä kuin erityisesti työvoiman lii-
kuttelemiseksi vapaasti.

Kuvia ja muuta taidetta

Belgian anti maailman kulttuuriin on voit-
topuolisesti kuvataiteellista. Monet Alan-
komaiden maalarimestarit olivat nykykat-
sannossa belgialaisia, heistä nimekkäimpä-
nä Pieter Paul Rubens.

1900-luvun belgialaisen kuvataiteen eri-
tyispiirre ovat pitkäjuoniset realistisesti
piirretyt sarjakuvat. Vain yksi monista,
mutta kuuluisin on nimimerkki Hergén
luoma toimelias sanomalehtimies Tintti.
Ranskaksi hän on Tintin, flaamiksi Kuifje,
Töyhtö. Alkuun Tintti-sarjakuvat olivat
kaksikielisiä, niin että samassa puhekuplas-
sa oli repliikki sekä ranskaksi että flaamik-
si. Myöhemmin siirryttiin yksikielisiin ver-
sioihin. Brysselin sarjakuvamuseo, metalli-
rakenteinen jugend-talo, on nähtävyys jo
itsessään.

Brysselinsuomalaiset ovat juuri saaneet
valkolakin Manneken Pisin päähän.

Jää nähtäväksi, koetaanko mahtipontista EU-
arkkitehtuuria koskaan yhtä monumentaalisena
kuin aiempien valtiaiden voimannäyttöjä.

Euroopan unionin virastot syrjäyttä-
vät perinteistä rakennuskantaa yhä
enemmän.

Koekelbergin katedraali pystytettiin Belgian
yhtenäisyyden monumentiksi.
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Brysselin kahviloissa istuskellessaan ja
pankeissa ja toimistoissa asioidessaan voi
yhä tavoittaa Tintin sivuilta tuttua: sisus-
tuksen yksityiskohtia ja ihmistyyppejä.

Yksi taideharrastuksen laji on murehtia
mestarien tekemättä jääneitä luomuksia.
Hergén kohdalla haaveilen, että löytyisi
julkaisematon teos Sous l’Étoile de Nord, Tintin
en Finlande. Pohjantähden alla, Tintti Suo-
messa. Se voisi ajoittua 1950-luvulle. Ehkä
haettaisiin kallista Kalevala-korua. Hergé
olisi päässyt herkuttelemaan erilaisilla kul-
kuneuvoilla. Suomeen saavuttaisiin jään-
murtajan avustamalla Finska Ångfar-
tygsaktiebolagetin mustavalkopiippuisella
höyrylaivalla. Ajettaisiin pohjoiseen, puu-
vaunuisen junan edessä sauhuaisi leveällä
kipinänsammuttajapiipulla varustettu hal-
kolämmitteinen höyryveturi. Lapissa tur-
vauduttaisiin lumikiitäjän kyytiin. Tieten-
kin henkilöillä olisi kommelluksensa. Tint-
ti putoaisi ainakin kerran avantoon, Milou
ottelisi ahman kanssa, tohtori Tuhatkauno
joutuisi vaikeuksiin poron kyydissä, Du-
pont ja Dupond sähläisivät saunassa, ja
kapteeni Haddock sylkisi suustaan kalaku-
kon ja kauhistelisi pontikan makua.

Matkailijan Bryssel

Bryssel tarjoaa taideaarteita, arkkitehtuuria
ja ruokanautintoja. Museoista kannattaa
nähdä taidekokoelmien lisäksi erittäin
seikkaperäinen ja ilmainen sotamuseo sekä
ennen kaikkea raitovaunumatkan päässä
Tervurenissa sijaitseva Keski-Afrikan mu-
seo. Kokoelmien yllä henkii vanhan mu-
seotoiminnan sielu. Buffetista saa myös af-
rikkalaisia annoksia.

Belgia on pieni maa. Juna on kätevin
kulkuneuvo, sillä pääsee vaikkapa museaa-
lisen kauniiseen länsiflanderilaiseen Brug-
geen taikka itävallonialaisille Liègen ja
Herstalin seuduille, joissa historialliset
nähtävyydet yhdistyvät arkisiin teollisuus-
maisemiin. Kaukana ei silloin ole Ardenni-
en metsäinen vuoristokaan.

Parhaiten Belgiassa pärjää ranskan kie-
lellä. Flaami on käytännössä sama kuin
hollanti, ja etenkin maan itäosissa ymmär-
retään yleisesti saksaa.

Brysselissä voi myös vaellella suurmies-
ten jalanjäljillä. Goetheä ja Beethovenia
innoittanut Alankomaiden vapaussodan
sankari kreivi Lamoral Egmont vaikutti
Brysselissä, ja vanhan kaupungin Grand
Placella espanjalaiset mestasivat hänet
vuonna 1568. Samoilla nurkilla asusteli
kolme vuosisataa myöhemmin Karl Marx.

Hän suhtautui lämpimästi Egmontin pyr-
kimyksiin, mutta haaveili ei vain yhden
maan vapauttamisesta isomman tyrannias-
ta vaan koko ihmiskunnan vapauttamisesta
pääoman kahleista. Marx osoitti, ettei Eg-
montinkaan kohtaloksi koitunut pelkkä
flaamilais-espanjalainen kiista, vaan kyse
oli nousevan kauppaporvariston ja vanhan
feodaaliaatelin ristiriidasta. Brysselissä
Marx kirjoitti keskeisen pamflettinsa Kom-
munistisen manifestin 1848.

Brysselissä italialainen säveltäjä Giaco-
mo Puccini hoidatti kurkkusyöpäänsä.
Leikkaus epäonnistui, maestro kuoli 1924,
ja suuri ooppera Turandot jäi hieman kes-
keneräiseksi.

Onko belgialaista identiteettiä?

Missä voi tutustua belgialaisuuteen? Mitä
se on muuta kuin kieliriidat ja kuningas-
huone?

Raitiovaunu vie katsomaan Koekelber-
gin katedraalia, mahtavaa, suorastaan kol-
hoa rakennusta, joka näkyy kauas. Kirkko
pystytettiin ensimmäisen maailmansodan
uhrien muistoksi, ja sen oli määrä muodos-
tua Belgian yhtenäisyyden symboliksi. Si-
sällä on paljon mustakeltapunaisia Belgian
lippuja sekä leijonavaakuna, jossa lukee
L’union fait la force, yhtenäisyys antaa voi-
maa. Belgian trikolori on kompromissi.
Siinä yhdistyvät flaamien mustakeltainen
ja valloonien punakeltainen.

Keitä ovat flaamit ja valloonit? Lyhyesti
voi sanoa, että flaamit ovat hollantia pu-
huvia katolisia ja valloonit ranskaa puhu-
via katolisia. Entä kuinka valloonit eroavat
ranskanranskalaisista? Eivät paljoakaan.
Murteellisesti ja kansatieteellisesti kyse on
kaikkein pohjoisimmasta ranskalaisuudes-
ta, historiallisesti ranskalaisesta perinteestä
ilman suurta vallankumousta.

Belgia tuntuu alueelta, joka Euroopan
valtioiden muodostuessa on ikään kuin
jäänyt yli. Kun ajattelee kansoja, joilla ei
ole omaa valtiota – saamelaisia, baskeja,
kurdeja – vaikuttaa epäoikeudenmukaisel-
ta, että toisaalla on valtio, jolla ei ole kan-
saa.

Pitkään 1900-luvulle ranska oli Belgian
johtava kieli. Sitä käytettiin ylemmissä vi-
rastoissa ja korkeammassa opetuksessa, se
oli sotaväen langue commande. Vähitellen
flaamin ote on vahvistunut sitä mukaa kun
Flanderin vauraus on kasvanut.

Nykyään Belgia on jaettu kolmeen kie-
liyhteisöön: hollannin- ja ranskankieliseen
sekä maan itäosan vähäiseen saksankieli-

seen yhteisöön. Pääkaupunki Bryssel on
kaksikielinen. Se sattuu sijaitsemaan flaa-
milaisen alueen sisällä. Alkujaan hollan-
ninkielinen Bryssel on koko ajan ranska-
laistunut. Osittain tämä johtuu muuttoliik-
keestä. Vierastyöläiset tulevat yleensä Af-
rikan maista, joissa jo valmiiksi puhutaan
ranskaa. Ja onhan huomattu, ettei maa-
hanmuutto suosi vähemmistöjä. Kaksikie-
lisessä Helsingissä eivät somalit eivätkä in-
keriläiset vaivaudu opettelemaan ruotsia,
eivätkä Haaaparannalle asettuneet assyria-
laiset ponnistele oppiakseen suomea saati
meänkieltä. Uuteen asuinmaahan sopeu-
duttaessa sopeudutaan sen suurimpaan
kieliryhmään, joka näin suurenee entises-
tään.

Belgian hajoamisen yhdeksi pidäkkeek-
si sanotaan sitä, ettei kumpikaan osapuoli
tiedä, kuka saisi Brysselin. Ja Brysselissä
kaksikielisyys on korostetusti esillä. Jos
raitiovaunun yhden uloskäyntioven päällä
lukee sortie–uitgang, lukee toisen päällä uit-
gang–sortie.

Uuden pääkaupunkinsa
suomalaisia

Pääkaupunkiin keskittyy maakuntien,
myös Suomen, väkeä. He tuovat Brysseliin
kysyntää suomalaisille ruoille ja vaalivat
suomalaisia tapoja. Helsingissä sijaitsevan
Havis Amanda -patsaan vappuista lakitus-
ta vastaa brysselinsuomalainen tapa pukea
valkolakki pienoiselle Manneken Pis -pat-
saalle. Virtsaavaa pikkupoikaa esittävää
patsasta puetaan toki monilla muillakin ta-
voilla, mutta suomalainen vappukuosi on
jo ehtinyt vakiinnuttaa asemansa.

Tietysti tahdon nähdä suomalaisen ra-
vintolan. Kuinka flaameille ja vallooneille
maittavat piirakat, klimppisoppa, kropsu,
pullamössö ja mämmi? Osaako brysseliläi-
nen asiakas ryystää kahvia lautaselta? Jo
löytyy Rue de la Montagne / Bergstraat.
Vuorikadulla möykkä paljastaa suomalai-
sen Pohjantähti-ravintolan. Ei valitettavas-
ti perisuomalainen örvellys vaan television
möly. Jääkiekkoa seurataan niin, että ka-
dulle raikuu. Sisällä on saatavana suoma-
laisten kilpa-autoilijoiden mukaan nimet-
tyjä juomasekoituksia. En viitsi jäädä me-
telin keskelle. Sen ehdin huomata, että
esille pantu teksti ei juurikaan ole suomea
saati ruotsia, ei liioin ranskaa tai flaamia.
Ennen kaikkea tyrkytetään englantia. Vai-
kutelma ei siis ole kansainvälinen vaan yli-
kansallinen. Kieltämättä se on EU:ssa joh-
donmukaista. •
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vain arvella. Öljyrahoissa kierivillä viikin-
geillä saattaa olla tarpeeksi aikaa ja rahaa
tarinoiden kertomiseen, mutta toisaalta
suuri osa maan nykykirjallisuudesta on yh-
teiskuntakriittistä, joko satiiria tai under-
ground-tyylistä kokeilevaa kerrontaa, jos-
sa hyödynnetään myös uusia medioita.

Norjalaiset perinteiset kirjailijat ovat ol-
leet vahvasti edustettuja, kun Pohjoismai-
den Neuvoston kirjallisuuspalkinto on ol-
lut jaossa: sekä Lars Saabye Christensen
(2003) että Jan Kjærstad (2002) ovat va-
kiintuneita ja konventionaalisia kertojia.
Norjassa nousi vuonna 2002 jopa jonkin-
lainen kansanliike Kjærstadin puolesta,

kun pohjoismaisen kirjallisuuspalkinnon
katsottiin kuuluvan juuri hänelle. Ja kun
Kjærstadin tiiliskivitrilogiaa kahlaa läpi
(ruotsinnetut Förföraren, Erövraren ja Upp-
täckaren), tahtoo ainakin suomalaiselta luki-
jalta päästä haukotus. Kyseessä on valtava
norjalaista sodanjälkeistä yhteiskuntaa ku-
vaava eepos, hyvin kulttuurisidonnainen ja
tavanomainen luomus.

Lars Saabye Christensen on sen sijaan
jo toista maata: vaikka palkintokirja Veli-
puoli on sekin sukukronikka, joka kattaa
koko 1900-luvun, ei kyseessä ole mikään
perinteinen romaani. Kertomus käsittelee
kahta velipuolta, Frediä ja Barnumia, ja
heidän modernia Kain–Abel-suhdettaan.
700-sivuinen jättiopus pursuaa Garcia
Marquezin ja Salman Rushdien hengessä
valheita, huhuja, juoruja – liikutaan siis
realismin ja fantasian välimaastossa.

Christensenin menestysromaanissa
Beatles (1985) kuvataan neljää lähiöpoikaa,
jotka ovat retkahtaneet Beatleseihin. Kir-
jassa liikutaan 1960-luvun nuorisomella-
koissa, ja se on saanut Norjassa samanlai-

sen sukupolviromaanin aseman kuin Ulf
Lundellin Jack Ruotsissa.

Norjassa on myös lukuisia laajemmin
tunnettuja kirjailijoita. Heistä voidaan
mainita taitava sivullisuuden kuvaaja Dag
Solstad, filosofimiljonääri Jostein Gaar-
der, sankarijournalisti Åsne Seierstad, ex-
ministeridekkaristi Ane Holt sekä hänen
naiskollegansa Karin Fossum ja Unni Lin-
dell. Lisäksi kannattaa painaa mieleen ai-
nakin seuraavat nimet: Catherine Grøn-
dahl, Tore Renberg, Karl-Ove Knaus-
gård, Linn Ullman ja Kyrre Andreassen.

Suomeksikin
jo kiitettävästi

Suomessa on päästy viime vuosina kohta-
laisen hyvin tutustumaan norjalaiseen ny-
kykirjallisuuteen, ja kiitos siitä lankeaa
kahdelle kustantamolle: Johnny Knigalle
ja Likelle.

Erlend Loe onkin jo tuttu monelle –
hänen romaaninsa Supernaiivi on saavutta-
nut eräänlaisen kulttikirjan maineen. Tosi-

Myötätuuli puhaltaa
Norjan kirjallisuudessa

TEKSTI OLLI MÄKINEN

Vahvaa nousuaan elävässä norja-
laisessa nykykirjallisuudessa on
sekä yhteiskuntakritiikkiä että
kerronnallisia kokeiluja.

N orjalainen kirjallisuus tuntuu ole-
van tällä hetkellä parasta koko
Pohjolassa, mutta syytä tähän voi
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asioita Suomesta jatkaa samaa sivullisuuden
teemaa, ja romaani on oikeastaan enem-
mänkin kova norjalaisen yhteiskunnan kri-
tiikki, vaikka päähenkilö ottaakin tehtä-
väkseen Suomea käsittelevän matkailuesit-
teen laatimisen käymättä kertaakaan itäi-
sessä naapurissaan.

Romaanissaan Loe tekee maastamme
hienoja havaintoja, joista esimerkkinä voi-
daan mainita mollivoittoinen kuva, jonka
monet norjalaiset ovat Suomesta saaneet
televisiossa esitetyistä synkistä suomalai-
sista elokuvista.

Loen kerronta on nautittavaa: hän käyt-
tää tajunnanvirtaa ja erikoista huumoria
korostaen samalla jatkuvaa liikettä. Teok-
sessa siteerataan klassisia antiikin filosofe-
ja, esimerkiksi Herakleitosta ja Diogenes-
ta, ilman että ketään heistä mainitaan ni-
meltä.

Voiko samaan virtaan astua kahdesti,
onko liike mahdollista, kelluminen kado-
tuksen kuilun yläpuolella – nämähän ovat
kaikki tuttuja motiiveja filosofian harrasta-
jille. Diogeneen tavoin romaanin päähen-
kilö osallistuu juoksukilpailuun ja osoittaa
(siis tekemällä), että liike ja muutos ovat
ensisijaisia pysyvyyteen nähden.

Abo Rasulin (s. 1974) oikea nimi on
Matias Faldbakken. Hänen hämmentävä
romaaninsa Macht und Rebel on ilmestynyt
juuri suomeksi. Romaani edustaa uuden-
laista kerrontaa, vaikka se onkin rakenteel-
taan varsin perinteinen – jos mittapuuna
käytetään norjalaista nykykirjallisuutta.

Macht ja Rebel ovat kaksi nyky-yhteis-
kunnan kyynistä tuotetta. Heidän elämäl-
lään ei ole mitään vakavaa merkitystä. Re-
bel tekee hanttihommia ja vihaa kaikkia.
Yhtäkkiä hän keksii natsi-ideologian, joka
tuntuu yksinkertaisuudessaan sisältävän
vastauksen jokaiseen kysymykseen. Macht
sitä vastoin hallitsee postmodernin jargo-
nin, jota voidaan jatkaa loputtomiin.
Macht hankkii toimeentulonsa ideoimalla
hightech- ja muotoilufirmoille myynti-
ideoita.

Kun Rebel ja Macht kohtaavat, he päät-
tävät yhdistää voimansa kukistaakseen
maailmanlaajuisen antibrändi-kampanjan,
josta itsestään on tullut brändi. Romaanin
350 sivulla kuvataan kaikkia yhteiskunnan
sairaita ilmiöitä seksuaalisuuden kieroutu-
neista muodoista aina alaikäisten holtitto-
maan huumekäyttäytymiseen. Osansa saa-
vat myös vaihtoehtoliikkeet ja niiden har-
joittama yhteiskunnallinen diskurssi, muo-
ti-ilmiöt, musiikki, nuorisokulttuuri, sosi-
aalijärjestelmä ja pehmeä pohjoismainen

yhteiskunta. Rasul ei säästä ketään, ja jos-
kus tulee ajatelleeksi, onko rikas norjalai-
nen systeemi ajautunut rappion partaalle.

Maagista realismia ja
pikkutuhmaa ironiaa

Frode Gryttenin (s. 1960) loistava romaa-
ni Bikubesong, joka oli Pohjoismaisen kirjal-
lisuuspalkinnon ehdokas, on vielä suo-
mentamatta. WSOY:n Johnny Kniga on
julkaissut suomeksi Gryttenin runollisen
novellikokoelman Popmusiikkia, ja kääntä-
jäksi on saatu kokenut lyyrikko Jarkko
Laine.

Popmusiikkia (Popsongar, 2001) on merkil-
linen kokoelma, joko novellisikermä tai
proosarunokokoelma. Teos koostuu 24 ta-
rinasta, ja jokaisen kehyksenä on jokin po-
pulaarimusiikin klassikko aina Billie Holli-
dayn At The End Of A Love Affair kappalees-
ta John Lennonin Imagineen ja Bob Dylanin
Positively 4th Streetiin. Kukin tarinoista sijoit-
tuu omaan miljööseensä: kehyskertomuk-
sessa rakastavaiset lupaavat toisilleen mat-
kustaa karttakirjan avulla maailman ympä-
ri.

Gryttenin kertomukset liikkuvat arki-
realistisella eksistenssitasolla, ja tämä nä-
kyy sekä kielessä että novellien aiheissa,
jotka heijastavat populaarimusiikin naiivia
satumaailmaa. Kevyen musiikin tyyliin
kertomukset käsittelevät rakkautta, sen
kuolemaa ja toteutumattomuutta, kaihoa,
sen heijastamista johonkin ulkopuoliseen
hahmoon tai henkilöön, mustasukkaisuut-
ta ja uskottomuutta. Mutta jotkut tarinat
ovat varsin raadollisia: yhdessä kerrotaan
epäonnistuneesta puudelintappoyritykses-
tä.

Kertomustensa avulla Grytten pohtii
mielenkiintoisia eksistenssiin liittyviä on-
gelmia: voimmeko päästä toisen ihmisen
tajuntaan ja ymmärtää häntä, millaisia jo-
kapäiväisen elämämme roolit oikein ovat
todellisuudessa ja olemmeko jääneet tai
jäämässä niiden vangiksi. Gryttenin näkö-
kulma on erikoinen – hän tarkastelee maa-
ilmaa popmusiikin silmin. Samaa tehokei-
noa hän käyttää romaanissaan Bikubesong,
joka kertoo oikeastaan yhden Murbolin-
gen-nimisen kerrostalon äänimaailmasta.
Tapahtumia säestävät tässäkin romaanissa
populaarimusiikin klassikot. Bikubesongissa
Grytten lähestyy eteläamerikkalaista maa-
gista realismia, vai mitä sanoisimme mie-
hestä, joka päättää lihottaa itsensä valta-
vaksi pystyäkseen vain miellyttämään ra-
kastettuaan.

Huumorin sarallakin viikingit ovat lyö-
mättömiä – Pirkka-vitsien ja Pekan ja Toi-
vosen jälkeen heiltä on lupa odottaa mitä
vain, ja Ingvar Ambjørnsenin Veriveljet
edustaakin hyvin tätä rikkaiden länsinaa-
pureiden iloista hauskanpitoa. Ambjørnse-
nin edellinen romaani Tiputanssi valloitti
nopeasti Pohjolan, ja Veriveljet onkin sen
jatko-osa. Elling ja Kjell Bjarne ovat taas
vauhdissa ja kirjasta tehty elokuva oli Os-
car-ehdokkaanakin.

Kaksikko on päässyt Pohjois-Norjan
hoitokodista ja opettelee nyt itsenäiseen
elämään Oslossa. Heidän valvojansa Frank
käy katsomassa kerran viikossa ja yrittää
kannustaa kaksikkoa ulos kolostaan. Alus-
sa pojat onnistuvat tuhlaamaan eläkkeensä
pornopuheluihin, mutta oppivat pian
paastottuaan yhden kuukauden.

Kjell Bjarne on yksinkertainen ja Elling
vain häiriintynyt. Yhtenä iltana he löytä-
vät rappukäytävästään sikahumalassa ole-
van raskaan naisen, joka asuu itse asiassa
heidän yläpuolellaan. Siitähän kaverukset
eivät tiedä mitään, sillä he ovat pysytel-
leen melko tiiviisti seinien sisäpuolella,
paniikkihäiriökohtaus kun uhkaa kum-
paakin.

Kun Reidun astuu heidän elämäänsä,
kaikki muuttuu. Ellingistä alkaa kehkeytyä
runoilija ja Kjell Bjarnesta tavallinen norja-
lainen perusmies. Kaksikko saa pikkuhiljaa
sen itsetunnon ja -luottamuksen, joka heil-
tä on aina puuttunut. Hauska yksityiskoh-
ta on se, että samalla romaanin tyyli ja ker-
tojan ”tietoisuuden aste” muuttuvat ja ke-
hittyvät.

Ambjørnsen kirjoittaa pikkutuhmasti ja
tarkastelee samalla ironisesti norjalaisen
yhteiskunnan tabuja ja arvoja. Rasismista
ei saa puhua, mutta kirjailija uskaltaa lau-
koa kiellettyjä neekerivitsejä. Kuten Loen-
kin romaaneissa, kulttuurikerman käyttäy-
tymismuodot ja kapakkariitit saavat kuulla
kunniansa, samoin liiallinen erikoisuuden-
tavoittelu ja suvaitsevuus.

