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1 Johdatus tutkimusaiheeseen 

Jugoslavia-taustaisten nuorten perheet elivät eri puolilla entistä Jugoslaviaa aikana, 

jolloin erimielisyydet alkoivat kärjistyä liittotasavallassa. Perheet saapuivat Suomeen 

joko pakolaisina tai perhesiteiden kautta paluumuuttajina vuosien 1989 ja 2001 välillä. 

Menneisyys ei kuitenkaan jäänyt entiseen kotimaahan, vaan se on läsnä nykypäivänä 

Suomessakin. Vihollisuuksia paenneet jugoslaavit muodostavat maahanmuuttaja-

ryhmän, joka koostuu useista etnisistä ryhmistä ja jolla on taakkanaan sisällissota. He 

ovat vähemmistönä uudessa kotimaassaan, jossa kriisi seurauksineen ei ole 

jokapäiväisessä elämässä läsnä ja aihetta on mahdollista vältellä. Jugoslavian 

hajoamissodat ovat kuitenkin osa nuorten identiteettiä ja sosiaalista muistia ja sotien 

seuraukset ovat siten henkilökohtaisia: ”Koska sitä ollaan täällä sen takia ja se vaan on, 

eikä sitä unohdeta.”1 

Pro graduni käsittelee entisestä Jugoslaviasta kotoisin olevien nuorten aikuisten 

historiatietoisuutta ja eri etnisistä taustoista tulevien välisiä suhteita Suomessa. Tutkin, 

kuinka historiatietoisuus ja etniset suhteet liittyvät toisiinsa ja mitkä tekijät korreloivat 

keskenään. 

Historiatietoisuuden tutkimus on monitieteellistä ja sen pyrkimyksenä on avata, kuinka 

ihmiset hahmottavat aikaa, tapahtumia ja omaa kertomustaan osana suurempia ja 

toisiinsa limittyviä kertomuksia. Historiatietoisuuteen vaikuttaa erilaiset historian 

tulkinnan tasot. Sen lisäksi, että ammattilaiset tuottavat tutkimustietoa, vaikuttaa 

historiatietoisuuteen yleistajuinen menneisyyskäsitys, tärkeimpänä populaarikulttuuri ja 

historiapolitiikka sekä sosiaalinen muistaminen, jota usein kutsutaan myös 

kollektiiviseksi muistamiseksi. Sosiaalinen muistaminen on tärkeä osa yhteisön 

identiteettiä: sen kautta määritetään muun muassa yhteisiä arvoja.2 Myös 

menneisyyden omakohtainen kokeminen muokkaa ihmisten tietoisuutta ja tarjoaa 

                                                      

1 Haastattelemani serbokroaatti (4SK). 

2 Ahonen 2012. 
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materiaalia, jonka avulla tehdään päätelmiä sekä menneestä että tulevasta.3  

Identiteettiprojektit rakentuvat tässä sfäärissä reflektiivisessä suhteessa menneisyyden 

kanssa. Entisen Jugoslavian konfliktissa identiteetit muokkautuivat vihollisuuksien 

seurauksena etnisiä rajalinjoja mukaileviksi samalla, kun uskonnollinen ja etninen 

identiteetti limittyivät toisiinsa: Serbistä tuli analogia ortodoksille, kroaatista 

roomalaiskatoliselle ja muslimista islaminuskoiselle.4  

Yksi tapa tutkia historiatietoisuutta on pienemmän vastaajajoukon haastattelujen 

analysoiminen. Tässä työssä tutkimusaineistona ovat viiden Jugoslavia-taustaisen 

nuoren haastattelut. Tarkoituksena ei ole niinkään selvittää, mitä haastateltavat tietävät 

historiasta, vaan miten heidän historiatietoisuutensa rakentuu narratiiveissa ja kuinka 

menneisyyssuhde vaikuttaa etnisiin suhteisiin ja vice versa. Hypoteesinani oli, että ne 

ovat vahvasti toisiinsa yhteydessä. Tutkimukseni keskiössä ovat tarinoiden, 

stereotypioiden ja myyttien siirtyminen sukupolvien yli ja niiden välillä, sekä niiden 

vahvistuminen, uudelleenmuotoutuminen ja heikkeneminen. Olen kiinnostunut siitä, 

kuinka haastateltavat puhuvat historiasta, mitä he ajattelevat menneisyydessä 

tapahtuneen ja kuinka he suhtautuvat muihin entisen Jugoslavian etnisiin ryhmiin. 

Selvitän, millaisia merkityksiä he liittävät menneisyyteen ja miten nämä merkitykset 

heijastuvat nykyisyyteen ja asenteiden kautta tulevaisuuteen. Haastattelujen analyysissä 

käytän metodina sisällönanalyysiä. Tutkimustulokseni tiivistyy kahdeksi 

tyyppikertomukseksi, joissa esiintyvät aineiston keskeisimmät elementit.  

Teen pro graduni osana Non Fighting Generation ry:n toteuttamaa Etnisten 

vähemmistöryhmien välisen rasismin ehkäisy-, tutkimus- ja kehittämishanketta (EVVR-

hanke). Hankkeen tarkoituksena on tuottaa tutkimustietoa etnisten 

vähemmistöryhmien välisestä keskinäisestä rasismista ja kehittää kasvatuksellisia 

menetelmiä ja toimintamalleja sen ehkäisyyn Suomessa. Hankkeen kohderyhmänä ovat 

9–25-vuotiaat, eri vähemmistöryhmiin kuuluvat nuoret, jotka käyttäytyvät rasistisesti tai 

                                                      

3 Allcock 2000, 414. 

4 Kolsto (ed.) 2005; Perica 2002; Majstorović &Turjačanin 2013. 
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rasistisin perustein väkivaltaisesti toisia etnisiä vähemmistöryhmiä edustavia nuoria 

kohtaan. Hankkeen pääasiallisena toteutusmuotona ovat keskusteluryhmämenetelmät. 

Hankkeen tavoitteena on nuorten arvoihin, asenteisiin sekä tunne- ja 

suhtautumistapoihin vaikuttaminen rasismin kitkemiseksi. On syytä huomauttaa, että 

tutkimukseni haastateltavat eivät olleet hankkeen keskusteluryhmien kautta tavoitettuja 

henkilöitä, eikä minun ollut syytä olettaa, että he käyttäytyisivät rasistisesti. Tulen 

kirjoittamaan pro graduni pohjalta artikkelin, jossa esittelen tutkimustuloksiani osana 

hanketta. 

Suomi on kansainvälistynyt ja monikulttuuristunut 1990-luvulta lähtien voimakkaasti ja 

maahanmuutto vaikuttaa lisääntyvissä määrin sekä suomalaiseen yhteiskuntaan että 

maahanmuuttajien elämään. Etnisen konfliktin heijastumista väestöryhmien 

kanssakäymiseen uudessa kotimaassaan ei ole toistaiseksi Suomessa tutkittu. Entisestä 

Jugoslaviasta kotoisin olevat maahanmuuttajat ja heidän jälkeläisensä muodostavat 

Suomen mittakaavassa suuren maahanmuuttajaryhmän,5 jota on kyllä tutkittu, mutta ei 

historiatietoisuuden ja etnisten suhteiden näkökulmasta.6 En ole löytänyt aiheesta 

myöskään kansainvälistä vertailuaineistoa. 

Rasismin tutkimuksessa on perinteisesti tarkasteltu enemmistön suhtautumista 

vähemmistöihin ja suomalaisen yhteiskunnan rasismia.7 Etnisten vähemmistöryhmien 

väliset suhteet ja näissä suhteissa esiintyvän rasismin (interethnic racism) tutkimus on 

vasta alkutekijöissä, jopa kansainvälisessä mittakaavassa. Vähemmistöryhmien väliset 

suhteet ovat tutkimuskohteena äärimmäisen tärkeä, sillä jännitteet voivat tuottaa 

                                                      

5 Entisen Jugoslavian alueelta kotoisin olevia henkilöitä oli vuonna 2013 Suomessa Väestöliiton 
tilastotietojen mukaan noin 6360 henkilöä (Kroatia, Slovenia, Serbia, Bosnia ja Hertsegovina, entinen 
Jugoslavia, Makedonia, Montenegro, entinen Serbia ja Montenegro (sis. Kosovon albaanit)). 
Todellisuudessa heitä on enemmän, sillä Jugoslavia-taustaiset suomalaiset eivät erotu kansalaisuuden 
perusteella kootuista tilastoista. Lähde: Tilastokeskus 

6 Suomessa asuvista jugoslaaveista on tehty mm. seuraavia tutkimuksia: Eva Olkievicz, Invandrarfamiljer 
i förändring: en studie över finska och jugoslaviska invandrarungdomar och deras föräldrar, 1990; 
Vedran Stefanovic & Tarja Summa, Jugoslaviasta Suomeen – Entisen Jugoslavian alueen pakolaiset 
Suomessa, 1995. 

7 Kirjallisuutta mm. Harinen 2002; Jasinskaja-Lahti, Liebkind & Vesala 2002; Souto 2011. 
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yhteiskuntaan negatiivisia ilmiöitä, kuten väkivaltaa, syrjintää ja rasismia.8 

Vähemmistöryhmien välisiin ristiriitoihin ja konflikteihin voidaan puuttua vasta, kun 

niiden olemassaolo osataan tunnistaa. 

Pro gradun rakenne etenee aiheen esittelystä entisen Jugoslavian menneisyyden ja 

myyttisen historiatradition äärelle. Seuraavaksi käyn läpi tutkimuksen tärkeimmät 

käsitteet ja teoreettisen taustan, jonka jälkeen luon katsauksen toteutukseen ja 

empiirisiin tutkimusmenetelmiin. Tämän jälkeen esittelen tutkimustulokset. Lopuksi on 

vuorossa pohdintaa luotettavuuden arvioinnista, johtopäätöksistäni ja ehdotuksistani 

jatkotutkimukselle. 

2 Kommunistinen Jugoslavia ja sotaan ajautuminen 

Taustoitan entisen Jugoslavian historiaa lyhyesti toisen maailmansodan tienoilta lähtien. 

Balkanin alueen historia on tapahtumarikas ja aiheesta voisi kirjoittaa hyvin laveasti. 

Pitäydyn kuitenkin teemoissa, jotka ovat työni kannalta keskeisiä. 

Haastattelukysymykset, jotka esittelen myöhemmin, perustuvat suurelta osin historiaan 

ja taustoitus avaa kysymysvalintojani.  

Menneisyys oli rakennusaineena vihollisuuksille, jotka kumuloituivat 1990-luvulla 

Jugoslavian hajoamissodaksi. Käsittelen seuraavaksi Titon Jugoslaviaa ja hänen 

kuolemansa jälkeen valloilleen päässyttä nationalistista politiikkaa.  

2.1 Titon Jugoslavia  

Kommunistinen Jugoslavia perustettiin toisen maailmansodan jälkiseurauksena. 

Marsalkka Josip Broz Tito johti maata itsevaltaisesti sen perustamisesta lähtien aina 

kuolemaansa asti toukokuuhun 1980.  

                                                      

8 Etnisten vähemmistöryhmien välisiä joukkotappeluita Suomessa on tapahtunut mm. Linnanmäellä 
(lokakuussa 2010), Kaisaniemen puistossa (lokakuussa 2011) ja Turun kauppatorilla (syyskuussa 2013). 
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Toisessa maailmansodassa partisaaneja vastaan taisteli Balkanin alueella serbialaiset 

puolisotilaalliset ja kuningasmieliset četnikit sekä Kroatian itsenäisyyttä ajava fasistinen 

järjestö Ustaša.  Četnikit perustettiin jo 1900-luvun alussa tekemään sissi- ja terrori-

iskuja ottomaaneja ja bulgaareja vastaan. Toisessa maailmansodassa četnikit sotivat 

aluksi aluetta miehittäneitä akselivaltoja vastaan ja myöhemmin kroaatteja ja 

partisaaneja vastaan. Ustaša oli kansallismielinen järjestö, joka perustettiin 1920-luvulla 

ajamaan Kroatian itsenäisyyttä. Akselivallat tukivat Ustašaa toisessa maailmasodassa ja 

sen kansallissosialismista ja fasismista vaikutteita saaneeseen politiikkaan kuului muun 

muassa serbien ja juutalaisten tuhoaminen. Ustašaan liittyi myös bosniakkeja. Bosniakit 

ovat Bosnia & Hertsegovinan muslimeja. 

Četnikit ja Ustaša syyllistyivät molemmat useisiin sotarikoksiin, mutta Ustašan 

toteuttamat puhdistukset olivat erityisen raakoja. Partisaanit, jotka edustivat useita 

kansallisuuksia ja jotka turvautuivat varsinkin sodan alkuaikana passiiviseen 

vastarintaan, saavuttivat toisessa maailmansodassa laajaa kansan suosiota. Kun 

partisaanit voittivat, moni Ustaša-joukkoihin kuulunut kroaatti perheineen pakeni 

Jugoslaviasta. Voitolle päästyään partisaanit rankaisivat vastapuolella taistelleita. Yksi 

tunnetuimmista kostotoimista oli Bleiburgin verilöyly, joka tapahtui toukokuussa 1945 

Bleiburgin kaupungissa, joka sijaitsee Itävallan ja Slovenian rajalla. Partisaanijoukot 

teloittivat kahden viikon ajan Itävaltaan pyrkiviä kroaatteja. Menehtyneiden määrän 

arvioidaan olevan 35 000 - 100 000 välillä.9  

Kysyin haastatteluissa četnikeistä ja Ustašasta.10 Toisen maailmansodan aikaisia 

tapahtumia hyödynnettiin propagandatarkoituksessa puolin ja toisin 1990-luvun 

sodassa. Olin kiinnostunut haastateltavien aiheen tuntemuksesta ja heidän 

näkemyksistään siihen liittyen. Kysyin myös Bleiburgin verilöylystä, sillä tapahtumaa on 

korostettu kroaattien kärsimystä alleviivaavassa historiankirjoituksessa.11 

                                                      

9 Sells 1998, 61. 

10 Katso Liite 2.  

11 Perica 2002:30. 



 

6 

 

Albaanit ovat asuttaneet Kosovon aluetta suurena enemmistönä vuosisatojen ajan. 

Vuosina 1912–1913 käytyjen Balkanin sotien12 myötä Kosovosta tuli osa Serbiaa ja 

maailmansotien välillä serbien muuttoaalto suuntasi Kosovoon. Kosovon albaanit 

taistelivat toisessa maailmansodassa useilla puolilla: useimmat halusivat liittää Kosovon 

osaksi Albaniaa, jotkut taistelivat fasistien ja jotkut partisaanien puolella. Albaanit eivät 

osallistuneet tapaamiseen vuonna 1944 Bosnian Jajce:ssa, jossa partisaanien johtajat 

päättivät Jugoslavian rajoista.13 Partisaanit miehittivät Kosovon vuonna 1944 ja aloittivat 

vastustajien puolella taistelleiden rankaisemisen. Kosovon albaanit kapinoivat 

partisaanien rankaisutoimia vastaan, mutta oppositio hiljennettiin väkivaltaisesti. 

Kosovo liittyi kommunistiseen Jugoslaviaan miehityksen alaisena ja albaaneihin 

suhtauduttiin alusta asti uhkana.14 Tästä huolimatta Tito ei tukenut serbikolonisaatiota 

Kosovossa, sillä hän oli huolissaan etnisistä ristiriidoista. Vaikka Kosovo sai autonomisen 

aseman 1974 ja pystyi osallistumaan liittotasavallan päätöksentekoon, se pysyi osana 

Serbiaa. Kumpikaan, Serbia tai Kosovo, ei ollut tilanteeseen tyytyväisiä.15 

Kun kommunistinen regiimi oli vakiintunut, Tito julisti, että vääryyksiä oli koettu puolin 

ja toisin josta johtuen menneisyys tuli unohtaa ja katse kääntää kohti tulevaisuutta. 

Strategiana oli tasa-arvoistaa sotasyyllisyys ja neutralisoida se, jotta kansat voisivat elää 

yhdessä Jugoslaviassa.16 Muistot tukahdutettiin eikä sotatapahtumista ollut sallittua 

puhua. Marttyyri-myytti sai tukahdutetuista vääryyden kokemuksista kasvupintaa ja sitä 

hyödynnettiin taitavasti 1990-luvun sodissa.  

Jugoslavian ulkopolitiikkaa leimasi omalaatuinen markkinasosialismi: vaikka maa oli 

                                                      

12 Balkanin sotia oli kaksi. Ensimmäisessä sodassa vastakkain olivat Osmanien valtakunta ja neljän maan 
liittouma: Montenegro, Bulgaria, Serbia ja Kreikka. Toisessa sodassa Bulgariaa vastaan taisteli viisi 
maata: Montenegro, Serbia, Kreikka, Romania ja Osmanien valtakunta. Toinen Balkanin sota laajeni 
koskemaan suurvaltojen – Venäjän ja Itävalta-Unkarin – intressejä. Balkanin alueen kriisi johti lopulta 
ensimmäisen maailmansodan syttymiseen serbialaisen Musta käsi -salaseuran jäsenen ammuttua 
Itävalta-Unkarin kruunuprinssi Frans Ferdinandin.      

13 Judah 2009, 150. 

14 Vickers 2009, 161–162. 

15 Sells 1998, 54. 

16 Judah 2009, 136–145. 
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kommunistinen, se kävi kauppaa länsimaiden kanssa. Jugoslavialla oli läheiset välit 

Neuvostoliittoon, mutta maiden välillä oli myös jännitteitä. Tito kieltäytyi hyväksymästä 

Neuvostoliiton ylivaltaa ja tämä johti muun muassa Tito-Stalin välirikkoon ja 

diplomaattisuhteiden viilenemiseen 1940 ja 1950 lukujen taitteessa. Tito oli mukana 

perustamassa liittoutumattomien maiden liikettä vastapainoksi kylmän sodan 

suurvaltapolitiikalle.  

Titon ympärille rakennettiin kultti: hän oli rakastettu perustajaisä ja sotasankari. Titon 

partisaaniheroistisen tarinan mukaan kommunistit pelastivat eteläslaavit fasismilta ja 

mahdollistivat etnisten ryhmien sopuisan yhteiselon. Titon Jugoslavia perustui 

myyttiselle ajatukselle veljeydestä ja yhtenäisyydestä.17 Pajtim Statovcin romaanissa 

Suomeen muuttaneen Kosovon albaaninaisen pohdinnat kuvaavat tätä myyttiä 

erinomaisesti. Vaikka kerronta on fiktiivistä, se avaa veljeyden ja yhtenäisyyden 

tematiikkaa: 

Tito oli hallinnut Jugoslaviaa melkein kolmekymmentä vuotta. Hänen aikanaan me 
kukoistimme, olimme käytännössä itsenäisiä. Saimme oman yliopiston, radion ja 
televisiokanavan, vaikka meitä albaaneja ei edes pidetty kansana. Mutta Tito piti 
meistä, ja me saimme vaurautta muualta Jugoslaviasta, sillä Tito tiesi, että me 
tarvitsimme sitä eniten. Hän oli onnistunut pitämään Jugoslavian erimielisyydet ja 
ristiriidat kurissa suosimalla sekä varakkaita että köyhiä, sekä muslimeja että 
kristittyjä. Näin hän sai kaikkien kunnioituksen.18  

Kysyin haastateltavilta Titosta, sillä hän oli keskeinen hahmo entisen Jugoslavian 

politiikassa.19 Tito ja hänen hallintonsa jakavat mielipiteitä ja olin kiinnostunut 

haastateltavien näkemyksistä niihin liittyen. 

2.2 Jugoslavian kommunistisen liittotasavallan hajoaminen  

Titon kuoltua liittotasavallan päätöksentekoon omaksuttiin kollektiivisen johtamisen 

                                                      

17 Perica 2002, 95. 

18 Statovcnin 2014, 216. 

19 Katso liite 2. 
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malli, jossa presidenttiys vaihtui tasavaltojen välillä vuosittain. Kommunistisen puolueen 

valta-asema alkoi horjua tasavaltojen alueellisen johdon vahvistuessa. Kehitys, joka alkoi 

Slobodan Milošević valtaannoususta 1980-luvun loppupuolella ja eteni Serbian 

liittotasavallan vaatimiin uudistuksiin, joka olisi antanut serbeille poliittisen ylivallan 

muihin nähden, johti lopulta tammikuussa 1990 kommunistisen puolueen hajoamiseen. 

Slovenian delegaation käveli puoluekokouksesta ulos protestina Miloševićin ajamalle 

politiikalle ja Kroatia tuki Slovenian protestia. Tasavallat julistautuivat itsenäisiksi toinen 

toisensa jälkeen ja Serbian lisäksi ainoastaan Montenegro jäi vapaaehtoisesti osaksi 

Jugoslavian liittotasavaltaa, joka vuonna 2003 muutettiin Serbian ja Montenegron 

vaaliliitoksi ja josta Montenegro itsenäistyi kesäkuussa 2006. Myös Kosovo julistautui 

itsenäiseksi kesäkuussa 1990, mutta kansainvälinen yhteisö ei tunnustanut sen 

itsenäisyyttä ja alue jäi Jugoslavian alaisuuteen aina vuoteen 1999 asti, jolloin Kosovon 

sota päättyi Pohjois-Atlantin liiton (NATO) hyökkäyksien siivittämänä. 

Slovenia ja Kroatia julistautuivat itsenäisiksi kesäkuussa 1991 ja Jugoslavian 

liittotasavalta, joka oli käytännössä tuolloin Serbian johtama, aloitti sodan molempia 

maita vastaan. Slovenia kävi raja-asemillaan Jugoslavian liittotasavallan armeijaa vastaan 

niin kutsutun 10 päivän sodan, joka päättyi Brionin sopimukseen 7.7.1991. Lyhyttä 

taistelua on selitetty Slovenian alueellisella sijainnilla ja maan pienellä 

serbivähemmistöllä.20 Serbian kannalta Kroatia oli tärkeämpi kohde, sillä maassa oli 

huomattava serbivähemmistö ja joillain alueilla, kuten Krajinassa, serbit olivat jopa 

enemmistönä. Milošević argumentoi, että kroaateilla oli toki oikeus itsehallintoon, mutta 

he eivät voisi pakottaa serbejä eroamaan Jugoslaviasta.21 Kroatian sodasta tulikin 

huomattavasti pidempi ja verisempi. Sodassa olivat vastakkain Kroaattien tukemat 

joukot, serbien johtama liittotasavallan armeija ja Kroatian serbivähemmistö, joita 

liittotasavallan armeija tuki. Serbian johdon ensisijaisena tavoitteena oli pitää Kroatia 

osana Jugoslavian tasavaltaa tai vähintäänkin vallata Kroatialta alueet, joissa oli 

serbienemmistö tai merkittävä vähemmistö. Serbit onnistuivat valtaamaan alueen, 

                                                      

20 Judah 2009, 173. 

21 Ibid. 
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johon kuului Krajinan alue (julistautui Krajinan serbitasavallaksi joulukuussa 1991), Itä-

Slavonia, Länsi-Slavonia, Baranja ja Länsi-Srem. Osapuolet solmivat tulitauon 

tammikuussa 1992, mutta sotatoimet jatkuivat molemmin puolin joulukuussa 1995 

solmittuun Daytonin rauhansopimukseen asti. Touko-elokuussa 1995 kroaatit järjestivät 

sotilasoperaatiot Salama ja Myrsky, joiden seurauksena sota kääntyi Kroatialle 

voittoisaksi ja serbiväestön pakkosiirrot aloitettiin.  

Bosnia & Hertsegovinassa – jonka väestöstä noin 48 % oli bosniakkeja, 37 % serbejä ja 

14 % kroaatteja – äänestettiin marraskuussa 1990 valtaan vaaliliitto, jossa oli 

edustettuina edellä mainitut etniset ryhmät.22 Tasavallassa järjestettiin kansanäänestys 

itsenäistymisen puolesta alkuvuodesta 1992. Kroaatit ja bosniakit tukivat itsenäistymistä 

vahvasti, mutta serbit protestoivat itsenäistymistä vastaan kieltäytymällä äänestämästä. 

Bosnia & Hertsegovina julistautui itsenäiseksi huhtikuussa 1992, jonka jälkeen serbit 

aloittivat sotatoimet. Alkuun kroaatit ja bosniakit liittoutuivat serbejä vastaan, mutta 

sodan edetessä osapuolet alkoivat sotimaan myös keskenään. Milošević kävi Kroatian 

presidentti Franjo Tuđjmanin kanssa keskustelua alueen jakamiseksi, mutta sopua ei 

syntynyt.23 Bosnia & Hertsegovinan kroaatti- ja serbipuolueet julistivat yksipuolisesti 

erilliset alueet itselleen: Kroaatit Herzeg-Bosnan jo marraskuussa 1991 ja serbit 

Republika Srpska -tasavallan elokuussa 1992. Vuoden 1992 loppuun mennessä serbien 

alue kattoi 70 % Bosnia & Hertsegovinasta.24  

Serbien Kroatian sodassa alkanut tappio jatkui syyskuussa 1995 Bosnia & 

Hertsegovinassa. Milošević hylkäsi Kroatian ja Bosnian serbit kun alkoi näyttää siltä, että 

heidän tukeminen veisi Serbian itsensä laajamittaiseen sotaan.25 Kroatian armeija 

hyökkäsi alueelle NATOn tukemana tarkoituksena luoda puskurivyöhyke serbitasavallan 

                                                      

22 Vuoden 1991 väestönlaskennan mukaan Bosnia & Hertsegovinan väestö koostui seuraavanlaisesti: 
bosniakit (43,5%), serbit (31,2 %), kroaatit (17,4 %), jugoslaavit (5,5 % ja muut (2,4 %). Lähde: Council of 
Europe: ACFC/SR (2003) 001 

23 Judah 2009, 201. 

24 Ibid, 239. 

25 Ibid, 295–298. 
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(Republika Srpska) ja Kroatian välille. Bosnian sota päättyi Daytonin rauhansopimukseen 

joulukuussa 1995.  

Bosnian muslimit kärsivät sodan suurimmat tappiot. Yhdistyneiden kansakuntien (YK) 

turvallisuusneuvosto asettama aseiden tuontikielto, joka astui voimaan syyskuussa 

1991, vahingoitti bosniakkeja eniten. He eivät olleet ehtineet varustautumaan 

aseellisesti sotaan serbien ja kroaattien tavoin, vaikka he saivatkin jonkun verran 

taloudellista ja aseellista tukea Lähi-idän muslimimailta. Sodan tunnetuimpia 

tapahtumia ovat Sarajevon piiritys ja Srebrenican joukkomurha, joissa molemmissa 

muslimiväestö oli laajamittaisen tappamisen kohteena. Sarajevon piiritys kesti 

toukokuusta 1992 Daytonin rauhansopimukseen asti. Piirityksessä kuoli yli 11 000 

ihmistä ja loukkaantui 50 000. Piirityksen uhreista ylivoimaisesti suurin osa oli muslimeja, 

mutta myös serbejä ja kroaatteja kuoli sen seurauksena. Srebrenican joukkomurha on 

sodan tragedioista järkyttävimpiä. YK:n rauhanturvajoukot eivät estäneet Bosnian 

serbiarmeijaa toteuttamasta etnistä puhdistusta, jonka seurauksena kuoli 8000 

muslimia, miehiä ja poikia. Srebrenican tapahtumien jälkeen NATO sai YK:lta mandaatin 

puolustaa Bosnian turva-alueita sotilaallisesti ja NATOn iskut Bosnian serbejä vastaan 

vauhdittivat sodan päättymistä. 

Kosovo oli Serbian autonominen provinssi, jossa vaadittiin toistuvasti lisää 

itsemääräämisoikeutta. Kosovon väestöstä noin 90 % oli albaaneja ja loput serbejä ja 

muita etnisiä ryhmiä. Titon kuoltua sekä serbi- että albaaninationalismi alueella lisääntyi 

ja ryhmien välit kiristyivät entisestään. Miloševićin noustua valtaan Kosovo sidottiin 

tiukemmin Serbian määräysvallan alaisuuteen ja vaikka Kosovo julistautui itsenäiseksi 

kesäkuussa 1990, kansainvälinen yhteisö ei tunnustanut sen itsenäisyyttä ja alue jäi 

Jugoslavian alaisuuteen aina vuoteen 1999 asti. Vihollisuuksia oli osapuolten välillä 

pitkin 1990-lukua, mutta Kosovon sota alkoi virallisesti helmikuussa 1998. Kosovon 

albaanien kapinallisryhmä Kosovon vapautusarmeija (albaniaksi Ushtria Çlirimtare e 

Kosovës, UÇK) taisteli Jugoslavian liittotasavallan armeijaa vastaan samalla kun 

kansainvälinen yhteisö pyrki Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (ETYJ) johdolla 

saamaan rauhansopimuksen aikaiseksi. ETYJ sai aikaan tulitauon, joka kuitenkin särkyi 
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tammikuussa 1999 albaanisissien aloitettua uudestaan sotatoimet ja serbien vastatessa 

niihin. Tällöin tapahtui muun muassa Račakin välikohtaus, joka osaltaan vaikutti NATOn 

päätökseen aloittaa pommi-iskut Serbiaan.   