Ambjørnsen kuvaa myös mainiosti
miesten maailmaa, toveruutta ja jätkäporu-
koiden touhuja. Hänen maailmansa ei ole
mitenkään sovinistista, mutta nyyhkyttävä
ja kaikenymmärtävä tätimäisyys saa vauh-
tia. Jotenkin norjalaisesta nykykirjallisuu-
desta tulee hyvälle tuulelle – siitä kirjoitta-
minenkin on kevyttä työtä. Satiirin ei tar-
vitse olla raskasta ja hampaita kirskuttavaa,
ei ainakaan norjalaisen satiirin. Meille suo-
malaisille tuo synkkyys ehkä sopii, ja muu-
tenhan norjalaisillakin olisi yksi naurun
aihe vähemmän. •
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TEKSTI TEPPO ESKELINEN

Runoantologia Hän jota ei ole
esittelee Intian nykyrunoutta,
jonka alkukielenä on englanti.
Runot eivät ole erityisen
eksoottisia, ja niiden teemat
ovat hyvin yleisinhimillisiä.

Moderni intialainen runous
irtautuu kolonialismista

Jääskeläinen ovat suomentaneet ja toimit-
taneet kirjan verran intialaista englannin-
kielistä runoutta. Hän jota ei ole -antologian
sivuilla on viidentoista runoilijan tuotan-
toa, ja se mainostaakin itseään laajimpana
postkolonialistisen runouden esittelynä
Suomessa.

Merja Virolainen, runoilija itsekin, py-
sähtyi kalliolaiseen kahvilaan kertomaan
lisää kokoelmasta ja postkolonialistisesta
runoudesta.

”Miten kokoelma on syntynyt?” Virolai-
nen lunttaa haastattelun ensimmäisen ky-
symyksen ja alkaa kertoilla kirjan tekemi-
sen vaiheista.

Kokoelma saatiin itse asiassa valmiiksi
jo pari vuotta sitten. Julkistamiseen oli
tuolloin valmistauduttu hyvin: runoilijat
Manohar Shetty ja Eunice de Souza saa-
tiin Suomeen Mukkulan kirjailijakokouk-
seen ja Helsingin Juhlaviikoille. Markki-
nointityö osoittautui kuitenkin osittain
turhaksi, kun runokustantamo Nihil Interit
ei pystynytkään taloudellisista syistä jul-
kaisemaan kirjaa ennen kuin viime vuoden
lopulla.

Virolaisen mukaan 15 runoilijaa on so-
piva määrä, koska antologian täytyy on-
nistua antamaan yleiskuva alueen runou-
desta. Siihen tarvitaan riittävän monen ru-
noilijan tuotantoa, mutta samalla on pidet-
tävä huoli siitä, ettei yksittäisten runoili-
joiden esittelyistä tule liian kapeita.

”Kymmenen runoa per tekijä on sellai-
nen minimi, että lukijalle muodostuu ru-
noilijasta kunnollinen kuva.”

Sopivien runoilijoiden valikoiminen ei
ollut helppoa, tarjontaa kun suuressa

tarpeeksi värikäs”.
Virolainen toteaa, että alkuperäistä ryt-

miä ei käännökseen voi oikeastaan saada-
kaan. Mutta jos alkuperäinen on rytmikäs,
tulisi käännöksenkin olla – kohdekielelle
tyypillisellä tavalla. Voi myös pyrkiä ta-
voittamaan runon ”melodiaa” käyttämällä
sopivasti vokaaleja ja konsonantteja. Hyvä
käännös on oikeastaan uuden runon kir-
joittamista alkuperäisen pohjalta.

”Täytyy myös muistaa, että aina kään-
nös ei kerta kaikkiaan onnistu, ja silloin
runo on vain jätettävä kääntämättä”, Viro-
lainen sanoo ja antaa ymmärtää, että anto-
logioihin valikoituu tekstejä myös sillä pe-
rusteella, mitä ylipäänsä voi kääntää.

Antologia on Virolaisen mukaan hyvä
tapa esitellä jonkin alueen runoutta. Vas-
taavanlaisia kirjoja on Suomessa julkaistu
useilta kielialueilta, tosin kehittyvän maail-
man runouden esittely on harvinaisuus
joukossa. Vastaavanlaisia kaivattaisiin Vi-
rolaisen mukaan varmasti enemmänkin,
mutta vastaan tulee hyvin käytännöllinen
ongelma: kovin eksoottisten kielten kään-
täjiä ei Suomessa ole.

Ei enää eksoottisia
kulttuurimatkoja

Katsaus intialaiseen runouteen on lukijalle
helposti hieman hämmentävä, runoista
kun ei äkkiseltään löydä mitään erityisen
intialaista. Toisin kuin esimerkiksi konfut-
selaisen kulttuuripiirin runoudessa, näissä
runoissa mitta, logiikka, kerrontatapa sen
enempää kuin tematiikkakaan eivät vie lu-
kijaansa eksoottiselle kulttuurimatkalle.

Runoissa kyllä mietitään intialais-länsi-
maista kulttuuri-identiteettiä, mutta kes-
keiset kysymykset ja teemat tuntuvat ko-
vin yleisinhimillisiltä. Rakkaus ja ihmis-
suhteet monissa muodoissaan, välillä hy-
vinkin itseironinen huumori ja arkikuvauk-
set koskettavat globaalisti.

Toisaalta juuri arjen kuvauksessa intia-
lainen ympäristö näkyy. Runoissa odotel-
laan junaa tuntikausia, liikutaan ihmis-
ruuhkassa, käydään yhtenään temppeleis-
sä, ahdistutaan suvun paineessa. Välillä

Merja Virolainen.

S uomenkielisen käännösrunouden
tarjonta on parantunut taas hie-
man. Merja Virolainen ja Markus

maassa riittää. Suomentajat lähtivät työs-
sään liikkeelle englantilaisesta antologia-
teoksesta, joka antoi hyvän yleiskuvan
kentästä. Kirjan pariin jouduttiinkin palaa-
maan aika ajoin. Jääskeläinen etsi runoili-
joita Intiassa, Virolainen teki työtä välillä
New Yorkista käsin. Kaikkiin runoilijoihin
piti tietysti olla yhteydessä julkaisulupaa
varten. Varsinaisen käännöstyön runoilijat
jakoivat puoliksi.

Runojen kääntäminen on tietysti taito-
laji sinänsä, ja runouden kääntäjän olisikin
hyvä olla itse runoilija. Silti tekemiensä
käännösten määrää kalamiehen käsielein
selittävä Virolainen vaikuttaa nöyrältä
kääntämisestä puhuessaan.

”Runouden kääntäjällä on pohjaton ja
loputon huono omatunto siitä, että kään-
nös on aina köyhempi kuin alkuperäinen”,
Virolainen sanoo. ”Joitain merkityksiä jää
aina puuttumaan.” Kääntäjä saa usein pyö-
ritellä sanoja ja miettiä, ”onko suomalai-
nen ilmaisu nyt tarpeeksi halventava tai
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tuntuukin, että Intia on vain näyttämö ru-
nojen yleismaailmallisille mietteille.

Virolaista asia ei ihmetytä. ”Nykyintia-
lainen keskiluokkainen elämänmuoto on
monella tapaa hyvin samankaltainen kuin
meillä, joten ei kai runojenkaan tarvitse
olla mitenkään erityisen intialaisia. Täytyy
varoa sellaista kolonialistista ajatusta, että
sikäläisen nykyrunouden pitäisi olla joten-
kin erityisen eksoottista.”

Virolaisen mukaan postkolonialismi ru-
noissa tarkoittaa sitä, että ne ovat tietoista
etäisyydenottoa kolonialistiseen runou-
teen. Viimeksimainittu taiteellisena tyyli-
nä ei tarkoittanut isäntien ylistämistä, vaan
tarkoituksellisen eksoottisia kuvauksia in-
tialaisesta todellisuudesta – sitähän isännät
halusivat kuulla. Kolonialistinen ideologia
ei halunnut esittää Intiaa englantilaisena,
vaan ”ääri-intialaisena”. Hallinnan väli-
neeksi nousi ”turistikorttitaide” ja hallittu-
jen eksotisointi. Kolonialisoidut luonnolli-
sesti oppivat nopeasti, minkälaisia kirjalli-
sia kuvauksia heiltä toivotaan – oppivat te-
kemään itsestään stereotypioita.

Virolaisen mukaan irtiotto odotuksiin
näkyy myös runojen suorassa, lähes ala-
tyylisessä tavassa puhua seksuaalisuudesta.
Häveliään vihjailevaa kieltä odottavaa lu-
kijaa hämmennetään osittain tahallaan.

Englanti toisena äidinkielenä

Intiassa puhutaan lukemattomia kieliä, ja
kaikkien ymmärtämä kolonialistinen eng-
lanti on jäänyt maan epäviralliseksi yleis-
kieleksi. On pakko ihmetellä, miten koko
englanninkielisen runouden genre voi olla
olemassa – miten jotain niin kieleen sidot-
tua kuin runoutta voi kirjoittaa vieraalla
kielellä?

Virolainen ihmettelee samaa. ”Runojen
kirjoittajan kielitaidon täytyy olla loistava.
Täytyy ymmärtää kielen sointia ja nyans-
seja hyvin tarkasti. Vähintäänkin täytyy
nähdä unta runoilukielellä.”

Monet kokoelman runoilijoista ovatkin
niin englanninkielisiä, että äidinkielen kä-
site on koetuksella. Intiassa monien koulu-
kieli on englanti, ja pitkät oleskelut ulko-
mailla tekevät runoilijoista tavallaan kaksi-
kielisiä. Virolainenkin myöntää, että vie-
raskielisyyttä ei runoissa huomaa lainkaan,
mikä onkin pieni ihme.

Englannin kieli on muutakin kuin alista-
misen symboli. Virolainen pehmentää In-
tian kolonialisaation kuvaa: Intia on siinä
mielessä poikkeus siirtomaiden joukossa,

että paikalliset ovat olleet hyvin tietoisia
oman kulttuurinsa arvosta. Länsimaiset il-
miöt kieltä myöten on pystytty sulautta-
maan kulttuurin osaksi. Tämä näkyy us-
konnoissakin: kun kristinuskoa alettiin le-
vittää Intiaan, paikalliset ottivat Jeesuksen
avosylin vastaan kymmenien tuhansien ju-
maliensa joukkoon. Kirjan takakannessa
käytetäänkin Intiasta yleensä siirtolaisten
rakentamiin yhteiskuntiin viittaavaa ”sula-
tusuuni”-termiä. On kulttuurista rikkautta,
että kolonialistinen kulttuuri sulautuu pe-
rinteisen kulttuurin monimuotoisuuden se-
kaan.

Intian brittivalta oli silti todellisuutta.
Kolonialismin henkisen jäljen ymmärtämi-
seksi Virolaisella on yllättävä esimerkki:
”suomettuminen”. Samalla tavoin kuin
Suomessa nöyristeltiin itäisen vallan edes-
sä, Intia oli kontallaan Englannin edessä ja
katuu sitä jälkikäteen. Moni taiteilijakin
varmasti haluaisi, että jokunen isännän
mieleen oleva sana olisi jäänyt lausumatta.
Modernin runouden irtiottotyyli onkin var-
masti monelle reagointia tähän traumaan.

Suomi on sovelias vertailukohta toises-
takin syystä. ”On hyvä muistaa, että suo-
menkielinen kirjallisuus ja intialainen eng-
lanninkielinen kirjallisuus ovat aika tark-
kaan yhtä vanhoja ilmiöitä”, Virolainen sa-
noo. ”Intiassahan on kirjoitettu englannik-
si 1800-luvun puolivälistä lähtien. On
mahdotonta kuvitella paluuta kolonialis-
mia edeltävään aikaan.”

Intian modernistit

Lukijaa kiinnostaa tietysti myös, minkä-
laista väkeä kokoelman runoilijat ovat.
Kirjan lyhyiden esittelyjen perusteella he
ovat silmiinpistävän samanlaisia: melko sa-
manikäisiä, koulutettuja, matkustelleita,
moderneja ja aloittaneet julkaisemisen
1950-60-luvuilla. Useimmat kirjoittavat
englannin lisäksi jollain paikallisella kielel-
lä. He ovat myös monella tavoin hyvin
länsimaisia ja vapaamielisiä. Virolainen
nostaa esimerkiksi Jayanta Mahapatran,
joka kirjoittaa miehenä paljon naisen ase-
masta. Virolaisen vaikutelma tyypillisestä
kokoelman runoilijasta olikin ”huumorin-
tajuinen, mukava runoilijakollega”.

Tekee mieli silti kysyä, eivätkö englan-
niksi kirjoittavat runoilijat ole myös aika-
moista eliittiä. Ei kai kuka tahansa onnistu
hankkimaan niin hyvää englannin kielen
taitoa? Virolainen vastaa, että totta kai
näin on, mutta tämä pätee kirjailijoihin

yleisemminkin. ”Kuka tahansa, joka saa
tässä maailmassa runokoelman julkaistua,
on aikamoista eliittiä. Tarvitaan esimerkik-
si aika hyvä kirjallinen sivistys ja kyky es-
teettiseen ilmaisuun, eihän sellaiseen kai-
killa ole pääsyä.”

Intiassa englanniksi kirjoittavia runoili-
joita kuitenkin hieman karsastetaan. Viro-
lainen sanoo omana mielipiteenään, että
kyseessä on kolonialismin kritiikin kaa-
puun verhottu kateus. Englanniksi kirjoit-
tavilla on laajempi lukijakunta – monet
kirjoittavat jopa pääosin ei-intialaiselle
yleisölle – minkä vuoksi kollegat ja kriiti-
kot suhtautuvat heihin happamasti.

Virolainen sanoo, että antologian ru-
noilijoista voi puhua Intian modernisteina.
Modernismin myötä 1950-luvulla ruvet-
tiin ajattelemaan, ettei runouden tarvitse
olla kiinni paikallisissa perinteissä, vaan
vaikutteita haettiin häpeilemättä ulkomail-
ta. Intiassa se merkitsi juuri ”eksotiikka-ru-
nouden” hiipumista, mutta myös englan-
ninkielisen runouden sisäistä uudistumista.
”Ensimmäinen sukupolvi” englanninkielisiä
runoilijoita kirjoitti jo 1800-luvulla, mutta
he eivät ole enää esikuvia modernisteille.
Heidän tyylinsä oli ollut toisenlainen, filo-
sofian ja runouden välissä seilaava.

”Nythän Intiassa on aivan uusi sukupol-
vi nuorempia englanninkielisiä runoilijoi-
ta, joiden aiheet ovat entistä yleismaail-
mallisempia”, Virolainen sanoo.

Miksi antologian toimittajat eivät sitten
ole kelpuuttaneet tätä uudempaa runoutta
mukaan?

”Monet ovat julkaisseet vasta yhden tai
kaksi kokoelmaa. Näistä runoilijoista ei
vielä oikein tiedä, mitä heistä tulee”, Viro-
lainen toteaa. Loppuun on kuitenkin otet-
tu yhden uudemman runoilijan, Imtiaz
Dharkerin runoja.

Täytyy vielä kysyä Virolaisen omia suo-
sikkirunoilijoita. ”Dilip Chitren ja Gieve
Patelin vähemmän ahdistavat runot ahdis-
tavimmillaan”, Virolainen vastaa hetken
tuumittuaan. ”Ja Arun Kolatkar, hän on
ehdoton suosikkini. Hänen runonsa ovat
konstailemattomia ja yksinkertaisia, mutta
tarkemmalla lukemisella hyvin monimieli-
siä. Pidän todella sellaisista. Monilla runoi-
lijoillahan on se ongelma, että ensin lukija
kohtaa runsauden, jonka alla ei olekaan
mitään.” •

Hän jota ei ole. Intian englanninkielisen nykyrunou-

den antologia. Markus Jääskeläinen ja Merja

Virolainen (suom. & toim.). Nihil Interit 2003.
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Revontulet. Mystiikkaa. Shamanismia. Noitarummun rytmi. Pöl-
lön huhuilu. Tervan tuoksua saunassa.  Lähden pohjoiseen, koska
kaipaan väkevien, shamanististen taiteilijoitten teoksia, niitä suo-
raan verellä ja selkäydinnesteellä kirjoitettuja loitsuja. Poistun tor-
pasta, menen kirjastoon, jonne tulee pari kulttuurilehteä. Kauhis-
tus: kirjasto on kiinni parin viikon ajan. Joululoma.

Kerran pohjoisen kirjasto oli auki ja metakka oli hirveä: pas-
kanhajuiset äijät puhuivat siitä, etteivät koskaan ole lukeneet ak-
kojen kirjoittamia kirjoja, eivätkä lue. Pikkupojat, kaikenikäiset,
etsivät pornoa netistä. Minun olisi pitänyt päästä nettiin, kulttuu-
rin, siis työni pariin.

Menen kirjakauppaan: ”Saisinko yhden Parnasson, kiitos.” ”Mikä
se on?” myyjä kysyy. Kirjakaupassa myydään lottoa, iltapäiväleh-
tiä, kynsilakkoja ja hempeitä kortteja. Kirjakaupassa ei myydä
kulttuurilehtiä.

Suuremmassa metropolissa, Rovaniemellä, marssin supermar-
kettiin, koska siellä varmasti on yleiskulttuurilehtiä. Mutta voi
kauhistus. Monta metriä pitkässä lehtihyllyssä ainoastaan gootti-
tyttö Nemi ja Barbie muistuttavat kulttuurista edes häivähdyksen
verran. Alimmat hyllyt ovat täynnä lehtiä: Pelimestari, Villi varsa,
Meidän sauna, Häät, 9 kuukautta, Kissafani, Oma piha, Erävaeltaja, Hifi,
Pohjolan perho, Odotus, Mikropc, Askartelu, Vauva, Skimbaaja, Snowmobil,
Auto, Tuulilasi, Tekniikan maailma, Autopörssi, Tex willer, Bike, Goal, Golf,
Ase, Ase & erä, Ultra, Käsityö, Virtuaalilentäjän työkalut, Peli, Flower inspi-
rations, Henkimaailma, Painonvartija, Suomen Kuvalehti, Gourmet, Veikkaa-
ja, Idols ja 29 kappaletta erilaisia (!) ristikkolehtiä. Ylähylly on
koko leveydeltään pelkästään runkkaajien lehtien peitossa. Jokai-
selle perverssille omansa.

Samaan aikaan, kivenheiton päässä minusta, mies raiskaa nai-
sen hakattuaan tämän ensin tajuttomaksi teleskooppipampulla.
Mitä tämä kertoo: kulttuurilla ei ole arvoa. Nainen on vain raato
– runkkaamista, raiskaamista, vammauttamista ja tappamista var-
ten. Olen sanoinkuvaamattoman täynnä raivoa. Olen Suomessa
tavallisessa kaupassa, ja sen ulkopuolella mies raiskaa naisen,
koska haluaa runkata tämän ruumiiseen. Mitä aseita naisten pi-
tää kantaa koko ajan mukanaan voidakseen elää normaalia elä-
mää, pysyäkseen hengissä? Voiko silloin kantaa ruokakasseja?
Tehdä työtä?

Tänä vastenmielisenä aikana jopa ruokakaupassa myydään sar-
jakuvia, joissa pedofiilit toimivat vapaasti. Ala-asteen levyraadissa
pikkutytöt pukeutuvat napapaitoihin, keikistelevät ja esittelevät
”rusketusraitoja” bimbo-duettona. Musiikkikanavien britneyt ja
muut tehtaillut lolita-tuotteet näyttävät esimerkkiä. Lapsi ei saa
olla lapsi.

Koko asetelma on järjetön: tytön pitää miellyttää miestä kai-

Kulttuurilehdet ovat kadonneet Lapista

STAALO

kessa, olla koko ajan miehen katseen alaisena ja arvoisena. Tätä
sairasta illuusiota media- ja mainostoimistot pitävät pystyssä,
vaikka naisia on niissä työntekijöinä. Miesten ja poikien pukeutu-
minen on tervettä, lämmintä, kaikenpeittävää, löysää lökäpöksyä,
uuno-viljo-eminemiä. Myös miehen kenkälesti on järkevä, toisin
kuin naisten kammottava avokas, joka jo nimenä kuulostaa Me-
renneidon jalkaterän repivältä kidutusvälineeltä.

Ostovalinnoilla voi muuttaa maailmaa ja kertoa: ajattelen, siis
otan kantaa, tässä ovat arvoni. Mutta tuotetta kulttuurilehti ei ole
tarjolla. Minun on matkustettava kauas, jotta voisin edes lukea
kulttuurista. Sen sijaan raiskaajat ja muut pedofiilit saavat runkata,
toimia ja olla vallassa joka puolella Suomea. Duunarinaiset, jotka
lehtihyllyjä täyttävät, sanovat: jos meistä olisi kiinni, yhtään por-
nolehteä ei tilattaisi. Samoin sanovat duunarinaiset, jotka maito-
kaupassa enimmäkseen asioivat arkisin.

Mistä sitten tiedän, mitä kulttuurissa tapahtuu? Pitääkö minun
ottaa pirssi tai helikopteri ja matkustaa urbaaniin cityyn joka kerta
kun haluan lukea kulttuurista? Äskettäin lappilainen perhe lähti
Helsinkiin saakka hakemaan lapsille nautintoa kulttuurista, lasten-
teatteria ja balettia, kun täältä ei sitä saa. Sen sijaan varoja syyde-
tään urheiluun, ja siihen kyllä riittää jokaisesta kaupasta sponso-
reita.

Ruotsin puolella myydään turisteille jopa ”jalokiviä”, koska ne
on louhittu Mikael Niemen lanseeraamalta seudulta Vittulanjän-
kältä, Pajalasta. Tämä on sentään Väinö Katajan ja Annikki Kari-
niemen kylä, ainakin jos patsaita katsoo. Muille patsaita ei ole
pystytettykään. Koko kylässä on kulttuuria vain patsaissa. Ne on
pystytetty kuolleille lappilaisille kirjailijoille. He eivät enää hau-
dan takaa pöyristytä protokollaa boheemeilla tavoillaan, eivät
tuota pitäjälle häpeää, eivätkä tarvitse sponsoreita. Eivätkä kirjoita
kulttuurilehtiin.

Mitä sitten teen? Katson televisiota. Suomalaisia kulttuuriuuti-
sia saa katsoa vain 5 minuuttia keskellä yötä, mutta Ruotsin tv:n
kulttuuriuutiset ovat pitemmät, niitä näytetään tiuhemmin, eikä
niiden toimituksissa nukuta juhlapäivinäkään. Saatan myös ostaa
naistenlehden.

Kulttuurilehti Seurassa (14/2004) olikin tärkeä Heljä Tuorinie-
men artikkeli: ”Pello muistaa Mukkaa 30 vuotta liian myöhään”.
Siinä kerrotaan, että Timo K. Mukan viimeinen teksti oli allekir-
joitus haasteeseen Pellon kunnan vuokrarästeistä. Vaikka Mukan
kirjat eivät aikoinaan kelvanneet kirjastoon, niin samaisen tönön
seinälle ilmestyi häntä jumaloiva reliefi. Tietysti kuoleman jäl-
keen.

JEMINA STAALO
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Marx, Baudelaire, Benjamin
Kolme modernin teoreetikkoa?
TEKSTI VESA OITTINEN

KUVAT HANNA-MAIJA MATIKAINEN

Marshall Bermanin mukaan Karl
Marx ei ollut ensisijaisesti poliitti-
sen taloustieteen kriitikko, dialekti-
nen filosofi tai vallankumousmies.
Marx oli ennen kaikkea modernin
teoreetikko. Bermanin näkemys
avaa mielenkiintoisia yhteyksiä
Marxin ja Goethen välille.

lehtimies Francis Wheen suuren kansain-
välisen menestyksen saaneessa ja äskettäin
suomeksikin ilmestyneessä Marx-elämä-
kerrassaan. Huomautuksen aiheena ovat
eräät tekstijaksot Marxin ja Engelsin ni-
mellä kulkevassa, mutta pääosin toki
Marxin kirjoittamassa Kommunistisessa mani-
festissa. Wheenin huomautus pitää paik-

kansa. Itse asiassa, jos vaivautuu tarkista-
maan kyseiset Manifestin kohdat, mielii heti
asettaa Wheenin kommentti englantilai-
sen understatementin tiliin. Se, mitä Marx sa-
noo porvaristosta, tuntuu olevan pelkkää,
joskin välillä vastahakoista, kehua:

”Porvaristo on esittänyt historiassa mitä
kumouksellisinta osaa.

”Porvaristo on hävittänyt kaikki feodaa-
liset, patriarkaaliset, idylliset suhteet kaik-
kialla, missä se on päässyt valtaan. Se on

M arx ”ei ollut sellainen mies, joka
aliarvioi vihollisensa saavutuk-
sia”,1  huomauttaa englantilainen
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katkonut säälimättä feodaaliajan kirjavat
siteet, jotka sitoivat ihmisen hänen ’luon-
nolliseen esimieheensä’, eikä ole jättänyt
ihmisten välille muuta sidettä kuin alasto-
man edun, tunteettoman ’käteismaksun’.
Se on hukuttanut hurskaan haaveilun, rita-
rillisen innostuksen ja poroporvarillisen
kaihomielisyyden pyhät väreet itsekkään
laskelmoinnin jääkylmään veteen. Se on
muuttanut persoonallisen arvon vaihtoar-
voksi ja asettanut lukemattomien kirjalli-
sesti vahvistettujen vapauksien tilalle yh-
den, tunnottoman kauppavapauden. Sa-
nalla sanoen se on uskonnollisilla ja poliit-
tisilla harhakuvitelmilla verhotun riiston
tilalle asettanut avoimen, häpeämättömän,
välittömän ja ankaran riiston.

”Porvaristo on – – tehnyt ihmetöitä,
jotka ovat kokonaan toisenlaisia kuin
Egyptin pyramidit, Rooman vesijohdot ja
goottilaiset tuomiokirkot – –

”Porvaristo ei voi tulla toimeen aiheut-
tamatta jatkuvia mullistuksia tuotantoväli-
neissä, vallankumouksellistamatta tuotan-
tosuhteita – – Kaikkien aikaisempien – –
luokkien olemassaolon ensimmäinen edel-
lytys oli vanhan tuotantotavan säilyminen
muuttumattomana. Jatkuvat mullistukset
tuotannossa, kaikkien yhteiskunnallisten
suhteiden alituinen järkkyminen, ainainen
epävarmuus ja liikunta erottavat porvaris-
ton aikakauden kaikista muista. Kaikki
piintyneet, ruostuneet suhteet ja niihin
liittyneet vanhastaan arvossa pidetyt käsi-
tykset liestyvät, kaikki vasta muodostu-
neet vanhenevat ennen kuin ehtivät luu-
tua, kaikki säätyperäinen ja pysyväinen ka-
toaa, kaikkea pyhää häväistään, ja ihmis-
ten on lopulta pakko tarkastella asemaansa
elämässä ja keskinäisiä suhteitaan avoimin
silmin.” 2

Yhdysvaltalaisen esseistin Marshall
Bermanin mukaan näillä Manifestin sivuilla
Marx nostaa porvariston pilviin sen sijaan
että hautaisi sen: ”Hän kirjoittaa intohi-
moisella, entusiastisella, usein lyyrisen
ylistävällä tyylillä porvariston töistä, aat-
teista ja saavutuksista” 3.

Marshall Bermanin
Marx-tulkinta

Bermanin alun perin vuonna 1982 ilmesty-
neen, ”modernin kokemusta” käsittelevän
teoksen nimi All That Is Solid Melts Into Air
onkin otettu suoraan äsken siteeraamasta-
ni Manifestin tekstistä (vanhassa, Progressin
1970-luvun lopulla ilmestyneessä suomen-

noksessa kohta kuului seuraavasti: ”Kaikki
piintyneet suhteet liestyvät”). En tiedä,
voiko Bermanin teosta sanoa merkittävim-
mäksi 1980-luvulla julkaistuksi Marxia ja
marxismia käsitteleväksi teokseksi, mutta
omaperäisimpiä se on, ja mielestäni tärkeä.
Bermanin teoksesta on otettu yhä uusia
painoksia ja se on käännetty monille kielil-
le, myös ruotsiksi vuonna 1987 nimellä
Allt som är fast förflyktigas. On jotenkin Suo-
men henkiselle ilmapiirille kuvaavaa, ettei
teosta ole suomennettu. Tosin tähän saat-
taa vaikuttaa sekin, ettei tällaiselle teoksel-
le odoteta Suomessa kovinkaan suurta me-
nekkiä.

Berman on jatkanut 1980-luvun menek-
kiteoksensa teemoja vuonna 1999 ilmesty-

neessä esseekokoelmassaan Adventures in
Marxism, joka sekin on toki hauskaa luetta-
vaa, mutta ei yllä All That Is Solidin tasolle
vaan tyytyy lämmittämään uudelleen sen
teemoja4.

All That Is Solid on mielestäni tärkeä
teos, koska siinä esitetään aivan omaperäi-
nen marxismin tulkinta. Bermanin Marx ei
ole poliittisen taloustieteen kriitikko eikä
dialektinen filosofi, ei myöskään vallanku-
mousmies tai Internationaalin perustaja,
vaikka Berman ohimennen nämäkin Mar-
xin ansiot toki myöntää. Bermanin Marx
on ennen kaikkea modernin teoreetikko.

Mitä Berman tarkoittaa ”modernilla”?
Käsitteellä ei hänellä ole aivan samaa sisäl-
töä kuin Max Weberillä, joka määritteli
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modernin ”traditionaalisen” vastakohtana,
tai Jürgen Habermasilla, jonka mukaan
moderni on renessanssista, uskonpuhdis-
tuksesta ja valistuksesta startannut, mutta
vielä keskeneräinen projekti. Bermanin kä-
site ”moderni” on yhdeltä puoleltaan pi-
kemminkin avantgardistinen, sukua Ador-
nolle ja Benjaminille. Vaikka jo Rousseau
ja Goethen Faust heijastivat modernin tun-
toja, Bermanille modernin – tai ”modernin
kokemuksen”, mikä ei ehkä ole aivan sama
asia – päätuntomerkiksi kohoavat kuiten-
kin Baudelairen flaneurin tunnot. Eräässä
ohjelmallisessa artikkelissaan Baudelaire
kuvaili Constantin Guys -nimistä taiteili-
jaa, ”täydellistä kuljeksijaa” eli flanööriä,
jonka suurimpana huvina on samoilu suur-
kaupungin anonyymissä, alati muuttuvassa
ihmisvilinässä. ”Hän etsii jotakin”, kirjoit-
taa Baudelaire, ”mitä luvalla sanoen kutsui-
sin ’moderniksi’, sillä sattuvampaa sanaa ei
ole tarjolla tätä ajatusta ilmaisemaan. Hän
pyrkii erottamaan muodista sen historialli-
suuteen sisältyvän runollisen, sen hetkelli-
syyteen sisältyvän ikuisen.”

Hieman myöhemmin Baudelaire mää-
rittelee: ”Moderni, se on ohimenevä, ka-
toava, satunnainen; se on se taiteen puolis-
ko, jonka toinen puoli on ikuinen ja muut-
tumaton”.5  Le transitoire, le fugitif, le contingent
– nämä ovat baudelairelaisen modernin
määreitä, joihin myöhemmin Walter Ben-
jamin tarttuu. Modernin ”transitorisuus”
tarkoittaa sitä, että se on pysyvästi siirty-
mä- tai muutostilassa.

Pitää varmasti paikkansa, että Marx
ylisti kapitalismia ja porvaristoa – ohime-
nevänä ilmiönä, kuten Francis Wheen hie-
man ironisesti lisää. Mutta onko Marx
myös ”modernin” teoreetikko? Onko jat-
kuva muuttuminen, vallitsevien rakentei-
den jatkuva hajoaminen, tuotannon tek-
nologisen perustan alati toistuva mullistu-
minen todellakin modernin yhteiskunnan
peruspiirre? Jos otamme Bermanin teesin
vakavasti, avautuu marxilaisuuteen aivan
uusia näkymiä, jotka poikkeavat hyvinkin
paljon niistä traditionaalisista marxismitul-
kinnoista, jotka olivat vallalla vuoteen
1989 asti.

Berman kirjoittaa: ”Modernin dialekti-
nen liike kääntyy siis ironisesti alulle pani-
jaansa, porvaristoa vastaan. Mutta kään-
teet eivät voi loppua tähän; kaikki moder-
nit liikkeet räpistelevät samassa verkossa –
myös Marxin liike. Oletetaanpa, kuten
Marx olettaa, että porvariston luomat
muodot hajoavat, ja kommunistinen liike

nousee valtaan. Mikä estää tätä uutta yh-
teiskuntamuotoa jakamasta edeltäjänsä
kohtalon ja hajoamasta modernisuuden
syövyttävän ilmapiirin vaikutuksesta?”6

Nämä mietteet Berman siis esitti vuon-
na 1982 ilmestyneessä teoksessaan. Muis-
takaamme, että se oli aikaa, jolloin Neu-
vostoliitto vielä näytti muuttumattoman
monoliittiselta ja DDR:n johtajat uskoivat
ilmeisen vilpittömästi, että heidän muurin-
sa seisoo vielä seuraavat sata vuotta. To-
della kaukonäköisesti sanottu!

Luulenkin, että on hedelmällistä tarkas-
tella reaalisosialismin hajoamisen opetuk-
sia juuri modernisuusteorian taustaa vas-
ten. Yli kymmenen vuoden ajan on puhut-
tu paljon siitä, voittiko kapitalismi sosialis-
min, ja jos voitti, niin mitä tapahtuu nyt.
Itse puolestani väittäisin – olen toki tietoi-
nen siitä, etten nyt esitä tieteellisesti kai-
kin puolin pohjustettua teesiä, vaan ete-
nen pikemmin sormituntumalla –, että re-
aalisosialismin romahduksessa ei ollut
niinkään kyse kapitalismin ylivertaisuudes-
ta kuin modernin ylivertaisuudesta. Toisin
sanoen: reaalisosialistiset yhteiskunnat
kaatuivat siihen, että ne olivat liian vähän
moderneja, tai että niiden modernisaatio
oli toteutunut puutteellisesti ja yksipuoli-
sesti. Tätä arviota tukee se, että vaatimuk-
set kaikkein häikäilemättömimmän kapita-
lismin suitsimisesta, Tobinin-vero, globali-
saatiokritiikki ja hyvinvointivaltion puo-
lustaminen, siis enemmän tai vähemmän
”sosialistisia” ratkaisuja sisältävät vaatimuk-
set, ovat edelleen ajankohtaisia, ja nyt
ehkä jopa ajankohtaisempia kuin kymme-
nen vuotta sitten. Sosialistiset, tai ehkä pi-
kemminkin antikapitalistiset ratkaisut ei-
vät siis menettäneet ajankohtaisuuttaan re-
aalisosialismin haaksirikon myötä. Sen si-
jaan vuosien 1989 ja 1991 välillä ajankoh-
taisuutensa menetti systeemi, josta lukuisat
modernin yhteiskunnan välttämättömät
elementit – demokratia, puhe- ja liikku-
misvapaus, oikeusvaltio jne. – joko puut-
tuivat tai olivat vaillinaisesti kehittyneitä.
Joten tässä mielessä väite, että kapitalismi
voitti sosialismin, on epätarkka. Pikem-
minkin moderni – tuo kaikkien pysyvien
rakenteiden vihollinen – voitti luutuneen
ja stagnaation vaivaaman poliittisen järjes-
telmän.

Sitä tosin voi kysyä, onko modernin
voitto entisen Neuvostoliiton alueella to-
dellinen, toisin kuin Itä-Euroopassa, mutta
sen pohtiminen olisi jo toisen kirjoituksen
aihe.

Modernin transitorinen ja
konstruktiivinen puoli

Mutta onko ”transitorisuus”, hetkellisyys,
kaiken kiinteän sulaminen ja haihtuminen
todella modernin perustunnusmerkki, sen
differentia specifica, kuten Baudelaire ajatteli?
Tekisi mieli ajatella, että avantgardistien
tulkinta modernin olemuksesta itse asiassa
pikemmin ennakoi postmodernia tilannet-
ta – siis tilannetta, jossa ”suuret kertomuk-
set” ovat kuolleet ja kaikki koetaan frag-
mentaarisena, vailla laajempia yhteyksiä ja
kehyksiä. Tämä edellyttäisi sitä, ettemme
pidä postmodernia modernin radikaalina
antiteesinä, vaan eräiden modernissa alun
alkaen ilmenneiden tendenssien kärjisty-
neenä ja yksipuolisena muotona. Moder-
nille ominainen destruktiivisuus ja kaiken
relativoituminen ikään kuin hyväksytään
postmodernissa ja yritetään ottaa se poh-
jaksi, jonka varaan rakennetaan käsittääk-
seni pidemmän päälle kestämätöntä pro-
jektia. Ennemmin tai myöhemmin post-
modernista seikkailusta on pakko palata
modernin alkulähteille.

Destruktiivisen puolensa ohella moder-
nilla on myös konstruktiivinen puolensa – ja
tätä puolta postmodernimin nimeen van-
nova ajattelu ei kykene tavoittamaan. Ber-
manin kirjassa konstruktiivinen moderni,
siis se moderni, missä kaikki ei sula ja
haihdu, tulee esiin hänen esittämässään
hyvin mielenkiintoisessa analyysissa
Goethen Faustista. Bermanin tarkastelu tuo
hetkittäin mieleen Lukacsin vastaavat ana-
lyysit (eräistä viitteistä voi päätelläkin Ber-
manin tunteneen Lukacsin tutkimukset
tästä aiheesta). Mutta Lukacsille Faust-tra-
gedia oli olennaisesti kuvaus varhaisesta,
nousevasta kapitalismista. Mefistofeles
edusti ”kapitalismin henkeä” ja Faustin
kohtalona oli lopulta tuhoutua kapitalisti-
sen edistyksen sovittamattomaan ristirii-
taan, siihen että se oli ”pääkalloilla tanssi-
vaa edistystä”. Bermanilla sitä vastoin Faust
edustaa modernia ihmistä ja modernien
pyrkimysten perustyyppiä. Berman kritisoi
suoraan Lukacsin Faust-kuvaa ja toteaa:

”Tämän skenaarion ongelmana on, että
mikäli katsomme itse tekstiä, käy siitä sel-
västi ilmi, etteivät Faustin motiivit ole ka-
pitalistisia. Goethen Mefisto, joka huoleh-
tii ennen kaikkea omista eduistaan, hänen
itsekkyyden ylistyksensä ja hänen nerokas
häikäilemättömyytensä ovat piirteitä, jot-
ka melko hyvin vastaavat tiettyä kapitalis-
tista yrittäjätyyppiä; mutta Goethen Faust
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on hänestä kaukana kuin taivas maasta.
Faustin laatiessa kehityssuunnitelmiaan
Mefisto yrittää koko ajan kiinnittää hänen
huomiotaan niiden yhteydessä tarjoutu-
viin rahanhankintamahdollisuuksiin, mut-
ta Faust ei voisi välittää vähemmän rahas-
ta.”7

Berman siteeraa kantansa todisteeksi
kuuluisia jaksoja Faustin toisesta osasta,
joissa kuvataan vanhan Faustin suuria
yleishyödyllisiä rakennushankkeita, soi-
den kuivaamista ja kanavien rakentamista
– töitä, joiden esikuvana Goethelle ehkä
on ollut hollantilaisten uutteruus oman ve-
tisen maansa parannustyössä:

Siell’ alla vuoriston on suo,
maan myrkyttää se valtaamamme.
Pois johtaa löyhkälieju tuo
ois viime työmme, suurinpamme.
Teen tilaa miljoonille, pohja vakaa
Vaikk’ ei olis, vapaan toiminnan se takaa.
Vihannoi kedot, kypsyy viljat, marjat,
maist uusimmassa viihtyy kansa, karjat;
koht’ asuttavat vankan harjanteen,
jonk’ uljas uuraus loi suojakseen [...]
Näyn tuon josp uljaan nähdä vois:
maan vapaan, jossa vapaa kansa ois!
Sanoa tuokiolle saisin:
Oi viivy, olet kaunis niin!

– FAUST, osa II, V näytös (Otto Mannisen
suomennoksen mukaan).

Viimeiset rivit ”Dürft’ ich dem Augenblick
sagen: / Verweile doch, du bist so schön!”
on usein tulkittu siksi ratkaisevaksi kään-
teeksi eepoksessa, jossa Jumala häviää pa-
holaisen kanssa tekemänsä vedon Faustin
sielusta. Myös Lukacs kiinnittää huomiota
siihen, että Faustin puhuessa näin lemurit
kaivavat jo hänen hautaansa, jonne hän
hetken kuluttua vaipuu. Faustin unelma on
Lukacsin mukaan mahdoton, koska se
pohjautuu kapitalistisille tuotantosuhteille,
jotka taas eivät voi taata demokratiaa ei-
vätkä ”maata vapaata, jossa on vapaa kan-
sa”. Berman on toista mieltä. Hän kiinnit-
tää huomion siihen, että Faustin visio ei
suinkaan heijasta 1800-luvun alkupuolen
syntyvän kapitalismin taloudellisia ja sosi-
aalisia realiteetteja, vaan on utopistinen.
Tarkemmin sanoen se on saintsimonisti-
nen utopia. Goethe oli 1820-luvulla hyvin
kiinnostunut tästä ranskalaisesta utopis-
tisosialismista, ja saintsimonistisen liik-
keen äänenkannattaja, pariisilainen Le Glo-

be -lehti oli hänen mielilukemistaan. Faust
ei siis ole kapitalismin hengen ilmentymä,
kuten Lukacs arveli, vaan utopistisen sosi-
alismin.

Saint-Simon ei ollut sosialisti siinä mie-
lessä kuin me nykyään sanan ymmärräm-
me. Hänen systeeminsä oli ennen kaikkea
teollisuuden puolustusta. Teollisuus, in-
dustrie, oli tulevaisuuden sana, jonka Saint-
Simon käsitti laajemmassa merkityksessä
kuin pelkkänä teollisuutena. Sekä työläiset
että teollisuuskapitalistit olivat hänelle
tuottavan työn tekijöitä, vastakohtana
vanhan yhteiskunnan aatelistolle, joka oli
täysin hyödytön ja kuluttava jäsen yhteis-
kuntaruumiissa. Ennen kaikkea Saint-Si-
monin näkemyksille olivat tunnusomaisia
suurien tulevaisuuteen tähtäävien raken-
nusprojektien ideat – juuri ne, joita Goet-
he innokkaasti myötäili. ”Vanha Goethe”,
kirjoittaa Thomas Mann, ”paneutui häm-
mästyttävän uutterasti pohtimaan mahdol-

lisuuksia yhdistää Meksikonlahti Tyyneen-
mereen, niihin ennalta arvioimattomiin tu-
loksiin, jotka tällaisesta työstä koituisivat
koko sivistyneen ja sivistymättömän ih-
miskunnan hyväksi. Hän [...] kuvitteli
mielessään kukoistavia kauppakaupunkeja,
joiden piti yksi toisensa jälkeen kohoaman
tälle Tyynenmeren rannikolle [...] Hän
saattoi tuskin odottaa tätä kaikkea, tätä
sekä Tonavan ja Reinin yhdistämistä, mikä
kylläkin oli kaikista odotuksista huolimat-
ta valtavia ponnisteluja vaatinut yritys, ja
vielä kolmattakin, kaikkein suurinta: eng-
lantilaisten kaivamaa Suezin kanavaa”.8

Faustin valtavat rakennushankkeet tuo-
vat eittämättä mieleen reaalisosialismin
”vuosisataisprojektit”, Neuvostoliiton teol-
listamisen, jättiläismäiset pato- ja kanava-
hankkeet. Bermanin mielestä kuitenkin ai-
nakin Stalinin ajan suuret rakennustyöt
olivat pikemminkin ”pseudofaustisia” kuin
faustisia, pääasiassa siksi, että ne eivät
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tuottaneet niihin upotettuja suuria ponnis-
tuksia vastaavia tuloksia.9  En tiedä, kan-
nattaako tällaisia erotteluja tehdä. Nimen-
omaan ”insinöörihankkeena” voidaan
Neuvostoliittoa tarkastella juuri modernin
”konstruktiivisen” puolen toteutumana,
joskin kenties yksipuolisena ja hypertrofi-
oituneena. Silti reaalisosialismi oli näiltä
osin moderni projekti.

Moderni ja kapitalismi

Bermanin mukaan Marxia ja Goethea yh-
distää ”katsantokanta, johon paljon use-
ammat yhtyivät heidän aikanaan kuin ny-
kyään: usko, että ’moderni elämä’ muodos-
taa koherentin kokonaisuuden”.10  Juuri
tässä mielessä Pushkin oli kutsunut Goet-
hen Faustia ”modernin elämän Iliadiksi”.
Vastaavasti Kommunistinen manifesti ”antaa il-
mauksen joillekin modernistisen kulttuurin
syvimmille oivalluksille”.11  Olen jo sitee-
rannut näitä oivalluksia kirjoitukseni alus-
sa: porvarillisen yhteiskunnan yhä uudes-
taan käynnistyvä ”luova destruktio”, kai-
ken transitorisuus, oivallus, että mikään ei
ole pysyvää.

Bermanin teoksessaan All That Is Solid
Melts Into Air kokeilema tapa lukea Marxia
modernistisena kirjailijana on sinänsä sug-
gestiivinen ja odotuksia herättävä, mutta
loppujen lopuksi se ei pääse paljoa pidem-
mälle kuin tämän toteamiseen. Joistakin
yrityksistä huolimatta Bermanilta jää vas-
taamatta seuraavaan, hyvin olennaiseen
kysymykseen: millainen on modernin ta-
loudellinen pohja? Tai tarkemmin: mikä on
modernin ja kapitalismin suhde? Ovatko muut
modernin muodot kuin kapitalismi mah-
dollisia?