Račak-kylän läheltä löytyi tammikuussa 1999 tapahtuneen välikohtauksen jäljiltä 43 

siviiliasuihin pukeutuneen Kosovon albaanin ruumista. Kyseessä katsottiin olevan 

serbien toteuttama siviileihin kohdistunut etninen puhdistus. Tapahtumista on 

poikkeavia tulkintoja. Yleisesti uskotaan että kuolleet, joista kolme oli naisia ja yksi 12 

vuotias lapsi, olivat kyläläisiä siviilejä. On myös esitetty, että kuolleet olivat Kosovon 

vapautusarmeijan albaaniterroristeja, jotka puettiin siviilivaatteisiin serbien 

mustamaalaamiseksi. Välikohtaus sai laajaa mediahuomiota ja asiasta uutisoitiin ympäri 

maailmaa. Tapaus johti Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) ja Naton 

kannan jyrkkenemiseen Serbiaa kohtaan. NATOn hyökkäys ei saanut YK:n 

turvallisuusneuvoston mandaattia, sillä Venäjä ja Kiina käyttivät veto-oikeuttaan 

estääkseen hyökkäyksen. NATO aloitti kuitenkin laajamittaiset pommitukset 

serbikohteisiin ja toimintaa perusteltiin humanitaarisena interventiona. Sota päättyi 

kesäkuussa 1999 Miloševićin hyväksyessä rauhanehdot, joiden mukaan Kosovo jäi 

kolmeksi vuodeksi YK:n valvonnan alaiseksi, jona aikana itsenäisyydestä ei äänestettäisi. 

Kosovo julistautui itsenäiseksi helmikuussa 2008, mutta kaikki valtiot eivät ole 

tunnustaneet sitä. Suomi tunnusti Kosovon itsenäisyyden maaliskuussa 2008.  

Makedonian tasavalta julistautui itsenäiseksi syyskuussa 1991 ajautumatta sotaan. 

Vihollisuudet alkoivat Makedoniassa vasta kymmenen vuotta myöhemmin, kun maahan 

saapui sotaa pakenevia Kosovon albaaneja. Makedoniassa on noin 25 % 

albaanipopulaatio. Vuoteen 2001 asti albaaneilla oli virallinen vähemmistöasema ja 

vähemmistöoikeuksia muun muassa koulutuksessa. Albaanit vaativat kuitenkin tulla 

tunnustetuiksi toisena perustuslaillisena ryhmänä. Maaliskuussa 2003 konflikti 

eskaloitui taisteluksi Kosovon vapautusarmeijan ja Makedonian turvallisuusjoukkojen 

välillä maan pohjois- ja länsiosissa johtaen yli 200 ihmisen kuolemaan ja tuhansien 

pakkomuuttoon. Taistelu päättyi kesäkuussa 2003 NATOn rauhanturvaajien väliintuloon 
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ja perustuslakia muutettiin lopulta vähemmistöjen hyväksi.26 Makedonialla on 

jännitteiset suhteet naapureihinsa Serbiaan, Kreikkaan ja Bulgariaan. Naapurit ovat 

olleet Makedonian alueesta kiinnostuneita ja taistelleet siitä alueen ollessa vielä osa 

Osmanien valtakuntaa. Itsenäistyttyään 1991 Jugoslaviasta Makedonia on joutunut 

ottamaan viralliseksi nimekseen Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, koska Kreikka 

ei hyväksynyt nimeä Makedonia.  

Jugoslavian hajoamissodassa on arvioitu kuolleen noin 200 000 ihmistä ja sodan 

seurauksena pakolaiseksi (sisältää myös maansisäiset pakolaiset) on joutunut 2,7 

miljoonaa ihmistä.27  Väkivallanteko oli systemaattista ja julmaa. Sodan keinovalikoimiin 

kuului muun muassa siviiliväestöön kohdistuva etninen puhdistus, keskitysleirit ja 

raiskaaminen. Nämä rikokset ihmisyyttä vastaan olivat laajalti toteutettuja. Vihollisuudet 

täyttivät kansanmurhan kriteerit. YK:n vuonna 1948 ratifioiman sopimuksen perusteella 

sen olisi pitänyt puuttua sodankäyntiin jo paljon varhaisemmassa vaiheessa. Tapahtumia 

kuitenkin vältettiin kutsumasta kansanmurhaksi, koska kansainvälinen yhteisö oli 

haluton sekaantumaan konfliktiin ja rangaistustoimien toimeenpaneminen oli vaikeaa. 

Tiedettiin, että Venäjä käyttäisi veto-oikeuttaan Serbian hyväksi YK:ssa ja tämä tarkoitti, 

että NATOn sotilasoperaatio ei saisi YK:n mandaattia.28  

Jugoslavian hajoamisen syitä, ajoitusta ja julmuutta on analysoitu runsaasti ja 

näkökulmasta sekä teoreettisesta perspektiivistä riippuen selityksissä korostetaan eri 

asioita. Tapahtuneeseen on haettu selityksiä muun muassa geopolitiikasta,29 

                                                      

26 Brunnbauer (ed. Kolsto) 2005, 262–263. 

27 YK:n pakolaisjärjestön arvio. 

28 Sells 1998, 25. 

29 Neuvostoliiton hajoaminen ja kylmän sodan päättyminen 1990-luvulle tultaessa vaikutti 
kommunistisen Jugoslavian asemaan kansainvälisessä yhteisössä. 
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kommunismin tappiosta30, taloudesta31, uskontojen ja etnisten ryhmien välisistä 

ikiaikaisista vihollisuuksista32, Titon kuolemasta33 sekä eliitin valtataistelusta Titon 

jättämän valtatyhjiön täyttämiseksi34. Nämä selittävät osaltaan konfliktia ja niistä on 

löydettävissä runsaasti kirjallisuutta. Nostan omia tutkimuskysymyksiäni ajatellen 

keskeiseksi tarkastelun kohteeksi historian ja myyttien käytön vihollisuuksien 

lietsomisessa. Menneisyys itsessään ei selitä konfliktia. Merkittävää on se, kuinka 

historiaa on käytetty: millaisia tulkintoja menneisyydestä on luotu, mitä tarinoita on 

valikoitu kertomuksien aineeksi, kuinka niitä on muokattu ja mitä on päätetty jättää 

kertomatta. Jugoslavian hajoamissodissa historiaa käytettiin pelkojen luomiseen. Serbi-

poliitikko Vesna Pešić on todennut osuvasti sodan taustasyynä olleen tulevaisuuden 

pelon, joka sai voimansa menneisyydestä: ”Fear of the future lived through the past.” 

Kysyin haastateltavilta neutraaleja ja tulkinnallisia kysymyksiä sotatapahtumista liittyen 

sodan syihin ja alkamiseen eri alueilla saadakseni tietää, ovatko asiat heille tuttuja ja 

tuntevatko he eri osapuolien näkemyksiä.35 Kysyin Račak-kylän tapahtumista, sillä ne 

saivat paljon mediahuomiota ja edesauttoivat sodan päättymistä. Kysyin myös seuraavia 

yleistietoon liittyviä kysymyksiä: Milloin Jugoslavian sosialistinen liittotasavalta 

perustettiin? Mitä tasavaltoja kuului entiseen Jugoslaviaan? Mitä eri kansoja 

(uskonnollisia/etnisiä ryhmiä) entisen Jugoslavian alueella on? Milloin Kosovo 

                                                      

30 Jugoslavian kommunistinen liittotasavalta oli poliittisesti ja taloudellisesti kykenemätön vastaamaan 
modernisaation ja demokratisoitumisen paineeseen. 

31 Jugoslavian talousongelmat olivat syvästi rakenteellisia ja niihin kuului mm. valtava ulkomaalainen 
laina, suuri inflaatio, korkea työttömyys sekä ongelmat teollisuustuotannossa ja -viennissä. Maan sisällä 
oli alueellisesti suuret taloudelliset erot, mistä seurasi tyytymättömyyttä: Vauraimmat alueet Slovenia ja 
Kroatia pitivät epäoikeudenmukaisena tulonsiirtoja köyhemmille alueille, kun taas köyhemmillä alueilla, 
kuten Kosovossa, tukea olisi kaivattu lisää.   

32 Primordialistisen näkemyksen mukaan Balkanin alueen verinen historia ja kansojen väliset 
vihollisuudet ovat ikiaikaisia ja ne purskahtavat esiin sopivan tilaisuuden tullessa.   

33 Kommunistisen liittotasavallan veljeys ja yhtenäisyys-myytti henkilöityi Tito-kulttiin. Titon 

hegemonisessa tarinassa partisaanit pelastivat etelä-slaavit fasismilta ja yhdistivät heidät yhden 
legitiimin hallinnon alaisuuteen. Max Weberiä mukaillen, Karismaattiselle johtajalle ei ollut vahvaa 
seuraajaa, joka olisi pystynyt ylläpitämään kommunistista hegemoniaa. 

34 Realistinen koulukunta selittää sotaan ajautumisen seurauksena kamppailulle, jossa poliittinen eliitti 
pyrki täyttämään Titon kuoleman synnyttämän valtatyhjiön.  

35 Katso liite 1 ja 2 
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itsenäistyi? Onko Srebrenica sinulle tuttu/mitä siellä tapahtui? Tavoitteenani oli saada 

haastateltavat kertomaan asioista omin sanoin ja valitsin haastattelukysymykset 

mahdollisimman laajasti eri tapahtumiin ja alueisiin liittyen. 

2.3 Poliittinen eliitti ja sodan lietsonta 

“Kaikki vallankumoukset ovat merkittävissä määrin ilmiöitä kaipuusta. Kaipuun 

muuttaminen poliittisesti merkittäväksi on tarinankerronnan keskiössä.”36 

Titon kuoltua liittotasavallassa alkoi poliittinen polarisoituminen ja kansalaisliikehdintä. 

Partisaanien hegemoninen kertomus etelä-slaavien rauhaisasta yhteiselosta – 

veljeydestä ja yhtenäisyydestä – sai kilpailevia tulkintoja. Tuolloin osa poliittista eliittiä 

päätti toimia turvatakseen oman poliittisen ja taloudellisen asemansa.37 

Tarinankerronnan kentälle syntyi nationalistisia kertomuksia kansojen juurista, 

kärsimyksistä ja kohtalosta.  Kaipuun kohteeksi luotiin myyttistä menneisyyttä jota 

käytettiin vihollisuuksien luomisessa.  

Kansalliset myytit ovat luonteeltaan moderneja, koska ne ovat syntyneet nationalismin 

seurauksena.38 Myytit ovat tärkeitä instrumentteja valtion ja etnisten ryhmien 

kulttuurillisessa reproduktiossa ja rajojen luomisessa suhteessa muihin kansakuntiin.39 

Niitä käytetään modernin poliittisen ja kulttuurillisen identiteetin rakentamiseen. 

Kroatian ja Serbian valtioiden rakentamismyytit ammensivat sekä keskiaikaisista että 

moderneista tapahtumista. Myyteillä luotiin traditioita, joilla saatiin aikaiseksi jatkumo 

modernien ja keskiaikaisten valtioiden ja kirkkojen välille. Toisen maailmansodan ja 

kommunistisen ajan tapahtumat esitettiin osana tätä jatkumoa ja näin luotiin 

revisionistinen historiankirjoitus. Valtio, myytit, etnisyys ja uskonto liittyivät läheisesti 

                                                      

36 “All revolutions are in some significant degree phenomena of yearning. To make yearning politically 
significant is at the heart of the storytelling process.” Apter 1993, 225. 

37 Gagnon Jr 2004, 7–8. 

38 Brunnbauer (ed. Kolsto) 2005, 264.   

39 Hosking & Schöpflin 1997. 
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toisiinsa Jugoslaviassa. Uskonnolliset erot vahvistivat etnisiä eroja ja edesauttoivat 

erillisten kansallisten identiteettien rakentamista myyttejä hyväksikäyttäen. 40  

Tasavalloissa nationalistiset poliitikot syrjäyttivät vanhan kommunistisen puoluejohdon 

1990-luvulle tultaessa. Kroatian ja Serbian nationalistisella eliitillä oli suuri rooli 

hajoamissodassa. Radikaaleimman näkemyksen mukaan sota oli näiden kahden maan 

eliittien tuotos.41 Poliitikot liittoutuivat intellektuellien, uskonnollisten johtajien ja 

taiteilijoiden kanssa. Uudella eliitillä oli paljon valtaa, koska se kontrolloi keskustelun 

sfääriä ja pystyi mobilisoimaan tasavaltojen armeijat. Media valjastettiin 

propagandatarkoitukseen: television ja radion välityksellä kontrolloitiin ihmisten 

tietoutta ja lietsottiin pelon ilmapiiriä. Erityisesti visuaalisella kuvamateriaalilla on vahva 

vaikutus ihmisen psyykeeseen.42  

Vaikka Jugoslavian hajoamissota oli etninen konflikti, etnisyys ei itsessään aiheuttanut 

vihollisuuksia. Esimerkiksi etnisesti heterogeeninen Makedonia ei ajautunut 1990-

luvulla sotaan eikä Vojvodinassa koettu systemaattista ja pitkäaikaista väkivaltaa, vaikka 

se oli yksi etnisesti monikansallisimmista alueista.43 Sen sijaan poliittinen eliitti käytti 

etnisyyttä mobilisoidakseen kansalaiset. Alueilla, joilla sota käytiin, ruokittiin etnisten 

ryhmien välisiä epäluuloja muun muassa käyttämällä puolisotilaallisia armeijoita 

sekasorron synnyttämiseksi. Sekä Tuđman että Milošević värväsivät entisiä rikollisia, 

joista osa oli Interpolin etsimiä.44 Käsittelen etnisyyttä tarkemmin teoriakappaleessa.  

Milošević nousi Serbian liittotasavallan keskuskomitean johtoon toukokuussa 1986, 

jonka jälkeisinä vuosina hän liittolaisineen raivasi systemaattisesti poliittiset vastustajat 

tieltään. Serbian antibyrokraattisen vallankumouksen myötä vuosina 1988–1989 

Miloševićin liittolaiset nousivat valtaan Jugoslavian autonomisilla alueilla Kosovossa ja 

                                                      

40 Perica (ed. Kolsto) 2005, 131. 

41 Gagnon Jr 2004, 30. 

42 Schöpflin 1998, 25. 

43 Gagnon Jr 2004, 6. 

44 Perica 2002, 141. 
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Vojvodinassa sekä Serbian ja Montenegron sosialistisissa liittotasavalloissa. Toukokuussa 

1989 Miloševićista tuli Serbian sosialistisen tasavallan presidentti ja tammikuusta 1991 

lähtien Serbian presidentti. Miloševićin regiimin kannatus ei ollut kuitenkaan 

yksimielistä. Kansallismielistä ja epädemokraattista politiikkaa kritisoitiin ja sitä vastaan 

osoitettiin mieltä. Muun muassa nuoret vaativat maaliskuussa 1991 Miloševićin eroa ja 

monet intellektuellit ja poliitikot kritisoivat avoimesti Miloševićin delegaatiota vuosia.45 

Belgradissa vastustettiin maaliskuussa 1991 myös Serbian yleisradion haltuunottoa. 

Oppositio tukahdutettiin jonka jälkeen Miloševićin regiimi kontrolloi myös maanlaajuista 

tv-kanavaa.  

Miloševićin kannattajiin kuuluivat muun muassa Ratko Mladić46, Radovan Karadžić47, 

Ortodoksikirkon papistoa sekä viihdetaiteilijoita kuten Svetlana Ceca Ražnatović48. 

Miloševićin lähipiiriin kuului myös ammattirikollisia. Pahamaineisin heistä lienee Željko 

Ražnatov, joka tunnetaan paremmin nimellä Arkan. Hän oli Interpolin etsimä 

ammattirikollinen, joka johti Bosniassa käydyssä sodassa serbien puolisotilaallisia 

joukkoja, Arkanin ”tiikereitä”. Arkan on yhdistetty muun muassa Sarajevon piiritykseen 

ja Srebrenican kansanmurhaan. Arkania ei koskaan saatu oikeuden eteen, sillä hänet 

murhattiin ennen rikosoikeudenkäyntiä tammikuussa 2000. Murhan tekijästä ei ole 

varmuutta. Arkan meni naimisiin Cecan kanssa vuonna 1995. Häät olivat sensaatio-

tapahtuma, joka televisioitiin, ja jota kutsuttiin mediassa serbialaiseksi saduksi.   

Kysyin haastateltavilta, tietävätkö he keitä ovat Karadžić, Arkan ja Ceca.49 He ovat 

henkilöitä, jotka ovat saaneet kaikki paljon mediahuomiota lähihistoriassa, Karadžić ja 

Ceca aivan lähivuosina. Ceca on julkisuudenhenkilö, sillä hänen laulajan uransa jatkuu 

                                                      

45 Serbian intellektuellien vetoomus julkaistiin Belgradin itsenäisessä viikkolehdessä Vreme 25.3.1991. 

46 Bosnian serbiarmeijan komentaja, jota syytetään kansanmurhasta ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, 
mm. Srebrenican joukkomurhasta ja Sarajevon saarrosta. 

47 Bosnian serbitasavallan entinen presidentti, jota syytetään etnisistä puhdistuksista ja sotarikoksista, 
mm. Srebrenican joukkomurha ja Sarajevon saarto.  

48 Tunnetaan nimellä Ceca. Hän oli jo tuolloin yksi tunnetuimmista serbialaisista laulajista ja hän on 
edelleen erittäin suosittu turbofolk-laulaja. 

49 Katso liite 1 
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edelleen. Karadžić oli pitkään etsintäkuulutettu, mutta hän vältti vuosien ajan 

kiinnijäämisen. Hän työskenteli psykiatrina ja eli väärennetyn henkilöllisyyden turvin 

Belgradissa vuoteen 2008 asti.  Hänen oikeudenkäyntiään on puitu paljon mediassa. 

Halusin tietää, kuinka paljon haastateltavat seuraavat kiistanalaisten henkilöiden 

kohdalla käytävää keskustelua. Kysyin myös, tuntevatko haastateltavat muita 

kansainvälisessä rikostuomioistuimessa tuomittuja serbejä. 

Jugoslavian kriisin voidaan sanoa alkaneen ja päättyneen Kosovossa. Vaikka Kosovon 

sota alkoi varsinaisesti vasta 1998, alueella käytiin 1980-luvulta alkaen yhä enemmän 

kamppailua albaanien ja serbien kesken. Milošević piti kesäkuussa 1989 puheen Kosovon 

taistelun 600-vuotis juhlapäivänä. Kosovon taistelu vuonna 1389 käytiin Murad I:n 

johtamien osmanien ja serbiruhtinas Lazarin johtaman armeijan välillä. Osmanit voittivat 

taistelun, mutta sekä Murad että Lazar menehtyivät taistelussa. Kosovon poljen taistelu 

ei aikanaan ollut merkityksellisin taistelu strategisesti tai poliittisesti, eikä sitä seurannut 

välittömästi osmanien aluevalloitus.50 Siitä kuitenkin luotiin myyttinen legenda, jonka 

ansiosta tapahtumalla on ollut suuri vaikutus Serbian historiankirjoitukseen.51 

Puheessaan Miloševići tuskin mainitsi Kosovon taistelua, mutta sen sijaan hän korosti 

Serbian sen hetkistä ja tulevaa taistelua vihollisia vastaan.52 Milošević rakensi näin siteen 

keskiajan ja nykypäivän välille, aivan kuin serbit olisivat olleet samanlainen yhtenevä 

kansa tuon 600 vuoden ajan. Samalla Milošević vahvisti tarinaa serbien kärsimyksestä, ja 

kun serbien sotatoimet lopulta alkoivat, oikeutettiin niitä menneisyyden vääryyksiin 

vedoten. 

Uroš Predićin Kosovon neitsyt maalaus (1919) oli osaltaan vaikuttamassa siihen, että 

Kosovon poljen taistelusta rakennettiin 1900-luvun kuluessa serbialaisen 

historiankirjoituksen virstanpylväs.53 Se on yksi tunnetuimpia serbialaisia maalauksia.54   

                                                      

50 Malcolm 1998, 58. 

51 Judah 2009, 227. 

52 Perica (ed. Kolsto) 2005, 132. 

53 Kolsto 2005, 29. 

54 Terzic (ed. Kolsto) 2005, 232; Perica 2002.  
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Näytin haastatteluissa maalauksesta kuvan ja kysyin, onko se tuttu ja mitä siinä kuvataan 

saadakseni kuulla haastateltavien ajatuksiaan aiheesta.55 

Serbian tiede- ja taideakatemiaan (SANU) kuului vaikutusvaltaisia serbiälymystön 

edustajia. Večernje novosti -lehdessä julkaistiin vuonna 1986 otteita SANU:n 

kaksiosaisesta muistiosta, jossa tuotiin esiin ajatus serbijohtoisen Jugoslavian 

luomisesta. Ensimmäisessä osassa käsitellään Jugoslavian talouden ja yhteiskunnan 

kriisiä ja toisessa osassa serbien huonoa asemaa. Muistion mukaan vuoden 1974 

perustuslaki, joka antoi Kosovon albaaneille autonomian, oli osoitus petturuudesta ja 

serbejä vastaan masinoidusta salaliitosta, jonka tarkoituksena oli hajottaa serbit ja pitää 

heidät epäyhtenäisenä.56 SANU-muistion julkituloa on pidetty merkittävänä 

tapahtumana sotaan ajautumisessa. Kysyin haastatteluissa SANU-muistiota ja Serbian 

tiede- ja taideakatemiasta niiden keskeisen roolin tähden.57 

Franjo Tuđman perusti kesäkuussa 1989 Kroatian demokraattisen liiton58, joka voitti 

enemmistön huhtikuussa 1990 järjestetyissä parlamenttivaaleissa. Nationaliseen 

kroaattieliittiin kuului Tuđmanin lisäksi muun muassa Von Ante Gotovina59, Jadranko 

Prlić60, Gojko Šušak61, Mate Boban62.  

Näytin haastatteluissa kuvan Von Ante Gotovinasta tatuoituna miehen käsivarteen. 

                                                      

55 Katso liite 2 

56 Sells 1998, 56. 

57 Katso liite 2 

58 Kroatiaksi Hrvatska demokratska zajednica. 

59 Von Ante Gotovina on kroatialainen kenraaliluutnantti, jota pidetään yhtenä maansa 
kansallissankarina. Häntä on syytetty sotarikoksista mm. Operaatio myrskyn aikana (1995). Gotovina 
pakoili rikostuomioistuinta nelisen vuotta kunnes hänet saatiin kiinni vuonna 2005 Kanarian saarilla. 
Hänet tuomittiin vuonna 2011 vankeuteen 24 vuodeksi, mutta vapautettiin vuoden vankilassaolon 
jälkeen, koska tuomiolle ei katsottu olevan riittäviä perusteita. 

60 Bosnian kroaattivaltion pääministeri, joka on tuomittu syyllisenä sotarikoksiin ja etnisiin puhdistuksiin. 

61 Puolustusministeri, joka asui vuodesta 1969 Kanadassa emigranttina ja palasi 1990 Kroatiaan 
sotimaan. 

62 Bosnian kroaattivaltion presidentti, joka otti osaan ei-kroaattipopulaation vainoihin Bosnia & 
Hertsegovinassa. 
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Kuvan yhteyteen on kirjoitettu Bleiburg ja piirretty Ustaša-symbooli. Näistä kerroin 

kappaleessa Titon Jugoslavia. Gotovina on keskeinen hahmo Kroatian sotatapahtumissa 

ja hänen oikeudenkäyntiään ja vapautustaan on käsitelty mediassa ja kritisoitu eri 

puolilta.  Kysyin, tuntevatko haastateltavat Gotovinan ja osaavatko he sanoa, mitä 

näyttämäni kuvan mies haluaa tatuoinnillaan viestiä. Minua kiinnosti, tuntevatko 

haastateltavat Gotovinaa ja aiheeseen liittyviä symboleja, merkityksiä ja historiaa. 

Tuđman oli kansallismielinen upseeri ja populaarihistorioitsija, joka vastusti serbien 

politiikkaa vahvasti ja osallistui serbivastaisen ilmapiirin luomiseen. Tuđmanin 

politiikkaan kuului muun muassa serbien erottaminen johtopaikoilta. Hän väheksyi 

toisen maailmansodan aikaisia Ustašan sotarikoksia ja uhrilukuja ja piti niitä 

serbipropagandan tuotteena.63 Kroatiassa perustettiin vuonna 1990 holokausti-

informaatiokeskus. Se oli osa uutta historiankirjoitusta, joka kuvasi Serbian sotaisana 

valtiona, jonka johtajat olivat seuranneet salaista suunnitelmaa kroaattien 

kansanmurhan toteuttamiseksi aina 1840-luvulta lähtien. Uuden historiankirjoituksen 

mukaan serbit aloittivat kroaattien kansanmurhan vuonna 1945 Bleiburgissa ja se jatkui 

kommunismin alaisuudessa salaisen poliisin toimesta. 1990-luvun sodan tarkoituksena 

oli tämän salaisen kansanmurha-tehtävän päättäminen ja kroaattien tuli taistella sitä 

vastaan.64  

Uusi historiankirjoitus ulottui myös Bosnian muslimeihin. Tuđmanin mukaan bosniakit 

olivat etnisiä kroaatteja, jotka olivat kääntyneet muslimeiksi, ja siten Bosnia, jossa 

bosniakit olivat enemmistönä, kuuluisi Kroatialle.65  

Haastatteluissa kysyin, mistä entisen Jugoslavian alueen kansat historiallisesti tulevat. 

Kysyin myös mihin valtakuntaan Kosovo kuului 1300-luvulla.66 Halusin kuulla, tulisiko 

                                                      

63 Tuđman 1996, 15. 

64 Perica 2002, 168. 

65 Sells 1998, 107. 
66 Alue kuului Serbian kuningaskuntaan ja imperiumiin vuoteen 1389 asti, jolloin siitä tuli Kosovon poljen 

taistelun myötä osa Osmanien valtakuntaa. 



 

20 

 

kristittyjen kääntyminen muslimeiksi puheeksi ja millä tavalla asiasta puhuttaisiin; 

positiiviseen sävyyn, neutraalisti vai paheksuen. Osa Balkanin alueesta oli osmanien 

valtakunnan hallinnan alaisena 1300-luvun lopulta 1900-luvun alkuun. Mielipiteet 

muslimihallinnosta vaihtelevat suuresti ja olin kiinnostunut haastateltavien ajatuksista.   

Bosnian sodan alkamiseen asti islamilaisen yhteisön johtajat pysyivät maltillisissa 

kannanotoissa ja vähemmän militaristisina kuin serbien ja kroaattien johtajat.67 

Kuitenkin nationalismi vaikutti myös islamin politisoitumiseen. Alija Izetbegović oli 

Bosnian muslimiaktivisti, joka kirjoitti Islamilaisen julistuksen vuonna 1970 ja joutui 

tämän seurauksena vankilaan 1980-luvulla. Izetbegović oli vakuuttunut, että ainoastaan 

islamilainen valtio voisi turvata Euroopan islamilaisen yhteisön säilymisen. Izetbegović 

tukijoineen valjastivat muiden nationalististen eliittien tavoin uskonnon ja myyttisen 

menneisyyden kansakunnan luomiseen.68 Kaikki muslimit eivät suinkaan tukeneet tätä 

nationalistista projektia. Sitä vastustivat erityisesti liberaalit ja maallistuneet muslimit.69    

Ibrahim Rugova toimi itsenäiseksi julistautuneen Kosovon presidenttinä vuodesta 1992 

lähtien, virallisesti vuodesta 2002 kuolemaansa 2006 asti. Hän kannatti rauhanomaista 

politiikkaa koko sodan läpi. Rugovan kannatus laski sodan aikana samalla kun Kosovon 

vapautusarmeija (UÇK), joka oli sotilaallinen organisaatio, kasvatti suosiotaan. UÇK 

osallistui sodassa väkivaltaiseen terroriin poliittisia vihollisia ja muita etnisiä ryhmiä 

vastaan ja tämä vieraannutti ihmisiä sen linjasta. Sodan päätyttyä Rugovan suosio kasvoi 

jälleen. UÇK:n jäseniä on yhdistetty kansainväliseen rikollisuuteen ja heitä vastaan on 

nostettu syytteitä kansainvälisessä rikostuomioistuimessa. Haradin Bala, joka tunnetaan 

myös nimellä Shala, on yksi tuomituista. Hän toimi Kosovon vapautusarmeijan 

komentajana vuonna 1998 alkaneessa Kosovon sodassa ja hänet tuomittiin 

marraskuussa 2005 kansainvälisessä rikostuomioistuimessa 13 vuodeksi vankeuteen. 