Mielestäni tämä on yksi tärkeimpiä ky-
symyksiä, kun pohditaan Marxin ajatusten
kantavuutta vuosien 1989–1991 jälkeises-
sä tilanteessa. Käsitys sosialismista jonakin
kapitalismia seuraavana ”taloudellisena yh-
teiskuntamuodostumana” on osoittautunut
vääräksi. Etenkin kommunistiselle liikkeel-
le, mutta hyvin suurelle osalle muutakin
vuosia 1989–1991 edeltänyttä marxilai-
suutta oli ominaista juuttuminen niin sa-
notun formaatioajattelun kaavaan. Ajatel-
tiin, että ihmiskunnan historiallinen kehi-
tys etenee taloudellisten yhteiskuntamuo-
dostumien, siis formaatioiden kautta: an-
tiikin orjanomistusyhteiskunnasta feoda-
lismiin, siitä kapitalismiin, siitä sosialismiin
ja ”ihmiskunnan valoisaan tulevaisuuteen”.

Monet neuvostotutkijatkin kritisoivat for-
maatiomallia jo 1980-luvun alussa, mutta
se istui lujassa. Siihen sisältyvänä erityise-
nä sudenkuoppana oli, että se ohjasi
enemmän tai vähemmän palauttamaan
koko yhteiskunnan, sen kulttuurin ja ins-
tituutiot, taloudelliseen perustaansa.
Tämä näkyi marxilaisen vasemmiston kie-
lenkäytössä hyvin selvästi. Toki myönnet-
tiin, että länsimaissa oli pitkälle kehitty-
neitä demokraattisia instituutioita, mutta
enemmän tai vähemmän halveksivasti nii-
hin liitettiin epiteetti ”porvarillinen” tai
”kapitalistinen demokratia”. Ajateltiin,
että kapitalismin oloissa demokratia ei
koskaan voi toteutua täysimittaisesti –
määräähän taloudellinen perusta päällys-
rakenteen.

Todellisuudessa – näin voi sanoa – sel-
laisilla instituutioilla kuin demokratia tai
oikeusvaltio ei ole kovinkaan paljon teke-
mistä kapitalismin kanssa. Ne liittyvät mo-
derniin yhteiskuntaan ja ovat modernin
kulttuurin tuotetta.

Eikä moderni kulttuuri ole vain kapita-
lismin tuotetta tai heijasta vain porvaris-
ton luokkaetuja. Päinvastoin, modernin
maailman suurissa projekteissa on ollut
aina mukana jotain yleisinhimillistä.
Goethen Faustin utopia on moderni –
mutta ei suinkaan kapitalistinen, vaan –
sinänsä kyllä epämääräisellä tavalla – uto-
pistisosialistinen.

Kapitalismi ei syntynyt aivan niin
luonnonlain välttämättömyydellä kuin
kuvitellaan. Vasta aivan tietyt konkreetti-
set yhteiskunnalliset ja poliittiset valinnat
johtivat siihen, että se moderni yhteis-
kunta, joka alkoi sarastaa uuden ajan alus-
sa, tuli rakentumaan taloudellisesti kapita-
listiselle pohjalle.

Emme löydä yhdeltäkään 1600-luvun
varhaismodernin yhteiskuntafilosofian
klassikolta, emme Hobbesilta emmekä
Spinozalta, tuskin Lockeltakaan, ajatusta
siitä, että se yhteiskunta, joka tulisi astu-
maan ancien régimen tilalle, olisi taloudelli-
selta pohjaltaan nimenomaan kapitalisti-
nen.

Niin eivät ajatelleet myöskään Vol-
taire, Rousseau tai Diderot. Edes Adam
Smith ei vielä puhunut kapitalismista.12

Lyhyesti: moderni ei suinkaan samaistu
kapitalismiin. Siinä mielessä voimme yh-
tyä Bermanin ehdotukseen, että Marxia
pitää lukea myös modernin teoreetikko-
na. •
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Miten Antonio Negri
muistaa Punaprikaatit?
TEKSTI PERTTI HYNYNEN

KUVAT SAMI MAKKONEN

Empire-teoksen
uudelleen parras-
valoihin nostama
Antonio Negri on
toistuvasti kiistänyt
syytökset roolistaan
Punaisten prikaatien
”aivoina”. Negrin
omat toimet, kiertelyt
ja asenteet kuitenkin
vahvistavat mieli-
kuvaa ”kehnosta
oppimestarista”.
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aktivistia ja Italiassa joitakin tuhansia.
Kummassakin maassa oli huomattavasti
enemmän tällaisen toiminnan sympatisoi-
jia. Rajanveto sympatisoinnin ja rikollisten
tekojen välillä ei kaikissa tapauksissa ollut
helppoa, kuten omankin aikamme nuori-
son yhdeksi auktoriteetiksi nousseen Toni
Negrin elämä osoittaa. Italian oikeusviran-
omaiset päättivät huhtikuussa 1979 sekoit-
taa tätä rajanvetoa iskemällä Potere Ope-
raio -järjestöön (Työväen Valta). Negrin ja
hänen läheisten aatetoveriensa niskaan
langetettiin raskauttavat syytteet osallisuu-
desta Brigate Rossen terrorismiin. Alkupe-
räisissä syytöksissä ei ahtaan juridisesti
katsoen ollut mieltä. Syytteet olivat val-
tion vastaisku siinä sisällissodan luontei-
sessa kamppailussa, jota liikkeen piirissä
julistettiin jo vuosia aiemmin. Punaprikaa-
tien johtohahmoihin kuulunut Barbara
Balzerani haluaakin, että heidät tunnustet-
taisiin osapuoleksi sisällissodassa, tosin hä-
vinneeksi.

Negri sai vuonna 1979 pitkän tuomion.
Vuonna 1983 hänet oli kuitenkin vapau-
tettava, sillä hänet valittiin Italian parla-
menttiin radikaalipuolueen listoilta. Parla-
mentaarikon status takasi koskemattomuu-
den. Kausi jäi kuitenkin kahteen kuukau-
teen, sillä neljän äänen enemmistöllä par-
lamentti päätti kumota koskemattomuu-
den. Negri päätti karata Ranskaan, presi-
dentti Francois Mitterrandin siipien suo-
jiin. Jälkikäteen katsoen oli ilmeistä, että
hänen annettiin karata. Näin asian esittää
myös Negri itse ranskalaisen toimittajan
Anne Dufourmantellen haastattelukirjas-
sa, joka ilmestyi Ranskassa vuonna 2002
(s. 17). Teos ilmestyi seuraavana vuonna
eräin lisäyksin italiaksi (Il Ritorno, Rizzoli,
Milano 2003). Viittaan jatkossa tähän ita-
lialaiseen laitokseen.

On selvää, että tämäntapaisessa haastat-
teluteoksessa haastattelija on melko myö-
täsukainen, kun käsitellään haastateltavan

muistoja ja motiiveja. Erikseen on pohdit-
tava Negrin omaa halua selvittää osalli-
suuttaan näihin tapahtumiin.

Omat ongelmansa asiaan tuo se, että
punaprikaatit näyttävät elpyneen uudel-
leen viime vuosina. Tämän taustalla on
Silvio Berlusconin hallituksen halu raken-
taa samantapaista psykologista ilmapiiriä
kuin vuonna 1979. Toimittaja Gabriele
Polo (Il Manifesto 25.10.2003) muistelee,
kuinka myös 1970-luvulla äärivasemmis-
tossa vallitsi kaksi totuutta. Virallista to-
tuutta esitettiin julkisuudessa ja toista vil-
jeltiin suljetuissa piireissä. Uudet prikaati-
laiset ovat tuon poliittisen skitsofrenian
traaginen parodia, sillä he ovat lähes ”nor-
maaleja”, mukana järjestöissä ja ”new glo-
bal” -liikkeissä.

Paluu ja poliittinen skitsofrenia

Nykyinen Negri ei edusta noita kahta to-
tuutta, mutta hänen valikoiva muistinsa
kertoo siitä, ettei hän ole täysin vapaa
tuosta poliittisesta skitsofreniasta. Kirjan
nimi ”paluu” osoittaa, että Negri haluaa
kääntää myönteiseksi vuonna 1997 tapah-
tuneen paluunsa Italiaan, jolloin hän joutui
suoraan vankilaan 14 maanpakolaisuus-
vuoden jälkeen. Pakolaisuus rikasti hänen
kokemuksiaan, koska hänellä ei ole sitä sa-
maa epäonnistumisen frustraatiota, jota
monet toverit ”ovat osoittaneet 70-luvun
ja 80-luvun katastrofisen lopputuloksen
suhteen” (s. 6). Lisäksi hänellä on aina ol-
lut fantastinen kyky löytää kaikista asioista
optimistinen puoli. Paluu Italiaan on myös
intohimoa, passiota menneisyyden suh-
teen ja hengen uudistumista.

Negri sysää valtion vastuulle sen, että
1970-luvun äärivasemmistolainen radika-
lismi kääntyi väkivaltaiseen suuntaan. Val-
tio tulisi kuitenkin rajata niiksi tahoiksi,
jotka valtiokoneiston sisällä, taustanaan
eräät yhdysvaltalaiset ja CIA:n tahot, ha-
lusivat silloisessa Italiassa jyrkkää käännet-
tä oikeistolaiseen suuntaan ja jopa Kreikan
vuoden 1967 kaltaista sotilaskaappausta

vastauksena 1960-luvun lopun yhteiskun-
nalliselle kuohunnalle. Negri sanoo ”kaik-
kien tietävän”, että ensimmäinen vakava
attentaatti eli piazza Fontanan pommi jou-
lukuussa 1969 oli ”valtion verilöyly”. Myö-
hemmin paljastui, että anarkistiryhmään
oli soluttautunut fasistisia provokaattorei-
ta, joista langat johtivat valtiokoneiston si-
sälle. Negrin johtopäätös onkin, että ter-
rorismia epäilemättä oli, mutta sen aloitti
valtion terrorismi.

Haastattelija kysyy, eikö tosiaan ollut
muita vaihtoehtoja vastata tuohon väkival-
taan kuin organisoitua ja vastata terroris-
milla. Negrin mukaan vastaukset siihen ei-
vät aluksi olleet terroristisia vaan ”normaa-
lin ekstremistisiä”. Kuitenkin toistuviin
provokaatioihin oli välttämätöntä vastata
samalla tasolla kuin valtio: ”Ensimmäiset
sotilaalliset toimet tapahtuivat kolme tai
neljä vuotta piazza Fontanan pommin jäl-
keen 1973 tai 1974.”

Mistä Negrin epätarkkuus johtuu? Ei-
vätkö vuosien 1972–73 iskut teollisuusjoh-
tajiin ansaitse huomiota? Kesäkuun lopus-
sa 1973 Roomassa Ponte Milvion sillan-
pielessä kuuntelin italialaisten tuttujeni
väittelyä, kun Brigate Rosse oli kaapannut
Milanossa 28.6. Alfa Romeon johtajan.
Väittelijät olivat Potere Operaion aktivis-
teja. Kaapatulle johtajalle, Michele Min-
cuzzille, oli pidetty oikeudenkäynti eli lu-
ento suurten palkkaerojen vääryydestä ja
työläisten asemasta. Hänestä otettiin valo-
kuva varustettuna muun muassa tekstillä
”Kukaan ei jää rankaisematta, iskeä yhtä ja
opettaa sataa.” Tämän jälkeen hänet las-
kettiin vapaaksi (Tessandori 1977, 112–
113). Tämä ”iskeä yhtä ja opettaa sataa” oli
alkuvaiheiden strategian ”aseellista propa-
gandaa”. Tuolloin oletettiin, että tällainen
oikeudenkäynti erityisen vihatulle ja työ-
läisiä kohtaan tylylle johtajalle – Mincuzzi
oli kerran ajanut autollaan lakkovahtien
päälle – tuo liikkeelle sympatiaa ja kerää
aktivisteja tehtaan työläisten parista. Sit-
ten hänet mustelmineen laskettiin vapaak-
si, aivan kuten ensimmäisessä iskussa ke-

V asemmistoradikaalista liikkeestä
siirtyi 1970-luvulla aseellisen toi-
minnan tielle Saksassa 200–300
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väällä 1972, jolloin eräs Fiatin johtaja kaa-
pattiin.

Negri ei kuitenkaan näitä aktioita mai-
nitse. Nähtävästi hän siis hyväksyi ja hy-
väksyy edelleenkin tällaiset teot. Edelleen
hän osoittaa ymmärrystä sille, että vasta-
uksena järjestysvallan yhä väkivaltaisem-
piin otteisiin jotkut alkoivat ottaa mielen-
osoituksiin aseitakin puolustautuakseen.
Liike vastasi sotilaallisesti, koska kaikki
muut kamppailun muodot olivat muuttu-
neet käyttökelvottomiksi (impraticabili) ja
siten vuonna 1977 syntyi hyvin vakava ti-
lanne Bolognassa, kun panssarivaunutkin
tuotiin paikalle.

”Etkö tuossa vaiheessa voinut kuvitella,
että väkivallaton vastaus olisi mahdolli-
nen?” Negri: ”En, koska nyt mekin olimme
organisoituneet vastarintaan.” Mutta sitä ei
osattu ennakoida, että repressio käyttäisi
hyväkseen oikeusjuttuja stalinistiseen ta-
paan (s. 13). Tällä Negri viittaa vuoden
1979 huhtikuun 7. päivän joukkopidätyk-
siin, josta sai nimensä ”huhtikuun 7. päi-
vän oikeusjuttu”. Tuolloin pidätettiin yli
60 ihmistä, joista lähes kaikki olivat yli-
opistojen opettajia ja tutkijoita. Perustee-
na oli täysin ”uskomattomia syytöksiä”,
kuten ”aseellinen kapina valtiota vastaan”
(s. 14). Rangaistus tällaisesta rikoksesta oli
pitkän aikaa kuolemanrangaistus, kunnes
vuoden 1948 perustuslaki muutti sen elin-
kautiseksi. Negri haluaa nyt jättää itses-
tään rauhanomaisemman kuvan. Hänellä
on syytä katkeruuteen, sillä ilmiantajien
keksimiä todisteita käytettiin häntäkin
vastaan. Valtiovallan keinot eivät nimittäin
olleet puhtaita. Ilmiantajaksi tai katujaksi
ryhtynyt prikaatilainen sai lievän tuomion
vahvistaessaan sen, mitä häneltä pyydet-
tiin.

Negri ja Feltrinelli

Mutta on palattava taaksepäin, vuosiin
1971–72, joista teoksessa vaietaan. Heinä-
kuussa 1971 Potere Operaio järjestäytyi
”kapinan puolueeksi” ja päivämääräksi ase-
tettiin 12.12.1971. Tällöin koko ulkopar-
lamentaarista vasemmistoa kutsuttiin ”nos-
tamaan yhteenotto entistä korkeammalle
tasolle”. Yhteenoton piti lähteä liikkeelle
Milanon yliopistokorttelista (Berardi

1998, 136). Negri oli kutsunut väkeä mie-
lenosoituksiin ”tulella ja miekalla”, ja kol-
misensataa Molotovin cocktailia valmis-
tettiin eräässä opiskelija-asunnossa. Kun
cocktaileja lastattiin autoon, poliisiauto
ajoi paikalle. Siten katutaistelusta valtiota
vastaan ei tullut mitään (Feltrinelli 2001,
445). Jälkikäteen katsoen kyse oli fasistien
huomattavasti vaarallisempien hankkeiden
jäljittelystä. Esimerkiksi vuotta aiemmin
nelisensataa aseistettua fasistia oli Roo-
massa kerääntynyt valtaamaan sisäministe-
riötä, mutta fasistiruhtinas Junio Valerio
Borghese perui hankkeen.

Negrin kutsu yhteenottoon ”tulella ja
miekalla” kertoi yleisemmästä teoreettis-
poliittisesta maaperästä, jossa tapahtui
lohkeamia aseellisen menolipun ottami-
seen. Kohtalokkaan valinnan jälkeenkin
reitin valinnasta oli erimielisyyttä. Loogi-
suuden asteiden osalta Negriä on syytä
verrata Giangiacomo Feltrinelliin. Vasem-
mistolaisen kustantajan Feltrinellin tie
aseellisen taistelun valintaan rakentui
useista elementeistä. Hän oli julkaissut lu-
kuisia kirjoja Latinalaisen Amerikan val-
lankumousliikkeistä, jotka aiheuttivat
aluksi pakkomielteen siitä, että Sardinia
voisi olla Välimeren Kuuba. Samanaikai-
sesti hän oli tekemisissä pikkuryhmien
kanssa, jotka kantoivat myyttiä petetystä
partisaanitaistelusta. Tämän myytin mu-
kaan vuonna 1945 taistelua olisi pitänyt
jatkaa sosialistiseen vallankumoukseen
asti. Perintö oli elvytettävä, koska 1960-
luvun lopulla Italian yllä leijui fasistisen
kaappaushankkeen uhka.

Vuonna 1971 julkaistussa tekstissään
Lotta di classe o guerra di classe (Luokkataistelu
vai luokkasota) Feltrinelli ilmoitti petty-
neensä siihen, että niin monet muotoilivat
teoreettis-poliittisesti vallankumousta ja
aseellisen tien valintaa (mukaan lukien
Toni Negri ja eräät muut opiskelijajohta-
jat), mutta eivät kuitenkaan olleet valmiita
käytäntöön (Feltrinelli 2001, 434–435).
Vuoden 1968 liikehdintä ei tuottanut laa-
jaa siirtymistä maanalaiseen toimintaan.

Vuonna 1970 Negri muotoili teokses-
saan Trentatre lezioni su Lenin teoreettisia en-
nustuksia, että lakkoliikkeiden logiikan tu-
lisi johtaa vallankumoukselliseen tilantee-
seen. Leninin mukaan etujoukon puolue

tulee johtamaan prosessia vallankumouk-
selliseen murtumaan saakka (Berardi 111–
112). Näiden ajatusten objektiivisena pää-
töksenä oli siis tuo vuoden 1971 ”kapinan
puolue” ja kutsu yhteenottoon ”tulella ja
miekalla”.

Koko kuvion perusongelma on se, mik-
si Negrille ja kumppaneille viritettiin ro-
tanloukku vasta vuonna 1979. Miksi siis
vuosien 1969–71 kapinallisuudesta ja
enimmäkseen verbaalisista vallankumous-
messuista rangaistiin vasta tässä vaiheessa?
Tätä Anne Dufourmantelle ei teoksessaan
Negriltä kysy, eikä Negri itsekään nosta
asiaa esiin.

Sosiaalinen kurittomuus

Sen sijaan Negri haluaa luoda kuvan itses-
tään miedomman ”sosiaalisen kurittomuu-
den” apostolina. Hän muistaa, että Mila-
nossa 1970-luvulla ”kokonaiset korttelit oli
vapautettu, niissä ei enää maksettu veroja,
liikennemaksuja, vuokria” (s. 25). Poliisit
oli karkotettu näistä ”itsehallinnollisista
kortteleista” ja Negri tuntuu olevan edel-
leenkin innoissaan tästä vaiheesta.

Tämä oli kommunististen ajatusten to-
teuttamista (s. 15): ”Taistelimme kaikkia
totalitarismin muotoja vastaan ja halusim-
me rikkauksien täyttä uusjakoa. Emme
voineet hyväksyä sitä, että niin monilla ih-
misillä ei ollut mahdollisuutta opiskella ja
tehdä töitä, ja siksi piti järjestäytyä, jotta
kaikki voisivat nauttia noista oikeuksista...
Siinä ei ollut mitään utooppista.” Tämä on
kaunistelevaa menneisyyden muistelua.
Negrin mukaan edistynyt kapitalismi on
sittemmin toteuttanut monet noista aja-
tuksista.

Liike halusi yhteiskunnallisten suhtei-
den radikaalia muutosta ja siksi poliitikot
reagoivat niin voimakkaasti. Kommunisti-
sen puolueen (PCI:n) lakimiehet ja juristit
olivat auttamassa prosessia, jossa käytet-
tiin käsittämättömiä todisteita (s. 15–16):
”Minä olin kyllä kirjoittanut vallankumo-
uksellisia asioita, joita sitten pidettiin ku-
mouksellisina.” Tämän perusteella väitet-
tiin, että ”olisin tuntenut” ihmisiä, jotka te-
kivät näitä kumouksellisia aktioita, ja tästä
tultiin syytökseen, että minun täytyi olla
kumouksellisen järjestön pomo. Ja kun sit-
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ten olin tuo pomo, niin sitten kaikkien ys-
tävienikin täytyi olla osallisina tuossa ”ku-
mouksellisessa järjestössä”. Tässä vaiheessa
Negri kertoo tavanneensa sellissä henki-
lön, jota ei ollut nähnytkään kymmeneen
vuoteen.

Alun perin Negrin vastuulle oli lange-
tettu 17 henkilön murha, mutta sitten eräs
”katuja”, jonka lausuntojen perusteella oli
vangittu lukuisia prikaatilaisia, todisti
Negrin olevan prikaatien vihollinen, koska
nämä olivat langettaneet hänelle kuole-
manrangaistuksen (s. 151). Tämä lausunto
pelasti Negrin pahimmilta syytöksiltä ja
siirsi hänet ”kehnon oppimestarin” tai
”grande vecchion” rooliin. Joulukuussa
1979 Negrin syytöslistalta poistettiinkin
Aldo Moron tapaus. Moro oli Italian kris-
tillisdemokraattien viisinkertainen pu-
heenjohtaja, jonka Punaiset prikaatit kaap-
pasi maaliskuussa 1978 ja murhasi touko-
kuussa 1978.

Joka tapauksessa tuolloin uskottiin, että
prikaateilla olisi joku oppimestari. Ellei se
ollut Negri, kyseessä saattoi olla vanhempi
hahmo. Yhden version mukaan langat
johtivat tiedustelupalveluihin ja uskoivat-
pa jotkut vasemmistolaiset siihenkin, että
kaiken takaa löytyisi CIA.

Flirttiä liian pitkään

Kun Anne Dufourmantellen haastattelu-
teos ilmestyi Ranskassa, Negri myönsi
flirttailleensa liian kauan punaprikaatien
aatteiden kanssa (Le Monde 19.9.2002).
Hän tunsi joitakin prikaatilaisia ja oli seu-
rannut organisaation rakentumista läheltä.
”Alussa minulla oli jopa tiettyä sympatiaa
liikettänsä kohtaan”, hän toteaa (s. 18).
Eräiden punaprikaatilaisten kanssa hän
jopa perusti lehden Controinformazione. Sit-
ten ”tietyssä vaiheessa ne aloittivat tappa-
misen, mutta siinä asiassa en ollut ollen-
kaan samaa mieltä”.