Hänet todettiin syylliseksi serbien ja UÇK:ta vastustaneiden Kosovon albaanien 

                                                      

67 Perica 2002, 143. 

68 Ibid 168–167. 

69 Ibid 170. 
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pelotteluun, vangitsemiseen, väkivaltaan ja murhaamiseen muun muassa Lapušnikin 

vankileirillä ja Beriša vuorilla.  

Kysyin haastateltavilta, tietävätkö he kuka on Haradin Bala ”Shala” tai tuntevatko he 

muita kansainvälisessä rikostuomioistuimessa tuomittuja Kosovon albaaneja. Ajattelin, 

että olisi liian ilmeistä kysyä Ibrahim Rugovasta tai Alija Izetbegovićista, sillä he ovat hyvin 

tunnettuja henkilöitä. 

2.4 Hengelliset johtajat ja nationalismi 

Ateistiksi itsensä julistaneiden määrä oli kommunistisessa Jugoslaviassa korkea ja 

uskonto oli erotettu tiukasti yksityiseen sfääriin kuuluvaksi. Uskonnolliset instituutiot 

eivät kuitenkaan rapautuneet kommunistisen hallinnon alaisuudessa ja kun hallinto 

1970-luvulta lähtien liberalisoitui, ne käyttivät tilaisuutta hyväkseen. Uskonnolliset 

instituutiot laajensivat valtaansa ruokkimalla etnonationalismia70 ja rakentamalla lisää 

pyhiä paikkoja.71  

Serbian ortodoksikirkolla oli ongelminaan ikivanha taistelu katolista kirkkoa vastaan, 

Kosovon albaanien etninen nationalismi, Makedonian ortodoksikirkon 

itsenäistymispyrkimykset ja Skisma Serbian ortodoksikirkon Amerikan haaran kanssa.72 

Serbian ortodoksikirkko liittoutui Miloševićin regiimin kanssa saadakseen tukea 

yllämainittuihin taisteluihin. Ortodoksikirkko tuki vahvasti serbien kansallismielisiä 

puolueita Kroatiassa ja Bosnia & Hertsegovinassa.73 Huhtikuussa 1991 Slavonian piispa 

Pantelić Lukijan esitti silmä silmästä vertauksen, joka kuvastaa ortodoksikirkon 

osallistumista myytinluontiin ja väkivallan oikeuttamiseen.  

                                                      

70 Etnonationalismi on nationalismin yksi ilmenemismuoto, jossa etninen ryhmä pyrkii saamaan 
hallintaansa oman valtion. 

71 Perica 2002, 38. 

72 Ibid 43. 

73 Ibid 144. 
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Tämä konflikti on varoitus ja muistutus Kroatian rikoksista vuonna 1941, kun 
Ustaša hyökkäsi ja teloitti aseistamattomia serbejä. Mutta tällä kertaa me serbit 
emme toista vuoden 1941 virhettä. Me tulemme vastaisuudessakin olemaan 
kristittyjä, mutta sivuuttakaamme Kristuksen gospel hetkeksi ja kääntykäämme 
Vanhan testamentin puoleen, joka sanoo: silmä silmästä, hammas hampaasta! 
Kun oikeus on toteutunut, palaamme Uuden testamentin äärelle, joka sanoo: jos 
joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle vasenkin.74  

Piispa Lukijan vetosi näin serbien kärsimyksiin toisessa maailmansodassa ja kutsui serbit 

taisteluun sortajia vastaan. Vanhan testamentin silmä silmästä -vertaus oikeuttaisi 

väkivallan ja Uuden testamentin tarjoa toista poskeasi -kehotus huomioitaisiin sitten, 

kun oikeus olisi toteutunut.   

Serbian ortodoksikirkko osallistui aktiivisesti kansallisten myyttien luomiseen 1980-

luvulla.75 1990-luvun sodat eivät alkaneet äkillisesti, vaan niiden pohja luotiin jo hyvissä 

ajoin. Vuonna 1984 ortodoksikirkko järjesti ensimmäisen muistotilaisuuden Jasenovacin 

muistomerkin luona. Jasenovac on yksi tunnetuimmista kroaattien Ustaša-hallinnon 

perustamista, toisen maailmansodan aikaisista keskitysleireistä, jossa tapettiin serbejä, 

juutalaisia ja romaneja. Leirillä menehtyneiden määrä on arvioitu liikkuvan kymmenistä 

satoihin tuhansiin.76  Muistomerkki oli rakennettu 1960-luvulla symbolisoimaan 

partisaanien voittoa fasismista, mutta nyt sen symboliarvo muuttui, kun sitä alettiin 

kunnioittaa serbien joukkotuhon muistomerkkinä.77 Jasenovacin tapahtumien 

merkityksen muuttamiseen tiivistyy tapa jolla Titon partisaani-myytti, johon sisältyi 

ajatus yhtenäisestä Jugoslaviasta, korvattiin kansallisilla myyteillä.78  Valitsin Jasenovacin 

                                                      

74 “This conflict is a warning and reminder of the Croatian crimes of 1941 when Ustasas attacked and 
massacred the unarmed Serbian people. But this time, we Serbs will not repeat the mistake of '41. We 
shall remain Christians, but for now, let us disregard the Gospel of Christ and turn to the Old Testament, 
which reads: An eye for an eye, a tooth for a tooth! After justice has been done, we will return to the 
New Testament, which says: To him who strikes you on the cheek, offer the other also.” (Vijesnik, 
6.3.1991) Perica 2002, 293 (viite 164). 

75 Perica (ed. Kolsto) 2005, 151. 

76 Perica 2002, 29–30. 

77 Perica (ed. Kolsto) 2005, 136. 

78 Perica (ed. Kolsto) 2005, 151. 
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haastattelukysymyksiini sen monitahoisuuden vuoksi.79 

Serbian papisto tai piispat eivät ole tuominneet yhtään sotarikollista, ei edes niitä, jotka 

Kansainvälinen rikostuomioistuin on tuominnut. Serbian ortodoksikirkon hengellinen 

johtaja patriarkka Pavle (k. 2009) tuki serbien komentajia avoimesti. Hän tapasi usein 

muun muassa sotapäällikkö Arkania, jonka kerrotaan todenneen, että Serbian patriarkka 

oli hänen ylin komentajansa. Patriarkka Pavle oli myös mukana useiden intellektuellien 

ryhmässä, jotka vaativat armahdusta Karadžićille ja Mladićille.80  

Serbian ortodoksikirkkoa on pidetty suorimmin syyllisenä etnisten puhdistuksen 

kannattamiseen, mutta radikaaleja taipumuksia tähän on löydettävissä myös Kroatian 

katolisen kirkon ja myös islamilaisen yhteisön taholla. Tuđman toi kirjoituksissaan ja 

puheissaan useasti esiin katolisen kirkon ja politiikan yhteenkuuluvuutta. Kroatian 

itsenäisyyspäivä 25.6.1991 on sopivasti sama päivä, jolloin täsmälleen 10 vuotta 

aiemmin oli tapahtunut kirkollinen ihme. Medjugorgen madonna ilmestyi tuolloin, 

kesäkuussa 1981, Hertsegovinassa kuudelle katoliselle lapselle ja tämän jälkeen paikasta 

tuli pyhiinvaelluskohde.81 

Muslimien uskonnolliset instituutiot olivat tiukasti kommunistisen hallinnon 

alaisuudessa ja riippuvaisia siltä saadusta taloudellisesta tuesta. Islamilaisen 

uskonoppineiden luokka (Ulama) oli lojaali kommunistiselle hallinnolle, mikä ei 

miellyttänyt radikaalimpia muslimeja.82 Bosnian muslimit vaativat tulla tunnustetuiksi 

kansallisuutena, kuten serbit ja kroaatit. Vuonna 1971 Jugoslaviassa sallittiin uusi 

uskontoon perustuva kansalaisuuden kategoria; muslimi-kansallisuus. Uudistus antoi 

Bosnian muslimeille poliittisen äänen, mutta samalla se soti Jugoslavian yhtenäisyys-

ajatusta vastaan ja oli ristiriidassa valtiovallan ateismin kanssa. Muslimi-identiteetti tuki 

                                                      

79 Katso liite 2 

80 Perica 2002, 173–174. 

81 Sells 1998, 98. 

82 Perica 2002, 175. 
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uskonnon, etnisyyden ja kansallisuuden limittymistä toisiinsa.83 

Kirkoilla on tärkeä rooli entisen Jugoslavian alueella ja haastatteluja tehdessäni tiedostin 

uskonnon ja etnisyyden liittymisen toisiinsa. Oletin, että uskonnosta ja kirkoista tulisi 

puhetta pitkin haastattelua aina Jugoslavian hajoamisen syiden pohdinnasta lähtien. 

Kysyin myös suoraan haastateltavien suhteesta uskontoon. Tästä aiheesta kerron 

enemmän seuraavaksi sosiaalista identiteettiä käsitellessäni. 

3 Analyysin teoreettinen tausta 

Jugoslavian hajoamissota oli etninen konflikti, jossa vihollisuuksia lietsottiin myyttien 

voimalla. Niillä oli keskeinen rooli Jugoslavian hajoamiseen johtaneessa kehityksessä ja 

itse sodassa. Etnisessä konfliktissa on aina läsnä rasistinen ulottuvuus, kun toisten 

ryhmien jäseniä ei pidetä omien veroisena. Nykyään, toistakymmentä vuotta sotien 

jälkeen, etniset jakolinjat ovat entisen Jugoslavian alueella edelleen kärjistyneet, eikä 

sodan tapahtumista, syistä tai syyllisyydestä käydä avointa keskustelua. Vuoropuhelu on 

vaikeaa, koska osapuolten tulkinnat 1990-luvun sotatapahtumista ja aiemmasta 

historiasta poikkeavat toisistaan. Nykytilanne Bosnia & Hertsegovinassa on kuvaava: 

muslimeille, ortodokseille ja katolisille on omat koulut ja hallinto. 1990-luvun historian 

opetus kouluissa on joko jätetty täysin väliin aiheen arkaluontoisuuden vuoksi, tai se on 

jakautunut eri ryhmille annettavaksi yhden totuuden opetukseksi.84 Vaikeiden suhteiden 

ytimessä ovat käsitykset tapahtuneesta, eli historiatietoisuus on keskeisessä roolissa 

yhteiskunnan polarisaatiossa. Oletin, että etniset ristiriidat näkyvät myös suomalaisten 

Jugoslavia-taustaisten nuorten elämässä ja halusin selvittää, kuinka historiatietoisuus ja 

etniset suhteet korreloivat keskenään.  

Käsittelen teorialuvussa historiatietoisuutta, myyttien suhdetta historiaan, sosiaalista 

muistia ja identiteettiä, etnisyyttä ja rasismia, jotka ovat kaikki tärkeitä ja toisiinsa 

                                                      

83 Sells 1998, 15. 

84  Batarilo & Karge 2009; Ahonen 2012; Torsti 2003. 
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liittyviä aiheita analysoitaessa Jugoslavia-taustaisten nuorten ajatuksia menneisyydestä, 

nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Hyödynsin teoreettista taustaa tehdessäni 

sisällönanalyysiä.  

3.1 Historiatietoisuus 

Historiatietoisuuden tutkimus on kasvattanut suosiotaan 1990-luvulta lähtien. Historian 

lisäksi sitä tutkivat muun muassa kasvatustiede, psykologia, sosiologia, kansantiede ja 

museologia. Aiheesta on tehty laajoja kyselylomaketutkimuksia ja pienemmille 

vastaajajoukoille kohdistettuja haastatteluja. Historiatietoisuutta on myös tutkittu muun 

muassa historiakulttuurin tuotteita tarkastelemalla sekä kirjoitelmia analysoimalla. 

1990-luvulla toteutettiin useissa Euroopan maissa Youth and History -kyselytutkimus. 

Suomessa toteutuksesta vastasi Sirkka Ahonen. Pilvi Torsti kuuluu myös alan 

kärkitutkijoihin: häneltä ilmestyi vuonna 2012 historiatietoisuutta käsittelevä tutkimus 

Suomalaiset ja historia. 

Historiatietoisuus on moraalisen ja ajallisen tietoisuuden synteesi. Historiatietoisuus 

toimii spesifinä orientaation moodina erilaisissa nykyhetken aktuaalisissa 

elämäntilanteissa ja auttaa meitä ymmärtämään mennyttä todellisuutta jotta voimme 

ymmärtää nykyistä todellisuutta.85 Samalla historia pukee arvot ja kokemukset 

ajalliseksi: traditioiksi ja toimintatavoiksi. Pelkkä tapahtumien luettelo ei ole historiaa, 

sillä vasta tulkintamme noista tapahtumista muuntaa ne historialliseen muotoon. 

Historiatietoisuuden ajallisella orientaatiolla on siis sekä sisäinen (identiteetti) että 

ulkoinen (tapahtumat) dimensio.86 

Alessandro Cavallin mukaan historiatietoisuus voidaan karkeasti jakaa historiaan ja 

muistamiseen.87 Historia ja muistaminen ovat molemmat valikoivia konstruktioita, mutta 

ne rakentuvat eri tavoin ja eri kriteerien kautta. Siinä missä sosiaalinen identiteetti 

                                                      

85 Rüsen (ed. Seixas) 2006, 66. 

86 Ibid 67–68. 

87 Cavalli (ed. Rüsen) 2006. 
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rakentuu muistoille, joiden valintakriteerinä on identiteetin vahvistaminen, historiallinen 

tieto on periaatteellisesti orientoitunut totuuden suuntaan.88 Näin ollen kaikki tulkinnat 

menneisyydestä eivät ole samanarvoisia, jos kriteeriksi otetaan totuudellisuus, vaikka 

niille on yhteistä konstruktiivisuus.  

Historiatietoisuus rakentuu erilaisista menneisyyden konstruktioista. Sirkka Ahonen 

erottaa toisistaan historian tutkimuksen, populaarihistorian ja sosiaalisen 

muistamisen.89 Historiantutkimus on sitoutunut tutkijan perspektiiviin ja pelkkä 

tutkimuskysymysten asettelu vaatii kriittistä itsereflektiota. Historia tulkitaan aina 

jostain näkökulmasta käsin ja menneisyydestä haetaan vahvistusta nykyisyydessä 

tehtäville ja tulevaisuuteen suuntautuville toimille.  Historialla on vahva poliittinen ja 

ideologinen ulottuvuus. Populaarikulttuuri voi muokata ihmisten historiakäsitystä 

hyvinkin vahvasti.  Esimerkiksi Väinö Linnan tulkinta punaisesta ja valkoisesta Suomesta 

Täällä Pohjan tähden alla trilogiassa on vaikuttanut suuresti suomalaisten historialliseen 

itseymmärrykseen.90  

Historiatietoisuus ilmenee kertomuksissa ja Jörn Rüsenin mukaan narratiivinen 

kompetenssi on historiallisen identiteetin ehto. Rüsen erottaa historiatietoisuuden 

neljään tasoon, jotka ovat traditionaalinen, mallintava, kriittinen ja geneettinen. Hänen 

kehittämässään typologiassa historiatietoisuutta on eriasteista ja se näkyy neljällä 

tavalla: 1) annetun orientaation vahvistamisena, 2) kulttuurillisten kaavojen ja 

elämäntavan säännöllisyytenä, 3) negaationa ja 4) ajankohtaisten orientaatio-kaavojen 

muuttumisena.91 Esimerkiksi alkeellisimmalla historiatietoisuuden tasolla – 

traditionaalisessa tyypissä – historiatietoisuutta leimaa elämäntapojen pysyvyys ja 

säännöllisyys. Moraalikysymykset ja niihin liittyvät säännöt otetaan annettuina eikä niitä 

kyseenalaisteta. Kehittyneimmällä historiatietoisuuden tasolla – geneettisessä tyypissä 

                                                      

88 Cavalli (ed. Rüsen) 2006, 181. 

89 Ahonen, 2012. 

90 Torsi 2012. 

91 Rüsen (ed. Seixas) 2006, 70–78. 
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– elämäntavat muuttuvat tilanteen mukaan, moraalikysymykset ovat ajallisia ja säännöt 

muuttuvia. Kompleksisuus lisääntyy liikuttaessa traditionaalisesta tyypistä geneettiseen: 

asiat eivät olekaan enää itsestään selviä ja ennakoitavissa. Samalla historiallisen tiedon 

paikkaansa pitävyyttä aletaan arvioida kriittisemmin ja ajattelussa lisääntyy abstraktien 

käsitteiden käyttö ja looginen operationalisointi. Historiallinen identiteetti muuttuu 

kompleksisemmaksi itsetietoisuuden kasvaessa.92 Rüsenin mukaan lukeneisuus edistää 

historiatietoisuuden kehittymistä.  

Rüsenia on kritisoitu kulttuuri-imperialistisesta suhtautumisesta historiatietoisuuteen. 

Hän arvottaa historiatietoisuuden tasot eri kehitysasteille joista korkein on 

saavutettavissa lukeneisuuden myötä. Rüsen tulee näin arvottaneeksi korkeakoulutetut 

yhteisöt matalasti koulutettujen edelle. Kriitikoiden mukaan historiatietoisuus on 

kulttuurisidonnaista ja yhteisöjen aikakäsitys vaihtelevaa. Rüsenin typologia on kuitenkin 

tarkoitettu enemmän suuntaa antavaksi kuin absoluuttiseksi malliksi ja sellaisenaan se 

toimii mielestäni erinomaisesti.     

Kiinnitin huomiota haastateltavieni tapaan puhua menneisyydestä ja olin erityisesti 

kiinnostunut siitä, mitä mieltä he ovat historiasta, millaisena historiallinen tieto heille 

näyttäytyy ja mitä he pitävät luotettavana tietona. Seuraavaksi käsittelen tiedon 

luotettavuuteen ja totuuspohjaan liittyvää teemaa, eli historian ja myyttien suhdetta.  

3.2 Historian ja myytin suhde 

Balkanin historiatraditio ammentaa myyttisistä menneisyyden tulkinnoista.93 

Historiasuhdetta värittä tarinankerronnan traditio, jolla on vahva subjektiivinen 

ulottuvuus. Entisen Jugoslavian hajoamissodissa käytettiin historiaa ja siitä luotuja 

myyttejä vihollisuuksien lietsomisessa.94 Myyttisiä tarinoita eri etnisten ryhmien 

alkuperästä, eroista, niiden välisestä kanssakäymisestä ja historiallisista vihollisuuksista 

                                                      

92 Ibid 78–80. 

93 Kolsto 2005.  

94 Ahonen 2012.  
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käytettiin välineenä pelon lietsonnassa ja niihin nojauduttiin, kun haluttiin oikeuttaa 

väkivaltaa. Myyteillä vahvistettiin ja luotiin negatiivisia stereotypioita, jotka 

mahdollistivat vastapuolen epäinhimillistämisen. Menneisyyden kauheuksiin vedoten 

ihmisiä yllytettiin puolustamaan omaa kansaansa vihollisten aggressiota vastaan, joka 

esitettiin ikiaikaisena.95 Uskonnolliset instituutiot ottivat osaa taisteluun poliittisen eliitin 

rinnalla. Pidin mielessäni tämän taustan analysoidessani haastateltavien kertomuksia ja 

tiedostin, että myyttisellä historiankirjoituksen traditiolla voi olla vaikutusta heidän 

tulkintoihinsa menneisyydestä.  

Ennen kuin jatkan syvemmälle historian ja myytin väliseen suhteeseen, avaan myytin 

määritelmää. Myytit ovat ryhmä uskomuksia, jotka yleensä puetaan kertomuksen 

muotoon ja joihin yhteisö samaistuu. Yhteisöt perustavat ja määrittävät oman 

olemassaolonsa perustaa, moraalikysymyksiä ja arvojaan myyttien kautta.96 Myytit 

käsittelevät ihmisten olettamuksia maailmasta ja ne liittyvät enemmän merkitysten 

maailmaan kuin fyysiseen maailmaan.97 Ne ovat moraalisia kertomuksia, jotka saavat 

vahvistusta symboleista. Myyteillä vahvistetaan ryhmän sosiaalista identiteettiä. 

Myyttien luonteeseen kuuluu, että ne suuntautuvat menneisyyteen kertoen siitä 

opettavaisen tarinan, jolla ei tarvitse olla totuuspohjaa. Ihmiset eivät edes välttämättä 

oleta, että myyteillä olisi sellainen.98 Myytit kuitenkin vaikuttavat ihmisten ajatteluun ja 

toimintaan.99  

Historia ja myytit ilmenevät molemmat kielellisesti narratiiveissa ja ne ovat molemmat 

konstruoituja ja tulkinnallisia. Tästä johtuen on argumentoitu, että historian ja myyttien 

välinen raja ei ole selkeä eikä helposti määriteltävissä. Kuten myyteillä, historiallakin on 

tapana pelkistää tapahtumien kompleksisuus yhteen tulkinnalliseen malliin tai tarjota 

vastausta ilman, että ongelmaa olisi tarkasti formuloitu. Historiakertomus myös 

                                                      

95 Gagnon Jr 2004; Hoskins & Schöpflin 1997; Judah 2009; Kolsto 2005; Sells 1998. 

96 Schöpflin 1997, 19. 

97 Overing (ed. Hosking & Schöpflin) 1997, 12. 

98 Schöpflin, 1997, 19–20. 

99 Overing (ed. Hosking & Schöpflin) 1997, 18. 
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osallistuu yhteisön eettisten ja poliittisten periaatteiden määrittelyyn.100 

Instrumentaalisesta näkökulmasta käsin tarkasteltuna myytit ovat välttämättömiä 

ihmisen olemassaololle ja yhteiskunnille ja niitä esiintyy kaikkialla. Pål Kolston mukaan 

myyttejä voidaan tarkastella valistuneesta ja funktionaalisesta perspektiivistä. 

Valistuneesta näkökulmasta käsin myytit ovat faktojen vastakohtia: tulkinnat historiasta, 

jotka vääristelevät osoitettavissa olevia faktoja, ovat myyttisiä. Ei ole väliä, kumpuaako 

vääristymä välinpitämättömyydestä, toiveajattelusta tai tarkoituksenmukaisesta 

manipulaatiosta. Historioitsijan tehtävänä on tutkia myyttiä ja paljastaa sen 

epäjohdonmukaisuudet ja vääristymät. Relativistisen funktionalismin mukaan kaikki 

versiot menneisyydestä ovat yhtä hyviä, sillä objektiivinen historia ei ole saavutettavissa; 

kaikki näkemykset ajavat jotain asiaa ja edustavat tiettyä näkökulmaa. Tästä seuraa 

totuuden tavoittelun delegitimoiminen.101  

Kuitenkin on olemassa eri valikoinnin kriteerejä, joilla tietoa konstruoidaan ja näin ollen 

voidaan myös tulkintoja arvioida eri näkökulmista. Historiallisesti validi tieto voidaan 

erottaa tulkintoihin nojaavista myyteistä.102 Omassa tutkimuksessani nojaan tähän 

argumenttiin ja suhtaudun myötämielisesti edellä mainittuun tehtävään, joka 

historioitsijalle lankeaa myyttien tutkimisessa ja niiden epäjohdonmukaisuuksien ja 

vääristymien paljastamisessa. Jos myyteistä tulee menneisyyssuhteen perusta, ja jos ne 

nähdään analogiana historialle, menneisyyttä voidaan hyödyntää tarkoitusperien 

mukaisesti niin, että kritiikki ei osu siihen. Kritiikki ei osu eikä uppoa, koska siihen voidaan 

suhtautua vain yhtenä tulkintana, jonka tarkoituksena on mustamaalata. 

Analysoidessani haastatteluja kiinnitin huomiota siihen, mitä haastateltavat pitivät 

uskottavana tietona menneisyydestä, kuinka he tulkintojaan esittivät ja miten he niitä 

perustelivat. 

                                                      

100 Aleksov (ed. Kolsto) 2005; Overing (ed. Hosking & Schöpflin) 1997. 

101 Kolsto 2005, 2–3. 

102 Schöpflin 1997, 19. 
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3.3 Sosiaalinen identiteetti ja muistaminen 

Historioitsijoilla ei ole menneisyyden tulkitsemisen monopolia eikä historiatietoisuus 

rakennu ylhäältä alaspäin annettuna oppina. Yksilöiden ja yhteisöjen 

historiatietoisuuteen vaikuttaa ammattilaisten tuottaman tutkimustiedon lisäksi niin 

sanottu yleistajuinen menneisyyskäsitys, johon kuuluu muun muassa populaarikulttuuri, 

identiteettiprojektit ja julkinen koulutus.103 Ihmisten omakohtaiset kokemukset ja 

tarinoiden muodossa henkilöltä toiselle siirtyvät tulkinnat kietoutuvat niin ikään 

käsitykseen menneisyydestä. Tätä kutsun sosiaaliseksi muistamiseksi Sirkka Ahosen 

esimerkin mukaisesti.104  

Inhimillisen tietoisuuden kehittyminen on epistemologinen lähtökohta historian 

teorialle ja empirialle, koska tietoisuus omasta olemassaolosta on edellytys 

muistamiselle ja sosiaalisille suhteille. Individuaalisen ja sosiaalisen muistin välillä on 

jännite, joka perustuu ihmistieteiden vanhaan kiistaan reduktionismin ja holismin välillä. 

Nojaan oman ajatteluni ontologiseen individualismiin, joka olettaa, että 

yhteiskuntatieteiden tutkimuskohde koostuu viime kädessä yksilöistä. 

Intersubjektiivisuus kuitenkin nivoo yksilöiden kokemusmaailmat sosiaaliseksi. Koska 

yksilöillä on sosiaalinen identiteetti ja he jakavat keskenään sosiaalisia muistoja, myös 

ryhmillä ja yhteisöillä on sosiaalinen identiteetti, joka koostuu jaetuista arvoista, 

mielipiteistä ja muistoista.  

Sosiaalista identiteettiä pidetään yllä ja vahvistetaan muun muassa instituutioiden, 

käytänteiden, monumenttien ja rituaalien kautta.105 Tällaisia ovat esimerkiksi museot, 

jokaisesta Euroopan suurkaupungista löytyvä tuntemattoman sotilaan hauta ja 

pyhäpäivät. Entisen Jugoslavian alueella on lisääntynyt holokausti-vertauksen käyttö eri 

yhteyksissä, joissa halutaan kuvailla erityisen kamalaa kollektiivista kokemusta.106 

                                                      

103 Seixas (toim.) 2006, 3–24. 

104 Ahonen2012. 

105 Cavalli (ed. Rüsen) 2008, 171. 

106 Schöpflin 1997, 30-31. 
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Holokaustin muistoksi on perustettu useita museoita ja muistomerkkejä, joilla 

vahvistetaan ryhmän marttyyri-identiteettiä. Yksi tällaisista muistomerkeistä on 

Visegradin kylässä Bosniassa. Alkuvuodesta 2014 serbi-viranomaiset poistivat 

muistomerkistä kansanmurha-sanan aiheuttaen suurta vastustusta muslimiväestön 

keskuudessa. Visegradin pormestari Slaviša Mišković perusteli sanan poistamista sen 

loukkaavuudella, sillä kansanmurhasta ei ole hänen mukaansa virallista todistetta. 

Visegradin alueella tapahtuneista muslimeihin kohdistuneista murhista, julmuuksista, 

vainosta ja rikoksista ihmisyyttä vastaan on kuitenkin tuomittu Jugoslavia-

tuomioistuimessa useita serbi-komentajia, muun muassa Milan ja Sredoje Lukić. Tämän 

kaltaiset kiistat koskien menneisyyden tapahtumia ja syyllisyyskysymyksiä ovat yleisiä ja 

ne liittyvät ryhmän sosiaaliseen identiteettiin ja itsemäärittelyyn vahvasti.  

Kysyin haastateltavilta Visegradin tapahtumista kuullakseni heidän ajatuksiaan 

tapahtumista. Valitsin ajankohtaisen aiheen, jotta haastattelukysymyksissä olisi 

variaatiota myös ajallisessa perspektiivissä. 

Mostarin silta, joka sijaitsee Hertsegovina-Neretva kantonissa, on ollut vuodesta 2005 

lähtien Unescon maailmanperintökohde. Osmanit rakensivat sen 1500-luvulla. Silta 

yhdisti kroaattien ja muslimien kaupunginosat toisiinsa ja se symbolisoi eri etnisten 

ryhmien ja uskontojen välistä rauhallista rinnakkaiseloa. Bosnian kroaattiarmeija tuhosi 

sillan marraskuussa 1993 juuri sen symboliarvon vuoksi.107 Silta rekonstruoitiin ja avattiin 

uudelleen käyttöön vuonna 2004. Tapahtumat osoittavat, että monumentit voivat olla 

hyvin tärkeitä yhteisöllisyyden symboleja. Kysyin haastateltavilta, onko Mostarin silta 

heille tuttu. Toivoin, että aihe herättäisi keskustelua. 

Sosiaalinen identiteetti rakentuu nykyisyydessä, mutta se edellyttää menneisyyden 

olemassaolon ja muistamisen. Menneisyys, joka on säilynyt instituutioiden, traditioiden 

ja symbolien kautta, on rakennusaineena identiteetille. Sosiaalinen identiteetti, samoin 

kuin individuaalinen identiteetti, on kuitenkin jatkuvassa muutoksen tilassa.108 Kriteerit, 
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joiden mukaan ihmiset muistavat tai unohtavat, muuttuvat sitä mukaan kuin tilanteet, 

joissa he elävät muuttuva. Yksilön ja yhteisöjen elämässä on tärkeitä tapahtumia, jotka 

he kokevat käännekohdaksi omassa elämässään. Tällaisen käännekohdan tunnistaa siitä, 

että se jakaa elämän aikaan ennen ja jälkeen.109 Jugoslaviasta kotoisin oleville nuorille 

yksi tällainen tärkeä tapahtuma on ollut Suomeen muutto. Heidän tulkintansa tämän 

tapahtuman merkityksestä heidän omassa, perheen ja yhteisön elämässä vaihtelee 

riippuen tilanteesta. 

Ihmisellä on useita identiteettejä. Sosiaalisen identiteettiteorian mukaan ihmiset 

aktivoivat identiteettistrategian, joka parhaiten auttaa heitä jossain tilanteessa.110 Se 

miten muut meidät näkevät, vaikuttaa identiteetin valintaan. Identiteetti on siis 

sosiaalinen, koska se määritellään suhteessa muihin. Etnisen identiteetin ollessa 

kyseessä rajapinnan muodostavat muut etniset ryhmät.111 On ehdotettu, että uhattuna 

ihmiset kiinnittyvät tiukemmin ryhmään saadakseen siitä turvaa.112 Tämä selittäisi sen, 

miksi Jugoslavian hajotessa etnisyys ja uskonnollisuus limittyivät tiukasti toisiinsa tehden 

sosiaalisista identiteeteistä selvärajaisia ja erilaisuuden ulossulkevia. Sosiaalinen 

identiteetti rakentuu muistoille, joiden valintakriteerinä on identiteetin 

vahvistaminen.113 Sosiaalinen muistaminen on siis valikoivaa eikä se pyri 

totuudenmukaisuuteen.  

Suomalaiset Jugoslavia-taustaiset nuoret ovat eläneet vähintään kahden kulttuuripiirin 

vaikutuksen alaisena. Transnationaalisuus on tärkeä osa nuorten itsemäärittelyä ja 

identiteettiä. Nykyaika mahdollistaa reaaliaikaisen yhteydenpidon yli maiden rajojen ja 

myös matkustaminen maiden välillä on helppoa. Näin ollen nuoret voivat halutessaan 

olla yhteydessä vaikka päivittäin entiseen kotimaahansa ja siellä asuviin perheenjäseniin 

                                                      

109 Cavalli (ed. Rüsen) 2008 170–171. 

110 Tajfel & Turner, 1986. 

111 Majstrović & Turjačanin 2013, 16–17. 

112 Ibid, 134. 

113 Cavalli (ed. Rüsen) 2008, 181. 
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ja ystäviin.  

Haastattelukysymyksissä lähestyin sosiaalista identiteettiä ja muistamista sivureittejä. 

Kysyin toki suoraan, mitä kautta he ovat historiasta oppineet, mutta arvatenkin tämä 

kysymys tuotti hyvin konventionaalisia vastauksia (koulusta, isältä jne.), joista ei irronnut 

sen enempää tulkittavaa. Antoisampaa oli analysoida haastatteluja kokonaisuudessaan 

ja poimia sieltä kohtia, joissa haastateltavat mainitsivat sosiaaliseen identiteettiin ja 

muistamiseen liittyviä asioita. Olin kiinnostunut haastateltavien tavasta puhua 

perheestä, eronteosta meidän ja muiden välillä, ajatuksista uskonnoista ja uskon 

merkityksestä sekä siitä, miten he puhuivat elämästään Suomessa. Etnisyys liittyy näihin 

kysymyksiin läheisesti ja käsittelen sitä seuraavaksi. 

3.4 Etnisyys ja konflikti 

Etnisyys määritellään nykyään laajimmillaan kulttuuriksi ja se on korvannut heimo- ja 

rotukäsitteet. Etnisyys rakentuu alkuperästä, tavoista, uskonnosta, kielestä ja fyysisistä 

erityispiirteistä. Etninen ryhmä muodostuu ihmisistä, jotka jakavat edellä mainittuja 

erityispiirteitä ja jotka kokevat kuuluvansa samaan ryhmään. Etnisellä ryhmällä on 

sosiaalinen identiteetti, joka koostuu jaetuista arvoista, mielipiteistä ja muistoista. 

Etnisen ryhmän rajat rakentuvat erojen kautta: serbi on ortodoksi, joka on eri kuin 

katolilainen tai muslimi. Etnisyys näyttäytyy erilaisena ryhmän sisältä- ja ulkoapäin 

tarkasteltuna. Esimerkiksi suomalaiset eivät puhu itsestään etnisenä ryhmänä, koska 

suomalaiset ovat omassa maassaan enemmistönä ja etniseksi ryhmäksi käsitetään 

vähemmistöt. Myös tässä gradussa puhutaan etnisistä vähemmistöryhmistä ja 

vahvistetaan siten tätä olettamusta. Suomalaiset ovat kuitenkin yllä mainituilla 

kriteereillä tarkasteltuna etninen ryhmä. Etniset ryhmät eivät ole koskaan täysin 

homogeenisia. Myöskään suomalainen enemmistökulttuuri ei ole yhtenevä, jos 

tarkastellaan vaikkapa kieltä (kaksi virallista kieltä ja useita vähemmistökieliä) ja 

uskontoa (kaikki eivät kuulu luterilaiseen kirkkoon). Etnisten ryhmien rajojen vetäminen 

on siis aina määrittelykysymys ja tilannesidonnaista. 

Kroatiassa ja Bosniassa tehtiin 1980-luvun lopulla kyselytutkimus, jossa on nähtävissä 
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vahvasti positiivinen suhtautuminen kansojen yhteiseloon, vähän osoitusta etnisestä 

paheksunnasta tai tukahdutetusta väkivallasta ja Bosniassa myös kasvava attraktiivisuus 

jugoslaavi-identiteettiä kohtaan.114 Tätä vasten on validia argumentoida, että etnisyys ei 

ollut vihollisuuksien perimmäinen syy. Vihollisuudet kuitenkin kärjistyivät Jugoslavian 

hajoamissodassa etnisyyden mukaan. Mitä uhkaavammaksi ilmapiiri muuttui, sitä 

tiukemmin ihmiset hakivat turvaa etnisestä ryhmästä, joka pystyi sitä heille 

tarjoamaan.115 Monietnisissä perheissä jakolinjat näyttäytyivät erityisen ongelmallisina, 

kun oli valittava mille puolelle asetutaan. Vaikka suuri osa ihmisistä osallistui sotatoimiin, 

kaikki eivät suinkaan hyväksyneet niitä. Ihmiset protestoivat toimia vastaan ja oppositio 

oli laaja-alaista. Monet lähtivät vihollisuuksia pakoon, osa jo ennen varsinaisen sodan 

syttymistä. Etnisen konfliktin taustan tunteminen on tärkeää tiedonantajien 

kokemusmaailman ymmärtämiseksi.   

Teoriat lähestyvät etnisyyden yhteyttä konfliktiin eri tavoin. Käsittelen tässä 

primordialistista, instrumentalistista ja konstruktivistista lähestymistapaa. Teoriat 

avaavat eri näkökulmia aiheeseen ja niiden kautta tulee ymmärrettäväksi yksilön 

toimijuuden rajat suhteessa yhteisöön. Ihminen määrittää itse omaa kuulumistaan 

etniseen ryhmään, mutta sen lisäksi etnisyys on sosiaalinen ja ulkoapäin määritelty. 

Etnisyyttä voidaan myös käyttää välineenä. 

Primordialistisessa lähestymistavassa etnisyys käsitetään pysyväksi ja periytyväksi 

identiteetiksi ja konflikti nähdään etnisten ristiriitojen luonnollisena seurauksena. 

Primordialistit uskovat, että konfliktin juuret ovat etnisyydessä itsessään.116 Sosiaalinen 

polarisaatio ei kuitenkaan selitä väkivaltaa. Asuuhan esimerkiksi Belgiassa ja Suomessa 

eri etnisiin ryhmiin kuuluvat ihmiset turvautumatta väkivaltaan. Primordialistinen 

lähestymistapa ei ole 2000-luvulla akateemikoiden suosiossa. Tästä huolimatta ihmiset 

voivat määritellä oman etnisyytensä primordialistisesti ja käsittää uskonnon ja 
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etnisyyden osana identiteettiään pysyvinä ja muuttumattomina kategorioina.117   

Instrumentaalinen lähestymistapa käsittää etnisyyden välineenä, jota yksilöt tai ryhmät 

käyttävät omiin tarkoitusperiinsä, usein saavuttaakseen lisää valtaa ja materiaalista 

hyvää. Laken ja Rothchildin mukaan etnisyys itsessään ei aiheuta väkivaltaista konfliktia, 

mutta linkittyessään akuuttiin sosiaaliseen epävarmuuteen, aiempiin konflikteihin ja 

pelkoon siitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, etnisyydestä tulee yksi tärkeimmistä 

yhteiskunnan jakolinjoista.118 Tulevaisuuden uhkakuvaan voi liittyä assimilaation pelko ja 

fyysisen turvallisuuden menettäminen ja kuolema. Viimeinen uhkakuva ajaa 

todennäköisemmin turvautumaan väkivaltaan. Kilpailu rajallisista resursseista ajaa 

eliittejä stimuloimaan etnisiä vihollisuuksia. Lake ja Rothchild erottelevat tekijöitä jotka 

edistävät väkivallan todennäköisyyttä. Heikko valtio ei voi taata kansalaisten fyysistä 

turvallisuutta eikä kommunikoida uskottavasti eri intressiryhmien välillä. Jugoslaviassa 

armeija joutui epävarmaan asemaan puolueen fragmentoituessa, mikä edelleen 

heikensi liittotasavaltaa. Heikossa valtiossa informoinnin epäonnistuminen ja 

turvallisuuden dilemma119 edistävät väkivallan syttymistä.120  

Instrumentalismi ei kiinnitä huomiota etnisen identiteetin tiedostamattomaan puoleen, 

jota taas konstruktivistinen lähestymistapa korostaa. Konstruktivisteille konflikti 

aiheutuu patologisesta sosiaalisesta systeemistä jota yksilöt eivät kontrolloi, koska 

etnisyys ei ole yksilön attribuutti vaan sosiaalinen ilmiö. Toisin sanoen sosiaalinen 

systeemi ruokkii väkivaltaista konfliktia, eivät yksilöt. Tällainen konstruktivistinen 

lähestymistapa alistaa toimijan rakenteelle ja sulkee toiminnan sfäärin analyysin 

ulkopuolelle. Etnistä konfliktia analysoitaessa onkin hedelmällisempää yhdistää 

                                                      

117 Esim. Bosnia & Hertsegovinalaisten nuorten käsitys etnisyydestä: Majstrović & Turjačanin, 2013, 28. 

118 Lake & Rothchild (toim) 1998, 7. 

119 John H. Hertzin (1950) mukaan Turvallisuuden dilemma (the Security Dilemma) muodostuu, kun 
valtiot tavoitellessaan turvallisuutta tuottavat uhkan vastapuolelle : "A structural notion in which the 
self-help attempts of states to look after their security needs tend, regardless of intention, to lead to 
rising insecurity for others as each interprets its own measures as defensive and measures of others as 
potentially threatening." 

120 Lake & Rothchild (toim) 1998, 7–23. 
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instrumentalistinen ja konstruktivistinen lähestymistapa. Etnisyyttä voidaan tietoisesti 

käyttää välineenä mutta se on myös sosiaalisesti konstruoitu, osittain piilossa ja 

kantajalleen todellinen. Jugoslaavi-identiteettiä rikottiin väkivallan ja propagandan 

avulla, jonka seurauksena etniset identiteetit vahvistuivat. 

Haastattelussa kysyin runsaasti kysymyksiä etnisten ryhmien välisiin suhteisiin liittyen.121 

Halusin johdattaa haastateltavat pohtimaan eroja ja yhtäläisyyksiä ja saada selville, 

miten he käsittävät etnisyyden, kuinka he puhuvat eri etnisistä ryhmistä, millä tavoin he 

tuovat esiin omaa etnistä identiteettiään ja mitä he ajattelevat etnisyyden ja 

vihollisuuksien yhteydestä. 

3.5 Rasismin määritelmä 

Etnistä vähemmistöryhmien välistä rasismia ei ole juuri tutkittu ja alati kiihtyvän 

kansainvälistymisen seurauksena toimintamalleille ja menetelmille on tarvetta. Esittelen 

aluksi rasismia ilmiönä ja lopuksi tutkimuksessa käyttämäni määritelmän. Käytän 

rasismin käsitettä instrumenttina sosiaalisten suhteiden tarkastelussa.   

Rasismi on käsitteenä monitahoinen ja sen määritelmään vaikuttaa se, mihin rasismin 

aspektiin kiinnitetään huomiota. Rasismia voidaan tarkastella ideologiana, toimintana tai 

olosuhteina. Rasismia voidaan myös lähestyä valtasuhteiden kautta tai kilpailuna 

rajallisista resursseista. Riippuen näkökulmasta rasismin tutkimuksessa aiheeseen on 

usein läheisessä yhteydessä kansallisuus, etnisyys, luokka, identiteetti, sosiaalinen 

oikeudenmukaisuus ja institutionaaliset käytänteet. Etnisten vähemmistöryhmien 

välinen rasismi (interethnic racism) on tutkimuskohteena nuori. Etnisten 

vähemmistöryhmien välisistä ristiriidoista puhuttaessa ei yleensä viitata rasismiin, sillä 

siihen liitetään perinteisesti ajatus valkoisen enemmistön ylivallasta. Ympäri maailmaa 

on kuitenkin havahduttu siihen, että etnisten vähemmistöryhmien välillä on lisääntyvissä 

määrin jännitteitä, joiden tunnistamiseen ja tutkimiseen tarvitaan käsitteitä ja 
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määritelmiä. Tutkin, kuinka etnisten vähemmistöryhmien välinen rasismi esiintyy 

haastatteluissa. Ennen kuin esittelen työssä käyttämäni rasismin määritelmän, käyn 

lyhyesti läpi rasismi-keskustelua. 

Rasismi ideologiana on Lévi-Straussin mukaan oppi, joka perustuu neljään väittämään: 

1) geneettinen perimä määrittää henkisiä kykyjä, 2) perimästä johtuvat taipumukset ja 

kyvyt ovat yhteisiä kaikille tietyn ryhmän jäsenille, 3) eri ryhmät, rodut, voidaan laittaa 

arvojärjestykseen niiden geeniperimän laadun perusteella, 4) johtavilla roduilla on 

oikeus komentaa alempiarvoisia.122 Ihmisten biologiset ja ulkoiseen olemukseen liittyvät 

erot ovat perinteisesti sisältyneet rasismin määritelmään, kunnes toisen maailmansodan 

jälkeen rasismin määritelmä laajeni koskemaan myös kulttuuria. Kulttuurirasismi 

perustuu uskoon kulttuurien välisestä hierarkiasta: sen sijaan, että puhuttaisiin 

biologiaan perustuvista eroista, nostetaan esiin kulttuurilliset erot ja niiden välinen 

arvojärjestys. Kulttuurirasismia on historiallisesti ollut esimerkiksi läntinen 

imperialismi.123 Ideologiana sekä kulttuurillisiin että biologisiin eroihin nojaava rasismi 

pohjautuu ajatukseen eri ryhmien välisestä arvojärjestyksestä, oli kyseessä sitten rodut, 

etniset ryhmät tai uskontokunnat. 

Suppeimmillaan rasismi voidaan määritellä tarkoittamaan rotusyrjintää, -sortoa ja 

etnistä syrjintää.124 Tämän kaltainen määrittely korostaa rasismin luonnetta toimintana: 

rasismia ovat syrjivät ja väkivaltaiset teot. Toimintaa korostava näkökulma on esillä muun 

muassa YK:n kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevassa kansainvälisessä 

yleissopimuksessa, jonka Suomi ratifioi 1970 ja jossa todetaan seuraavalla tavalla: 

Tässä yleissopimuksessa tarkoittaa käsite "rotusyrjintä" kaikkea rotuun, ihonväriin 
syntyperään tahi kansalliseen tai etniseen alkuperään perustuvaa erottelua, 
poissulkemista tai etuoikeutta, jonka tarkoituksena tai seurauksena on 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien tasapuolisen tunnustamisen, nauttimisen tai 
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harjoittamisen mitätöiminen tai rajoittaminen poliittisella, taloudellisella, 
sosiaalisella, sivistyksellisellä tai jollakin muulla julkisen elämän alalla.125 

Rasismi ei kuitenkaan aina ole näkyvää, eikä se välttämättä edellytä tekoja tai rasistisen 

ideologian tukemista. Tällöin puhutaan piilorasismista, jonka olosuhteet mahdollistavat. 

Rasismi voi olla sisään rakentuneena instituutioihin, yhteiskunnan rakenteisiin, 

käytänteisiin ja toimintoihin, jotka sekä tuottavat että ylläpitävät eriarvoisuutta. Rasismi 

voi olla piilossa myös ihmiseltä itseltään. Se on sanana erittäin leimaava ja hyvin harva 

tunnustaa olevansa rasisti. Selitys sille, että rasismia esiintyy paljon, mutta rasisteja on 

vähän, löytyy ihmisten tavasta määritellä rasismi suppeasti toiminnaksi. Rasismin 

äärimuodot, kuten Ku Klux Klaani ja skinit, jotka vastaavat usein ihmisten mielikuvia 

rasismista, ovat vain jäävuoren huippu. Arjen rasismi on hienovaraista ja banaalia 

syrjintää, kuten ignoroimista, vähättelyä ja naurunalaistamista. Kumuloituessaan 

pienistä välikohtauksista muodostuva arjen rasismi voi olla kohteena olevan 

mielenterveydelle hyvinkin haitallista.126 

Käytän rasismia tutkimuksessani instrumenttina. Työni kannalta on tärkeää erottaa, 

milloin etniset ristiriidat saavat rasismin piirteitä. Käyttämässäni määritelmässä ei ole 

pelkästään joko tai vaihtoehtoa; rasismi on eri asteista ja vahvuista. Lähestyn rasismia 

asteittaisena ilmiönä, joka näkyy vaihtelevasti yhteiskunnallisen elämän eri kentillä. 

Yhteiskunnallisia kenttiä ovat muun muassa ylikansalliset organisaatiot; poliittiset, 

taloudelliset, uskonnolliset ja sosiaaliset instituutiot; sekä yhteisöt kuten suku, perhe ja 

ystäväpiiri. Rasismin esiintymismuodot vaihtelevat yhteiskunnallisesta kontekstista 

riippuen. Tutkimuksessani tarkastelun kohteena ovat sosiaaliset suhteet, joissa korostuu 

ystäväpiirin, perheen ja suvun rooli. Nämä sosiaaliset kentät sijoittuvat laajempaan 

kehykseen osana yhteiskuntaa, jota määrittävät erilaiset normit, lait ja tavat. Keskityn 

kuitenkin työni puitteissa sosiaalisiin suhteisiin.  

Rasismin asteiden määrittäminen on haastavaa. Se että Kosovon albaani torjuu 
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voimaansaattamisesta, 37/1970. 

126 Alvarez & Juang 2010. 



 

39 

 

ajatuksen serbin kanssa avioitumisesta, ei vielä tarkoita, että hän olisi rasisti. Torjunnan 

taustalla olevat syyt, uskomukset ja tulkinnat ovat ratkaisevassa asemassa rasismia 

määriteltäessä. Torjunnan kohteena on yksilö tai ryhmä ja torjuttavat asiat ovat 

yksittäisiä tai yleisiä attribuutteja. Jos Kosovon albaani ei halua olla tekemisissä serbin 

kanssa, koska hän edustaa ryhmää, joka on lähtökohtaisesti torjuttava sen 

ominaisuuksien vuoksi, saa torjunta rasismin piirteitä. Jos Kosovon albaani ei halua olla 

yhteydessä jonkun tietyn serbin kanssa, koska he ovat eri mieltä asioista ja tämä tekee 

yhdessäolosta raskasta, torjunnassa ei välttämättä ole rasistista ulottuvuutta. Torjunta 

saa enenevissä määrin rasismin piirteitä siirryttäessä yksityisestä yleiseen. Tämä 

määrittää rasismia astetta ja vahvuutta. 

Ylläolevaan pohdintaan nojaten määritän rasismin tässä tutkimuksessa seuraavalla 

tavalla: 

Rasismi on torjunnan äärimuoto, joka kohdistuu rotuihin, etnisyyteen tai 
uskontoon. Rasismi esiintyy ideologiana, toimintana ja olosuhteina 
yhteiskunnallisen elämän eri kentillä. Torjunta saa enenevissä määrin rasismin 
piirteitä siirryttäessä yksityisestä yleiseen ja yksilöstä ryhmään. Tutkittaessa 
rasismia on huomioitava sen kohde, esiintymistapa, esiintymisen kenttä ja 
yleistämisen aste. 

4 Tutkimuksen toteutus 

Haastattelin Jugoslavia-taustaisia nuoria touko-lokakuussa 2014. Haastatteluja on neljä 

ja haastateltavia viisi. Halusin haastatella kaikkia erikseen, mutta siskokset saapuivat 

ensimmäiseen haastatteluun yhtä aikaa ja päätin haastatella heitä molempia samalla 

kertaa.  Haastattelujen kesto oli 1–1,5 tuntia. Tallensin haastattelut digitaalisella 

nauhurilla ja litteroin ne Word-dokumenteiksi. Haastattelujen tekninen toteutus sujui 

moitteettomasti ja nauhojen äänenlaatu oli erinomainen. Tästä oli huomattava hyöty 

litteroinnissa. Haastattelut tuottivat noin 60 liuskaa tekstiä. Toimitin haastateltaville 

litteroimani tekstit ja pyysin heitä kommentoimaan, jos niissä on heidän mielestään 

virheitä tai jos niistä nousee esiin asioita, joita he haluaisivat oikaista. Rohkaisin 

haastateltavia olemaan minuun yhteydessä, mikäli heille tulee mieleen vielä jotain 

sanottavaa aiheesta. Minuun ei oltu yhteydessä näiden asioiden tiimoilla.  
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Haastattelujen toteutus oli minulle oppimisprosessi, jossa koin edistyväni jokaisen 

haastattelun myötä. Minua kiinnostavat teemat eivät esiintyneet haastateltavien 

puheessa siinä järjestyksessä, kun haastattelukysymysten runko oli rakennettu. 

Haastatteluja tehdessäni pyrin olemaan herkkä haastateltavien puheelle, mutta 

alkupään haastatteluissa olisin voinut päästä syvemmälle, jos olisin rohjennut kysyä 

lisäkysymyksiä. Jokainen haastattelu tuotti kuitenkin runsaasti mielenkiintoista 

aineistoa. Näin jälkikäteen ajateltuna olen tyytyväinen kysymysten monipuolisuuteen ja 

siihen, että välissä oli ajankohtaisia kysymyksiä keventämässä tunnelmaa. 

Asiakysymykset aiheuttivat selvästi jännitystä vastaajissa, sillä he eivät 

haastatteluhetkellä osanneet vastata kaikkeen ja tästä seurasi erilaisia reaktioita, kuten 

nolostumista, passivoitumista ja ärtymistä. Jokainen pystyi kuitenkin vastaamaan 

avoimempiin kysymyksiin ja olemaan omakohtaisten asioiden suhteen asiantuntija. 

Tämä tuntui tuovan haastateltaville varmuutta, joka oli vastausten rentouden ja 

välittömyyden kannalta suotavaa. Aiheet myös aiheuttivat emotionaalisia hetkiä, jolloin 

haastateltava saattoi tulistua tai itkeä. 

Haastattelut ovat anonyymejä ja niitä ei tavan mukaisesti merkitä lähdeluetteloon. 

Nauhoitteet ja niiden litteroinnit ovat hallussani ja säilytän ne sellaisenaan kaksi vuotta. 

Tämän jälkeen poistan tiedot, joista henkilön voi tunnistaa anonymiteetin turvaamiseksi. 

Työn liitteenä on kahdesta haastattelusta litterointinäyte. 

Tässä kappaleessa kerron tarkemmin haastattelukysymyksistä sekä empiirisen osuuden 

työvaiheista: aineiston hankinnasta, tutkimuksen kohderyhmästä ja sisällönanalyysistä. 

4.1 Haastattelukysymykset 

Toteutin haastattelut puolistrukturoituina teemahaastatteluina. Haastateltavat 

vastasivat esittämiini kysymyksiin omin sanoin suljettujen vaihtoehtojen sijaan. Teemat 

olivat teorialähtöisiä ja ne ohjasivat keskustelua etukäteen valitsemieni aiheiden äärelle. 

Puolistrukturoidun haastattelun vahvuutena on, että haastateltavat voivat puhua 

asioista myös spontaanisti. Haastattelutilanteessa tulikin esiin teemoja, joita en ollut 

etukäteen ajatellut. Haastatteluiden runko on kuitenkin sama, mikä mahdollistaa niiden 
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vertailun. Strukturoidun haastattelun etuna olisi ollut parempi vertailtavuus ja jos 

haastatteluja olisi ollut runsaasti, se olisi ollut houkutteleva vaihtoehto. Kohderyhmän 

pieni koko mahdollisti huolellisen syventymisen kunkin haastattelun äärelle ja tässä 

tapauksessa puolistrukturoidun haastattelumetodin valinta oli perusteltua. 

Haastattelun rakenne eteni objektiivisesta subjektiiviseen, eli yleistiedosta tulkintoihin 

ja yleisestä henkilökohtaiseen. Saatoin jättää jonkun kysymyksen pois, jos en pitänyt sitä 

kyseisessä haastattelutilanteessa hedelmällisenä. Näin tein esimerkiksi silloin, kun 

haastateltava ei osannut vastata kysymykseen ja alkoi tämän johdosta ärtyä. Siirryin 

tuolloin ripeämmin seuraavaan kysymykseen. Joissakin tapauksissa palasin myöhemmin 

aiemmin ohitettujen kysymyksen äärelle. Pyrin myös esittämään jatkokysymyksiä, joita 

en ollut suunnitellut kysyväni. Tein näin muun muassa silloin kun haastateltava otti esiin 

jotain omaehtoisesti ja koin, että hän haluaisi puhua asiasta lisää. Rakenne oli kaikissa 

haastatteluissa sama, mutta kysymykset vaihtelivat hieman. Haastattelun rakenne oli 

seuraava:  

1. Perustiedot 

2. Tietovisa 

3. Mielipiteet ja tulkinnat 

4. Etnisten ryhmien väliset suhteet  

Perustiedot sisälsi demografista dataa haastateltavasta ja tämän perheestä.127 Aloitin 

perustiedoilla saadakseni haastateltavan rentoutumaan samalla, kun hän kertoi tutuista 

ja arkisista asioista. Perustiedot toimivat johdantona itse haastatteluosioille. 

Tietovisa sisälsi yleisiä kysymyksiä Balkanin alueen historiasta ja nykypäivästä.128 

Kysymykset edustavat eri aikakausia, alueita ja etnisiä ryhmiä. Laitoin tietovisan 

haastattelun alkuun herätelläkseni haastateltavan ajatuksia aihepiiristä ennen 
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tulkinnallisempaa osuutta. Kysymyksiin oli mahdollista vastata neutraalisti, mutta ne 

voitiin tulkita myös provokatiivisesti. Esimerkiksi kysyttäessä milloin Kosovo itsenäistyi, 

saatettiin itsenäisyys kyseenalaistaa, sillä kaikki valtiot eivät ole tunnustaneet sitä. Näytin 

kuvia joidenkin kysymyksien yhteydessä tuodakseni asian paremmin muistiin ja 

herättääkseni keskustelua. Näytin kuvan Kosovon neitsyestä, Jasenovacin keskitysleirin 

Stone Flower muistomerkistä, Arkanin ja Cecan häistä, Račak–kylän joukkomurhasta, 

Visegradin muistomerkistä, Mostarin sillasta ja miehestä, jonka käteen on tatuoituna 

kolme elementtiä: Von Ante Gotovinan kuva, Ustaša symbooli ja Bleiburg.129  

Mielipiteet ja tulkinnat -osio koostuu konfliktiin liittyvistä kysymyksistä, joissa haetaan 

haastateltavien tulkintoja tapahtumien syille.130 Tässä osiossa hain vastauksia kysymällä 

miksi jotain on tapahtunut ja mitä haastateltava siitä ajattelee. Kysyin, mitä mieltä 

haastateltavat ovat kansainvälisen yhteisön toimista kriisin ratkaisemiseksi, Haagin 

kansainvälisen rikostuomioistuimen toiminnasta ja oikeuden toteutumisesta 

sotasyyllisten tuomitsemisessa. Halusin heidän pohtivan erityisesti sotasyyllisyyttä. 