Tästä flirttailun halustaan tai ainakaan
halustaan ymmärtää Negri ei pääse eroon.
Le Monden haastattelussa hän sanoo: ”Olisin
mieluummin nähnyt, että maan tasalle oli-
si hajotettu Valkoinen talo kuin kaksois-
tornit” (sitaatti: Giancarlo Dotto, Vita da
Negri, L’Espresso 27.12.2001). Edellisellä

olisi ollut suurempi poliittinen painoarvo.
Negrin mukaan ensimmäinen tappami-

nen oli puhdasta sattumaa. Padovassa uus-
fasistisen MSI-puolueen toimiston edessä
tapahtuneessa mellakassa eräs karabinieeri
oli ampunut mielenosoittajien suuntaan,
jolloin prikaatilaiset ampuivat hänet. Alun
alkaen kyse siis oli puhtaasta itsepuolus-
tuksesta, eikä tarkoituksena ollut ampua
ketään. Punaprikaatien sisäisessä keskuste-
lussa päätettiin kuitenkin oikeuttaa tuo ta-
pahtuma teoreettisella selityksellä (s. 19):
”Tuosta vaiheesta alkoi sitten hulluuksien
sarja, joista vakavin oli Moron kaappaus ja
murha.” Negri kertoo tehneensä kaikkensa
Moron hengen pelastamiseksi ja prikaati-
laisten eristämiseksi: ”Halusimme estää
sen, että aseellinen taistelu saavuttaisi pis-
teen, josta ei enää olisi paluuta.”

Valtio kuitenkin ryhtyi ”kuivattamaan
merta eliminoidakseen kalat”, ja siten
Negri tapasi jälleen vankilassa prikaatilai-
sia, joiden kanssa oli yritetty keskustella.

Lopullinen välirikko prikaatilaisten
kanssa tapahtui, kun Negri kannattajineen
antoi lausunnon, että ”aseellisen taistelun
vaihe on päättynyt ja tästä lähtien kaikki,
jotka aikovat sitä jatkaa, ovat vihollisiam-
me” (s. 20).

Prikaatilaiset vastasivat langettamalla
hänelle vankilassa vuonna 1982 tappotuo-
mion. Kun Negri vuonna 1997 palasi van-
kilaan, hänet laitettiin samaan selliin pri-
kaatilaisen kanssa, jolle prikaatien johto
oli vuonna 1982 antanut tehtäväksi Neg-
rin tappamisen. Nyt heistä kuitenkin tuli
ystävät. Prikaatilainen pitää nyttemmin
tuota vaihetta täysin absurdina ja sanoo,
ettei hänellä ehkä koskaan ollut aikomus-
takaan toteuttaa tuota käskyä.

Tranin vankilakapina jouluna 1980 oli
Negrille uusi osoitus punaprikaatien joh-
don umpikujasta.

Vankilassa harjoitettu sorto oli brutaa-
lia, mutta toisaalta vankilan ulkopuolella
punaprikaatien johto lähti typerään seik-
kailupolitiikkaan yrittäessään johtaa kapi-
naa vankilan sisällä. Sekin kiihdytti Neg-
rin linjalla olevien irtisanoutumista aseelli-
sesta taistelusta ja muistakin rikollisista te-
oista (s. 25). Mielialojen raaistuminen van-
kilassa näyttää järkyttäneen Negriä. Hän

näki vankeja, joilla oli ”tappamisen intohi-
mo” (pulsione di uccidere) ja hän sanoo
tunteneensa ”vankilassa ainakin kaksi tai
kolme varsinaista sarjamurhaajaa” (s. 113).

Negri vakuuttaa pitäneensä poliittista
murhaa rikoksena. Silti hän on edelleenkin
sitä mieltä, että alkuvaiheissa punaprikaa-
tien militantit olivat ääriainesta, ”mutta
heistä tuli terroristeja, koska he olivat pa-
kotettuja muuttumaan sellaisiksi” (s. 27).
Negri kuitenkin kertoo itsekin osallistu-
neensa pankkiryöstöön, sillä rahan hank-
kimisen, jos sitä välttämättä tarvitaan, voi
ymmärtää. Toisaalta hän viittaa Bertolt
Brechtin pohdiskeluun, onko pankin ryös-
täminen suurempi rikos kuin pankin perus-
taminen (s. 38). Tässä teoksen tyyli sortuu
jo kevytmielisyyteen.

Negrin määritelmän mukaan 1970-lu-
vun liikehdinnässä punaprikaatit eivät
suinkaan edustaneet liikkeen totaalisuutta.
Silti monet kuvittelevat hänen olleen pu-
naprikaatien ”perverssit aivot”. Sitä hän ei
tosiaan ollut, mutta sen sijaan voidaan kes-
kustella hänen roolistaan laajemman Auto-
nomia-liikkeen piirin ”kehnona oppimes-
tarina” –  vaikkei tämäkään määrittely hän-
tä miellytä (s. 44). Kehnon oppimestarin
syytökseen antaa aihetta myöskin hänen
pakonsa Ranskaan vuonna 1983. Pako
osoitti, ettei hänen käytöksensä ollut Sok-
rateen kaltaista, sillä hän jätti monet muut
pulaan vankilaan (s. 61). Kun pääsyytetty
oli karannut, oikeusprosessia ei voitu jat-
kaa, sillä yhteistä puolustusta ei voitu laa-
tia. Monet joutuivatkin istumaan vuosi-
kausia vankilassa ennen kuin saivat va-
pauttavan päätöksen – eikä valtio edes
pyytänyt anteeksi.

Sofrin tapaus

Sitten Negri vertaa itseään toisen äärijär-
jestön Lotta Continuan (Taistelu Jatkuu)
johtajan Adriano Sofrin tapaukseen. Sofri
joutui takaisin vankilaan vuonna 1997 syy-
tettynä osallisuudesta komissaari Luigi
Calabresin murhaan. Äärivasemmalla
kampanjoitiin Calabresia vastaan, koska
hänen epäiltiin osallistuneen anarkisti Pi-
nellin ”lentoon” ikkunasta joulukuun 1969
pommi-iskun tutkimuksissa. Virallisen ver-
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sion mukaan Pinelli teki itsemurhan hyp-
päämällä itse. Sofria ja kahta muuta Lotta
Continuan johtohahmoa syytettiin Calab-
resin ampumisen järjestämisestä, mutta
Negrin mukaan Calabresin ampuivat ”jot-
kut salamurhaajat”. Tällä hän viitannee ta-
vallisiin rikollisiin. Syytökset esitti vuonna
1988 ”katuja” Leonardo Marino, ja on
”hyvin kyseenalaista että hän olisi ollut
Lotta Continuan aktivisti” (s. 17).

Tämä väärinmuistaminen on varsin vali-
tettavaa. Negri haluaa viedä Marinolta
kaiken kunnian. Kuitenkin Aldo Cazzullo
sanoo Lotta Continuan vaiheista kertovas-
sa teoksessaan, että Marino oli aktiivinen
jo 1960-luvun lopulta lähtien. Marino oli
Sofrin varjo ja toimi myös tämän auton-
kuljettajana. Hän oli aktiivisesti mukana
lakoissa ja yhteenotoissa (Cazzullo, s. 65).
Marino kertoo osallistuneensa ryöstöihin
vuosina 1970–71 järjestön sisällä toimi-
neen ”illegaalin rakenteen” toimesta. Ryös-
töillä hankittiin aseita, rahaa ja muuta toi-
minnan kannalta tarpeellista. Hän kertoo
varastaneensa auton, jolla hän kuskasi tou-
kokuussa 1972 Ovidio Bompressia, joka
sittemmin ampui Calabresin.

Marino oli niitä työläisiä, jotka jäivät
tuuliajolle, kun järjestö vuonna 1977 päätti
lopettaa toimintansa. Marinon kaltaisten
työläisten kohtalo oli siinä mielessä traagi-
nen, että he olivat uskoneet intellektuelli-
en puheita vallankumouksen lähestymises-
tä ja olivat siten rakentaneet omaa toimin-
taansa esimerkiksi Torinossa Fiatin tehtail-
la virallisen ay-liikkeen ulkopuolella. Sit-
ten he joutuivat yksin kohtaamaan tiukan
kurinpalautuksen tehtaissa, kun rationali-
sointien aalto teki tuhansista työttömiä.
Vuonna 1977 mukaan tulleista nuorista
opiskelijoista monet johtajiensa hylkäämi-
nä luisuivat aseellisen toiminnan tielle.

Negrin versio on perin kummallinen,
mikäli hän kieltää Marinon roolin sekä
Lotta Continuassa että Calabresin murhas-
sa. Cazzullon teoksessa on valokuva, jossa
Marino ottaa yhteen poliisien kanssa tou-
kokuussa 1971. Jos Negri väittää, että Ca-
labresin murha oli tavallisten rikollisten
toimia – näinhän uskottiin vielä 1970-lu-
vulla – niin hänen ei tarvitsisi lainkaan
spekuloida sillä seikalla, onko Marinon an-

tama kuvaus Sofrin ”valtuutuksesta” oikea
vai vetikö hän Sofrin tarkoituksella mu-
kaan. Sofrihan on moneen otteeseen ker-
tonut ottavansa ”poliittisen vastuun”, kos-
ka hän oli lehdessään lietsonut vihaa Ca-
labresia vastaan.

Kehnojen oppimestareiden
vastuu

Negrin kevytmielisyyttä osoitti, että hän
palatessaan Italiaan vankilaan totesi kyen-
neensä aina työskentelemään  vankilassa
hyvin. Tämä asenne kertoo ”kehnon oppi-
mestarin” kyvystä kuitata helposti vaikeat
asiat ja kiertää vastuunottoa.

Potere Operaion ja Negrin teoreettinen
käänne vuonna 1973 oli luonteeltaan sel-
lainen, etteivät Barbara Balzeranin kaltai-
set yksinkertaisemmat aktivistit mitenkään
pysyneet siinä mukana vaan jatkoivat suo-
raa linjaa kohti terroristista valintaa.

Tietenkin valtio vastasi kierolla tavalla
haasteeseen, jonka Negri itse esitti vuonna
1971 ja sitten uudestaan vuosina 1977–78.
Kun Negrin hurjista puheista oli kulunut
jo vuosia, tietty sukupolvi kriminalisoitiin,
koska monet sen piirissä varttuneista olivat
päätyneet järkyttäviin tekoihin. Negri on
istunut pitkään poliittista vastuutaan asi-
oista. Haastatteluteoksen lopussa hän
pohtii, pitäisikö sana ”vallankumous” kor-
vata käsitteellä ”taistelu rauhan puolesta”.

Giorgio Bocca kertoo teoksessaan Au-
tonomia-liikkeen vallankumousinnosta Pa-
dovan yliopiston politiikan laitoksella. Po-
liittiset kiistat kärjistyivät tappeluiksi ja
kaikenlaiseksi kurittomuudeksi. Yksi Auto-
nomian aktivisteista oli Carlo Fioroni,
jonka todistuksiin myöhemmät syytteet
perustuivat. Negri itse oli jo syksyllä 1978
masentunut oppilapsiensa riehumisesta.
Hän oli menettänyt otteensa eikä kyennyt
enää vaikuttamaan tapahtumien kulkuun.
Myös Autonomia-lehti julisti, että vallanku-
mouksellisen liikkeen on ”tehtävä aseelli-
sen taistelun valinta” (Bocca, s. 127). Ker-
ran eräät Autonomian aktivistit murskasi-
vat erään kommunistipuolueeseen kuulu-
neen yliopisto-opettajan luut. Lukuisia vä-
kivaltaisuuksia, pommeja ja paikkojen tu-
hoamisia syntyi sen ”massojen illegaalisuu-

den” merkeissä, jota Negrikin propagoi.
Kerran eräs opettaja pakotettiin väkivallal-
la uhaten pitämään luento koiralle. Negri
kuittasi nämä teot ”muutamien opiskelijoi-
den typeryyksinä” (Stille, s. 49).

Näitä vastenmielisimpiä piirteitä Neg-
rin ”kehnon oppimestarin” roolissa ei haas-
tatteluteoksessa edes lähestytä. Siten Pa-
dovan yliopiston loppukauden yhteys
huhtikuun 1979 syytteisiin jää selvittämät-
tä.

Viranomaiset keräsivät talteen kaiken-
laista rähinää ja iskivät takaisin täysin mie-
livaltaisilla syytöksillä. Jonkinlaista nöyr-
tymistä osoittaa se, että Negri korostaa
paluussaan Italiaan myös paluuta kohti
Franciscus Assisilaista eli uskonnollisten
kokemusten merkitysten ymmärtämistä ja
kykyä rakentaa askeettiseen tapaan itsel-
leen merkitystä (s. 191). •
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Rasismista on tullut ”oleellinen tekijä nykyajan teollisuusvaltiois-
sa” (Stuart Hall), vaikka julkinen rasismi onkin niissä lähes kiellet-
ty. Lännen hyvinvointivaltioiden ja niin sanotun kolmannen maa-
ilman välinen sosiaalinen, teknologinen ja taloudellinen eriarvoi-
suus selitetään arkipäivän tietoisuudessa usein ”roturyhmien” eri-
laisella älykkyystasolla. Magdalena Jaakkolan Maahanmuutto ja et-
niset asenteet -tutkimuksen (1999) mukaan runsas kolmannes suoma-
laisista oli sitä mieltä, että ”on tunnustettava se tosiasia, että jotkut
kansat ovat älykkäämpiä kuin muut”. Väite elää myös tieteessä.
Yrjö Ahmavaara ja Tatu Vanhanen väittävät teoksessaan Geenien
tulo yhteiskuntatieteisiin (2001), että kansalaisten keskimääräinen
älykkyyskerroin selittää parhaiten 183 tutkitun valtion järjestyk-
sen, kun tarkastellaan kansantuloa henkeä kohti.

Globaalit elintaso- ja kehityserot ja niitä heijasteleva rasismi
liittyvät ihmisyhteisöjen kulttuuristen kehityskaarten erilaisuu-
teen, jolla on juurensa kaukana historiassa. Tähän liittyy monia
vaikeita kysymyksiä: Mitkä olosuhteet mahdollistivat Euroopan
maailmanvalloituksen ja sen sotilaallisen ylivoiman ei-läntisiin
korkeakulttuureihin nähden? Miksi tieteellinen ja teollinen kehi-
tys alkoi Euroopasta eikä esimerkiksi Afrikasta tai latinalaisesta
Amerikasta? Tämäntyyppisiin kysymyksiin annettavilla vastauk-
silla on suuri merkitys pohdittaessa sitä, miksi valta ja vauraus
ovat jakaantuneet asuinpallollamme nykyisellä tavalla.

Pentti Eskolan ja Olavi Renkosen Lukion maantiede tarjosi 1960-
luvun puolivälissä seuraavan pähkinän purtavaksi: ”Miten on esim.
selitettävissä, että valkoinen mies on saavuttanut johtoasemansa?
Onko hän rodullisesti muita etevämpi?” Oppikirjan laatijoiden
vastaus oli avoimen rasistinen: ”Musta päärotu tuntui jääneen tie-
tyssä mielessä lapsen asteelle.”

1700-luvulta lähtien eurooppalaisten herruutta ja afrikkalaisten
ja muiden maanosien ihmisten orjuuttamista on oikeutettu rotu-
jen ja kansojen älykkyyseroihin vetoamalla. Skotlantilainen valis-
tusfilosofi David Hume kehitti esseessään On National Characters
(Kansojen luonteenpiirteistä) argumentin, joka on pysynyt rasis-
tisten teorioiden kestoteemana nykypäiviin asti. Hän kirjoitti: ”Ei
ole ollut yhtään sivilisoitunutta kansaa, jonka ihonväri olisi ollut
muu kuin valkoinen, ei edes yhtään yksilöä, joka olisi ollut kyvy-
käs toimissaan tai ajatuksissaan.”

Kun selvitellään vallan ja vaurauden nykyisenkaltaisen jakautu-
misen taustalla vaikuttaneita todellisia syitä, keskeiseksi kysymyk-
seksi nousee se, miksi kehitys oli kulkenut 1500-luvulle tultaessa

Älykkyys, rasismi ja kulttuurien
kehityskaarten eriaikaisuus
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eri mantereilla niin eri nopeudella. Tätä kysymystä selvitellessäni
nojaan valtaosin Jared Diamondin teokseen Tykit, taudit ja teräs. Ih-
misen ihmiskuntien kohtalot (Helsinki 2003).

Yksi avaintekijä kysymyksen ratkaisussa ja ihmiskunnan sekä
yleisemminkin maailmanhistoriallisen kehityksen kannalta on
neoliittinen vallankumous. 4000–3000 eaa. siirryttiin maanvilje-
lykseen (ja kaupunkikulttuuriin). Tänä aikana tehtiin enemmän
keksintöjä kuin millään muulla ihmiskunnan historian kaudella
ennen vuotta 1500.

Maanviljelyksen synty ja kehitys merkitsivät biologista vallan-
kumousta kasvien ja eläinten jalostamisen muodossa. Eri mante-
reet olivat tässä asiassa aivan erilaisessa asemassa. Maanviljelys ja
karjanhoito kehittyivät noin 7000 vuotta eaa. läntiseen Euraasiaan
kuuluvalla niin sanotun Hedelmällisen puolikuun alueella. Tähän
on useita syitä: Maanviljelyksen aloittamisen perusedellytys on
ensinnäkin sopivien luonnonvaraisten viljelyskasvien esiintymi-
nen. Alueelle oli leimallista viljelykseen soveltuvien luonnonva-
raisten kasvien epätavallisen suuri osuus kasvikannasta. Lajikkei-
den joukossa oli myös ilmaston ja vuodenaikojen vaihtelevuuden
vuoksi poikkeuksellisen paljon yksivuotisia kasveja. Alueelliset
korkeuserot ja topografia edistivät niin ikään ympäristöjen moni-
muotoisuutta: suuret korkeuserot johtivat porrastettuihin korjaus-
kausiin, ja se edesauttoi maanviljelyksen kehitystä huomattavasti.
Nämä ja muut maanviljelyksen edellytykset olivat Hedelmällisen
puolikuun alueella muihin alueisiin verrattuna ihanteelliset.

Väli-Amerikassa kehittyi noin 3500 eaa. maissiin perustuva
maanviljelys. Yhtenä ongelmana oli se, että maissi oli vaikea vil-
jeltävä kasvi. Vasta 900-luvulla ilmaantui uusi, alueen lyhyisiin ke-
siin sopeutunut maissilajike. Nykyisen Yhdysvaltojen itäosassa
siirryttiin maanviljelyyn 2500–1500 eaa. Tarjolla olleiden viljely-
kasvien ravintoarvo oli liian heikko mahdollistaakseen täysipai-
noisen maanviljelyksen kehittämisen. Diamond toteaa: ”Yhdys-
valtain itäosan viljelykasveihin perustuva ruoan tuotanto ei yksi-
nään riittänyt kukoistuksen käynnistämiseen ja syyt on helppo
määrittää. Alueen luonnonvaraiset viljakasvit eivät olleet lähi-
mainkaan yhtä hyödyllisiä kuin vehnä ja ohra.” Hänen mukaansa
edes modernilla tieteellä varustautuneet 1900-luvun kasvinjalosta-
jat eivät ole saaneet enempää irti Pohjois-Amerikan luonnonvarai-
sista kasveista. Pohjois-Afrikan alkuperäiset viljelyskasvit, jotka
ovat peräisin Hedelmällisen puolikuun alueelta, levisivät ilmastol-
lisesti samankaltaiselle alueelle ja loivat perustan muinaisen Egyp-
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tin kulttuurin nousulle. Saharan eteläpuolelle ne eivät soveltuneet,
sillä ne eivät sopeutuneet kesäsateisiin ja päivän pituuden vähäi-
seen vaihteluun. Eteläisen Afrikan khoisanit ja pygmit epäonnis-
tuivat maanviljelyksen kehittämisessä, koska vain harvat heidän
asuinalueidensa luonnonvaraisista kasveista soveltuivat viljeltäviksi.

Neoliittisen vallankumoukseen toteutuminen edellytti myös
maanviljelyksen kehitystä tukevan eläimistön olemassaoloa. Eu-
raasialaisella alueella oli sekin etu puolellaan, että siellä oli eniten
kotieläimiksi kesytettäviksi soveltuvia luonnonvaraisia nisäkäslaje-
ja. Siten Euraasiasta tuli domestikaation keskus. Nautakarja, hevo-
nen ja aasi, jotka ravinnon lisäksi toimivat voimalähteinä, mah-
dollistivat maanviljelyksen kehittymisen siten, että se mullisti
koko tuotanto- ja elämäntavan ja kulttuurin. Kehitystä ajatellen
myös eläimistön osalta tilanne oli Amerikan mantereella heikom-
pi. Yksikään alueen viidestä kesytettäväksi soveltuvasta eläinlajista
ei soveltunut hyödynnettäväksi maanviljelyksessä. Eläimistön
osalta samassa tilanteessa oltiin Australiassa, Uudessa-Guineassa
ja eteläisessä Afrikassa.

Tärkeä tekijä viljelyskasvien ja eläimistön hyödyntämisen le-
viämisessä uusille alueille ovat olleet mantereiden pääakselit ja
niiden suunta. Maanviljelyksen, eläimistön ja uusien teknologis-
ten innovaatioiden leviäminen tapahtui euraasialaisella alueella
nopeasti itä-länsisuuntaista akselia pitkin. Amerikassa pohjois-ete-
läsuunnassa tapahtuva leviäminen oli huomattavasti hitaampaa ja
Afrikassa sen esteet muuttuivat lähes ylitsepääsemättömiksi. Väli-
meren alueen viljelykasvit, joista muodostui Egyptin maatalouden
perusta, eivät menestyneet kesäsateiden ja päivän vaihtelun vähäi-
syyden vuoksi Sudania etelämpänä. Pohjois-eteläakseli toimi Afri-
kassa olennaiselta osin myös karjan leviämisen esteenä. Euraasias-
ta ja Pohjois-Afrikasta tuodun karjan tuhoksi koitui päiväntasaa-
jan Afrikan tsetsekärpänen, unitaudin tartuttaja. Tällä kaikella oli
valtava merkitys tulevaisuuden kannalta.

Auran keksiminen Mesopotamiassa noin vuonna 3000 eaa. oli
ratkaiseva murros maanviljelyksen kehityksessä ja se liitti kasvin-
jalostuksen ja karjankasvatuksen erottamattomasti yhteen. Pyörän
keksiminen mullisti puolestaan kaupan ja kuljetuksen. Härkien,
hevosten ja aasien vetämät kulkuneuvot olivat vallitseva kuljetus-
väline aina 1800-luvulle asti, jolloin otettiin käyttöön parempia
menetelmiä. Ratkaiseva askel, joka nosti maanviljelyksen Lähi-
idässä ladullisesti uudelle tasolle, oli vetojuhdan kesyttäminen.
Aura, ies ja valjaat eivät kuitenkaan merkinneet mitään Amerikan

mantereella, Afrikassa, Australiassa, Uudessa Guineasta ja muilla
sellaisilla alueilla, joilla ei ollut maanviljelykseen soveltuvia veto-
eläimiä, ja niissä jouduttiinkin pitkään tyytymään kaivauskeppiin
ja selkätaakkaan.