Ohjasin keskustelun siihen, että serbejä on syytetty ja tuomittu eniten Haagissa ja pyysin 

haastateltavia kertomaan mitä ajatuksia tämä heissä herättää.  

Näytin haastateltaville Kosovon neitsyt maalausta herättääkseni keskustelua Kosovon 

tilanteesta. Kysyin myös haastateltavilta suoraan, että mitä he ajattelevat siitä, että 

Serbia ei ole tunnustanut Kosovoa ja miksiköhän niin on. Halusin tietää, tuntevatko 

haastateltavat Kosovon myyttiä, jonka avulla ylläpidetään ajatusta serbien moraalisesta 

oikeutuksesta alueen hallintaan. Kysyin, mitä mieltä he ovat asiasta ja tietävätkö he 

miten toinen osapuoli siitä ajattelee. 

Pyysin haastateltavia kertomaan, miksi Jugoslavia hajosi ja mikä johti vihollisuuksien 

syntymiseen eri puolilla. Sota oli ympäri Jugoslaviaa erilainen ja vihollisuuksien 

osapuolet ja tapahtumien kulku vaihtelivat alueesta toiseen. Sota oli hyvin raaka ja sen 

aikana ihmiset, jotka olivat eläneet rinnakkain monietnisessä yhteiskunnassa, 
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turvautuivat väkivaltaan ja tappoivat toisiaan. Vaikka osa raakuuksista on johdettavissa 

palkka-armeijoiden tekoihin, myös tavalliset ihmiset joutuivat valitsemaan puolensa ja 

osallistumaan sodankäyntiin. Selvitin, kuinka haastateltavat selittävät raakuuksien teon 

ja kuka heidän mielestään niihin syyllistyi. 

Etnisten ryhmien väliset suhteet ovat haastattelun viimeisenä osiona, sillä ne ovat 

henkilökohtaisia ja arkaluonteisia asioita.131 Torjuvia ajatuksia muita ryhmiä kohtaan 

saatetaan pyrkiä peittelemään. Sijoitin aiheeseen liittyvät kysymykset loppuun, jotta 

haastateltavat antaisivat rehellisempiä vastauksia vaikeisiin kysymyksiin. Oletin, että 

aiemmat kysymykset herättäisivät emootioita ja että mitä kauemmin aiheesta 

keskusteltaisiin, sitä enemmän haastateltavien kyky peitellä soveliaisuuden nimessä 

todellisia mielipiteitään heikkenisi ja he puhuisivat totuudenmukaisemmin.  

Etninen identiteetti määrittyy suhteessa muihin ja eron tekeminen meidän ja heidän 

välillä paljastaa, mihin sosiaalisen identiteetin rajat piirtyvät.132 Kysyin haastateltavilta, 

millaisia muut Jugoslaviasta kotoisin olevat ihmiset heidän mielestään ovat, millaisia 

suomalaiset ovat, millaisia he itse kokevat olevansa ja millainen heidän etninen 

ryhmänsä on. Kysyin, kokevatko haastateltavat olevansa luonteeltaan ja 

elämäntavoiltaan lähempänä suomalaista vai perheen etnistä ryhmää ja tuleeko 

vanhempien kanssa kiistaa asioista, joita suomalainen nuoriso tekee, mutta joka ei kuulu 

heidän kulttuuriin. Halusin myös selvittää, mitä haastateltavat sanoisivat etnisistä 

ryhmistä kun pyytäisin heitä tarkastelemaan niitä ulkopuolelta käsin, suomalaisesta 

näkökulmasta katsottuna. Lähestyin aihetta stereotyyppien kautta ja pyysin 

haastateltavia kuvaamaan eri ryhmien kansanluonnetta. Pyysin heitä kertomaan, mitä 

samaa ja erilaista heissä on. Pyrin avaamaan haastateltavien kokemusta 

suomalaisuudesta, balkanilaisuudesta, etnisyydestä, ryhmiin kuulumisista ja 

ulkopuolisuudesta ja sitä, kuinka sitoutuneita he kokevat olevansa eri kulttuurien 

suhteen.  
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Uskonnolla on suuri rooli Balkanilla. Kommunistisessa Jugoslaviassa uskonnollinen elämä 

oli hillittyä ja kirkkojen valtaa rajoitettiin. Kirkot tukivat nationalistisen politiikan nousua, 

sillä se merkitsi myös niiden toimivallan kasvua.133 Etnisyys ja uskonto ovat limittyneet 

toisiinsa. Kysyin haastateltavilta heidän suhtautumisestaan uskontoon ja sen 

omakohtaisesta merkityksestä. Tarkasteluni kohteena olivat ulkoisen ja sisäisen 

uskonnollisuuden tasot.134 Sisäisen uskonnollisuuden perustana on jumalaan uskominen 

ja rukoileminen on yksi tärkeistä rituaaleista, joilla uskoa ilmennetään. Ulkoinen 

uskonnollisuus ei edellytä jumalaan uskomista ja se tulee esiin rituaaleihin osallistumisen 

ja symbolien kunnioittamisen muodossa, joita ovat esim. pyhällä paikalla vierailu ja 

seremoniaan (esim. uskonnonpalvelus) osanottaminen. Haastateltavien suhtautuminen 

rituaaleihin ja symboleihin valottaa heidän kuulumistaan yhteisöön.135 

Sovelsin etnisen distanssin mittaamisen metodia etnisten suhteiden tarkastelussa. 

Emory S. Bogardus kehitti metodin mittaamaan ihmisten halukkuutta osallistua 

kanssakäymiseen muihin sosiaalisiin ryhmiin kuuluvien kanssa.136 Kysyin haastateltavilta, 

missä sosiaalisissa suhteissa (naapuri, työkaveri, ystävä, lanko/käly ja puoliso) he voisivat 

olla eri etnisiin ryhmiin kuuluvien kanssa, kuinka mieluisaa tämä olisi ja mitä vanhemmat 

siitä ajattelisivat. Käytin sosiaalista distanssia keskustelun herättämiseen, en empiiriseen 

mittaamiseen, mihin se on alun perin kehitetty. Etnistä distanssia on perinteisesti mitattu 

myös kohtaamisten frekvenssin kautta. Niinpä kysyin myös kaveruussuhteista muiden 

etnisten ryhmien jäseniin ja mahdollisia syitä niiden puuttumiseen.  

4.2 Tutkimuksen kohderyhmä  

Haastateltavat ovat 19–25-vuotiaita Jugoslavia-taustaisia nuoria. He ovat mielekäs 

tutkimusryhmä, koska he ovat itsenäisen elämän kynnyksellä, eivätkä he ole enää 
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suoraan kiinni kodin vaikutuspiirissä, kuten nuoremmat ovat. Heistä kukaan ei ole vielä 

perustanut omaa perhettä ja he ovat tiiviisti yhteydessä sisaruksiinsa ja vanhempiinsa.  

Haastateltavien tavoittaminen oli hyvin haastavaa. Olin yhteydessä Jugoslavia-taustaisiin 

henkilöihin, monikulttuurisuuden parissa toimiviin järjestöihin sekä eri etnisten ryhmien 

seuroihin ja Facebook-ryhmiin. Olisin toivonut tavoittavani enemmän eri taustaisia 

haastateltavia, sillä viiden haastateltavan otannan kohdalla ei voida puhua aineiston 

kyllääntymisestä. Toisaalta otanta osoittautui riittäväksi tyyppikertomusten luomiseen 

historiatietoisuuden ja etnisten suhteiden välisestä relaatiosta.  

Haastateltavat ovat saapuneet Suomeen vuosien 1989 ja 2001 välillä ja yhdellä heistä on 

omakohtaisia kokemuksia sodasta. Muut muuttivat Suomeen joko ennen sotaa tai 

alueelta, jossa sotatoimet eivät olleet vielä alkaneet.  

Haastattelut ovat luottamuksellisia ja tietoja, joista olisi mahdollista tunnistaa henkilö, ei 

esiinny työssäni. Haastateltavat on koodattu haastattelujärjestyksen ja etnisyyden 

mukaan. Kahdella haastateltavalla on eri taustaiset vanhemmat.  Haastateltavien 

etnisyys käy koodeista ilmi vertailun ja analyysin mahdollistamiseksi. Tulkinnat 

poikkeavat suuresti toisistaan ja etninen tausta selittää osaltaan näkemyseroja. 

Sukupuolella ei ole analyysissäni roolia enkä vertaile mahdollisia eroja eri sukupuolten 

välillä, sillä viiden henkilön otanta ei mahdollista luotettavaa yleistämistä kyseisen asian 

suhteen. Haastateltavissani on neljä naista ja yksi mies. 

Taustatiedoista käy ilmi haastateltavien koulutustausta, koska sillä saattaa olla vaikutusta 

heidän tulkintoihinsa historiasta. Muun muassa Rüsenin mukaan lukeneisuus edistää 

historiatietoisuuden kehittymistä kompleksisempaan suuntaan.137 

Pohdin, että olivatko haastattelukysymykseni – etenkin tietovisa osuus – liian vaikeita. 

Niihin ei osattu vastata kovin kattavasti ja yhtenä syynä saattaa olla se, että 

akateemisessa kirjallisuudessa käsitellään erityyppisiä asioita kuin mihin haastateltavani 

                                                      

137 Rüsenin näkemyksistä tarkemmin kappaleessa historiatietoisuus. 
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ovat tottuneet. Kenties haastateltavakseni yksinkertaisesti valikoitui henkilöitä, joille 

aihepiirit eivät olleet kaikista tutuimpia. Asioita saattoi olla myös vaikeaa palauttaa 

mieleen haastattelutilanteessa. 

Haastateltavien taustatiedot: 

Haastattelu-
järjestys 

Vanhempien etnisyys 
(i = isä, ä = äiti) 

Haastateltavan 
koulutustausta 

Saapuminen Suomeen 
(vuosi) Koodi 

1. Kosovon albaani (i, ä) Peruskoulu  1989 1KA 

2. Kosovon albaani (i, ä) 
merkonomi 
(ammattikoulu) 1989 2KA 

3. 
Serbi (i)                               
Suomalainen (ä) 

Kaksoistutkinto (lukio 
+ ammattikoulu) 1999 3SS 

4. 
Serbi (i)                                
Kroaatti (ä) 

Ammattikorkeakoulu 
(kesken) 2001 4SK 

5. Kosovon albaani (i, ä) 
Ammattikorkeakoulu 
(kesken) 1992 5KA 

 

Ensimmäisen haastattelun tein kahdelle siskokselle, joiden molemmat vanhemmat ovat 

Kosovon albaaneja. Nuorempi heistä esiintyy tutkimuksessa koodina 1KA ja vanhemman 

koodi on 2KA. Siskokset saapuivat Suomeen turvapaikanhakijoina vuonna 1989, eli 

ennen varsinaista sotaa. Siskosten mukaan perheen isä oli mukana mellakoissa ja istui 

sen seurauksena vankilassa. On muistettava, että 1980-luvulla suurin osa Jugoslavian 

poliittisista vangeista oli albaaneja, jotka ajoivat Kosovon eroa Jugoslaviasta.138 Tätä 

taustaa vasten ei ole yllättävää, että isä on ollut vankilassa ja että perhe on muuttanut 

vainon vuoksi Suomeen ennen varsinaisten sotatoimien alkamista. 

Kolmas haastateltavani on nainen ja hänen koodinsa on 3SS. SS on lyhenne 

suomalaisesta ja serbistä: 3SS:n äiti on taustaltaan puoliksi suomalainen ja puoliksi serbi 
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ja 3SS:n isä on serbi. Perhe muutti Suomeen kun Belgradista tuli NATOn iskujen kohde. 

Neljäs haastateltavani on nainen ja hänen koodinsa on 4SK. SK on lyhenne 

serbokroaatista: 4SK:n isä on serbi ja äiti kroaatti. Perhe on kotoisin Kroatiasta alueelta, 

joka oli vuosien 1991 ja 1995 välillä Krajinan serbitasavalta. Isä osallistui sotatoimiin 

serbien puolella. Perhe pakeni Serbiaan vuonna 1995 ja he saapuivat Suomeen 

syyskuussa 2001 pakolaisina. 

Viides haastateltavani on mies ja hänen koodinsa on 5KA. Hänen molemmat vanhemmat 

ovat Kosovon albaaneja. Perhe muutti Suomeen pakolaisena vuonna 1992 kun tilanne 

muuttui isän kannalta uhkaavaksi. 5KA kertoi, että perhe pakeni Suomeen, kun isää 

kiellettiin opettamasta Albanian kieltä. Äidin veli, joka myös opetti albanian kieltä, oli jo 

aiemmin hakattu serbi-miliisien toimesta. Väkivallan uhka toimi kimmokkeena lähdölle. 

4.3 Sisällönanalyysi 

”Oleellista tässä on huomata, että kyse on todellisuuden tajuamisesta inhimillisenä 

ajattelutapana, ei totuuden kysymyksestä sinänsä.”139  

Sisällönanalyysi on tekstimuotoisen – valmiin tai sellaiseksi muutetun – aineiston 

analyysiä, jossa eritellään ja haetaan yhtäläisyyksiä ja eroja. Tutkittavasta ilmiöstä 

pyritään sisällönanalyysin keinoin muodostamaan tiivistetty kuvaus, joka liittyy 

laajempaan kontekstiin ja aihetta koskeviin muihin tutkimustuloksiin.  

Tuomen ja Sarajärven mukaan (2002) sisällönanalyysi, historiallinen analyysi ja 

diskurssianalyysi ovat kaikki tekstianalyysiä ja niiden kohde voi olla sama, mutta 

tutkimusmetodia valittaessa se, mitä kohteessa tutkitaan, on ratkaisevaa. Historiallisen 

analyysin keinoin voidaan kuvata historian tapahtumia ja luoda menneisyydestä 

kokonaiskuvaa. Sisällönanalyysi ja diskurssianalyysi sen sijaan sopivat inhimillisten 

merkityksien tarkasteluun: sisällönanalyysissä etsitään tekstin merkityksiä ja 
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diskurssianalyysissä analysoidaan, miten näitä merkityksiä tuotetaan.140 Valitsin 

metodikseni sisällönanalyysin, sillä tarkoituksenani oli etsiä merkityksiä haastateltavien 

puheesta. 

Sisällönanalyysi voi olla aineistolähtöistä, teoriaohjaavaa tai teorialähtöistä. 

Aineistolähtöisessä analyysissä luokitellaan tekstistä nousevia teemoja induktiivisesti ja 

teoreettiset käsitteet luodaan aineistosta.141 Teoriaohjaavassa analyysissä hyödynnetään 

aiheesta jo tiedettyä esimerkiksi analyysiyksiköiden valinnassa. Teorialähtöinen 

sisällönanalyysi on deduktiivista ja aineiston analyysiä ohjaa jokin teema tai käsitekartta. 

Luokittelun taustalla on aiempi viitekehys, johon tukeutuen muodostetaan 

analyysirunko. Tämän jälkeen aineistosta muodostetaan induktiivisesti 

kategorioita/luokituksia, jotka sijoitetaan analyysirunkoon.142 

Tutkimukseni empiirisen osuuden selkärankana on teorialähtöinen sisällönanalyysi. 

Teoriasidonnaisessa analyysissä teoria on apuna analyysin etenemisessä, mutta analyysi 

ei ole sidottu eikä se pohjaudu aiempaan teoriaan. Tuomi ja Sarajärvi (2002) toteavat, 

että aikaisemman tiedon vaikutus on tässä tapauksessa tunnistettavissa, mutta sen 

merkitys on pikemminkin uusia ajatusuria aukova kuin teoriaa testaava.143 Valitsin tässä 

tapauksessa pääkategorioiksi historiatietoisuuden ja etniset suhteet, koska tutkimukseni 

tarkoituksena oli avata niiden liittymistä toisiinsa ja selvittää, mitkä tekijät niihin liittyen 

korreloivat keskenään. Muodostin pääkategorioiden alle viisi kategoriaa Jugoslavia-

aiheiseen kirjallisuuteen ja eri aihepiirien teorioihin tukeutuen. Historiatietoisuuden alle 

kuuluvat seuraavat kategoriat: ajallinen orientaatio, myytit sekä sosiaalinen ja 

omaelämänkerrallinen muistaminen. Etnisten suhteiden alle kuuluvat kategoriat 

sosiaalinen identiteetti ja rasismi.  

Sisällönanalyysin tavoitteena on löytää tekstimassasta yhdistäviä seikkoja. Joskus teemat 

                                                      

140 Ibid, 105–106. 

141 Ibid, 110–115. 

142 Ibid, 116–117. 

143 Ibid, 98. 
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muistuttavat aineistonkeruussa käytettyä haastattelurunkoa, mutta aineistosta voi myös 

löytyä uusia teemoja. Haastateltavien puhe ei välttämättä noudata tutkijan tekemää 

järjestystä ja jäsennystä. Näin kävi myös tekemieni puolistrukturoitujen haastattelujen 

kohdalla. Osa teemoista oli minulle uusia ja osa ennakoitavissa aiemman aiheen 

tuntemuksen perusteella, mutta harvoin teemat tulivat esiin sillä kohdalla, kun olisi 

voinut kuvitella kysymysten perusteella. Teemojen esiintyessä haastateltavien puheessa 

joko toistuvasti tai painokkaasti, nostin ne alakategorioiksi.  

Pyrin tarkastelemaan litteroimiani tekstejä ennakkoluulottomasti ja vältin takertumista 

vain sovinnaisiin ja ennalta arvattaviin teemoihin. Pidin kuitenkin koko ajan mielessäni 

tutkimukseni tavoitteet, sillä aiheen rajausta pidetään yhtenä sisällönanalyysin 

pullonkauloista. Jätin analyysistä pois useita hedelmällisiä teemoja, sillä ne eivät joko 

sopineet tämän tutkimuksen aihepiiriin tai niistä ei olisi saanut luotettavaa 

tutkimustietoa näillä puitteilla. Tällaisia teemoja olivat esimerkiksi mahdolliset 

sukupuolierot, entisen Jugoslavian muslimien (Kosovon albaanien ja bosniakkien) väliset 

jännitteet sekä avioitumisihanteet ja käytänteet.  

Käytin teemojen muodostamisessa apuna koodaamista. Koodaamisessa hyödynsin 

Atlas.ti–tekstinkäsittelyohjelmaa, jossa koodit toimivat sitaattien analyysiyksikkönä. 

Koodit voidaan edelleen luokitella koodiperheiksi. Näin primaariaineistoa on mahdollista 

pilkkoa osiin ja jäsentää teoreettisesti. Käsitellessäni aineistoa loin, muokkasin ja poistin 

koodeja useaan otteeseen. Kävin haastattelut läpi moneen kertaan ja kun jostakin nousi 

esiin uusi teema, selvitin oliko muissa vastaavaa havaittavissa. Koodaamisesta oli apua 

kun halusin vertailla ja analysoida eri haastatteluja teemoittain: niitä hyödyntämällä oli 

helppo poimia aineistosta tiettyä aihetta käsittelevät kohdat. Usein kävi niin, että sama 

tekstikohta sopi useamman teeman alle. Näistä yhteyksistä muodostui lopulta kaksi 

tyyppikertomusta, joiden avulla voin eritellä tarkemmin teemoja. Sisällönanalyysissä on 

vaarana, että tutkija kuvaa analyysin tarkkanäköisesti, mutta ei kykene tekemään 

tutkimuksessaan mielekkäitä johtopäätöksiä.144 Muodostamalla tyyppikertomukset 
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pyrin vastaamaan tähän haasteeseen. 

Sitaatit ovat tärkeä osa tutkimusraporttia, sillä ne tarjoavat lukijalle todisteen siitä, että 

analyysin pohjalla on aineisto ja osoituksen sen käytöstä. Nostan tutkimustuloksia 

käsitellessäni esiin runsaasti sitaatteja tehdäkseni ajatuksenjuoksuni seurattavaksi ja 

analyysini avoimeksi.  

5 Tutkimustulokset 

Analyysini pääkategorioita ovat historiatietoisuus ja etniset suhteet. Muodostin niiden 

alle seuraavat viisi kategoriaa teoriaan tukeutuen: ajallinen orientaatio, myytit, 

sosiaalinen ja omaelämänkerrallinen muistaminen, sosiaalinen identiteetti, ja rasismi.  

 Alakategoriat ovat haastatteluaineistosta poimittuja teemoja, joista kerron kustakin 

erikseen tässä luvussa. Muodostin alakategoriat aineistolähtöisesti. Osa niistä esiintyy 

kaikista haastatteluissa, mutta osa vain joissakin. Alakategoriat ovat alueellisuus, 

kokemus vääryydestä, orientoituminen tulevaisuuteen, orientoituminen 

menneisyyteen, välttely, yleistieto, Titon Jugoslavia, marttyyrius, yhteiset sukujuuret, 

suojavalli, myyttinen kerronta, perhe/yhteisö, isä, sisäänpäin kääntyminen, 

valinnanvarattomuus, individualismi, kärsimys, transnationaalisuus, positiivinen etninen 

identiteetti, suomalaisuus, ulkopuolisuus, vanhempien auktoriteetti, itseen kohdistuvat 

ennakkoluulot, samankaltaisuus, eronluonti, etno-uskonnollisuus, yksilöllisyyden 

korostaminen, yleistäminen sekä torjunta. 

Käyn läpi tutkimustulokseni kategoria kerrallaan. Lopuksi kokoan aineistosta 

yhteenvedon ja esittelen sen pohjalta tekemäni kaksi tyyppikertomusta. 

  



 

51 

 

Analyysin kategoriat 

 

Pääkategoriat Kategoriat (teorialähtöinen) Alakategoriat (aineistolähtöinen) 

Historiatietoisuus Ajallinen orientaatio Alueellisuus 
Kokemus vääryydestä 
Orientoituminen tulevaisuuteen 
Orientoituminen menneisyyteen 
Välttely 
Yleistieto 
Titon Jugoslavia 

  Myytit Marttyyrius 
Yhteiset sukujuuret 
Suojavalli 
Myyttinen kerronta 

  Sosiaalinen ja omaelämänkerrallinen 
muistaminen 

Perhe/yhteisö  
Isä 
Sisäänpäin kääntyminen 
Valinnanvarattomuus 
Individualismi 
Kärsimys 

Etniset suhteet Sosiaalinen identiteetti Transnationaalisuus 
Positiivinen etninen identiteetti 
Suomalaisuus 
Ulkopuolisuus 
Vanhempien auktoriteetti 
Itseen kohdistuvat ennakkoluulot 
Samankaltaisuus 
Eronluonti 
Etno-uskonnollisuus 

  Rasismi Yksilöllisyyden korostaminen 
Yleistäminen 
Torjunta  
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5.1 Ajallinen orientaatio 

Historiatietoisuuden ajallisella orientaatiolla on sekä sisäinen että ulkoinen dimensio. 

Sisäinen dimensio on suuntautunut tulkintaan tapahtumista ja ulkoinen itse 

tapahtumiin.145 Tapahtumia ei voida muuttaa, mutta niiden merkitystä kylläkin. 

Kiinnostuksen kohteenani oli haastateltavien tapa puhua menneisyydestä.  

Sisäisen dimension ääripäässä olivat tulkinnat, jotka tukivat haastateltavan näkemyksiä 

tapahtuneesta ja toimivat identiteetin vahvistajana. Täysin asiakeskeistä, analyyttistä ja 

tapahtumiin keskittyvää lähestymistapaa ei ollut kenelläkään haastateltavistani, mutta 

kenties sellainen ei ole edes mahdollista. Tarinankerronta on inhimillisen elämän 

lähtökohta ja koska se on osa identiteettiämme, emme ehkä koskaan pysty täysin 

irtaantumaan arvolähtökohdistamme menneisyydestä puhuessamme. 

Historiatietoisuuden ajallisen orientaation ulkoinen dimensio tuli näkyväksi historiallisen 

yleistiedon kautta. Haastateltavien välillä oli suuria eroja liittyen asiatiedon hallintaan. 

Huomasin, että hyvä yleistieto ei tee haastateltavan kertomuksista neutraalimpaa: sen 

sijaan tietoutta voidaan käyttää oman näkökulman perustelemisessa.  

Muistaminen on unohtamisen kääntöpuoli. Ihminen arvottaa kokemaansa 

merkityksellisiin ja vähemmän tärkeisiin asioihin. Muistaminen on valikoivaa ja kriteerit, 

joiden mukaan muistetaan tai unohdetaan, muuttuvat tilanteiden mukana. Unohtamista 

tapahtuu tiedostamatta ja tietoisesti. Tietoisen unohtamisen taustalla on jokin syy, miksi 

asiaa ei haluta muistella. Haastateltavilleni aihe näyttäytyy raskaana ja siitä 

keskustelemista vältellään, koska ihmisillä on niin eriäviä mielipiteitä.  

Tarkastelin haastateltavien ajallista orientaatiota narraatioiden kautta. Haastateltavien 

puhe menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta rakentui kertomukseksi, joka 

avasi sekä heidän käsityksiään tapahtumista että sitä tapaa, jolla he suhtautuvat niihin. 

Tämä heijastuu heidän käsityksiinsä muista etnisistä ryhmistä. 
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Ajallisen orientaation tarkastelussa nousi esiin seuraavia alakategorioita: alueellisuus, 

kokemus vääryydestä, orientoituminen tulevaisuuteen, orientoituminen 

menneisyyteen, välttely, yleistieto, Titon Jugoslavia.  

Alueellisuus 

Alueellisuus oli keskeinen osa-alue kaikissa haastatteluissa. Jugoslavia koostui kuudesta 

tasavallasta ja kahdesta autonomisesta provinssista ja konflikti oli erilainen alueittain 

sotatoimien ja osapuolten vaihdellessa. Haastateltavat tekivät kuitenkin yleistyksiä 

esimerkiksi syyllisyyskysymyksissä siitä näkökulmasta, joka heillä oli jonkin alueen 

etnisen ryhmän edustajana. Tämä myös heijastui heidän kokemuksiinsa vääryydestä, 

jota käsittelen omana alakategorianaan. Mennyttä tarkasteltiin oman alueen 

tapahtumien valossa ja konfliktin monimutkaisuus ei avautunut haastateltaville. Myös 

1990-lukua varhaisempi historiantuntemus oli alueellisesti rajoittunutta.  

Kosovon albaani siskokset olivat tietoisia Kosovon alueen menneisyydestä osana 

Osmanien valtakuntaa (puhuivat turkkilaisista): ”Siis sen mä vaan tiedän että 

kosovolaiset on ollut ennen niin kuin kristittyjä ja turkkilaiset on käännyttänyt sit ne niin 

kuin muslimiuskontoon.” (1KA) Itsenäistymisen ajankohdasta kysyttäessä vastaus tuli 

epäröimättä: ”Kuusi vuotta sitten nyt tulee täyteen.” (1KA) Sen sijaan Jugoslaviaan 

kuuluvat tasavallat eivät olleet siskoksille tuttuja ja alueen hahmotus rajoittui Kosovoon.  

2KA: Ei mä en tiedä noita, että mä vaan sanon ex, jos joku on kysynyt, niin kuin 
mistä on niin kuin aikaisemmin, niin ex-Jugoslaviasta. Joo että Kosovon albaaneja 
ollaan vaan ja enempää sitten ei tiedä oikeastaan siitä. 

Visegradin muistomerkkiin liittyvästä kohusta kysyttäessä 2KA hämmentyi, sillä hän 

puhui ex-Jugoslaviasta synonyyminä Serbialle ja ei siksi ymmärtänyt, miten Bosnia liittyy 

aiheeseen: ”Ei, koska eihän tämä Bosnia mitenkään, miten tämä liittyy niin kuin ex-

Jugoslaviaan tämä Bosnia-asia?” (2KA) 

Siskokset eivät muistaneet tasavaltoja, jotka kuuluivat entiseen Jugoslaviaan ja kysymys 

osoittautui olettamaani vaikeammaksi myös muiden haastateltavien kohdalla. 4SK 

luetteli muut tasavallat paitsi Montenegron. 3SS mainitsi muut paitsi Slovenian ja 

Makedonian. 
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5KA oli hyvin Kosovo-orientoitunut puheessaan ja hänen vastauksensa tasavaltoja 

koskevaan kysymykseen oli myös kiertelevä ja ympäripyöreä.  

5KA: No siellä on Montenegro, eli bosniakkeja on siellä, Montenegrosta on siellä 
Kosovon albaaneja, Albanian albaaneja, joissain alueilla on myös kreikkalaisia, 
kroaatteja, serbejä, sekä rauhanomaisia että sitten näitä kiihkoilijoita, siellä on 
ollut neljästä seitsemään tai neljästä kahdeksaan eri kansaa tai eri etnisen puolen 
edustajaa tungettu muutaman rajan sisälle. Mä en muista ulkoa nyt niitä kaikkia, 
mä olen pahoillani. 