Kasviston ja eläimistön erojen vaikutukset ovat olleet kauas-
kantoisia: ne ovat vieneet eri pallonpuoliskojen kehityksen eri ra-
doille ja eriyttäneet niiden kehitysvauhdin. Toisena tekijänä ovat
olleet erilaiset ekologiset ja maantieteelliset esteet, jotka ovat vai-
kuttaneet ratkaisevasti maanviljelyksen ja muiden innovaatioiden
leviämisnopeuteen.

Maanviljelyksen, karjanhoidon ja pysyvän asutuksen kehitty-
misen eriaikaisuus johti mantereiden välillä erilaiseen kehitystah-
tiin ja kasvatti tätä eroa entisestään. Hedelmällisen puolikuun alu-
eella päästiin maanviljelyksen ja karjanhoidon kehityksen myötä
välittömän tarpeen ylittävään lisätuotokseen, joka edisti työnja-
koa ja mahdollisti kirjoitustaidon, kulttuurin, tieteen ja oikeus- ja
lainsäädäntöjärjestelmän kehittymisen. Tärkeä edellytys valloitus-
politiikalle oli valtion, siis keskitetyn poliittisen järjestelmän ja
hierarkkisten yhteiskuntarakenteiden synty.

Eurooppalaisen valloituspolitiikan onnistumisen ratkaisi aivan
sen alkuvaiheessa yhteiskunnallisen ja teknologisen kehityksen li-
säksi kaksi valttikorttia: Ensimmäinen näistä oli hevonen, jonka
merkitystä Amerikan mantereen valloitussodissa voidaan perustel-
lusti verrata panssarivaunun merkitykseen ensimmäisessä maail-
mansodassa. Toinen eurooppalaisten liittolainen valloituspolitii-
kan toteuttamisessa olivat tarttuvat taudit: rokot, paiserutto ja tu-
berkuloosi, joiden suhteen euraasialaisväestölle oli kehittynyt ai-
kojen kuluessa tietty immuniteetti tai perinnöllinen vastustusky-
ky. Näillä taudeilla oli ratkaiseva roolinsa siinä hävityssodassa,
jossa eurooppalaiset kukistivat Amerikan, Australian, Etelä-Afri-
kan ja Tyynenmeren saarten alkuperäiskansat.

Kolumbuksen ja Euroopan löytöretkien aikoihin vallinneet
erot eri mantereiden kansojen ja kulttuurien kesken eivät siis seli-
ty rodun tai perimän kaltaisilla biologismeilla, vaan ne juontuvat
erilaisten maantieteellisten ja biomaantieteellisten sattumien
ohella eroista eri alueiden kasvistossa ja eläimistössä. Diamond
summaa tämän: ”Euraasian melkoinen alussa saama etu kasvoi val-
tavaksi eduksi vuonna 1492, pikemminkin Euraasian omatakeisen
maantieteen kuin erottuvan ihmisen älykkyyden seurauksena.”

JOUKO JOKISALO
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KIRJA-ARVIOT

”[…] suomalaiset eivät ehkä ole
olleet valmiita ottamaan avoi-
mesti totuutta vastaan ja myön-
tämään, että keskitysleirejä oli.
Tässä asiassa me olemme edel-
leen yliherkkiä”, kirjoittaa suo-
malaiseen sodan aikaiseen mie-
hityshallintoon perehtynyt his-
torioitsija Antti Laine teokses-
sa Jatkosodan historia. Samaan
johtopäätökseen tuli sotahisto-
rioitsija Helge Seppälä kirjas-
saan Suomi miehittäjänä 1941–
1944 (1989): ”Suomelle sivistys-
valtiona pitäisi olla vierasta se
ettei se pysty edes osoittamaan
paljonko ihmisiä keskityslei-
reillä kuoli.” Aihe oli vielä
1990-luvun puolivälissä hyvin
arka. Kun Ruotsin TV2 lähetti
uutispätkän, jossa venäläinen
Nadja Nejolova kertoi koke-
muksistaan suomalaisessa kes-
kitysleirissä miehitetyn Itä-Kar-
jalan alueella, Suomen Tukhol-
man suurlähetystö väitti vasti-
neessaan jutun antaneen äärim-
mäisen vääristellyn ja totuu-
denvastaisen kuvan. Lähetys-
tön näkemyksen mukaan ohjel-
ma oli loukannut ”syvästi kaik-
kia suomalaisia”. Ohjelman ai-
heuttaman jupakan johdosta
Jukka Rislakki kirjoitti Helsingin
Sanomiin laajan artikkelin ”Suo-
mellakin oli keskitysleirejä”
(11.9.1994) todeten, että kes-
kustelussa jäi tärkein selvittä-
mättä: ”Oliko suomalaisilla kes-
kitysleirejä? Kuoltiinko niillä
nälkään? Salailtiinko niitä? Ja
kohdeltiinko venäläisiä siviilejä
huonommin kuin muita?”

Kirjailija Marja-Leena Mik-
kola on tarttunut teoksessaan
Menetetty lapsuus. Suomalaismiehit-
täjien vankeudessa 1941–44 (Tam-
mi 2004) tähän arkaan, mutta
Suomen historian kannalta tär-
keää aiheeseen. Hän on haasta-
tellut suomalaisten keskityslei-

”Nämä muistot eivät katoa”

Marja-Leena Mikkola.
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reissä lapsuutensa ja nuoruuten-
sa viettäneitä venäläisiä, joiden
autenttiset kertomukset kuole-
masta ja kauhusta, mutta myös
elämän ja inhimillisyyden voi-
toista kuullaan nyt Suomessa
ensi kertaa. Menetetty lapsuus on
kirjailijan päiväkirjaan ja hänen
tekemiinsä haastatteluihin pe-
rustuva dokumenttiteos, joka
avaa uhrin näkökulman tähän
Suomen historian dramaatti-
seen vaiheeseen.

Toisen maailmansodan vuo-
sina 1941–1944 Suomi miehitti
suurta osaa Neuvosto-Karjalaa,
Aunusta, Syväriä, Petroskoita ja
Äänisniemeä – alueita, jotka ei-
vät koskaan olleet kuuluneet
Suomelle. Tästä niin sanotusta
Itä-Karjalasta suunniteltiin
Suur-Suomen osaa ja sen väes-
tön haluttiin olevan puhtaasti
suomensukuista. Historioitsija
Antti Laine onkin todennut lei-
rien olleen tuolloin ”perustal-
taan etnisen puhdistuksen väli-
neitä” (HS 11.9.1994). Venäläi-
set siviilit, ennen kaikkea nai-
set, lapset ja vanhukset, inter-
noitiin suurin joukoin leireihin,
jotta heidät voitaisiin mahdolli-
simman pian Saksan sotame-
nestysten myötä siirtää pois
Suomen valtaamalta alueelta.

Suomalaisten keskitysleirissä
lapsuutensa ja nuoruutensa
viettäneet venäläiset ovat pe-
rustaneet Petroskoissa entisten
alaikäisten leirivankien yhdis-
tyksen, jonka jäsenmäärä on
960. Kaikkiaan kaupungissa on
lapsena vankileireillä olleita yli
3 000. Keskitysleirien synty
liittyy Suomen armeijan pää-
majan 8.7.1941 antamaan käs-
kyyn, jossa todetaan, että ”Itä-
karjalaista väestöä on kohdelta-
va ystävällisesti, mutta varovai-
sesti. Venäläinen väestö on
vangittava ja toimitettava kes-

kitysleireihin.” Toinen tekijä oli
Suomessa tuolloin esiintynyt
rasistinen ryssäviha. Akateemi-
sen Karjala-Seuran (AKS) pu-
heenjohtaja ja Itä-Karjalan so-
tilashallinnon virkamies Vilho
Helanen ilmaisi ryssävihan ra-
sistisen luonteen seuraavasti:
”Sillä ei (ryssä) verestään ja ve-
rensä mukana perimistään rotu-
ominaisuuksista [..] pääse irti!
[...] Sillä ryssältä puuttuu sivis-
tyskansan perusominaisuus,
jota ilman yhteiskuntaa eikä
valtiota rakenneta, puuttuu
edusvastuuntunne. Ilman sitä ei
ihminen ole ihminen, vaan
eläin.”

Kirjan ensimmäinen haastel-
tava, Lenina P. Makejevan, to-
teaa leirielämästä seuraavaa:
”Leiriajasta päällimmäisenä
muistona on kauhu ja kuolema
ja nälkä. Ensimmäisenä leiri-
vuotena ihmisiä kuoli surkeille
lavitsoilleen ja ruumiit kannet-
tiin pois, itkettiin, valitettiin,
joku meni joskus järjiltään...
Meillä oli aina nälkä!” Hänen
raskain leirikokemuksensa oli
se, että Makejevan äiti joutui
vieroittamaan hieman aikai-
semmin syntyneet kaksostyttö-
vauvat rintaruokinnasta. Lääkä-
ri oli todennut: ”Jos ette vieroi-
ta heitä rinnasta, kuolette itse,
ja koko perhe jää vaille huolta-
jaa, ja ymmärrättehän te mitä
silloin tapahtuu.” Vieroituksen
hintana oli tyttövauvojen me-
nehtyminen. Makajeva toteaa:
”Eihän sellaisesta voi edes pu-
hua! Suomalaiset miehittäjät ei-
vät järjestäneet venäläisille pik-
kulapsille kunnollista sairaan-
hoitoa, koska Petroskoin las-
tensairaala oli vain suomenhei-
moisille lapsille.”

Nälän, sairauksien, aliravit-
semuksen ja pakkotyön lisäksi
haasteltavat kertovat useinkin

epäinhimillisistä rangaistuksis-
ta. Antonina V. Kalkasovan,
joka oli Petroskoin leirissä nu-
mero 6, toteaa rangaistuksista:
”Suomalaisten leireissä ihmisiä
hakattiin pampuilla ja ruoskil-
la.” Tätä lausuntoa vahvistavat
muidenkin haastateltavien ker-
tomukset.

Asiasta löytyy myös todis-
teita Sota-arkistoon sodan jäl-
keen kootusta materiaalista.
Kinnasvaaran leiristä, jota ni-
mitettiin sodan päättymiseen
asti keskitysleiriksi, kertoi Pa-
vel M. Kapustkin seuraavaa:
”Raippoja saattoi saada työstä
kieltäytymisestä ja elintarvik-
keiden varastamisesta. Muita
rangaistusmuotoja olivat kepil-
lä ja kiväärinperällä lyöminen,
arestikoppiin sulkeminen, pam-
pulla lyöminen. Ruoskiminen
oli otettu käyttöön virallisena
rangaistuksena.”

Tieto toisen maailmansodan
ratkaisutaistelusta levisi myös
leirien piikkilanka-aidan sisä-
puolelle. Nikolai S. Kostinin
muistelee: ”Ja sitten kun saksa-
laiset saivat selkäänsä Stalingra-
dissa, tieto siitä tihkui taas
meille, mutta sekin ilouutinen
levisi vain kuiskaten suusta suu-
hun. Me kätkimme tunteemme!
Me lapset iloitsimme myös, tie-
simme että voitto oli oleva
meidän.” Olavi Paavolainen
kuvaa teoksessaan Synkkä yksin-
puhelu saman tapahtuman aihe-
uttamaa käänteistä reaktiota
suomalaisten keskuudessa: ”En-
simmäisen kerran tuntuu Suo-
men kansakin saaneen sellaisen
jymäyksen, että se on säpsähtä-
nyt hereille turtumuksestaan.”

Sodan päättyminen oli lei-
reillä viruneille ilon aikaa.
”Meille kaikille alkoi uusi elä-
mä”, toteaa Valentina G. Mal-
jutkinan. Mutta ihmiset eivät

päässeet eroon raskaasta pak-
kotyöstä aiheutuneista fyysistä
vaivoista eivätkä etenkään kes-
kitysleirielämän jättämistä
muistikuvista. Oman julman
leimansa entisten keskitysleiri-
vankien elämään painoi vielä
sodanjälkeinen poliittinen il-
mapiiri Stalinin Neuvostolii-
tossa. ”Sodan jälkeen kaikkiin
leireissä olleisiin suhtauduttiin
huonosti [...] meitä nimitettiin
’pettureiksi’”, kertoo Arkadi N.
Jaritsynin ja kysyy katkerana:
”Mitä pettureita me olimme? –
Mehän olimme olleet leirivan-
keja!”

Marja-Leenan Mikkola on
kirjannut haastattelujen oheen
omia tuntojaan kirjan työstä-
misprosessin aikana: ”Vapaa-
hetkinä kahlaan jylisevässä kir-
jameressä ja yritän päästä ran-
taan. Kun en pääse, yritän aina-
kin tavoittaa pohjan. Varsinai-
sena työaikanani kirjoitan no-
velleja […] ja suomennan ru-
noutta […] – ja koko ajan pel-
kään menettäväni oman kieleni
tuon Itä-Karjala-hyllystä tulvi-
van vieraan sanavyöryn alle.
Sana on herkkä, haavoittuva
väline. Ja mielen taustalla,
yleensä alkuyöstä, jossakin
unen ja valveen rajamailla, sei-
sovat nuo lapset piikkilanka-ai-
dan takana ja odottavat.” Hän
kirjoittaa myös laajalti Petros-
koin ja Äänisniemen historiasta
ja kulttuurista.

Kirja on vavahduttavaa luke-
mista ja avaa Elina Sanan tär-
keän teoksen tavoin uuden nä-
kökulman jatkosotaan ja sen
näihin aikoihin asti vaiettuun
historiaan.

JOUKO JOKISALO

Menetetty lapsuus. Suomalaismiehit-

täjien vankeudessa 1941–44, Marja-

Leena Mikkola, 184 s., Tammi 2004.
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Pohjoismaiden roolipeliharras-
tajia kokoavassa Solmukohta-
tapahtumassa julkaistiin tänä
keväänä pelien sijaan artikkeli-
kokoelma. Roolipelaaminen
ylitti Suomessa uudenlaisen ar-
vomediakynnyksen. Roolipe-
laamisesta ja somasti pukeutu-
vista larppaajista on toki uuti-
soitu aiemminkin, mutta nyt la-
jin ymmärrettiin olevan myös
akateeminen tutkimuskohde.

Mediahuomio olisi saanut
kosketella myös julkaistua teos-
ta. Beyond Role and Play on ni-
mittäin parasta, mitä Pohjois-
maissa on roolipelaamisesta jul-
kaistu.

Teoksessa roolipelaamista
käsitellään taiteena, tapahtu-
mana, pelinä, rituaalina ja näy-
telmänä. Akateemisuudessaan
artikkelit ovat erittäin vaihtele-
vaa tasoa, mikä aiheen huomi-
oiden on varsin ymmärrettä-
vää.

Mistä tahansa näkökulmasta
ropettamista ja larppaamista lä-
hestyykin, niihin kelpaavat se-
mioottiset välineet. Kulttuuri-
historiallinen taustakin on niin
uusi, että enemmän jää hypo-
teesien kuin testattujen tulkin-
tamallien varaan. Kokoelman
28 artikkelissa ei esimerkiksi
ole yhtäkään luentaa kokonai-
sesta roolipelisessiosta. Tämä-
kin on tavallaan perusteltua,
koska roolipeleissä ei ole yhtä-
kään sellaista teokseksi rajautu-
vaa klassikkoa, jonka analyysi
auttaisi ymmärtämään muiden
pelien rakennetta ja dynamiik-
kaa.

Artikkelit ovat enimmäkseen
vapaamuotoisia, larppaamiseen
keskittyviä esseitä, jotka on kir-
joitettu ensisijaisesti pelaajien
yhteisölle, mutta avautuvat kyl-
lä kenelle tahansa, joka on edes
nähnyt, mitä pöytäroolipelissä
tapahtuu. Esimerkiksi teoksessa
mainitut larppaajien koulukun-
nat vaikuttavat sisäpiirin lem-
peältä huumorilta, jolla oikeas-

taan simuloidaan akateemisen
maailman taisteluja.

Klassikkomanuaaleja
ja peliteoriaa

Beyond Role and Play on jaettu
neljään osastoon. ”Theory” si-
sältää akateemiset artikkelit,
”Practise”-osiossa pohditaan
pelien sääntöeroja, ”Games”
esittelee isoja pohjoismaisia
larppeja, ja ”Openings” on
avoin ropettamisen tulevaisuut-
ta koskeville visioille.

Pelinäkökulmasta larppaami-
nen, ”eloroolipelaaminen” eli
”näytelmäroolipelaaminen”, on
roolipelaamisen osa-alue. Roo-
lipelaamisessa klassikko ei tar-
koitakaan enää sitä, millaisia
estetiikasta tuttuja ominaisuuk-
sia klassikkoteoksesta löytyy.
Esimerkiksi roolipelaamisen
kohdalla voisi perustellusti pu-
hua ”klassikkomanuaaleista” tai
klassikon aseman saaneista
maailmoista, jotka muuttuvat
tuotemerkeistä globaalin pelaa-
jayhteisön omaisuudeksi.

Koska sellaiset tuotemerkit
kuin Dungeon & Dragons tai
Vampire: The Masquerade
ovat jättäneet jälkensä myös
muihin medioihin, voinee pe-
laamisesta ylipäänsä puhua
paitsi omana medianaan myös
seitsemäntenä taiteenlajina,
jonka suosio tulee kasvamaan
vastapainona passivoiville me-
dioille. Omatoimisuuden aste
ja pientuottaminen erottavat
roolipelaajat muista fandom-
osakulttuureista.

Kiinnostavaa on roolipelaa-
misen yhteys postmoderniksi
kutsuttuun kulttuurin vaihee-
seen. Identiteettien vaihtami-
nen tilanteen mukaan ja elä-
mysmaailmojen eriytyminen ja
tarinoituminen ovat roolipelaa-
jan arkea. Pelimaailmaan up-
poaminen ja pelihahmoon sa-
mastuminen, joita vielä 1970-
luvulla kummasteltiin, ovat ny-

kypäivänä pelaajille itsestään-
selvyys.

Mihin median tai taiteen lo-
keroon roolipelaamisen sitten
voisi luokitella? Helpointahan
sitä olisi käsitellä pelien ja leik-
kien yhteydessä, mutta jo kir-
jan ensimmäinen artikkeli, Paul
Masonin historiikki roolipelaa-
misen vaiheista, osoittaa ropet-
tamisen kehittyneen pelejä mo-
nipuolisemmaksi sosiaaliseksi
tapahtumaksi, jonka tuloksena
syntyy kirjoja, näytelmää, mu-
siikkia, performansseja, vaattei-
ta, ja tietysti uusia pelisääntöjä.

Larppaaminen näyttää ole-
van tutkimuskohteena haasta-
vampi kuin lautaroolipelaami-
nen. Helpoin lähtökohta larp-
paamisen analyysille on verrata
hahmoon eläytymistä näytteli-
jäntyöhön – jos kohta ”draama”
onkin roolipelaamisessa mer-
kinnyt lähes yksinomaan trage-
diaa.

Roolipeliä ja draamaa käsit-
televiä artikkeleita voisi suosi-
tella kasvatusalan ammattilaisil-
le ja etenkin teatteripedagogi-
asta kiinnostuneille. Pelaamista
ja teatteria vertaillaan muun
muassa Erwin Goffmanin sosi-
aalista käytöstä koskevan ke-
hysteorian puitteissa. Pelinkin
vuorovaikutustilanteessa sosi-
aaliseen tietoon perustuva ke-
hys auttaa ymmärtämään, kuin-
ka kuviteltua ja vakavaa asiaa
puhe ja käytös koskevat.

Tosin tämäkin näkökulma
tulee kirjassa esitellyksi pelkäs-
tään eräänä ideana, harkittava-
na lähtökohtana roolipelin ana-
lyysille.

Manifesteja
tarinayhteiskunnalle

Thomas Henriksen pohtii ar-
tikkelissaan roolihahmojen
käyttämistä opetuksen yhtey-
dessä. Oppilas-pelaajalle anne-
taan mahdollisuus tulkita vaike-
aa aihetta pelihahmon näkö-

kulmasta, mikä – huomauttaa
Henriksen – sisältää aina riskin,
että oppilas tulkitsee hahmon
aivan toisella tavoin kuin pelin
piilo-opetussuunnitelma. Mitä
tahansa aihetta ei saa kouluissa-
kaan markkinoitua roolipelaa-
misen avulla, ja lisäksi aiheet,
joihin saa liitettyä tarinoita, ei-
vät välttämättä aukea uudella
tavalla, jos pelaajat ovat kiin-
nostuneempia tarinoista kuin
aiheesta.

Artikkeleissa toistuu ajatus
larppaamisen tulkitsemisesta
joko elävän elämän simulaatioi-
na tai peleinä. Narratologista
näkökulmaa siihen, miten pe-
laajat rakentavat kertomusta
osallistumisellaan, kokeillaan
yhdessä artikkelissa. Ongelma
tällaisissa analyysikokeiluissa
näyttää olevan se, että draaman
tai kerronnan määritelmät ole-
tetaan ajattomaksi estetiikaksi,
eikä pohdita miten niiden mer-
kitys on jo muuttunut läpeensä
medioituneessa yhteiskunnassa.

Teoksen itsekriittisessä pu-
heenvuorossa J. Tuomas Har-
viainen jo kyseenalaistaakin
sen, päästäänkö roolipelien
analyysilla minkäänlaisiin ta-
voitteisiin. Pelien kuvaileminen
ei riitä teoriaksi eikä niiden
normatiivinen määritteleminen
muuksi muutu, vaikka essee ot-
sikoitaisiinkin ”manifestiksi”.

Pelaajayhteisöt näyttävät siis
olevan edelleen hedelmällisessä
tilassa: peliteoriaksi hyväksy-
tään se, mikä yhdistää omaa
yhteisöä. Pelin akateeminen
tutkimus puolestaan on sekin
lapsenkengissään, mutta tällais-
ten teosten ansiosta sillä on jo
jotakin, mihin pohjata hypo-
teesinsa.

MARKKU SOIKKELI

Beyond Role and Play. Tools, Toys

and Theory for Harnessing the

Imagination, Markus Montola ja

Jaakko Stenros (toim.). RopeCon ry,

2004.

Seitsemäs taide on syntymässä
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Kiinnostus Latinalaista Amerik-
kaa kohtaan on ollut viime
vuosina varsin vähäistä, kun
sitä vertaa 1960- ja 1970-luku-
jen tilanteeseen. Jatkuvat talou-
delliset ongelmat, huumekaup-
pa ja presidentinvaalit eivät ole
eurooppalaisia juurikaan kiin-
nostaneet. Niinpä tartuinkin
itse kiinnostuneena Jukka Kos-
kelaisen uutuuteen Anteeksi häi-
riö, mutta tämä on vallankumous –
joku muukin sentään muistaa
tuota valtavaa mannerta.

Koskelainen on asunut vuo-
sia Venezuelassa ja kiertänyt
sieltä käsin tuota laajaa maan-
osaa. Niinpä nyt julkaistussa
”matkakirjassa” vieraillaan paitsi
Venezuelassa myös Kuubassa,
Meksikossa, Argentiinassa ja
Chilessä. Kustantajan mainos-
teksti lupaa myös kirjallisuuses-
seitä, joita teoksesta ei kuiten-
kaan löydy – ainoastaan muu-
tama poleeminen kirjoitus
eräistä tunnetuista kirjailijoista
sekä Che Guevarasta.