Kommunistisen Jugoslavian perustamisesta kysyttäessä 5KA mainitsi 1960- ja 1970-

luvut, jotka olivat Kosovon albaanien kannalta tärkeää aikaa. Kosovo sai autonomisen 

aseman vuonna 1963 ja sen poliittisia oikeuksia laajennettiin edelleen vuonna 1974. 

Kerrottuani, että kommunistinen Jugoslavia perustettiin toisen maailmansodan 

pääteeksi, haastateltava jatkoi aiheesta aivan kuin se olisi tulkintakysymys.  

5KA: [...] Mun mielestä se oli niin kuin 60-luvun ja 70-luvun välissä kun se koko juttu 
lähti käyntiin ja sitten 70-luvun alussa se homma oli niin kuin saatu päätökseen, 
että tällainen paikka on olemassa niin kuin Jugoslavia.  

5KA:n tietämystä Jugoslavian historiasta väritti läpi haastattelun tulkintojen ja asiatiedon 

sekoittuminen. Tästä kerron lisää kategoriassa myytit.     

Kokemus vääryydestä 

Kaikki haastateltavat kokivat vääryytenä omaan etniseen ryhmään kohdistuneet 

tapahtumat. Koska heidän kansansa oli joutunut kärsimään sodan seurauksena, 

kansainvälisen yhteisön toteuttamat rangaistustoimet koettiin epäreiluiksi. Vastapuolen 

osakseen saamia rangaistustoimia pidettiin riittämättöminä ja oikeuden ei ajateltu 

toteutuneen. Vääryytenä koettiin myös itseen kohdistuvat ennakkoluulot, jotka olivat 

seurausta tapahtumista, joihin haastateltava ei itse ole ollut osallinen. 

2KA kertoi Kosovon albaanien olleen sodassa väkivallan kohteita, ei sen tekijöitä. Hänen 

mukaansa serbit tekivät sodassa julmuuksia, joihin Kosovon albaanit eivät syyllistyneet. 

Vääryyden kokeminen on aiheuttanut katkeruutta. 

2KA: […] Tota noin niin ja silloin kun oli Kosovossa sota, niin ne kävi sotaa silloin. 
Kosovolaiset ei tappanut lapsia, kun taas serbialaiset tappoi lapsia, paljon, 
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perheiden edessä, äidin edessä, oman lapsen, varsinkin miehiä, että Kosovossa ei 
olisi miehiä tarpeeksi jos tulee uusi sota. Että katkeruutta. 

3SS kokee serbien syyllistämisen hyvin raskaana ja se herättää hänessä ärsytystä, sillä 

serbialaisetkin kärsivät sodasta. Hän sanoi pitävänsä mediaa syyllisenä serbien 

mustamaalaamiseen. 

3SS: […] Mehän oltiin muutettu jo pois Serbiasta siihen mennessä kun Nato 
pommitti Belgradia, mutta tota, tai Serbiaa, mutta on ne vieläkin ne jäljet 
näkyvissä Belgradissa kun siellä joka vuonna käyn, niin kyllä ne näkyy ja kyllä ne 
sillein herättää, ei vihan tunteita mutta sellaisia, että kuitenkin Serbiaa kaikista 
eniten ainakin mediassa syytetään ihan koko sodasta ihan kaikesta mitä on 
tapahtunut. Että media on sen aiheuttanut ja on se väärin. 

Serbien kohtelu on ollut myös 4SK:n mielestä epäreilua. Hänen serbokroaatti perheensä 

kärsi kroaattien takia ja siksi he ovat hänelle pääsyyllisiä. 

4SK: No siis Kroatiahan se pää, tai Kroatian siis nyt siellä Haagin rikostuomio 
vankilassa, vai mikä onkaan, niin siellähän ei enää ole kroatialaisia, että ne on 
kaikki päästetty pois. Epäreilua sekin. Koska mä taas sanon että se on 
kaksipuoleinen se sota. […] Jos on viisi ihmistä näit istumassa, niin sit kuuluu niin 
kuin näitäkin sit se 3-4 mitä niitä. En tiedä, mutta Slobodan Milošević, joka on 
kuollut, entinen presidentti, se oli monenkin mielestä paha, myös niin kuin 
meidänkin mielestä. Ja sitten on se joka saatiin nyt kiinni ja on niitä muutama 
muutakin, mutta että niitä on enemmän kuin kroaatteja, valitettavasti. 

4SK korosti serbivähemmistön huonoa kohtelua Kroatiassa ja Bosniassa ja mainitsi myös, 

että itse sota ei ollut Serbiassa. Tässä tulkinnassa Serbia näyttäytyy puolustajana.  

4SK: [...[ 90-luvulla Tito kuoli, vai -89? 90-luvulla alkoi sit sota. […] Se alkoi just siitä 
koska sit ihmiset rupesi vaatimaan just omaa niin kuin, kroaatit halusi häätää 
serbit Kroatiasta ja bosnit serbit Bosniasta. Niin kuin, omat halusi pitää omansa, 
vaikka siellä oli siis että niin kuin kasvanut ja näin. Mutta että Serbiaa itseään se 
ei niin kuin sinänsä koskenut, että se pitää kanssa niin kuin selventää, että se ei 
itse Serbiassa ollut se sota.  

5KA kertoi pitkin haastattelua Kosovon albaanien epäreilusta kohtelusta ja hän puhui 

historiasta usein sorretun näkökulmasta uhri-sanastoa viljellen. Näin oli muun muassa 

silloin kun hän kertoi Ibrahim Rugovasta, joka edusti 5KA:lle uskoa Kosovon albaanien 

asiaan. Miloševićin regiimi vangitsi Rugovan toukokuussa 1999 ja pakotti esiintymään 

televisiossa yhteistyössä serbien kanssa.  
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5KA: […] Ja sit poliittisena vankina oli Rugova, sehän oli niin kuin nämä kuvat mitä 
on laitettu, että hän syleilee Slobodania, niin tämähän oli johtui siitä, että sen 
sukuahan oltiin vangittu jo ja käytännössä sanottu, että kaikki kuolee jos et sä ole 
meidän puolella ja sehän oli pelinappulana sit sen jälkeen. Mutta Rugovahan 
vastusti kaikkea mitä sosialismin ja slaavin edustajat teki just nimenomaan 
Balkanin alueella. Oli se sit albaaneja kohtaan tai kroaatteja kohtaan, että se oli 
niin kuin sellainen tosi meidän kansalle niin kuin iso hahmo ja se vietiin sit niille, tai 
ne vei sen meiltä pois ja sitäkään ei enää ollut, eli usko vietiin kokonaan, yritettiin 
viedä kokonaan.  

Vääryyden kokemisen teema toistui muun muassa silloin, kun 5KA kertoi isoisästään. 

Isoisä kuoli sodassa, koska hän oli liian vanha jaksaakseen lähteä pakoon. Haastattelussa 

toistui teema pois viemisestä: ”Se on rakentanut omakotitalon ja nyt joku haluaa viedä 

senkin pois.” 

Orientoituminen tulevaisuuteen 

Kosovon albaani siskokset ja 3SS olivat haastatteluissa tulevaisuusorientoituneita. Vaikka 

he sanoivat pitävänsä Jugoslavian historiaa tärkeänä, he eivät ainakaan haastattelussa 

osoittaneet vahvaa historiantuntemusta. Sen sijaan he puhuivat elämästään Suomessa, 

korostivat yksilöiden eroja ja kieltäytyivät yleistämästä muita. Heillä oli omakohtaista 

kokemusta etnisyyteen perustavasta torjunnasta ja he kokivat itseen kohdistuvat 

ennakkoluulot raskaana. Kerron lisää yksilöllisyyden korostamisesta kategoriassa rasismi 

ja itseen kohdistuvista ennakkoluuloista kategoriassa sosiaalinen identiteetti. Näistä 

kolmesta muodostuivat toisiinsa liittyvät teemat, jotka nostan esiin tyyppikertomuksessa 

nro 1. 

Kosovon albaani siskokset vastasivat aina kun kysyin heidän suhtautumisestaan muihin 

etnisiin ryhmiin, että ei voi yleistää. Sotasyyllisyydestä keskusteltaessa kävi ilmi, että 

raakuuksiin syyllistyivät 2KA:n mielestä yksilöt ja armeijat, eli syyllisyys on johdettavissa 

joihinkin henkilöihin, ei kokonaisiin kansakuntiin. He eivät halunneet tuomita kaikkia 

serbejä Kosovon tapahtumista. 

2KA: En mä sanoisi niin että naapurit keskenään, että jokainen karkasi oman 
henkensä puolesta varmastikin ja että siellä oli ne omat armeijat kun jotka niin 
kuin pommitti näitä kosovolais-perheitä. 
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Minä: Joo, elikkä teidän mielestä niin kuin tavalliset ihmiset ei sitten? 

2KA: Ei. Että ehkä perheistä joku lähti sitten sinne sotaan, mutta se ei kohdistunut 
mitenkään niin kuin et mennään nyt naapuriin ja että ei näin. 

Serbeistä keskusteltaessa 2KA toi esiin sodan, joka vaikuttaa taustalla. Hän kuitenkin 

korosti historiallista yhteiseloa ja sitä, että kaikki serbit eivät ole pahoja ja otti esimerkiksi 

tutun serbirouvan.  

2KA: No mitä sen nyt, sen nyt ottaa, että Kosovossa on ollut kuitenkin sota, ollaan 
sodittu serbialaisten kanssa. Ei se tarkoita, että kaikki nyt on pahoja ihmisiä, että 
sieltä ehkä varmasti löytyy samaa luonnepiirrettä kun meillä. Ollaanhan me asuttu 
kuitenkin pitkän aikaa heidän kanssa ja Kosovossa asuu vieläkin serbialaisia, että 
siellä on hyviä ihmisiä, löytyy kyllä, että tässä X-paikassakin yksi rouva asuu, ja hän 
on ihan serbialainen. Niin että on todella mukava nainen ja sosiaalinen ja ei voi 
yleistää. 

2KA perusteli historian tuntemuksen vähäisyyttä Suomessa asumisella ja 

suomalaistumisella. Hän ei halunnut antaa menneelle suurta roolia.   

 2KA: En, en muista. Että me tultiin, kuten sanoin aikaisemminkin tultiin tänne näin, 
mä olin ennen kahta vuottakaan kun tultiin Suomeeseen (sic). Tultiin pienenä 
tänne näin, että se mitä oltiin koulussa opittu ja koulussa kuitenkaan kaikkea ei 
saa, ja vanhemmilta mitä on kuullut. Ja sit me ollaan oltu kuitenkin aluksi kun 
tultiin Suomeen tänne näin, asuttiin niin kuin semmoinen 10 vuotta, ei käyty 
yhtään kotimaassa. Että sen jälkeen kun sota loppui vuonna 2001 ensimmäistä 
kertaa mentiin ja tiedettiin missä meidän juuret niin kuin on. Että, ei tiedetä. 

3SS haluaisi, että menneisyys jätettäisiin taakse ja että serbejä ei syytettäisi 

kollektiivisesti tapahtuneesta. Hän kokee syyllistämisen raskaana eikä pysty 

samaistumaan ulkoapäin annettuun rooliin: ”Se ei ollut kaikkien tahto, loppupeleissä.” 

3SS korosti läpi haastattelun, että kaikki serbit eivät tehneet pahaa. Hänestä tuntuu 

epäreilulta, että serbejä syytetään eniten ja että häneen kohdistetaan ennakkoluuloja: 

”Ei ole olemassa vaan yhtä pahaa maata ja yhtä pahaa kansaa.” 

Orientoituminen menneisyyteen 

4SK ja 5KA näyttäytyivät haastatteluissa menneisyysorientoituneina. Heille historia on 

tärkeää ja he myös tunsivat sitä ja esittivät menneisyydestä omia tulkintojaan. Heidän 

puheessaan oli vahvasti yleistävä sävy, he ylläpitivät etnisiä jakolinjoja ja esittivät 
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myyttisiä historiatulkintoja. Nämä toisiinsa liittyvät teemat nostan esiin 

tyyppikertomuksessa nro 2. 

4SK:n ja 5KA:n suhtautumista muihin etnisiin ryhmiin väritti epäluottamus, joka on 

tulevaisuuteen heijastuva menneisyyden reflektio. 5KA totesikin osuvasti: “...historia on 

aina todistanut sen.” 4SK ja 5KA ovat epäluuloisia muita etnisiä ryhmiä kohtaan ja heidän 

puheessaan nousee esiin yleistyksiä ja tulevaisuuden pelkokuvia. Luottamuspula 

heijastuu tulevaisuuden odotuksiin ja edesauttaa vihollisuuksien ylläpitämistä.  

4SK: [...] mun mielestä meidän Balkanin kansa on aika paljon teeskentelijöitäkin 
myös, että aika hyviä semmoisia, että sä et tunnista että milloin se on ystävä, 
milloin se on feikki-ystävä, että sen kyllä sit kun napsahtaa se paha nakki, niin sit 
napsahtaa. Ne on vähän kieroja, tai me ollaan kieroja. 

4SK totesi suoraan, että sodan muisto vaikuttaa häneen: ”[…] Se on vaan niin kuin läsnä, 

koska mä muistan siitä vielä osan. Ja sitten se on myös läsnä koska mä tiedän, että mun 

iskä on ollut siellä.”  

Myyttiset tarinat ryhmien menneisyydestä, eroista ja vihollisuuksista voivat toimia 

uhkakuvien lähteenä.146 Tämä oli nähtävissä 5KA:n puheessa. Hän vertaili eri aikakausia 

ja niiden sotia sekä eri maiden tilannetta, jotka eivät liity toisiinsa ja näki niiden välillä 

yhteyden: Venäjän on ollut uhka ja se tulee aina olemaankin. 

5KA: […] Ne (venäläiset) tiesi, että joko ne tulee ja naamioi itsensä serbien kautta 
ne tulee, tai sitten nehän yritti eka Suomen kautta, se epäonnistui, ei natsannut. 
Homma, se jäi siihen, ne valtiot oli sen verran isoja jo. Sitten yritettiin uutta tuloa 
tätä kautta, sekään ei natsannut. Nyt niillä ei ole mitään jalansijaa Eurooppaan. 
No ei ole mitään jalansijaa Euroopassa, vaikka kyllä niillä on. Serbit on niin kuin, se 
on vähän niin kuin asemasota, mä voisin väittää. 

Hän epäili kolmannen maailmansodan ajan tulleen ja esitti Euroopan 

kahtiajakautuneena: toiset ovat rauhanomaisia ja hyviä, toiset sodanlietsojia ja pahoja. 

5KA: […] nythän me ollaan joutumassa varmaan kolmanteen maailmansotaan, 
joka käydään Euroopassa. Niin mun mielestä jos Eurooppa haluaa joskus herätä 
tästä koomasta missä me ollaan, niin niiden pitäisi ymmärtää, että ketkä 

                                                      

146 Schöpflin 1997, 27. 



 

59 

 

eurooppalaiset on rauhanomaisia eurooppalaisia ja ketkä eurooppalaiset on 
sodan lietsojia. […] Mä uskon, että vaikka me eletään tätä rauhan aikaa, niin siinä 
on kuitenkin näkymätön verho, joka jakaa tätä porukkaa ihan selkeästi kahtia. Ei 
sitä nyt tapahtui tuolla ja kyllä Venäjä tietää, ne on käynyt sen jo kaksi aiempaa 
kertaa läpi ja mä pelkään että nyt kolmannella kerralla niillä on enemmän tietoa 
ja taitoa kuin aiemmin ja siinä on niin kuin iso vaara. 

Välttely 

Jugoslavian historia on rikas ja sitä värittää tarinankerronnan traditio. Ihmisillä on 

vahvoja mielipiteitä asioista ja historiasta saadaan helposti aikaan tulisia keskusteluja. 

Niinpä menneisyydestä puhumista saatetaan vältellä. Se, että historiaa ei muisteta, voi 

olla seurausta siitä, että raskaille asioille ei haluta antaa sijaa elämässä.   

Kosovon albaani siskokset kertoivat kuulleensa historiasta isältään ja albanian kielen 

opettajaltaan, mutta koska se ei kosketa heitä suoranaisesti, he eivät olleet aktiivisesti 

painaneet opetuksia mieleensä. He vastasivat useisiin yleistietoa koskeviin kysymyksiin 

yksinkertaisesti, etteivät tiedä koska ovat asuneet niin kauan jo Suomessa. 

Myös 3SS on ottanut aiheeseen välimatkaa ja hänen tulevaisuusorientoituneen 

suhtautumiseen on liitettävissä aiheen välttely. 

4SK:n yhteydenpitoa muihin entisestä Jugoslaviasta tulleisiin vaikeuttaa ihmisten 

erilaiset taustat ja eriävät mielipiteet. Helpointa on olla kajoamatta aiheeseen.  

4SK: […] Mä en ole tykännyt lukea niitä. […] Tykkään historiasta mutta en ole 
sinänsä sen jälkeen, että harva meistä oikeastaan puhuu siitä. Että kyl mä niin kuin 
tiedän mitä kävi ja näin, mut se on just se että mä, että kun se on niin monta 
osapuolta aina, niin sitten mä oon niin kuin välttänyt, niin kuin aika moni meistä 
välttelee tavallaan sen aiheen. Että eihän meidän maalaistenkaan kesken siitä 
jutella koska kaikilla on niin eri taustat. 

Kunnioituksesta äitiään kohtaan hän ei halua kuulla puhuttavan pahaa edes kroaateista, 

joita kohtaan hän itse kantaa kaunaa. 

4SK: […] pitää aina varoa vaan ettei kukaan mene siihen aiheen lähellekään, […] 
kun huomaa että johonkin suuntaan historiaa mennään, niin kannattaa heti 
lopettaa, […] kun on kuitenkin tosi moni on just sekaisin niin kuin perheitä ja muuta 
että kun en mäkään niin kuin anna serbin puhua niin kuin periaatteessa Kroatiasta, 
[…] äiti on kroatialainen, niin mä oon sanonut niin kauan kun se on elossa, niin en 
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mä niin kuin anna, vaikka mä oon sitä mieltä, että ne oli pahoja, että nehän hääsi 
mut kotoa, niin kuin näin, mutta. Että ei siitä, siitä ei puhuta.  

Monietniset perheet ovat Suomessa yleisiä ja erilaiset perherakenteet tekevät 

yhteydenpidosta haastavaa. Piirit ovat erilliset ja joskus perheissä peitellään 4SK:n 

mukaan toista etnistä taustaa.  

4SK: Meitä on niin vähän Suomessa ja kun meitä ei Suomessa ole puhtaita niin 
sanotusti, koska tosi moni jotka on tullut Suomeen on tullut just sen takia, että äiti 
tai iskä on jotain toista ja toinen on jotain toista. […] Että sitäkin on nähty, että 
väitetään että on serbialainen, eli syntynyt Serbiassa, vaikka niin kuin kaikki muut 
tietää, että sen äiti on kroatialainen. Mutta sitä on vaan niin kuin sitten hyssytelty 
joskus silloin sodassa, jolloin ei uskallettu sanoa, että mikä on ja kuka on, niin kuin 
että tällaisia.  

Yleistieto 

Historiallisen yleistiedon tutkiminen ei ole ongelmatonta eikä se ole työni tavoitteena. 

Pyrin kuitenkin kartoittamaan yleistietoa, jotta näkisin miten se korreloi haastateltavien 

kertomuksiin.  Historia-aiheisten kysymysten tuntemuksessa oli suuria eroja. Sen sijaan, 

että yleistieto olisi tehnyt haastateltavien tulkinnoista neutraalimpaa, sitä käytettiin 

tukemaan omaa tarinaa.  Kosovon albaani siskokset ja 3SS eivät osoittaneet vahvaa 

historiallisen yleistiedon hallintaa eivätkä he perustelleet mielipiteitänsä 

menneisyydellä. Sen sijaan 4SK ja 5KA jotka tunsivat historiaa paremmin, ottivat 

menneisyyden mukaan tarinankerrontaan. 4SK ja 5KA toivat esiin, että menneisyys on 

tulkintojen tanner ja totuus toisinaan tavoittamattomissa. Kun jokin asia ei sopinut 

heidän kertomukseensa tai jos he eivät tienneet kysymääni asiaa, he nostivat esiin 

tulkinnallisuuden. 

4SK tunsi kysymiäni aiheita hyvin ja hänellä oli historiallinen yleistieto hyvin hallussa. Hän 

hahmotti eri aikakaudet ja tunsi niiden keskeisiä tapahtumia ja henkilöitä. Hän muun 

muassa ajoitti oikein kommunistisen Jugoslavian perustamisen. Hänen puheessa esiintyi 

kuitenkin runsaasti tulkintoja. Yleistiedon ja tulkintojen varaan rakentui koherentti 

kertomus, jossa särön muodostivat tapahtumat, jotka eivät olleet yhdenmukaiset 

tarinan kanssa. 4SK:n mielestä 1990-luvun sodan aikainen historia on tulkintojen tanner 

ja totuus ulottumattomissa. Näin voidaan kieltää omaan tarinaan sopimattomat 
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tapahtumat ja samalla esittää oma lähestymistapa neutraalimpana ja eri näkemykset 

huomioon ottavana.  

4SK: Kyllä mä tiedän että näitä hautojakin on löydetty ympäriinsä mutta sit taas 
kuka niihin on tapettu, niin se on auki, monellekin. Se on just se tarina tarinan 
päälle. […] Kun ajattelee että todisteet niin kuin 90-luvulla tapahtuneesta sodasta, 
niin vaikka olisi kuinka hyvät todisteet, siis niin kuin tutkija tai mikä tahansa, niin 
et sä löydä niitä muuta kuin joku sanoi mitä sanoi, niin kuin aineistoa ja todisteita.  

4SK:n perustelut noudattavat relativistisen funktionalismin kaavaa, eli ajatusta jonka 

mukaan kaikki versiot menneisyydestä ovat yhtä hyviä, sillä objektiivinen historia ei ole 

saavutettavissa; kaikki näkemykset ajavat jotain asiaa ja edustavat tiettyä näkökulmaa.147 

Tästä seuraa, että 4SK ei pidä totuuden tavoittelua legitiiminä tai ylipäänsä mahdollisena. 

5KA kertoi opiskelleensa Jugoslavian historiaa paljon ja isällä on ollut häneen suuri 

vaikutus. Hän on tutustunut historiaan isän kirjojen ja aineistojen avulla ja esittää, että 

hänellä on siten pääsy tietoon, joka ei ole kaikille avointa.  

5KA: Kirjoista, meidän faijalla on tän huoneen verran kirjoja varmaan, niin niitä on 
tullut luettua, ja sitten faija saa semmoista aineistoa käsiinsä mitä ei kaikki saa, 
niin sitten se usein näyttää mullekin, et tässä on sulle vähän eri puolta näkemystä.  

Monet kysymistäni asioista eivät olleet 5KA:lle tuttuja (mm. Jasenovacin keskitysleiri ja 

Bleiburgin verilöyly, SANU-muistio ja Mostarin silta). Kun 5KA ei osannut kertoa kuinka 

sota alkoi Kroatiassa, Bosniassa ja Kosovossa, hän perusteli asiaa sillä, että tieto on niin 

helposti vääristeltävissä. Kuitenkin sodan alkamisesta voisi mainita myös asioita jotka 

eivät ole kiistanalaisia, kuten että sota alkoi Kroatiassa kesällä 1991.  

5KA: Eee-en, mä en ole ikinä jaksanut perehtyä niin semmoisiin yksityiskohtiin, 
jotka on niin helposti vääristeltävissä, koska se ei, se on yksittäinen tilanne, joka 
vain laukaisee sen isomman kuvan, niin ei en tiedä. 

5KA suhtautuu epäilevästi historialliseen tietoon ja hän ei pohdi tiedon tuottamisen 

kriteerejä. Kaikki historian tuotteet ovat samalla viivalla ja omaan käyttöön sopivin 

tulkinta valittavissa. Hän sekoittaa puhuessaan faktaa ja fiktiota ja vahvistaa näin tiedon 
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epäluotettavuutta. Käsittelen myytit kappaleessa myyttistä kerrontaa, joka avaa fiktion 

ja faktan sekoittumista. 

Titon Jugoslavia 

Kysyin haastateltavilta, kuka marsalkka johti maata pitkään itsevaltaisesti. Kysyin myös 

osalta heistä jatkokysymyksenä, mitä mieltä he olivat Titon Jugoslaviassa elämisestä ja 

kommunistisesta ajasta.  

Kosovon albaani siskoksien tarinassa entinen Jugoslavia oli synonyymi Serbialle ja Kosovo 

sen aggression kohde. He eivät puhuneet lainkaan Titon aikaisesta Jugoslaviasta. Heidän 

kertomuksensa alkoi 1980-luvulta perheen omakohtaisista kokemuksista. Jugoslavian 

hajoamisen syistä keskusteltaessa 2KA nosti esiin Kosovon albaanien heikon aseman.  

2KA: Se että ex-Jugoslavia halusi omia Kosovon ja he tekivät väärin kosovolaisille. 
Meillä ei ollut minkäänlaista arvoa Kosovossa. Että he tekivät mitä halusivat. […] 
Sekin että jos kosovolainen vähänkin oli äänessä, niin siitä sit oli seurasi vaikeuksia 
kosovolaisille, että sitten olivat siellä vankiloissa. 

4SK:lla oli hyvin erilainen näkemys entisestä Jugoslaviasta. Kun kysyin 4SK:lta, kuka 

marsalkka johti maata itsevaltaisesti, vastaus tuli ennen kuin olin esittänyt kysymyksen 

loppuun asti. 4SK:n mielikuva Titosta oli positiivinen, mihin vaikutti osaltaan vanhempien 

kertomukset Titon Jugoslaviassa elämisestä. Veljeyden ja yhtenäisyyden ideologia näkyy 

tavassa, jolla 4SK puhuu sopuisasta yhteiselosta, järjestyksestä ja omistamisesta. 

4SK: Vaikka se oli diktaattori, niin silloin kaikki, tai niin kuin he, eli siellä niiden 
alueella missä ne eli, […] äiti ja iskä sanoo samaa, mutta niin kuin että silloin 
elettiin tavallaan semmoista turvallista aikaa, että jos teki pahaa, niin seuraavana 
päivänä sitä ei välttämättä ollut, tai se ei tehnyt seuraavana päivänä pahaa, että 
kenenkään ei tarvinnut pelkää mitään rikoksia, niin kuin että joku tekisi jotain tai 
ryöstäisi jonkun tai raiskaisi jonkun, siinä mielessä oli, ja sitten just että kaikilla oli 
tai sit kellään ei ollut. 

Titon aikaan perheellä oli asiat hyvin Jugoslaviassa. Koska 4SK liittää Titoon positiivisia 

ajatuksia, hän myös tulee liittäneeksi Titon osaksi ortodoksista kulttuuripiiriä, johon hän 

itse kokee kuuluvansa. Tästä kerron tarkemmin kategoriassa sosiaalinen identiteetti 

(etno-uskonnollisuus). Tito oli kuitenkin kroaatti–sloveeni -taustainen ateisti. 4SK:n 

puhetapa oli väheksyvä kun hän otti esiin muslimien kokemuksia sorrosta. Hän osoitti 
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olevansa tietoinen epäkohdista, mutta ne ovat ristiriidassa hänen omaan tarinansa 

kanssa, jossa kansojen yhteiselon taustalla oli oikeudenmukaisuus. Tämä aiheutti 4SK:ssa 

ärtymystä. 

4SK: [...] Kun Tito on itse ortodoksi ollut, niin kyllä mä uskon, että siitä on tullut 
paheksuntaa muslimeille esimerkiksi. Että heitä ei kuunnella tai blaa blaa blaa, niin 
kuin tällaista. Et siitä on niin kuin varmasti jäänyt se, että vaikka on niin kuin 
diktaattori ehkä, en tiedä oliko tasapuolinen vai eikö ollut, saattoi olla että ei ole. 
Ehkä siitäkin, en tiedä, tämä on vaan just tämmöistä, voi olla ei voi olla, se on niin 
kuin. 

3SS ja 5KA eivät suhtautuneet Titoon yhtä suopeasti. Kun kysyin, ovatko 3SS:n 

vanhemmat puhuneet kommunistisessa Jugoslaviassa elämisestä ja mitä he siitä 

ajattelivat, 3SS kertoi ajasta negatiiviseen sävyyn.  

3SS: […] on puhuneet joo kyllä ja no, meillä oli se hyvä että äidillä oli hyvä työ, että 
me pärjättiin kyllä, mutta että silloin ei ollut hyvä elää Belgradissa eikä Serbiassa 
ylipäätään tai sillä alueella. Että he ovat olleet sitä mieltä kyllä molemmat. 

5KA suhtautui Titoon ja kommunistiseen hallintoon hyvin torjuvasti. Hänestä Tito oli 

Neuvostoliiton sätkynukke, jonka syytä sotaan ajautuminen oli. 