Teosta lukiessani suuret ky-
symysmerkit pyörivät päässäni.
Mistä oikein on kysymys? Piti
lukea yli 200 sivua ennen kuin
alkoi selvetä. Koskelaisen po-
liittisessa maailmassa on vain
vasemmisto, oikeisto ja demo-
kratia. Lienee itsestään selvää,
mitä näistä kolmesta vaihtoeh-
dosta Koskelainen itse edustaa.

Demokratiaa on Latinalai-
sesta Amerikasta vaikea löytää,
oikeistoa Koskelainen ei juuri-
kaan käsittele, mutta vasemmis-
to saa kuulla kunniansa. Eikä
tämä koske vain nykyistä ja
mennyttä, paikallista vasem-
mistoa – esimerkiksi Castroa,
Che Guevaraa ja Allendea –
vaan myös eurooppalaisia, aina
Kulttuurivihkoja myöten.

Täytyy myöntää, että Kos-
kelainen kirjoittaa sujuvasti ja
niin vakuuttavasti, että jokai-
nen samanmielinen saa varmas-
ti kirjasta vahvistusta uskolleen.
Hän on asiantuntija ylitse mui-

den. Minulle sen sijaan teok-
sesta jäi vaikutelma, että Kos-
kelaisen yhteiskunta-analyysi
on vähintään yhtä sekava kuin
Latinalaisen Amerikan todelli-
suus. Hän ottaa palan sieltä ja
palan tuolta – ja panee ne sit-
ten saman nimilapun alle.

Koskelainen ei todistele mi-
tään, mutta vihjailee sitäkin
enemmän ja heittelee siinä si-
vussa pieniä ilkeyksiä. Hän ei
sano, että joku olisi fasisti, mut-
ta sanoo, että hänessä on fasis-
tisia piirteitä. Kun hän sanoo
jonkun valehtelevan kaiken ai-
kaa, hän siteeraakin myöhem-
min samaa henkilöä ”suurena
totuuden puhujana”, kun sitaat-
ti sopii hänen omaan ajatus-
maailmaansa. Jos joku ei ole
sentään valehtelija, kaksinaa-
mainen omanedun tavoittelija,
pyrkyri tai jotain muuta sellais-
ta, niin ainakin hän on harhau-
tunut.

Koskelainen pyrkii olemaan
kirjassaan ”itsenäinen ajattelija”,
mutta se tarkoittaa vain sitä,
että hän haluaa olla eri mieltä
monien kanssa. Niin olen mi-
näkin – siis eri mieltä ja itsenäi-
nen ajattelija. Niin helppoa se
on.

JUHA VÄÄNÄNEN

Anteeksi häiriö, mutta tämä on

vallankumous. Suuren harhan jatkot

Latinalaisessa Amerikassa, Jukka

Koskelainen, 330 s., Tammi 2004.

Anteeksi mitä?

Kävin hiljattain teatterissa Es-
poossa. Saliin pääsyä odotelles-
sani tutustuin oviin ja seinille
liimattuihin kehotuksiin.

Minua neuvottiin varomaan
varasta ja kantamaan vastuuni
yhteisten tilojen siisteydestä.
Hätkähdin.

Tajusin kohdanneeni kont-
rolliyhteiskunnan paljaimmil-
laan: nykyaikaiset vallan teknii-
kat pyrkivät saamaan kansalai-
set tekemään itse sen, mihin
ennen tarvittiin komentoja ja
uhkailua.

Ihmisiä ei tarvitse kaitsea,
kun he tekevät sen itse.

Tällaisten vallan tekniikoi-
den tehokkuus piilee niiden si-
säistyneisyydessä. Ihmiset eivät
koe tottelevansa, vaan toimi-
vansa parhaan ymmärryksensä
mukaan.

Näin tuottuu itsestäänsel-
vyyksiä: kaikki ovat yhtä mieltä
esimerkiksi terveydestä huo-
lehtimisen tärkeydestä, eikä ke-
nenkään mieleen juolahda poh-
tia, ovatko Pekka Puskan ja hä-
nen hengenheimolaistensa ihan-
teet sittenkään pyyteettömiä.

Ilpo Helénin ja Mikko Jau-
hon toimittama Kansalaisuus ja
kansanterveys pyrkii taustoitta-
maan suomalaisen terveyden-
hoidon tilannetta ja terveyden-
huollosta käytävää keskustelua.
Keskeistä teoksessa on tervey-
denhuollon yhteiskunnallinen
ulottuvuus, se, miten elämä on
politisoitunut terveyden kaut-
ta.

Terveysvalistus on muun
muassa toiminut keinona saada
ihmiset uusintamaan työvoi-
mansa sekä osallistumaan ter-
veen ja elinvoimaisen kansa-
kunnan rakentamiseen.

Niinpä julkisen terveyden-
huoltomme historia on myös
rotuhygienian, kansalaisten ge-
neettisestä arvosta huolehtimi-
sen ja lasten norminmukaisen
kasvun varmistamisen histo-
riaa.

”[Y]htäältä elämää hallitaan
aina yhteiskunnan nimissä ja
sen hyväksi, toisaalta yhteis-
kunnallisiin ongelmiin puuttu-
misella on aina elämän hallin-
nan ulottuvuus”, kirjoittavat
Helén ja Jauho.

Terveydenhuoltokoneiston
kohtaaminen sosialisoi yksilön,
sillä se muuttaa hänet julkisen
vallan toimenpiteiden kohteek-
si.

Kun terveydestä huolehti-
mista pidetään hyveenä, kritii-
kin kynnys nousee. Terveydel-
lisillä ihanteilla onkin ollut ta-
pana liittoutua moraalin ja tie-
teellisen totuuden kanssa.

Kansalaisuudessa ja kansan-
terveydessä Saara Tuomaala tuo
esiin terveen ruumiin ja moraa-
lisuuden samastamisen sotien-
välisessä kouluterveydenhuol-
lossa, Minna Harjula rotuhy-
gienian edistämisen keinona
puolustautua mielenvikaisten
muodostamaa uhkaa vastaan.

Georges Canguilhem osoit-
ti klassisissa patologiatutkiel-
missaan kaiken normatiivisuu-
den olevan viime kädessä ob-
jektiivisen tiedon ulkopuolelle
jäävän subjektiivisen normin
palauttamista voimaan.

Kansalaisuuden ja kansantervey-
den artikkelit todentavat huomi-
on: tieteellisesti perustelluiksi-
kin esitettyinä terveysnormit
ovat politiikan välineitä.

Nykyinen imperatiivi kuu-
luu: jos yksilö voi pitää huolta
terveydestään, hänen pitää teh-
dä niin.

Kun seuraavan kerran joutuu
terveysvalistuksen kohteeksi,
kannattaa pohtia kehotusten
motiiveja. Epäterveet elämän-
tavat saattavat olla tämän päi-
vän radikalismia.

TAPANI KILPELÄINEN

Kansalaisuus ja kansanterveys, toim.

Ilpo Helén & Mikko Jauho, 318 s.,

Gaudeamus, 2003.

Elämä hallinnassa

Jukka Koskelainen.
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Sosiologi Pertti Tötön yh-
teiskuntatieteiden menetel-
miä käsitteleviä teoksia, Pi-
rullista positivismia (1997) ja
Pirullisen positivismin paluuta
(2000), on sanottu narrin-
kaapuun sonnustautuneen
Tötön yrityksiksi herättää
huomiota. Provokatiiviseksi
kutsuminen kuitenkin vesit-
tää tekstin kuin tekstin. Syn-
tyy vaikutelma, ettei kirjoit-
tajalla ole mitään varsinaista
sanottavaa, että hän vain pis-
telee.

Itseisarvoisen toisinajatte-
lijan leima ei sovi Töttöön.
Hän nimittäin puhuu asiaa.
Tuoreessa teoksessaan Syväl-
listä ja pinnallista hän jatkaa
yrityksiään oikoa vinoutu-
neita käsityksiä laadullisesta
ja määrällisestä tutkimukses-
ta, mutta aiemmista teoksis-
taan poiketen hän ehdottaa
nyt koko erottelusta luopu-
mista. Hänen mukaansa jako
laadulliseen ja määrälliseen
pikemminkin sekoittaa kuin
selventää asioita, ja
”[t]ilanteen muuttamiseksi
tarvitaan radikalismia, ei so-
vittavaa puhetta työnjaosta”.

Puhutaan siis asioista nii-
den oikeilla nimillä. Kun val-
litseva laadullisen tutkimuk-
sen ihanne on pahimmillaan
korvannut metodologian kir-
joittajan mielipiteiden esitte-
lyllä, Tötön raitistuspyrki-
mykset ovat paikallaan. Töt-
tö suosittelee irtautumista
”konstruktionistisesta cre-
dosta” ja puhuu maltillisen
realismin puolesta. Hän ei
tyydy nälvimään ajatuksia
todellisuuden konstruoitu-
neisuudesta ja havaintojen
teoriapitoisuudesta, vaan
myös osoittaa niiden heikot
kohdat. Ja kaiken tämän hän
tekee keskustellen, ei peitto-
amalla harjoitusvastustajaksi

Tärkeintä ja vaikeinta romaa-
nissa on sen ensimmäinen vir-
ke. Antonio Muños Molinan
romaani Täysikuu alkaa varsin
kauniisti: ”Hän käveli yötä päi-
vää pitkin kaupunkia ja etsi kat-
setta.”

Siihen romaanin kauneus sit-
ten loppuukin. Täysikuu on
ruma ja raaka teos. Rumuus on
ihmisten silmissä, eleissä, ole-
muksissa. Se on ihmisten aja-
tuksissa ja ennen kaikkea hei-
dän teoissaan.

Säihkyviä sankareita paho-
jen vastapainoksi romaanista ei
löydy. Kenties kuvaavaa on,
että jopa kirjan päähenkilö, ri-
kosylikomisario, on tavallaan
kaiken ulkopuolella – pohjoi-
sen baskialueelta etelän pikku-
kaupunkiin siirretty, entinen
Francon kätyri, joka jää koko
kertomuksen ajan nimettömäksi.

Tämä nimetön komisario saa
uudessa asemapaikassaan tut-
kittavakseen poikkeuksellisen
raa’an murhan, jonka kohteeksi
on joutunut nuori koulutyttö
Fátima, ja tätä murhaa seuraa
pian toinen samankaltainen
murhayritys. Nyt kuitenkin
Paula-tyttö selviää julmasta ko-
kemuksestaan. Olen harvoin
lukenut kenenkään kertovan
murhayrityksen kohteeksi jou-
tuneen – tässä tapauksessa siis
nuoren tytön – kokemuksesta
yhtä koskettavasti ja samalla
yhtä etovasti kuin Muños Mo-
lina tekee.

Muños Molina onkin erin-
omainen ihmiskuvaaja. Rikok-
sia lukuun ottamatta romaanis-
sa eivät ole niinkään tärkeitä
itse tapahtumat kuin se, mitä
ihmiset tuntevat ja ajattelevat.
Muños Molina kuvaa maailmaa
ihmisten ajatusten kautta.

Niinpä nimetön komisario
muuttuu lihaksi ajatustensa
kautta ja aivan samoin käy nuo-
relle murhaajalle sekä nuoreh-
kolle naisopettajalle, johon ko-
misariolle muodostuu kesken-

Pirullinen positivismi ratsastaa jälleen

kyhättyä teoreettista olkiuk-
koa.

Usein Tötön esittämät
kysymykset ovat kuitenkin
parempia kuin hänen ehdot-
tamansa vastaukset. Päästäk-
seen eroon uuden tieteenfi-
losofian ”umpiperistä” Töttö
vetoaa Jaakko Hintikan aja-
tukseen kielestä kalkyylinä
ajatellen siten vapauduttavan
teoriapitoisuuden höykytyk-
siltä. Töttö ei kuitenkaan
onnistu selittämään Hintik-
kaa paremmin, miten eri kie-
likalkyylejä voitaisiin käyt-
tää antamatta niille ensin tul-
kintaa jollakin tietyllä kielellä.
Vaikka Töttö olisikin oikeas-
sa, ja teoriat olisivat käsit-
teellisiä malleja eivätkä kie-
lellisiä rakennelmia, ne jäisi-
vät käsittämättömiksi ilman
luonnollisella kielellä annet-

tua tulkintaa. Kun myös Tö-
tön yritykset elvyttää loogi-
sen empirismin ohjelman lu-
paavimmat piirteet ovat aut-
tamattoman naiiveja, on sel-
vää, ettei Töttö ole vahvim-
millaan tieteenfilosofina.

Siitä huolimatta puolustan
hänen tervettä järkeään: so-
siaalitieteiden tarkoituskaan
ei ole ilmentää ainutkertai-
suuksia, ja siksi on syytä luo-
pua uskomuksesta, jonka
mukaan punnittu tutkimus-
ote voitaisiin korvata omin-
takeisella kirjoitustyylillä.
Metodiikka kun ei ole logo-
sentrinen patriarkaalinen sa-
lajuoni, vaikka niin joskus
halutaankin uskotella. Sitä
paitsi yhteiskuntatieteilijöillä
varmasti olisi kiintoisampaa
sanottavaa, jos he Tötön toi-
vetta kunnioittaen vaihteeksi
kiinnittäisivät huomionsa jo-
honkin muuhun kuin kie-
leen.

Retorisesti nasevaa ja
hurttia huumoria viljelevää
Töttöä lukee nautinnokseen.
Hänen todellinen vahvuu-
tensa on kuitenkin aatehisto-
rioitsijan kyky nähdä yhtey-
det asioiden välillä ja nostaa
esiin olennainen. Koska hä-
nen suhtautumisensa yhteis-
kuntatieteiden historiaan ei
ole museoiva, hän muistaa
opettaa skepsistä niin suh-
teessa menetelmiin kuin ai-
neistoonkin. Hän muistuttaa
siitä, ettei laulunhalu riitä,
kun taito tarpeen ois. Siksi
soisin eritoten maamme
kulttuurintutkijoiden tutus-
tuvan Töttöön. Vaan turha
lienee odotukseni.

TAPANI KILPELÄINEN

Syvällistä ja pinnallista. Teoria,

empiria ja kausaalisuus sosiaali-

tutkimuksessa, Pertti Töttö, 317

s., Vastapaino 2004.

Rikos silmissä
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Heinrich Zschokken Kultala ei
ehkä ole suurta kaunokirjalli-
suutt eikä erityisen nautittava
sanataiteellinen lukuelämys.
Sellaiseksi se on liian ohjelmal-
linen ja yllätyksetön, juonen-
käänteiltäänkin ennustettava.
Historialliselta ja filosofiselta
kannalta Kultalan tarina on
kuitenkin mielenkiintoinen.

Preussilaissyntyisen ja sieltä
Sveitsiin siirtyneen Zschokken
teos Das Goldmacherdorf ilmestyi
ensi kerran vuonna 1817 ja
Carl Niclas Keckmanin suo-
mennos vuonna 1834. Suoma-
laisen Kirjallisuuden Seura on
nyt julkaissut klassikkosarjas-
saan uudelleen Keckmannin
suomennoksen, joka aikanaan
oli SKS:n ensimmäinen julkaisu
ja kansan syvissä riveissä huo-
mattavasti luetumpi kuin esi-
merkiksi Kalevala. Irma Sulku-
nen on laatinut uuteen laitok-
seen ansiokkaan johdantokir-
joituksen.

Kultala on tarina taloudelli-
sessa ja moraalisessa rappioti-
lassa elävästä kylästä, jonka hy-
väsydäminen koulumestarin
poika Toivonen johdattaa koh-
ti ryhdikkäämpää elämää, sivis-
tystä ja ”modernisaatiota”, ku-
ten Sulkunen määrittelee. Toi-
vosesta kehittyy tarinan todel-
linen sankari samalla kun kylän
”pahikset” saavat ansioidensa
mukaan. Asetelman mustaval-
koisuus tuntuu kuuluvan opet-
tavaisen tarinan luonteeseen.

Yksi keskeinen elementti
teoksessa on raittiusaate. Rap-
pioon ja turmeltuneeseen elä-
mään kuuluvat kylän johtohah-
mojen ylläpitämät krouvit, jois-
sa kyläläiset tuhlaavat aikaansa
ja rahaansa. Modernisaatio al-
kaa sarastaa vasta, kun Toivo-
nen onnistuu opettamaan kylä-
läiset välttämään juopottelua,
kiroilua ja rahapelejä ja otta-
maan niiden sijasta elämänsä si-
sällöksi työnteon ja uskonnon.

Toivonen tulee opettaneeksi,

Kun kylä kasvoi subjektiksi

paitsi kyläläisille myös kirjan
lukijoille, muun muassa hyvää
henkilökohtaista taloudenpitoa
ja raha-asioiden hoitoa sekä
osuuskuntatyyppisen yhteista-
louden organisointia. Valistusta
annetaan myös sellaisissa käy-
tännön asioissa kuin vaatehuol-
lossa ja ukkosenjohdattimen
asentamisessa.

Kultalassa selostettua kehitys-
kaarta voisi luonnehtia tietoi-
seksi tulemisen prosessiksi: ih-
miset oppivat ottamaan itse
vastuun elämästään, asettamaan
elämänarvonsa oikeaan järjes-
tykseen ja irrottautumaan het-
kellisissä nautinnoissa rypemi-
sestä. Näin heistä kasvaa oman
elämänsä subjekteja. Tietoiseksi
tuleminen ei jää vain yksilöta-
solle, vaan Kultalasta kehittyy
eheä, sovussa elävä yhteisö,
joka huolehtii myös heikko-
osaisimmista jäsenistään. Sym-
bolisesti kehitys huipentuu,
kun Kultalasta laaditaan kartta,
joka sijoitetaan kaikkien nähtä-
väksi kylän yhteiseen kokous-

huoneeseen.
Zschokke oli aikaansa edel-

lä, sillä työnjaon ja markkinata-
louden keinoin tapahtuvan ri-
kastumisen jatkeeksi yhteisöön
kehittyy myös sosialismia
muistuttavia piirteitä. Zschok-
ke tuntuu viestittävän samaa
kuin Karl Marx myöhemmin
omissa utopioissaan: ihmiset
ovat pohjimmiltaan hyviä. Kul-
talan utopiassa rikkaat eivät va-
lita veroistaan, vaan ovat nuri-
noiden jälkeen valmiita luopu-
maan monista etuisuuksistaan
yhteiseksi ja köyhempien hy-
väksi.

Teoksen idealismi on kenties
naiivia, mutta yksinkertaisuu-
dessaan koskettavaa: ”Ja kussa,
hartaalla rakkaudella ihmisiä
kohtaan, tahdotaan mitä oikia
on, siellä myös tapahtuukin
mitä oikia on.”

Kultala on yllättävänkin aja-
ton eli klassinen tarina: esimer-
kiksi kuvaus koulutuksen ja si-
vistyksen aliarvostamisesta tun-
tuu valitettavan tutulta meidän-
kin aikanamme. Mistä löytyisi
tämän päivän Suomessa se
”Toivonen”, joka panisi pisteen
esimerkiksi peruskoulun mark-
kinahenkistämiselle ja opinto-
oikeuden rajaamiselle yliopis-
toissa?

Tarinasta huokuva aristotee-
linen näkemys kaikille sopivas-
ta hyvän elämän mallista ei oi-
kein sovellu nykyiseen länsi-
maiseen yksilökeskeisyyteen ja
liberalistisiin oppeihin. Silti
teos voi elämysteollisuuden ja
luovuusstrategioiden aikakau-
dellakin pysäyttää pohtimaan
elämän perusarvoja – kysymys-
tä, mikä on oikeasti tärkeää.

ELIAS KROHN

Kultala. Hyödyllinen ja huvittava

historia, yhteiselle kansalle

luettavaksi annettu, Heinrich

Zschokke, suomentanut Carl Niclas

Keckman, 166 s., Suomalaisen

Kirjallisuuden Seura, 2004.

jäävä suhde
Jos tästä romaanista haluaa

löytää jotain kaunista, valoisaa,
niin se löytyy Paulasta, hänen
selviämisestään. Hänen koh-
dallaan elämä näyttäisi jatku-
van, mutta kuinka muille käy?
Paulan ansiosta lämpöä romaa-
niin tuo lisäksi rikoskomisarion
suhde tyttöön heidän etsies-
sään yhdessä murhaajaa. Van-
han poliisimiehen kyynisyys
karisee ainakin jossain määrin.

Muños Molinalta on aikai-
semmin suomennettu kaksi jän-
nityskirjaa – Talvi Lissabonissa ja
Madridin mysteerit – mutta nyt
Tammen Keltaisessa kirjastossa
julkaistu Täysikuu on selkeästi
raskaampaa tekoa. Se on syvä
rikosromaani. Yksilötasolla se
on arkipäiväisen harmaa, mutta
alastomuudessaan paljastava.
Sen kautta levittäytyvät lukijan
silmien eteen myös espanjalai-
sen yhteiskunnan ristiriitaisuu-
det vuosikymmenien takaa.
Näyttää siltä, että vasta aivan
viime vuosina Espanjan kirjalli-
suudessa on rohjettu puuttua si-
sällissotaan ja sitä seurannee-
seen Francon diktatuuriin.

JUHA VÄÄNÄNEN

Täysikuu (Plenilunio), Antonio Muños

Molina, suomentanut Tarja Härkönen,

475 s., Tammi 2003.

Heinrich Zschokke.



64  KULTTUURIVIHKOT 3/200464  KULTTUURIVIHKOT 6/2003

Pitkäaikainen SKP:n puheenjohtaja ja va-
semmistovaikuttaja Aarne Saarinen kuoli
Helsingissä 13.4.2004. Suuri yleisö muis-
taa Saarisen rauhallisena enemmistöjohta-
jana, joka sai johtaakseen linjariitojen re-
pimän puolueen.

Aarne Saarinen syntyi Siuntiossa
5.12.1913. Muistelmissaan (Kivimies, 1995)
hän kuvailee vanhempiensa avioliittoa so-
pusointuiseksi ja isäänsä Armas Saarista
hyväluontoiseksi mieheksi, joka oli omak-
sunut työväenliikkeen periaatteet. Isä osal-
listui kansalaissotaan punaisten riveissä ja
pakeni rajan taakse Neuvosto-Venäjälle.
Kivenhakkaajana ja porarina perheensä
elättänyt Armas Saarinen joutui Suomeen
palattuaan lyhyeksi ajaksi vankileirille

Varhaislapsuutensa Aarne Saarinen viet-
ti Inkoossa, jossa hän kävi ruotsinkielisen
kansakoulun. Ruotsin hän oppi ja omaksui
nopeasti ja totesi sittemmin muistelmis-
saan, että elämä ruotsinkielisellä alueella
avarsi mieltä ja teki hänestä osaltaan sovit-
televuuteen taipuvaisen.