5KA: Tito oli sätkynukke, eihän se ollut mitään muuta. Sillä oli omat asiat ja omat 
taskut täynnä rahaa ja hyvin, ja jos Titoa olisi oikeasti kiinnostanut mitä 
Jugoslaviassa käy, niin ei siellä olisi yhtäkään kansanmurhaa edes, ei siihen olisi 
ikinä ajauduttu mitä siellä mihin ajauduttiin. Mutta kun sitä, varmaan sitä kiinnosti 
mutta kun kiinnosti sitten niin paljon että ei tehnyt mitään vaan antoi tilanteen 
mennä ja mennä ja mennä. Ja sit yhtäkkiä olikin 4 sotaa 10 vuoden aikana, mitä ei 
Euroopassa ole nähnyt yksikään muu valtio kuin Serbia. 10 vuoden aikana 3 vai 4 
sotaa aloittaa ja tästä Eurooppa hiljenee, niin kuin miten on mahdollista. 
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5.2 Myytit 

Historiatietoisuus voidaan karkeasti jakaa muistamiseen ja historiaan.148 Muistojen 

valintakriteerinä on identiteetin vahvistaminen, kun taas historiallisen tiedon 

valintakriteerinä on totuus.149 Myytit asettuvat muistamisen alaisuuteen. Ne 

suuntautuvat menneisyyteen kertoen siitä opettavaisen tarinan, jolla ei tarvitse olla 

totuuspohjaa ja ne vahvistavat ryhmän sosiaalista identiteettiä.150 Myytit toimivat 

yhteisöllisyyden perustana. Bronislav Malinovskin mukaan myytti ei ole vain modifioitua 

historiaa, vaan myös emotionaalinen ja psykologinen ilmiö, joka on painettuna 

inhimilliseen psyykeeseen, motivoi ihmisen toimintaa ja oikeuttaa yhteiskunnan 

valtasuhteita.151  

Ajallista dimensiota käsitellessä ilmeni, että haastateltavilla on erilainen tietämys ja 

erilaisia näkemyksiä historiasta. Kaikilla heillä on kertomuksensa, joissa menneisyys 

näyttelee jonkinlaista roolia ja tapa, jolla he menneisyyteen suhtautuvat, vaikuttaa 

heidän tulevaisuudenodotuksiinsa. Myytit kappaleessa käsittelen tarinoita, joiden kautta 

luodaan yhteenkuuluvuutta sulkemalla muut niiden ulkopuolelle. Toisinaan myyttinen 

menneisyyskäsitys on hyvin silmiinpistävä, mutta usein se piiloutuu kerronnan alle. 

Kiinnitin huomiota kertomuksien myyttisiin elementteihin ja totuuspohjaan, tapoihin 

perustella mielipiteitä, torjuvaan puhetapaan sekä arvostuksiin. 

Kosovon albaani siskosten haastattelusta en saanut kerättyä aineistoa, jota olisin voinut 

analysoida myyttien kannalta. He olivat varovaisia sanomisissaan ja vastasivat moniin 

kysymyksiini, etteivät tiedä asiasta. Koska haastattelussa ei esiintynyt myyttisiä 

menneisyyskäsityksiä, jätän sen tässä kohdin käsittelemättä. 3SS ei käynyt vilkasta 

keskustelua historia-aiheisista kysymyksistäni eikä myöskään hän esittänyt myyttisiä 

tulkintoja. Hänen puheestaan pisti kuitenkin esiin marttyyriuden kokemus, josta kerron 

                                                      

148 Cavalli (ed. Rüsen) 2006. 

149 Aiheesta enemmän kappaleessa historiatietoisuus. 

150 Aiheesta enemmän kappaleessa myytit ja vihollisuuksien luominen. 

151 Malinowski 1984. 
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seuraavaksi. 4SK:n ja 5KA:n tarinoissa on runsaasti myyttisiä elementtejä ja heidän 

haastattelujaan analysoin tässä kohdin muita haastateltavia tarkemmin. 

Muodostin myytteihin liittyen seuraavat alakategoriat: marttyyrius, yhteiset sukujuuret, 

suojavalli, myyttinen kerronta. 

Marttyyrius 

3SS:n ja 5KA:n haastatteluissa oli marttyyriuden ja itsesäälin puhetapoja. 5KA:n 

retoriikka oli hyvin uhriorientoitunutta ja marttyyriuden kokemus oli vahva. 3SS koki 

epäoikeudenmukaiseksi sotasyyllisyyden langettamisen serbeille. Myös 4SK koki näin, 

mutta toisin kuin 3SS:llä, 4SK:n puheessa ei esiintynyt marttyyri-teemaa.  

3SS piti epäreiluna sitä, että suurin osa kansainvälisessä rikostuomioistuimessa 

tuomituista on serbejä. Jugoslavia-tuomioistuimen onnistumista voidaan syystäkin 

kritisoida, mutta siitä huolimatta sen tuomiot ovat yhdensuuntaiset riippumattomien 

tarkkailijoiden lausuntojen kanssa. Serbit olivat osallisena kaikissa konflikteissa ja heidän 

toteuttamansa väkivalta oli laaja-alaisinta. 3SS kokee kuitenkin serbien tulleen väärin 

kohdelluksi.  

Nykypäivän Serbia käsittää Perica Vjekoslavin mukaan itsensä marttyyri-valtioksi, joka on 

verrattavissa vain Israeliin. Perican mukaan Serbian kansallismielisen liikkeen takana, 

joka johti sen 1990-luvun sotiin, ei ollut kuten lännessä usein esitetään, traditionaalinen 

serbialainen soturihenki, vaan laaja-alainen kokemus itsesäälistä. Aggressiota ruokki 

serbien kokemus marttyyriudesta uuden uhkan alla.152 Myyttisessä tarinankerronnassa 

serbit ovat olleet marttyyrejä ja he ovat kokeneet epäoikeudenmukaisuutta. Kenties 

tämä kokemus epäoikeudenmukaisuudesta istuu hyvin 3SS:n kertomukseen, koska hän 

itse joutuu vastaamaan muiden etnisten ryhmien vihamielisyyteen, vaikka hän ei ole 

ollut konfliktissa henkilökohtaisesti osallisena.  Rikostuomioista on keskusteltu perheen 

kesken, jossa ollaan asiasta samoilla linjoilla.  

                                                      

152 Perica (ed. Kolsto) 2005. 
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3SS: No itse koen sen vääryytenä, totta kai, mulla ei ole mitään Serbian 
naapurimaita tai sodassa olevien valtioita vastaan, eikä niiden maalaisia 
ihmisiäkään, mulla ei ole minkäänlaisia ennakkoluuloja ja mutta että on se väärin 
tietenkin ja tästä olen keskustellut vanhempien ja perheen kanssa, jotka on ihan 
samaa mieltä. 

Marttyyri-teema oli vahva myös 5KA:n puheessa. Myyteissä ammennetaan menneestä, 

mutta niissä suunnataan tulevaan. Ajan kulku poistetaan ja tapahtumat esitetään 

ikuisina ja pysyvinä.153 5KA puhui 1300-luvun Kosovon albaaneista kuin he olisivat olleet 

samaa kansaa nykyisten kanssa. Hän koki Kosovon albaanien olevan uhreja eri tahojen 

toimesta. Asia ilmeni tavassa, jolla hän puhui kansainvälisestä yhteisöstä, Euroopasta, 

Venäjästä, serbeistä ja muista Balkanin kansoista.  

Kosovon poljen taistelusta keskusteltaessa 5KA kertoi oman versionsa tapahtumista. Hän 

liitti kärsimystarinaan kaukaiset tapahtumat, joissa esiintyi sisäinen vihollinen: petturi oli 

oman maalainen.   

5KA: [...] Sehän onkin hauskaa, että ottomaani-edustaja, joka johti ottomaaneja, 
oli syntyperää albaani, mutta tätäkään ei historia kerro, vaan se nähdään 
turkkilaisena otto (sic), eli tässäkin on, se petti meidän maan, se on maanpetturi 
se äijä, jos mennään puhuun ihmisten kanssa, jotka tietää mitä on käynyt ja 
lukenut, niin se nähdään maanpetturina se ottomanien edustaja. Se on ollut 
meikäläinen.   

Kosovon albaanit olivat 5KA:n tarinassa uhreja myös voittaessaan.  

5KA: […] Kun sanotaan aina, että sota kirjoitetaan voittajien puolesta, niin ei ole 
olemassa voittajaa sodassa, mutta aina on olemassa se joka kärsi vähemmän, niin 
tässä tapauksessa me kyllä kärsittiin enemmän, mutta päästiin silti kaiken sen 
paskan jälkeen itsenäistymään.  

Kysyttäessä, onko oikeus nyt toteutunut, 5KA vastasi: ”[...] Meidät annettiin sortaa niin 

kauan, että se autonomia-haavekin mikä meillä oli, tuhottiin. Saati sit itsenäistyminen, 

et ei.” 

Jasenovacin muistomerkistä keskusteltaessa 5KA koki sen kuvastavan omaan kansaansa 

                                                      

153 Sells 1998, 35. 
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kohdistunutta sortoa, vaikka hän ei tuntenut muistomerkin historiaa ja siihen liitettyjä 

merkityksiä. 

5KA: [...] Tässä ei ole mitään muuta kuin statementtia, että me ollaan helvetin isoja 
ja mä niin kuin tekisi mieli oikeasti, mä en ole mikään vihaaja, mutta tällainen 
oksettaa mua oikeasti sillain omalla tavallaan, että tämä kuvastaa sitä sortoa mitä 
meidän maata on sorrettu näin niin kuin, näin massiivisessa kuin tämä onkin.  

Keskustellessamme Srebrenicasta 5KA liioitteli uhrilukuja melkoisasti.154 Hän totesi, että 

bosniakit kärsivät myös paljon, mutta Kosovon tapahtumia hän piti suurempana 

tragediana, aivan kuin kilpaillen uhriudesta. Hän esitti Srebrenikan tapahtumat osana 

omaa kertomustaan.  

5KA: Siis anteeksi tämähän on, tämähän tapettiin nimenomaan bosniakkeja, eikä 
meikäläisiä, siis tuollahan tapettiin jotakin 30 000, joo kyllä, ja siis serbit teki 
tämänkin, ja tätähän ne halusi tehdä Kosovolle, vielä isommassa mittakaavassa, 
että kyllä bosniakit kärsi kanssa tosi paljon [...] Tämä vain kertoi sen, mitä täällä 
tulee tapahtumaan jos ei tulla väliin. 30 000–50 000 mun mielestä oli ilmoitettu 
jonnekin [...] Mutta ihan huikea määrä porukkaa mitä lahdattiin, voi olla että se 
on jopa mennyt satoihinkin tuhansiin. [...] Itse asiassa tosta mun suku on mennyt 
siitä vierestä kun ne on mennyt pakolaisena siellä, et siellä on ollut Srebrenican 
lähettyviltä ollaan, et mun suku on karannut piiloon myös, Kosovosta siis lähtenyt 
kuitenkin. 

Yhteiset sukujuuret 

Yhteiset sukujuuret -myytin taustalla on ajatus yhdestä kansasta, joka on jakautunut 

kolmeen eri uskontoon: ortodoksisuuteen, katolisuuteen ja islaminuskoon. 

Samankaltaisuuden perusteena on jaettu sukulinja.155 Myytti on panslavismin ideologian 

mukainen ja sitä kannatettiin Titon Jugoslaviassa, jossa mottona oli veljeys ja 

yhtenäisyys. 

Račak-kylän murhatuista keskustellessamme 4SK esitti ajatuksen yhdestä kansasta, joka 

on jakautunut eri uskontoihin, ja uskonnot vihollisuuksien syynä.  

                                                      

154 Srebrenicassa kuoli 7000-8000 miestä ja poikaa Jugoslavia-tuomioistuimen mukaan. 

155 Schöpflin 1997, 34-35. 
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4SK: […] Koska se on ollut samaa kansaa periaatteessa. Niitä ainoastaan mikä 
erotti on se uskonto. Et sä voi todistaa kaivamallakaan että onko se nyt Petteri-
serkku vai onko se Kimmo-serkku, ne on ollut naapureita, toinen on ollut muslimi 
ja toinen on ollut ortodoksi. Sit siinä on tavallaan se ongelma, et kun ne kaikki on 
samaa ihm (sic) niin kuin mun mielestä ne kaikki on edelleen samaa kansaa, samaa 
ihmistä, eri uskonto ei vaan tullut toimeen toisien kanssa ja uskontojen kanssa. 

Kun kysyin Balkanin kansojen saapumisesta alueelle, 4SK vahvisti näkemystään kansojen 

yhteisestä alkuperästä. 

4SK: No, slaavikansaahan nekin on ja sitten kanssa, kyl mä, kyl me kaikki 
vitsaillaan, että me ollaan kaikki loppujen lopuksi turkkilaisia. Että jotenkin niin 
kuin sieltä, idästä.  

4SK:lle Titon Jugoslavian aika oli hyvää aikaa ja serbit näyttäytyivät hänelle kansojen 

yhteisten juurien puolustajina. Myös 1KA:n vastaus koskien kansojen alkuperää tuki 

ajatusta kansojen yhteisistä juurista.  

1KA: Siis sen mä vaan tiedän, että kosovolaiset on ollut ennen niin kuin kristittyjä 
ja turkkilaiset on käännyttänyt sit ne niin kuin muslimi uskontoon. 

Kenties myös 3SS oli sisäistänyt veljeys ja yhtenäisyys ideologian peruslähtökohtia, sillä 

hän kertoi ajattelevansa, että ihmiset ovat kaikkialla maailmassa pohjimmiltaan 

samanlaisia. Tästä kerron enemmän kategoriassa sosiaalinen identiteetti. 

Myytit kietoutuvat toisiinsa ollen keskenään sekä yhdenmukaisia että ristiriitaisia. Ne 

valjastetaan palvelemaan jotain tarkoitusta ja niiden merkitystä muutetaan tarpeen 

vaatiessa. Nationalistisessa tarinankerronnassa myytti valjastettiin vihollisuuksien 

luomiseen: muut etniset ryhmät esitettiin langenneina serbeinä tai kroaatteina, jotka 

osmanit ovat käännyttäneet islaminuskoisiksi. Näin voitiin oikeuttaa etnisten ryhmien 

erityisyyden kieltäminen ja aluevaltaukset.156 Kenenkään haastateltavan puheessa ei 

kuitenkaan tullut esiin käännyttämis-myyttiä muodossa, jolla oikeutetaan alueiden 

hallintaa. 

5KA korosti vastakkaista näkökulmaa, eri kansojen eroavia juuria. Tästä kerron 

                                                      

156 Schöpflin 1997, 34-35; Antic (ed. Kolsto) 2005, 203-220. 
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kategoriassa sosiaalinen identiteetti (eronluonti). 

Suojavalli 

Suojavallimyytin taustalla on ajatus oikeudesta lunastaa hyvitys menneisyydessä 

tapahtuneen ja kärsimystä aiheuttaneen uhrautumisen korvaamiseksi.157 Kosovo-myytti 

on yksi suojavallimyytin versioista, kenties käytetyin ja vaikutusvaltaisin sellainen. 

Kosovon merkitystä Serbialle on selitetty sillä, että sitä pidetään serbien kehtona ja 

serbien katsotaan puolustaneen aluetta omalla verellään pettureita vastaan, joita olivat 

osmanien vallan alla musliminuskoon kääntyneet.  

Kukaan haastateltavista ei tuntenut Kosovon neitsyt maalausta. 4SK ei myöskään 

tuntenut maalausta, mutta kun kerroin hänelle, että se kuvaa Kosovon poljen taistelun 

jälkimaininkeja, hänellä oli aiheesta sanottavaa. 4SK:n puheessa esiintyi ajatus Serbiasta 

suojavallina. Suojavallimyytin mukaan serbeillä on moraalinen oikeus alueeseen, koska 

he ovat lunastaneet sen verellään ja uhrautuneet läntisen kristikunnan hyväksi. 

4SK: Niin et kuka sen vois, Kosovon äh, niin sitähän monet monesti serbit tai 
Serbiassa sanotaan, että Kosovo oli vaikea luovuttaa nyt pois, koska Kosovon 
alueella on käyty niin monta sotaa puolustaa puolustaakseen siis ylipäätänsä sitä 
Jugoslaviaa ja sitä aluetta, tai niin kuin […] turkkilaisilta, maailmansota, aika 
monesta.  

Toinen serbi-taustainen haastateltavani 3SS ei tuonut esiin Kosovon myyttistä 

menneisyyttä serbien kehtona. Hän suhtautui neutraalisti Kosovon itsenäistymiseen ja 

puolsi sen tunnustamista. Kenties näin oli siksi, että toisin kuin syyllisyyteen liittyvät 

kysymykset, Kosovon itsenäistyminen ei koske häntä henkilökohtaisesti: ”Ajattelen, että 

Kosovo ei ole ollut osa Serbiaa pitkään aikaan ja että pitäisi tunnustaa.”  

Olin olettanut, että suojavallimyytti ja siihen liittyen erityisesti Kosovo-myytti tulisivat 

vahvemmin esiin haastatteluissa. Yllätyin siitä, että aihe esiintyi vain 4SK:n puheessa ja 

että tiedonantajat eivät tunteneet siihen liittyvää tematiikkaa. Haastattelemani Kosovon 

albaanit eivät pohtineet analyyttisesti, että miksi Serbian on vaikea hyväksyä Kosovon 

                                                      

157 Schöpflin 1997, 30. 
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itsenäisyyttä, eivätkä he missään vaiheessa tuoneet esiin tuntevansa suojavallimyyttiä.  

Myyttinen kerronta 

Myyttien luonteeseen kuuluu, että ne suuntautuvat menneisyyteen kertoen siitä 

opettavaisen tarinan, jolla ei tarvitse olla totuuspohjaa. 5KA:n puheessa oli runsaasti 

myyttisiä elementtejä ja avaan seuraavaksi hänen kerrontaansa yhden tarinan kautta.  

Sotarikoksista puhuttaessa 5KA kertoi serbi-rikollisista, joka tappoivat sodassa ja jotka 

riehuvat edelleen vapaana (Haagin epäonnistuminen). Tästä esimerkkinä hän kertoi 

Ruotsissa tehdystä pankkiryöstöstä.158 Ryöstäjistä osa oli serbi-taustaisia ja he liikkuivat 

Tukholmasta varastetulla helikopterilla. Ryöstäjät jäivät kiinni pian teon jälkeen. 5KA 

kertoi tapahtuneesta tarinan, joka oli sekoitus todellisia tapahtumia ja myyttistä 

tarinankerrontaa. On totta, että monet rikollisjoukoista, jotka kunnostautuivat 

Jugoslavian hajoamissodassa, ovat jääneet tuomitsematta.159 Heillä on yhteyksiä 

rikollisjärjestöihin ja myös helikopteriryöstössä oli mukana serbi-rikollisia. Tarinasta tulee 

kuitenkin myyttinen kun siihen lisätään olettamuksia ja keksittyjä juonenkäänteitä.  

5KA:n versio tapahtumista ei ole totuudenmukainen ja hän tiedostaa itsekin sen (mun 

näkemys, varmaan salaliittoteoria), mutta koska totuus ei ole kriteerinä, tarina täyttää 

tehtävänsä identiteetin vahvistamisessa. Kertomuksessa sidotaan 1900-luvun alun 

oikeistolaisen salaseuran (Musta käsi) toimet suur-Serbian luomiseksi 1990-luvun 

sotarikoksiin ja lopulta nykypäivään.  

5KA: […] Tiedätkö sä tällaisen rikollisjärjestön kuin Musta käsi, onko sulle tuttu 
tämä? […]Sehän on täynnä niin kuin samaa porukkaa. Nehän on niin kuin kaksi 
jengiä tai Klaania, tai mitä ne nyt sitten moottoripyöräjengin tyyppistä porukkaa 
keskittynyt ja militarisoitunut sitten. […]  

Tarinassa esiintyvät pahat serbit, jotka kansainvälinen yhteisö on jättänyt 

                                                      

158 Västbergan helikopteriryöstö syyskuussa 2009. 

159 Esimerkiksi Arkanin tiikerit, yksi kuuluisimmista veritekoihin syyllistyneistä serbien puolisotilaallisista 
joukoista, ovat välttäneet tuomioiden saamisen yhtä lukuun ottamatta. Boban Arsic on ainoa tuomittu, 
mutta hänenkin olinpaikkansa on tuntematon. 
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tuomitsematta.  

Justiinsa, muistatko, nytten tämäkin kertoo Haagin täydellisestä 
epäonnistumisesta. Ruotsissa ryöstettiin se, Ruotsissa ryöstettiin nyt tässä viiden 
vuoden sisään toi arvokuljetus, pankki kautta joku, muistatko sä tätä? Tehtiin 
helikopteritse. […] Ne oli kaikki entisiä tämän ryhmän, siis ne oli serbejä kaikki ollut, 
edustanut tätä ilkeämpää. […] Sillä ei ollut varmaan mitään nimeä, mutta tätä niin 
kuin pelottavampaa armeijaa, joka tappoi jengiä, ne ollut kaikki siinä mukana, yksi 
niiden edustaja on ollut tässä tämän ryhmä johtajana. Italiassa pelattiin 2-3 vuotta 
sitten jalkapalloa Serbia vastaan Italia. Kuvakamerassa näkyy yksi näistä 
pahimmista murhaajista, serbi-fanijoukkojen kannattajana, etunokassa 
lietsomassa vihaa, Italiassa asti. Jos Haagi olisi edes puoliksikaan, edes vähän 
yrittänyt, niin ne olisi haalinut nämä pienemmätkin tekijät sotaoikeuden eteen. Ne 
on jättänyt ne omilleen ja nyt ne ryöstää ihan lyhyt aikaisen, ne ryösti venäjäl (sic) 
siellä Ruotsissa sen kulta ja kukaan ei saanut niitä kiinni.  

5KA:n mukaan pahantekijät riehuvat vapaana koska heillä on Venäjän ja Serbian 

valtioiden tuki. 

Jos nämä ei olisi jonkun valtion tukemia ja jos nämä ei olisi jonkun valtion 
rahoittamia, niin ne olisi jäänyt kiinni. Ne on mennyt helikopterilla sinne. Miten sä 
menet Suomessa tai Skandinaviassa helikopterilla sinne. Siihen ei ole kuin yksi 
vaihtoehto. Joku on maksanut jonkun sisään ja sieltä on vedetty sellaiset rahat 
jollekin järjestäjälle, että se on kannattanut tehdä ja mä uskon vahvasti, että siinä 
on ollut, tämä on mun mielipide, uskon vahvasti, että Valko-Venäjän kautta 
isketty, sinne on menty Valko-Venäjältä jotenkin, tultu Valko-Venäjälle ja Venäjän 
kautta takasin Serbiaan ja näin. Tämä on mun näkemys asiasta, mutta tämä on 
ehkä sit tätä salaliittoteoriaa mitä mä tykkään välillä lietsoa varmaan. 

5KA tiedostaa oman roolinsa myyttisenä tarinankertojana, mutta tarinan ei tarvitse olla 

totuudenmukainen. Sen tarkoituksena on tehdä ymmärrettäväksi serbien pahuus, 

kansainvälisen yhteisön epäonnistuminen ja Kosovon albaanien kärsimys. Tarinassa on 

kuitenkin oltava mukana todellisia elementtejä, jotta se olisi uskottava. Totuus ei ole 

tärkeässä asemassa, sillä tarinan tarkoituksena on toimia mielipiteiden perustelijana ja 

identiteetin vahvistajana. Kärsimystarinasta on riisuttu ajallinen dimensio: se rakentuu 

historiallisesti, mutta se on kertomus tästä päivästä joka ulottuu tulevaisuuteen. 
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5.3 Sosiaalinen ja omaelämänkerrallinen muistaminen 

Historiatietoisuuteen vaikuttaa suuresti ihmisten omakohtaiset kokemukset ja 

tarinoiden muodossa henkilöltä toiselle siirtyvät kertomukset. Jörn Rüsenin mukaan 

narratiivinen kompetenssi on historiallisen identiteetin ehto. Menneisyydestä 

muodostetaan tarinoita, mihin ihminen liittyy joko kuulijana tai kokijana.  

Sosiaalinen muistaminen vahvistaa ryhmän identiteettiä ja se voi olla myös ulossulkevaa. 

Kun empiirinen data osoittaa, että yhteisön toiminta ei kestä kriittistä tarkastelua, se voi 

kääntyä tiukemmin sisäänpäin turvatakseen olemassaolonsa.160 

Sosiaalisen ja omaelämänkerrallisen muistamisen ilmeneminen haastateltavien 

puheessa oli runsasta. Tarkastelin, kuinka usein haastateltavat puhuvat omasta tai 

yhteisön perspektiivistä. Kiinnitin huomiota heidän tapaansa perustella asioita sekä 

siihen, kuinka totuudenmukaisena haastateltavat pitivät sukulaisiltaan kuulemiaan 

tarinoita. Henkilökohtaiseen historiaan vaikuttaa ajatusrakenteet, joihin sisältyy 

spesifejä uskomuksia ja jotka eivät ole kovin akkurantteja yksityiskohtiin nähden. Näitä 

implisiittisiä teorioita leimaa se, että niistä keskustellaan harvoin.161 Haastateltavien 

puheessa esiintyy tällaisia uskomuksia, jotka esitetään totena.  

Muodostin sosiaaliseen ja omaelämänkerrallisen muistamiseen liittyen seuraavat 

alakategoriat: perhe/yhteisö, isä, sisäänpäin kääntyminen, valinnanvarattomuus, 

individualismi, kärsimys. 

Perhe/yhteisö 

Sosiaalinen muistaminen on tapa ylläpitää yhteisöllisyyttä, usein ulossulkemisen kautta. 

Esimerkiksi 5KA:n lähipiiri koostuu suvusta, jonka hän käsittää hyvin laajasti (esim. iskän 

veljen tyttären miehen serkut): ”[…] meidän kulttuurissa kuitenkin sun yhteisö on sun 

suku ja sitten kaikki ulkopuolella on muita tekijöitä.”  

                                                      

160 Schöpflin (ed.) 1997. 

161 Wertsch (ed. Seixas) 2006, 57. 
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Yhteisössä on pelisäännöt joita tulee noudattaa. Vahva yhteisöllisyys pakottaa yksilön 

toimimaan normien mukaisesti. Mitä vahvempi yhteisöllisyyden kulttuuri on, sitä 

enemmän perhe ja yhteisö vaikuttavat yksilön suhtautumiseen muihin etnisiin ryhmiin.  

Vanhempien kunnioitus oli vahvana teemana kaikissa muissa paitsi 3SS:n haastattelussa.  

Erityisesti isästä puhuttiin hyvin kunnioittavaan sävyyn. Haastateltavat pyrkivät 

toimimaan perheidensä kokemuksia kunnioittaen ja he tulevat näin ylläpitäneeksi myös 

etnisiä vihollisuuksia. 

4SK tiedostaa, että perhekeskeisyyden negatiivisena puolena on vihollisuuksien 

siirtyminen sukupolvelta toiselle. Hän sanoi, että sen ei tarvitse olla niin, mutta hän on 

itsekin osallinen vihollisuuden ylläpitämiseen kunnioituksesta vanhempiaan ja erityisesti 

isäänsä kohtaan.  

Isä  

Kaikki haastateltavat mainitsivat isän historiallisen tiedon lähteenä. Isästä puhuttiin eri 

yhteyksissä huomattavan paljon verrattuna muihin perheenjäseniin. Äiti mainittiin 

ylipäänsä harvoin haastatteluissa ja silloinkin lähinnä yleisesti vanhemmista 

puhuttaessa. Isällä vaikuttaisi olevan vahva rooli perheen päänä ja isän kauttaan 

välittynyt tieto on keskeinen osa kaikkien haastateltavien historiatietoisuutta.  

Kosovon albaani siskokset mainitsivat usein isän surun. Näin kävi esimerkiksi kun 

puhuimme Račak-kylän tapahtumista. Vaikka itse tapahtumat eivät olleet siskoksille 

tuttuja, niin kuva jota näytin, toi mieleen isän surun tuoden sodan heille läheisemmäksi. 

2KA: Sota, sota-aikaan tämä on. Mä muistan, me oltiin pieniä, telkkarista tuli just 
sotakuva, tulee mieleen tästä näin. Että monesti, me oltiin pieniä kuitenkin kun 
tultiin Suomeeseen (sic). Mutta isä aina itki kun näki uutisista Kosovon sotaa. Ja 
tämä niin kuin tuo pintaan sen muiston kun isä niin kuin katso uutisia ja itki. Me 
oltiin pieniä, et mekin katsottiin siitä sivusta, ei ymmärretty mikä vielä niin kuin 
mikä sota on. 

4SK kertoi isänsä osallistuneen sotaan. Tällä on vaikutusta hänen suhtautumiseensa 

muihin etnisiin ryhmiin ja kunnioituksesta omiaan kohtaan hän pitää yllä jakolinjaa. Hän 

käytti ilmaisuna usein sylkäisemistä: ”[…] se olisi sitten niin kuin sylkäisy tavallaan niin 
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kuin omien päälle”; ”[…] sylkeminen iskän naamaan”. 

5KA puhui isästään hyvin kunnioittavaan sävyyn läpi haastattelun ja toi esiin 

arvostustaan isän tietämystä kohtaan. Isä on 5KA:n mukaan oppinut mies ja uskottava 

lähde. 

5KA: Ootko sä valmis jos mä sanon sulle eri asioita kun olet lukenut, koska mä oon 
lukenut varmaan eri puolelta stooria kuin sä? […] Jos sä kuulet mun suusta jotain 
mikä kuulostaa hölmöltä, se voi kuulostaa hölmöltä koska mä oon lukenut sen eri 
lähteestä ja eri asian kun sä. Mun iskä […] on kyl pitänyt huolen siitä, että mä 
tiedän mitä oikeasti on tapahtunut.  

Sisäänpäin kääntyminen 

Myyttien avulla voidaan pelkistää monimutkainen menneisyys helposti ymmärrettäväksi 

hyvän ja pahan taisteluksi ja näin vahvistaa yhteisöllisyyttä. Yksinkertaistaminen 

edesauttaa koherentin tarinan luomista. Tulkintojen ja tapahtumien välillä pitäisi 

kuitenkin olla tietty kongruenssi. Kun tulkintojen ja empiirisen datan välillä oleva kuilu 

kasvaa liian suureksi, yhteisö voi kääntyä tiukemmin sisäänpäin turvatakseen oman 

olemassaolonsa perustan ja vastustaa muita tulkintoja yhä kiivaammin. Bosnian serbien 

suhtautuminen sotatapahtumiin on esimerkki tällaisesta torjunnasta.162 Todellisten 

tapahtumien ja Bosnian serbien kärsimystä korostavien myyttien välillä on niin suuri 

kuilu, että sitä ei voi selittää, joten yhteisön ulkopuolelta tulevat serbien syyllisyyttä 

korostavat näkemykset kielletään. Niinpä esimerkiksi mediaa syytetään yksipuolisen 

kuvan luomisesta, syyllisyyttä pyritään tasapäistämään (kaikki sotivat, kaikki yhtä 

syyllisiä), kansainvälistä yhteisöä pidetään puolueellisena ja turvaudutaan 

salaliittoteorioihin. 

Serbi-yhteisöllä on ollut merkittävä vaikutus 4SK:n mielipiteeseen: hän ei hyväksy 

Kosovon itsenäisyyttä, vaikka oma järki sanoisi ehkä toista.  

4SK: […] Koska se olisi sitten niin kuin sylkäisy tavallaan niin kuin omien päälle. En 
osaa sanoa, se on niin kuin ainoastaan sen takia koska siellä on, siis kyllä mä oon 
sitä mieltä, että jos on enemmistö jossain, niin sitten niillä kuuluu olla hyvä, niin 

                                                      

162 Schöpflin 1997,23. 
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kuin hyvä olla, ja niitä kuuluu kuunnella. Ja siinä ne on tehnyt ehkä väärin, en ole 
kukaan tuomitsemaan miten se Kosovo aikaisemmin niin kuin se alue on hoidettu 
ja muuta, mut niin kuin totta kaihan se on iso pala. En tiedä, se on kaksipuoleinen 
juttu ja enkä mä, mä yritän olla sitä niin kuin miettimättä ja en halua. 

Tällaisissa tilanteissa se, että ei halua ajatella asiaa voi olla merkki sisäänpäin 

kääntymisestä: yhteisö kieltäytyy ottamasta vastaan kritiikkiä ulkoapäin etenkin silloin, 

kun kritiikki osuu ja uppoaa. 4SK mainitsi, että hän ei halua kuulla puhuttavan pahaa 

serbeistä tai kroaateista. Hän ei kestä sodan osapuolten kriittistä tarkastelua, koska 

kokee sen henkilökohtaisena hyökkäyksenä. 

4SK: Käytiin kerran lukiossa jolloin mä oikeastaan lähdin kesken tunnin, koska sekin 
oli sit taas semmoista että serbit on pahoja ja serbit teki sitä ja serbit teki tätä ja 
niin. Se oli kyllä profess (sic) siis opettajasta professorista tai mikä nyt opettaja, et 
se oli varmaan sen niin kuin sen syy koska ei kaikki opeta sitä niin. Mutta silloin mä 
en sitä sitten sietänyt ja mä nousin sitten ja lähdin menemään koska eihän se ole 
sillain helppoa, kuitenkin mä oon puolet puolet. 

4SK:lla on vahvoja mielipiteitä ja hän on sisäistänyt serbi-yhteisön myyttejä osaksi omaa 

historiatietoisuuttaan. Toisinaan hänen kertomuksensa ja tietämyksensä asioista eivät 

ole yhdenmukaisia. Tämä voi tuntua raskaalta ja saada välttelemään aihepiiriä.  

Valinnanvarattomuus 

4SK:lla on omakohtaisia muistoja sodasta. Hänen monietninen perheeseensä joutui 

maansisäiseksi pakolaiseksi kun hän oli noin neljä vuotias. Heidät karkotettiin Kroatiasta 

ja perhe asui Serbiassa kuutisen vuotta ennen Suomeen muuttamista.  

4SK ei tunnistanut Ante Gotovinaa nimeltä, mutta kun kerroin että hän oli yksi Operaatio 

Myrskyn toteutuksesta vastaavista kroaatti-komentajista, hän kertoi olleensa yksi 

karkotetuista. 

4SK: Niin mä oon osallistunut siihen, ja ollut, Myrskyyn siis. Et mä olin yksi niistä 
siinä jonossa. […] no on siitä niin kuin pitkästä linjasta, linjastosta, ja sitten tota 
ihan siis välähdyksiä siis, me oltiin, no se oli siitä alkumatkasta kun me lähdettiin 
sieltä kansallispuistosta semmoisella pikku junalla, joka edelleen, tai se oli 
junabussi, semmoinen joka edelleen pyörii, siis siellä kansallispuistossa turistit 
menee sillä niin. Niin sitten niin kuin ängettiin kaikki me niin kuin lapset ja vaimot 
ja naiset niin, niin muistan siitä semmoisia välähdyksiä ja just et lapset itki ja ei 
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ollut ruokaa, mutta en niin kuin muista et monta päivää se kesti ja en muista niin 
kuin, mutta niin kuin välähdyksiä kyllä. 

4SK:n perheen monietninen tausta lisäsi tragediaan oman säväyksensä. Äidin kroaatti-

veli ja isä taistelivat samalla seudulla vastakkaisilla puolilla. 4SK:n näkemys aiheeseen oli, 

että tilanteessa ei ollut valinnanvaraa.  

4SK: [...] Sit kun joutui lähtemään sotaan, niin sit joutui. Siinähän kerättiin ne 
miehet, ei siinä ollut valinnan varaa jos tulee koputtamaan oveen, niin sitten 
lähtee. Ja sit eno menee, ja sit vaan niin kuin mun iskäkin sanoi, että sit toivoo vaan 
ettei eno tule vastaan. Eno on kroatialainen. 

4SK:n perustelu noudattaa konstruktivistisen etnisyysteorian logiikkaa, jonka mukaan 

yksilö ei pysty kontrolloimaan etnisyyteen perustuvaa konfliktia, koska etnisyys on 

yksilön ulkopuolinen attribuutti. Lähestymistapa mahdollistaa armollisuuden 

vastapuolella taistelleita kohtaan: heidän oli pakko taistella, halusivat tai eivät. Vaikka 

4SK on katkera kroaateille, hän pitää yhteyttä myös äidin puoleiseen sukuun. Hän pystyy 

antamaan osittain anteeksi, koska ajattelee ihmisten olleen pakotettuja sotimaan. 

Individualismi 

3SS ei ottanut esiin omia tai perheensä kokemuksia sodasta haastattelun aikana. Hän 

mainitsi kuitenkin useaan otteeseen keskustelleensa aiheesta vanhempiensa, 

isovanhempiensa ja sukulaistensa kanssa. Vaikka perheessä on keskusteltu Jugoslavian 

menneisyydestä, hän ei ole omaksunut vanhempiensa mielipiteitä sellaisenaan. 

Vaikuttaa siltä, että hän on ollut tiedon suhteen kriittinen ja perheen vaikutuspiiri on 

siten ollut rajallisempi. Kun kysyin, kuinka sota alkoi Kosovossa, 3SS:n vastauksesta kävi 

ilmi, että isän mielipide vaikuttaa, mutta ei sanele, mitä hän ajattelee. 

3SS: No tosta mä oon kuullut vähän eri versioita. Isältä olen kuullut että kosovot 
(sic) ovat sen aloittaneet, mutta muilta olen saattanut kuulla että serbit ovat 
aloittaneet, että tämä on mulle vähän, vähän harmaata aluetta. En osaa sanoa, 
olen kyllä keskustellut tästä itse Kosovon sodasta. 

3SS:n perheessä on rikottu tabu etnisyyteen perustuvasta vihanpidosta: 3SS:n sisko 

seurustelee Kosovon albaanin kanssa. Aluksi vanhemmat suhtautuivat seurusteluun 

kielteisesti, mutta ovat sittemmin 3SS:n mukaan tottuneet siihen.  
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3SS: Äiti oli ja isäkin oli eka todella sitä vastaan. Ensin äiti leppyi aika nopeasti, tai 
ei hän ollut vihainen mutta sillein että oli ok asian suhteen heti kun pääsi 
tutustumaan ihmiseen, jonka jälkeen sitten isä kyllä teki samoin, että kyllä hänkin 
siitä. 

Serbin ja Kosovon albaanin seurustelu ei kaikissa perheissä olisi suvaittavissa. Siskon 

vanhempia uhmaava toiminta ja 3SS:n haastattelusta esiin noussut itsenäisyys ja 

kriittinen suhtautuminen vanhempien mielipiteisiin viittaavat individualismiin. Tässä 

tapauksessa se merkitsee sitä, että yhteisöllä on rajallisempi vaikutus yksilöön.  

Kärsimys 

Kaikki haastateltavat toivat esiin oman etnisen ryhmän kärsimystä, mutta 5KA erottui 

siinä, että hän kertoi lähipiirilleen tapahtuneista asioista. Muut haastateltavat kertoivat 

varovaisemmin, vähemmän ja neutraalimpaan sävyyn henkilökohtaisia asioitaan.  

5KA:lle Kosovon albaanien kärsimys on kollektiivista, mittavaa ja lähipiiriä koskettanutta. 

5KA: Mun esimerkiksi mun serkku, eli mun iskäni toiseksi vanhimman veljen tytär, 
meni naimisiin yhden yhden tosi tosi (sic) ihanan miehen kanssa ja sen serkut, 
tämän miehen kaksi serkkua, sodan aikana olivat olleet jossain rajakylällä, jossain 
nyt en tiedä missä, ja ne oltiin sitten silminnäkijöiden mukaan tienposkelta pistetty 
siihen eka, niiltä oltiin kysytty että mistä te ketä te ootte ja ne oli sanonut, että me 
ollaan tätä. Ne oli ottanut housut niiltä pois ja katsonut että se on ympärileikattu 
ja siihen joenpenkkaan laittanut luodin päähän, että tämä oli se miten ne poistui 
sieltä. Tämä on vain yksittäistapaus, joka koskee mun lähimmäisiä. Tällainen 200 
ihmisen teloitus jossain vuorella, mä en tiedä milloin tämä on tapahtunut, 
kuulostaa vaan että siellä on ollut mielipuolinen päätös jossain tullut, mitä 
luultavimmin idästä. 

Haastateltavan isoisä veljineen kuolivat sodassa. Perhetragedia on haastateltavalle 

merkityksellinen ja siihen liittyy suuri tunnelataus. Kertomuksessa nousee esiin 

menettämisen tematiikka: Serbit tulivat maalle, joka ei heille kuulu; isoisä veljineen 

menetti henkensä; haastateltava menetti isoisänsä.  

5KA: Niin, eli homma toimi niin, että […] isoisä oli omisti ne maat missä me asuttiin 
veljiensä kanssa, tehnyt sen niin kuin omasta selkärangasta, että ne pystyy 
omistamaan sen kaiken ja niiden kaikkien sotien jälkeen niin, mulla meni tunteisiin 
toi, niin nämä tuli nämä serbit tuli meille nämä “hyvät” joukot tuli ja sanoi mun 
sukulaisille [...] että teillä on kaksi päivää aikaa lähteä menemään tai muuten ne 
tulee ne toiset joukot ja tän toiset joukot tunnettiin just tästä yltäpäältä 
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murhaamisesta. Mun isoisä ja sen kaksi veljeä, jotka olivat 80 ja 90 hujakoilla, iso 
mun isoisä oli vanhin ja se oli siis jo yli 90, niin ne oli sanonut, että enää ei pysty. 
Mun serkku joka on nyt 35 nyt 36, niin se sanoo, että vaari sanoi että se ei enää 
pysty, että se on sotinut jo kaksi sotaa, se on juossut jo niin paljon pakoon, että se 
ei enää pysty. Se on rakentanut omakotitalon ja nyt joku haluaa viedä senkin pois. 
Muut lähti, paitsi nämä kolme ja ne ammuttiin siihen pihalle. 90 vee.  

5KA:n mukaan Eurooppa ei auttanut Kosovoa, koska albaanit ovat muslimeja ja heitä 

sorretaan tämän vuoksi edelleen. Hän esitti Kosovon albaanit Jugoslavian ainoina 

muslimeina huomioimatta bosniakkeja, joihin hän viittaa puhuessaan 

montenegrolaisista. 

5KA: [...] mutta kun kyseessä oli muslimivaltio, mitä Euroopassa ei ole ollut kuin 
yksi, Albania, ja kansana vain yksi, me albaanit, ja montenegrolaiset joo, mut 
pääasiallisesti me ollaan se yksi iso ryhmä, jota kukaan ei oikein ole ikinä 
hyväksynyt ja edelleenkin Albania on aika sellainen jos mietit sitä poliittiselta 
kannalta, niin sehän on aika lailla yksin. 

Holokausti-vertausta käytetään eri yhteyksissä, kun halutaan kuvailla erityisen kamalaa 

kollektiivista kokemusta.163 5KA teki juuri näin, kun hän halusi tehdä kärsimyksen 

mittavuuden ymmärrettäväksi. Tuolloin hän vertasi Kosovon albaanien kokemuksia 

holokaustiin.  

5KA: […] Tämähän on, fasistit tuki toisiaan, slaavit tuki toisiaan, me oltiin ainoat 
muslimit, kuka tukee muslimeja? Se oli vähän niin kuin, mä näen sen sillain, et se 
oli vähän niin kuin juutalainen joskus Saksassa aikoinaan.  

5.4 Sosiaalinen identiteetti 

Sosiaalinen ja omaelämänkerrallinen muistaminen liittyvät läheisesti yhteen identiteetin 

kanssa. Omaelämänkerralliset tapahtumat ja yhteisön (perheen, suvun, kansan jne.) 

kokemukset ovat osa omaa kertomusta ja siten osa sosiaalista identiteettiä. Sosiaalinen 

muistaminen pitää sisällään tiedostamatonta ja tietoista muistamista. Tiedostamaton 

muistaminen näkyy yhteiskunnan rakenteissa: laeissa, kielessä, tavoissa ja normeissa. 

Tietoinen muistin käyttöä esiintyy muun muassa instituutioissa kuten koulussa ja 

                                                      

163 Schöpflin 1997, 30-31. 
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museoissa, sekä poliittisissa ja sosiaalisissa ja uskonnollisissa yhteisöissä. Sosiaalinen 

identiteetti rakentuu ja sitä ylläpidetään tiedostamattoman ja tiedostetun muistamisen 

välimaastossa. 

Jugoslaviasta kotoisin olevien nuorten sosiaalinen identiteetti on rakentunut 

transnationaalisesti useiden kulttuurien vaikutuspiirissä. Siihen vaikuttaneita tekijöitä 

ovat muun muassa perheen etninen tausta ja suhtautuminen menneisyyteen sekä 

kokemukset Suomessa asumisesta. Kiinnitän huomiota haastateltavien tapaan puhua 

edellä mainituista asioista sekä identiteetin konkreettisiin ilmenemismuotoihin, kuten 

symbolien ja rituaalien harjoittamiseen sekä käytänteisiin. 

Sosiaalinen identiteetti määritellään suhteessa muihin ja rajapinnan muodostavat muut 

ryhmät. Tutkimuksessani rajapinnan muodostaa etnisyys. Tarkastelen, kuinka 

haastateltavat puhuvat muista etnisistä ryhmistä ja kuinka he erottautuvat niistä. 

Muiden ihmisten suhtautuminen meihin vaikuttaa siihen millaisen identiteetin 

valitsemme, joten nostan esiin myös haastateltavien kokemukset heihin kohdistuvista 

ennakkoluuloista. 

Muodostin sosiaaliseen identiteettiin liittyen seuraavat alakategoriat: 

transnationaalisuus, positiivinen etninen identiteetti, suomalaisuus, ulkopuolisuus, 

vanhempien auktoriteetti, itseen kohdistuvat ennakkoluulot, samankaltaisuus, 

eronluonti, etno-uskonnollisuus. 

Transnationaalisuus 

Transnationaalisuus on osa haastateltavien itsemäärittelyä. He olevansa sekä 

suomalaisia että etnisen ryhmänsä edustajia, ja valitsevat kulloiseenkin tilanteeseen 

sopivan identiteetin: ”Jos olen Serbiassa, niin omaksun ihan kaiken sieltä, että silloin 

suomalaisuus jää Suomeen, mutta sit kanssa sama juttu toisin päin.” (3SS)  

Haastateltavat vaikuttavat hyvin tietoisilta kulttuurieroista ja he puolustavat itselleen 

tärkeitä arvoja molemmista kulttuureista. Transnationaalisuus aiheuttaa myös 

ulkopuolisuuden kokemusta: suomalainen yhteiskunta ja kaveripiiri voi pitää perheen 

tapoja poikkeavina ja toisaalta taas omat vanhemmat voivat olla hyväksymättä 
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suomalaisia tapoja. Sama tilanne voi olla vastassa entisessä kotimaassa.  

Positiivinen etninen identiteetti 

Haastateltavat kertoivat etnisestä taustastaan lähes yksinomaan positiivisia asioita. 

Suomalaisesta kulttuurista poikkeavia tapoja saatettiin mainita ohimennen, mutta 

samalla tuotiin esiin, että itse oltiin asian suhteen eri mieltä: ”…Kosovossa asutaan 

yhteisössä niin kuin mä sanoin, että suvut keskenään ja sitten naitetaan eri sukuihin. 

Vähän jännä, mut hyväksytään.” (5KA) 

Kun pyysin siskoksia kertomaan yleisesti entisen Jugoslavian alueen kansojen 

kansanluonteesta, he mainitsivat Kosovon albaaneista vain hyvänä pitämiään piirteitä.  

2KA: […] on aina halunnut pärjätä kaikessa asiassa ja itsenäinen ja tällainen 
menestyvä ja semmoinen että äänessä, että ei vetäytyvä ja lähtee jokaiseen 
mukaan ja on kiinnostunut muistakin asioista kun omasta uskonnosta. […] 
temperamenttisia […] ja todella semmoisia, ollaan semmoista sorttia, että 
auttavaisia. Jos toisella perheellä esimerkiksi on huonosti asiat ja sulla on vähän 
paremmin asiat, niin autetaan toista vaikka rahallisesti tai sitten ruoallisesti, että 
viedään sinne jauhot ja että pärjää eteenpäin sen elämän. 

1KA: Puhelias aina töissäkin ja aina valmis lähtee niin kuin liikenteeseen ja 
tekemään. […] Itse, jos omasta uskonnosta vaikka senkin, että vanhan ihmisen 
kunnioitus. Antaa tilaa istumaan, vaikka joku bussitilanne, eikä itse siihen istu. 

4SK sanoi kokevansa itsensä enemmän balkanilaiseksi kuin suomalaiseksi, joka osoitti 

hänen arvostavan etnistä taustaansa suuresti.   

4SK: [...] Enemmän balkani kuin suomalainen. Että mutta kyllä mä niin kuin siinä 
välissä oon jossain että, kyllä on kuitenkin kun on asunut 13 vuotta Suomessa, niin 
kyllä on joitain piir (sic) piirteitä on niin kuin tullut Suomesta ja mä oon yrittänyt 
pitää niin kuin tavallaan positiiviset asiat Suomesta, niin kuin ottaa haltuun ja sit 
kuitenkin säilyttää niin kuin temperamenttisuuden ja jotkut semmoiset asiat, mistä 
ei halua luopua. 

Suomalaisuus 

Suomalaisuudesta ei puhuttu yhtä ylistävään sävyyn kuin etnisestä ryhmästä. Vaikka 

suurimmaksi osaksi suomalaisuuteen suhtauduttiin neutraalisti, toisinaan 

haastatteluista nousi esiin myös kriittisiä sävyjä. Esimerkiksi 4SK toi esiin yhteisöllisyyden 
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puutteen suomalaisessa kodissa: ”[…] että suomalaisessa perheessä 18 vuotta, niin 

onnea niin kuin elämään, että se on ihan normaalia.”  

Kosovon albaani siskoksille oli tärkeää määritellä itsensä suomalaiseksi. 

suomalaisuuteen liitettiin positiivisia konnotaatioita ja ajatus edistyksestä. Koulutus, 

tasa-arvo ja työllisyys olivat tärkeitä teemoja keskustelussa. 2KA puhui myös vapaudesta 

valita vaatetus tärkeänä edistyksen symbolina. 

2KA: Sanoisin ennemmin suomalaista, että Kosovossa olisi ehkä ollut eri tilanne, 
että mä olisin ollut Kosovossa, niin mulla varmasti ei olisi ollut varaa käydä koulua 
loppuun esimerkiksi, mä oon kuitenkin käynyt merkonomikoulutuksen täällä 
Suomessa ja Kosovossa varmastikaan ei olisi ollut varaa, […] työllistyminenkin olisi 
vaikeaa. […] Kosovossa eletään eri aikaa kuitenkin, että me ollaan sielläkin vapaita 
mutta se olisi erilaisempaa kuin täällä. […] Meidän ajattelutapa on ihan erilaista 
kun taas Kosovossa ja no vaatetus, mitä vaatetukseen tulee niin siellä ollaan 
kanssa niin kuin edistytty tosi paljon että siellä pukeudutaan melkein saman lailla 
kun Suomessa. […] Mutta sit se ajattelutapa, miten he ajattelevat siellä niin kuin 
naisen, kun taas Suomessa nainen niin kuin on yhtä arvokas kuin mies, kun taas 
Kosovosta on toiste päin. […] Niin pidän kuitenkin kiinni että olen nainen ja mulla 
on oikeuksia myös kuin miehellä. 

1KA: Mullakin on ehkä noi samat. Ja sekin, että silloin aikaisemmin kun puhuttiin 
siitä että pystyisinkö muuttamaan sinne, niin en mä usko että mä muuttaan 
pystyisin. Että pystyisin niin kuin suunnilleen pari kuukautta olla lomalla ja sit 
takaisin, kun täällä on kumminkin työ ja kaverit ja perhe. 

5KA kertoi, että suomalaiset ystävät vanhempineen pitävät häntä suomalaisena mutta 

hän ei itse voi määritellä omaa kansallista identiteettiään niin yksiulotteisesti. Hän ei 

puutu ulkoapäin tulevaan määrittelyyn, koska kokee että se olisi epäkunnioittavaa 

ystäväperheitä kohtaan.  

5KA: […] Meikäläiset näkee mut suomalaisena ja moni mun suomalainen niin kuin 
varsinkin monen suomalaisen ystävän vanhemmat kutsuu mua suomalaiseksi. 
Mutta ja mä en ikinä erkaannukaan siitä koska se olisi törkeätä sanoa, että en mä 
ole niin kuin sä, kun sä olet mua suojellut niin monta vuotta. 

Ulkopuolisuus 

5KA:n puheessa esiintyi usein ulkopuolisuuden kokemus. Hän kokee tulevansa torjutuksi 

muiden Suomessa asuvien Kosovon albaanien taholta, koska hän on sopeutunut hyvin 

suomalaiseen kulttuuriin (ystäväpiiri, pukeutuminen, suomen kieli) eikä hän vietä niin 
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paljon aikaa kosovolaisten kanssa kun yleensä on tapana. Hän ei myöskään koe olevansa 

täysin suomalainen, vaikka kaverit ja heidän vanhemmat pitävät häntä suomalaisena.  

5KA kertoi, että hänen perheenjäseniään ei mielletä Kosovon albaaneiksi koska he ovat 

sulautuneet suomalaiseen yhteiskuntaan kielellisesti ja ulkonäöllisesti. Hän on luonut 

kaveripiirin suomalaisista ja muista maahanmuuttajista ja eroaa siinä Kosovon 

albaaneista, jotka viettävät enemmän aikaa sukunsa kanssa. 5KA korosti kuitenkin 

olevansa ”kossu” siinä missä muutkin ja todisteena tästä esitti albanian kielen 

erinomaisen hallinnan. Kieli on hänelle keskeinen osa Kosovon albaani-identiteettiä ja 

perheessä sitä pidetään suuressa arvossa. 5KA otti kielen puheeksi useaan otteeseen 

haastattelun aikana. 

5KA: […] Usein itse asiassa meidän perheenjäseniä ei edes mielletä meidän muiden 
toimesta albanialaiseksi sen takia että kun me puhutaan vähän parempaa suomea 
ja [...] totuus siinä on se, että oikeastaan me puhutaan parempaa albaniaakin kuin 
ne ja parempaa suomeakin kuin ne. […] Silti mun omat ei oikein hyväksy mua oikein 
omakseen kun mä en ole viettänyt niiden kanssa sitä kaikkea aikaa, vaan mä oon 
luonut itselleni kaveri- ja ystäväpiirin mikä on mulle läheisiä ja kenen kanssa mä 
oon kokenut asiat. Että siinä mielessä mä eroan sitten perus kossuihin, että ne 
viettää oikeasti aikaansa serkkujensa kanssa aika paljon. […] Mä jouduin haalia 
mun ystävät suomalaisista ja muista ulkomaalaisista ketkä oli mun kanssa 
samanmielisiä ja mua ihan kutsutaan tietyissä meikäläisten piireissä 
suomalaiseksi, vaikka voin sanoa, että albaniaksi pystyn väitellä niitä paremminkin 
itse asiassa. Meidän faija kun on opettanut, tiukka kuri kun on ollut, että vain 
albaniaa kotona ja muualla voi sitten puhua suomea tai englantia ja se pätee 
pääasiallisesti ja aina kunnes tulee kielimuuri ja ei osaa löytää sitä sanaa 
albaniaksi. 

Vanhempien auktoriteetti 

Balkanin kulttuureissa perhe on ensisijainen, yhteisöllisyys vahvaa ja vanhempien 

kunnioitus tärkeää. Useassa yhteydessä kävi selväksi, että vanhemmilla on 

haastateltaviin suuri vaikutus.  

Keskusteltaessa suomalaisesta ja kosovolaisesta elämästä ja tapakulttuurien 

erilaisuudesta 2KA kertoi isän hyväksyneen lastensa suomalaistumisen. Siskoksien on siis 

täytynyt saada isältään suostumus suomalaisen elämäntavan harjoittamiseen. 
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2KA: Silloin kun me tultiin Suomeeseen (sic), niin meidän isä eli pitkän aikaa 
kosovolaista elämää. Ja me tultiin kuitenkin kanssa pienenä tänne näin, että me 
alettiin melkein saman tien niin kuin tottua Suomen kulttuuriin, että oli semmoisia 
jotain asioita mistä niin kuin tuli kinaa isän kanssa. Että ensimmäinen asia on 
vaatetus, mistä niin kuin oli aikaisemmin kun oltiin pieniä, ei saatu pukea niin 
lyhyttä, että nyt sitten taas sitä ongelmaa niin kuin ei ole enää ollut. Että meidän 
isäkin on huomannut että asutaan Suomessa ja eletään maan tavoinkin suurin 
piirtein, niin kuin aika paljon kuitenkin, Suomen tavoin. Että sitä ongelmaa ei enää 
ole, että isäkin on niin kuin antanut meille oman vallan. Mitä myös monella 
suomalaisella naisella on myös meilläkin on, vaikka ollaan Kosovosta, tullaan 
sieltä. […] Aikaisemmin isä oli jyrkkä ja vastaan sitä että on poikaystävä mutta 
nytten (sic) se on isälle ihan normaalia että seurustellaan ja erotaan ja taas 
seurustellaan ja se on normaalia. Että siinä ollaan vapaita. 

Vaikka siskokset korostivat suomaisuuttaan ja vapauttaan aiemmin, naimisiin menosta 

puhuttaessa tuli ilmi, että vanhemmat ottavat osaa parinvalintaan: he haluavat lapsilleen 

puolisoksi