Saariset muuttivat Helsinkiin vuonna
1927 ja pian Aarne seurasi isäänsä kivimie-
hen ammattiin. Hän liittyi ammattiyhdis-
tysliikkeeseen ja kiinnostui ”marxilaisuu-
desta, leninismistä, kommunismista ja
ateismista”. Karl Marxin Pääomasta hän sa-
noo maksaneensa Kallion Porvoonkadun
koronkiskontaakin harjoittaneelle osto- ja
myyntiliikkeen pitäjälle lähes yhden kuu-
kauden vuokraa vastaavan hinnan

Kirkosta eronneet Aarne Saarinen ja
Helmi Aho avioituivat vuonna 1933. Mat-
katyökohteet veivät Aarne Saarisen pitkil-
lekin komennuksille ympäri Suomea. Hän
kohosi kivimiesosaston sihteeriksi ja joutui
mukaan talvisotaan. Välirauhan aikana
maanalainen kommunistinen liike oli hei-
koilla ja organisaatio hajallaan. Joulukuus-
sa 1940 Valpo teki kotietsinnän myös Saa-
risten Kajaaninkadun asuntoon.

Jatkosodan jälkeen vuonna 1944 Saari-
nen liittyi Vallilan työväentalossa lailliste-
tun SKP:n jäseneksi. Kesäkuussa 1945 ta-
pahtui suuri elämänmuutos. Saarinen valit-
tiin Rakennustyöläisten liiton järjestäjäksi,
ja hän sai tehtäväkseen järjestäytymisas-
teen kohottamisen. Kenttätyöntekijänä
hän kiersi pitkin Suomea ja opiskeli Sirola-
opistossa 1950-luvun alussa. Lopputyös-
sään Saarinen puolusti teoriaa työväen-
luokan absoluuttisesta kurjistumisesta,
mikä vastasi myös SKP:n virallista kantaa.

Mies ja piippu ovat poissa

Vuonna 1954 Saarinen nousi Rakennus-
liiton puheenjohtajaksi. Hidas muutos ki-
vimiehestä järjestöjyräksi toi mukanaan
myös ulkomaanmatkoja. Varsovassa vuon-
na 1948 Saarinen sai todistaa kaupungin
olevan edelleen raunioina. Prostituutio ja
musta pörssi kukoistivat.

Saarinen jatkoi Rakennusliiton puheen-
johtajana vuoteen 1966 saakka, jolloin
hän ensin kieltäydyttyään suostui SKP:n
puheenjohtajaksi. Kun Rakennusliitto
vuoden 2003 lopulla myönsi 90-vuotispäi-
viään viettävälle Saariselle kultaisen ansio-
merkin, Saarinen totesi liiton puheenjohta-
juuskauden olleen elämänsä parasta aikaa.

Vuonna 1966 SKP nousi hallitukseen
takanaan 18 vuoden oppositiotaival. Saari-
nen kieltäytyi ministerin paikasta tuolloin
ja kategorisesti myöhemminkin.

Yhteistyö demareiden kanssa ja halli-
tusroolin kautta sitoutuminen muun muas-
sa tulopolitiikkaan avasivat tien SKP:n si-
säiselle repeämälle. Muistelmissaan Saari-
nen toteaa, että vähemmistön ”myyrän-
työ” alkoi vuonna 1966 ja kumuloitui
SKP:n 15. edustajakokouksen (1969) ulos-
marssiin. Tuolloin Uudenmaan piirisihtee-
ri Markus Kainulainen veti Kulttuuritalol-
ta mukaansa Kymen Taisto Sinisalon ja
Turun Urho Jokisen piireineen, jotka jat-
koivat kokoustaan Koiton talolla.

1980-luvulle saakka NKP esti SKP:n

hajaantumisen kahdeksi puolueeksi ja
omalaatuinen ”enemmistön” ja ”vähemmis-
tön” pakkoavioliitto vakiintui koko suo-
malaista kommunistista liikettä sävyttä-
väksi ominaispiirteeksi.

Jo elokuussa 1968 linjaerimielisyydet
olivat kärjistyneet suhtautumisessa Prahan
kevään päättäneeseen Tshekkoslovakian
miehitykseen. SKP:n poliittinen toimikun-
ta julkisti lausuman, jossa toivottiin rau-
hanomaista ratkaisua ja todettiin, että
Tshekkoslovakian tapahtumat vahingoitti-
vat koko kansainvälistä työväenliikettä.

Suhtautumisesta Tshekkoslovakian ti-
lanteeseen tuli sittemmin konkreettinen
vedenjakaja. Vähemmistö hyväksyi Varso-
van liiton ja Neuvostoliiton toimet Tshek-
koslovakiassa oikeistovaaran torjumiseksi
ja vähemmistön kielenkäytössä Saarisen
johtama enemmistö profiloitui yhä sel-
vemmin ”kansallisen kommunismin” suun-
taan – josta Jugoslavian Tito oli vaarallisin
ja ikävin esimerkki.

1970-luvun alkuvuosina vähemmistö sai
rinnalleen sittemmin taistolaisuudeksi ni-
mitetyn opiskelija- ja älymystöliikkeen.
Suhteesta NKP:hen tuli yhä selvemmin
enemmistöä ja vähemmistöä jakava tekijä.
NKP tuomitsi jyrkästi kansandemokraatti-
sessa lehdistössä esiintyvät nimitykset
SKP:ssä esiintyvistä ”ryhmäkunnista”.

Aarne Saarinen sai kannettavakseen
eroamiseensa, vuoteen 1982, saakka riitai-
sen ja käytännössä kahtia jakautuneen
puolueen, jota NKP ei laskenut hajalle.
Suomalainen kommunistinen liike joutui
pitkään jatkuneeseen uskottavuuskriisiin,
joka söi hiljalleen kannatusta. SKP:n eri-
pura vain syveni enemmistön asetuttua
Kekkosen kauden päätyttyä sosiaalidemo-
kraatti Mauno Koiviston ehdokkuuden
taakse. Leimaavassa mielessä Saarista ni-
mitettiin paitsi ”kansalliseksi kommunistik-
si” myös ”eurokommunistiksi”. Teokses-
saan Suomalaisen kommunistin kokemuksia
(1984) Saarinen itse hyväksyi nämä nimi-
tykset ja totesi, ettei Marxin, Engelsin ja
Leninin perusajatuksia tule ottaa dogmaat-
tisesti. Kansallinen kommunismi ei tarkoi-
ta nationalismia. Vuonna 2003 hän totesi
Nyt-lehden haastattelussa kaipaavansa en-
tisistä ajoista aatteita ja ”puhetta näistä ju-
malattomista tuloeroista, köyhyydestä ja
eriarvoisuudesta”.

JOUNI AVELIN
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Ei kiitos julkkiksille. Tuomo Lappalainen
esittelee Suomen Kuvalehdessä (19/7.5.2004)
lehtensä tekemää selvitystä, jossa tutkittiin
äänestäjien näkemyksiä kesäkuun europarla-
menttivaaleista. Kyselyn toteutti Taloustutki-
mus ja haastattelun otos oli 1 400 yli 15-vuo-
tiasta suomalaista. Erityisen mielenkiintoisia
ovat kyselyn osuudet, joissa kysyttiin vastaaji-
en käsityksiä niin sanotuista julkkisehdokkais-
ta.

”Vastauksista käy ilmi, että puolueet ovat
epäonnistuneet pahoin ehdokasasettelussa”,
Lappalainen referoi. Kansalaisten epäluulot
EU:ta kohtaan tuntuvat muutenkin olevan
tiukassa. Peräti kolmas vastanneista (32 %)
pitää mieluisan ehdokkaan löytämistä vaikea-
na ja lähes puolet (47 %) epäilee julkkiseh-
dokkaiden karkottavan äänestäjiä. Puolet vas-
tanneista (47 %) allekirjoittaa väitteen, että
EU-asiat tuntuvat etäisiltä ja 44 % oletuksen
niiden vaikeaselkoisuudesta.

Lappalainen haastattelee Sitran Eurooppa
2020 -projektin vetäjää Peter Ekholmia, joka
hämmästelee puolueiden hanakkuutta julkkis-
ehdokkaiden perään. Eduskuntavaalitkin
osoittivat, ettei julkkiksille ole enää kysyntää.
Puolueet ajattelevat joko vetoavansa ”nukku-
viin” äänestäjiin, erityisesti nuoriin, tai raadol-
lisemman version mukaan hoputtavat tarkoi-
tuksellisesti julkkiksia europarlamenttiin – on-
han se kotimaisen kansanedustuslaitoksen kil-
pailija: ”Kotimaan päättäjät eivät välttämättä
haluakaan korostaa, että europarlamentaari-
koilla on oikeaa valtaa”.

Ekholm jakaa muutenkin risuja suomalais-
ten tavalle käsitellä EU-asioita julkisuudessa.
Päähuomio kiinnitetään muodollisiin seikkoi-
hin, päätöksenteon prosessiin, ministerineu-
voston ääniin ja ”omaan” komissaariin – sanal-
la sanoen valtaan itseensä. Varsinaisesta EU-
politiikan sisällöstä vaietaan tyystin. EU:n
budjetista ei puhuta, ei myöskään laajentumi-
sen kustannuksista Suomelle tai sen vaikutuk-
sesta tukien määrään. Ekholm jakaa myöskin
Osmo Soininvaaran esittämän huolen, ettei-
vät äänestäjät tiedä, mistä he oikeastaan ää-
nestävät. Puolueet panttaavat kunnon selvi-
tystä, mihin ryhmiin edustajat EU-parlamen-
tissa oikein kuuluvat ja miksi. Tällöin myös
ryhmien intressit jäävät hämärän peittoon, ei-
vätkä äänestäjät tiedä, millaisia asioita ehdok-
kaat joutuvat ajamaan parlamentissa .

Samassa lehdessä Jarkko Vesikansa ennus-
telee, että ehdokasasettelu antaa aihetta uu-
teen hokemaan: ”porvarit ja julkkikset ne yh-
teen soppii”. Kokoomuksen 20 ehdokkaasta
peräti viisi edustaa julkkispuolta ja keskustan
listoilla heitä on kaksi. Kykypuolue kokoo-

mus luottaa ralliautoilijoiden, laulavien pasto-
reiden, urheilutoimittajien ja meteorologien
EU-tietämykseen, keskusta puolestaan hömp-
päviihteen taitajiin; parittajiin ja visailijoihin.
Muut puolueet satsaavat poliittiseen koke-
mukseen, eikä vihreiden, Vasemmistoliiton ja
RKP:n listoilta löydy lainkaan julkkiksia.
SDP:n julkkisehdokas Maria Guzeninakin on
joutunut taustakeskusteluissa politrukkien
kolmannen asteen kuulusteluun, jossa on sel-
vitetty, ajaako hän ”perussosiaalidemokraatti-
sia asioita” ja onko hän ”poliittisesti kypsä eh-
dokkaaksi”. Vaikutusvaltaisen Anna-lehden si-
vuilla julkkisehdokas Guzenina onkin käyn-
nistänyt julkkisehdokkaiden vastaisen kam-
panjan todeten, että ”monet puolueet ottavat
mukaan myös henkilöitä, jotka eivät ole pereh-
tyneet asioihin ja joilla ei ole sydän mukana”.

Kylmää vettä ylikuumenneen julkkiskes-
kustelun niskaan voisi tosin kaataa toteamalla,
että 227 ehdokkaasta vain kahdeksan näyttää
edustavan puhtaasti julkkispuolta…

Jotakin mätää historiantutkimuksessa? Histo-
riallisen Aikakauskirjan päätoimittaja Juha Sih-
vola vastaa pääkirjoituksessaan (1/2004)
Osmo Jussilalle. Professori Jussila kysyi edel-
lisessä numerossa ”Mikä historiantutkimus-
tamme oikein vaivaa?” Hänen mukaansa suo-
malainen historiantutkimus matelee metodi-
sesti moitteettomassa mutta ajatuksellisesti
latteassa tilassa. Rohkeus puuttuu ja tutkimuk-
sissa peuhataan toisarvoisten detaljien lu-
moissa. Jussila syyttää tutkijoita lähdefetisis-
mistä, referointihimosta teoreettisesti haas-
teellisten tulkintojen sijaan. Kaikki tämä joh-
tuu siitä, että opiskelijat saavat itse valita gra-
dujensa ja väitöskirjojensa aiheet.

Sihvola kysyykin, olisiko professoreilla to-
dellakin aikaa entistä tiiviimpään ohjaukseen.
Myös vastaesimerkkejä näin kattavaan yleis-
tykseen löytyy helposti. Sihvola nostaakin
esimerkiksi Juha Siltalan: 27-vuotias, ohjaus-
yrityksiin uppiniskaisesti suhtautuva, ”lähes it-
seoppinut” Siltala osoitti väitöskirjassaan La-
puan liike ja kyyditykset 1930, ”että lapualaisten
muilutusverkostot perustuivat suojeluskunta-
organisaatioon”. Tämä oli aidosti uusi tulkinta
ja perustui ensi käden lähteisiin.

Sihvola myöskin kysyy, miksi ”professorei-
den autoritaarisempi ote” varmistaisi tutki-
musten kysymysten hedelmällisyyden? Takai-
siko professoreiden tiiviimpi läsnäolo teoreet-
tiset uudistukset tai unohdettujen näkökulmi-
en tuomisen päivänvaloon? Eivätkö professo-
rit itse edusta jo vakiintunutta tutkimusta? Sa-
moin he ”ovat voineet jo menettää parhaan
luovuutensa tai menettävät sen viimeistään vi-

ran saadessaan ja tultuaan kuormitetuksi hal-
lintorutiineilla”.

Sihvola sanoo Jussilan kuitenkin olevan
”perusajatuksessaan” oikeassa: käytettävissä
oleviin resursseihin nähden alisuoriutuminen
on selvää. Tutkimus on paitsi kapeaa myös
mahdollisesti matalaa. Tason nostamiseksi ei
kuitenkaan ole mitään yksinkertaisia keinoja.
Joka tapauksessa Sihvola toivoo ”logiikan ja
tieteenteorian sekä kvantitatiivisten metodi-
en” hallintaa, teoreettis-metodologista taus-
tasivistystä, yhteiskuntatieteissä kovaa huu-
toa olevien pehmomenetelmien eli elämyk-
sellisten ja laadullisten menetelmien sijaan.

Missä olet, eettinen porvari? Yliopistossa (6/
2004) Tyyne Pennanen haastattelee tutkija
Jukka Relanderia, jonka kolumnit ilmestyi-
vät keväällä kokoelmassa Ankkalinna ja lajien
synty (Teos). Miten siis kävi hyvinvointiyh-
teiskunnalle? Minne veivätkään 1970-luvun
”vasemmistolaisten ponnistukset”? kysyy
Pennanen. Ankkalinnaan? Paikkaan, ”jossa ei
ole historiaa eikä tulevaisuutta”, varmuuteen
siitä, että kaikki perustuu epävarmuuteen?
Relander ei kuitenkaan kaipaa 1970-luvun
”rehtoreita, alkoholipolitiikkaa, kuriyhteis-
kuntaa” tai ”marmatusta”. Pennanen utelee,
miksi vasemmisto halveksuu yrittämistä, ja
Relander kiistää väitteen. Sen sijaan hän kri-
tisoi ”oikeistolaista hokkuspokkus-puhetta,
jonka mukaan kuka tahansa voi onnistua,
kunhan tarpeeksi yrittää.” Sitä paitsi yrittä-
misen puolesta puhuvat ”yleensä ne, joilla on
turvattu ja hyväpalkkainen työsuhde”. Yrittä-
misen kritisoiminen on yleissuomalainen il-
miö ja kauppakorkeakoulustakin juostaan
mieluusti isojen yritysten syliin.

Relander kiistää olevansa ”perusvasemmis-
tolainen”, sillä ”epäpoliittisena aikana kukaan
ei enää ole vasemmistolainen tai oikeistolai-
nen”. Sen sijaan hän tunnustautuu vasemmis-
tolaiseksi symbolisella tasolla, jossa ”oikeisto
samastuu valtaan ja menestykseen, vasem-
misto vallan kohteisiin ja uhreihin”. Poliitti-
sesti vasemmistolta kuitenkin puuttuvat tule-
vaisuudenvisiot. Vain vihreät ovat luoneet
politiikkaan uuden radikaalin teesin.

Relander peräänkuuluttaa ”eettistä porva-
ristoa” ja sanoo kaipaavansa ”nuhteettomia
porvareita, vastuuntuntoisia kansalaisia”, jot-
ka ajaisivat työntekijöiden oikeuksia. Ihan-
neyhteiskunta ”olisi pienten yritysten ja nuh-
teettomien porvareiden yhteiskunta. Tai sit-
ten työläisten, jotka omistaisivat tuotantovä-
lineet yhdessä.”

JOUNI AVELIN
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Animaatioelokuva Aladdin (1992) merkitsi Disney-tuotannon kyp-
symistä globaaliin teini-ikään. Aladdin oli ensimmäinen elokuva,
jossa naispuoliselle animaatiohahmolle sallittiin napa. Animaatio-
hahmon sallittiin siis paljastaa sukupuolinen alkuperänsä ja sitä
kautta omakin seksuaalisuutensa. Vastapainoksi radikaalille muu-
tokselle Disney poistatti käsikirjoituksesta Aladdinin äidin.

Napa on niin keskeinen sukupuolinen merkki, että se ei kerta
kaikkiaan pysy piilossa. Eikä mikä tahansa napa kelpaa näytille.

Kun napapaidat tulivat ensi kertaa muotiin hippibuumin yhtey-
dessä, median ammattilaiset valikoivat, millaiset navat sopivat jul-
kisuuteen. Kirjassaan Hellyyden anatomia (1971) Desmond Morris
muistuttaa tilastosta, jonka mukaan hänen aikansa valokuvamal-
leilla ja filmitähdillä on kuusi kertaa yleisemmin pystysuora rako-
napa kuin pyöreä nappimallinen alkuperän merkki.

”Klassinen pyöreä napa ruumiin aukon symbolisena vastineena
muistuttaa liikaa peräaukkoa”, arvelee Morris. ”Muuttuessaan soi-
keammaksi, pystyksi raoksi se muuttuu automaattisesti enemmän
häpyraon muotoiseksi, jolloin sen seksuaalinen symbolimerkitys
kasvaa tavattomasti.”

Morrisin näkökulman ulkopuolelle jää navan esittämisen ja ko-
pioimisen kulttuurihistoria. Niille on omistautunut Fred Botting
teoksessaan Sex, machines and navels (1999). Bottingin aineistona on
postmoderni kulttuuri, etenkin kyberneettisiin napanuoriin kes-
kittyneet tieteiskuvitelmat, mutta myös vitsit ja psykoanalyytti-
nen teoria.

Bottingin kirja on hyvinkin hajanainen ja teorialtaan korkea-
lentoinen, mutta sitä luettuaan alkaa nähdä napoja kaikkialla. Me-
taforinen napa löytyy miltä tahansa inhimillisen elämän alueelta.
Se on luomisen arpi, jota on vaikea selittää mutta helppo tunnis-
taa, aivan kuten vitsin ”punchline”. Vitsin tai valokuvan napa on
se myyttinen merkki, jonka perusteella asian kulttuurisuus tai
luonnollisuus jätetään ratkaisematta.

Kloonauksen vuosituhannella apinalajimme seuraava kehitys-
vaihe voisi hyvinkin olla homo umbilicus (”napanuorainen ihminen”)
erotuksena niistä olennoista, joita alkuperäiskappaleesta valmiste-
taan teollisesti. Navan kulttuurinen merkitys kehittyy kuitenkin
vielä nopeammin kuin kloonitekniikka, arvelee Botting.

Kysymys Aatamin navallisuudesta – ja siten hänen ihmisyydes-
tään – oli keskeinen teologinen probleema vuosisatojen ajan.
Teologinen höyrypää P. H. Gosse ehdotti vuonna 1857 julkais-
tussa kirjassaan, että Aatamilla täytyi olla napa juuri siksi, että se
oli hänelle tarpeeton samalla tavoin kuin tulevalle ihmiskunnalle.

Darwinistinen vallankumous ei kiinnostunut Gossen kaltaisista
kreationisteista, mutta hänen teoriaansa sisältyvä hyperrealistinen
logiikka on nostettu arvoonsa post-teorioiden aikana.

Botting löytää oman aikamme version tästä logiikasta Disney-
animaation sijaan BBC:n Teletapit-sarjasta. Teletapit edustavat
”hyperrealismia”, jossa keinotekoisen alkuperän merkkinä on na-

Napa on ihmisen punchline

van tilalla oleva tv-ruutu.
Mistä napa uupuu, sieltä puuttuu myös seksin ja alkuperän tun-

nustaminen. Esimerkiksi tieteisfilmien avaruussankarit on puettu
teletappimaisiin unisex-jumppereihin, jolloin edes vaate ei koros-
ta navanseutua. Navan puuttuminen sopii rajaseudulla vaeltavien
miesten etääntymiseen ihmiskunnan alkuperästä, samoin kuin
heidän epäseksuaalisuuteensa.

Navan merkitsevyys auttaa tekemään eron samalta näyttävien
keinoihmisten, esimerkiksi robottien ja androidien välillä. Bottin-
gin tulkinnassa androidi on myyttihahmona samanlainen kuin
Aatami. Androidi edustaa ihmisen harjoittaman itsereflektion jat-
kumossa robottia seuraavaa ääripäätä. Androidin navallisuus on
yhtä groteski ja huomiota herättävä taiteilijan ratkaisu kuin arpi
Aatamin vatsalla.

Robotille napaa ei tarvitsisi edes kuvitella, mutta fiktiossa esiin-
tyvän androidin kohdalla napa aktivoi kysymykset identiteetin
keinotekoisuudesta. Botting viittaa tieteiselokuvien elävään klas-
sikkoon, Blade Runner -filmiin (1982), jossa androidit reagoivat al-
kuperää koskeviin kysymyksiin hysterialla ja tarrautumalla valo-
kuvamuistoihin.

Blade Runnerissa androidit, keinotekoiset ihmiset, paljastavat ih-
misen identiteetin heikkouden. Androidit vetoavat kuviin persoo-
nansa ja muistojensa ainutlaatuisuudesta; nekin haluavat alkuperää
osoittavan napansa näkyvän. Androidit yrittävät todistaa ainutlaa-
tuisuutensa valokuvilla: realismin ja hyperrealismin aikana persoo-
na voi olla autenttisesti yhtä esityksensä kanssa.

Blade Runner on aikuisten teletappipainajainen. Siinä valokuvan
napa, merkki alkuperästä ja kuvan syntyhetkestä, on jo muuttunut
hyperrealistiseksi. Kun elokuvan lopulla androidi riisuu paitansa
ja paljastaa oman napansa, se on tarkoituksellisen ristiriitainen
viesti katsojalle. Identiteetin luonnollisuuteen tai keinotekoisuu-
teen ei ole lopullista ratkaisua edes elokuvan kertomuksessa.

Androidin valokuva on samanlainen ahdistunut viesti kuin nuo-
ren naisen napapaita. Kumpikaan ei viesti kantajansa luontevasta
suhteesta seksuaalisuuteen vaan patologisesta epävarmuudesta:
kuinka elää ja toimia muiden katseen kohteena?






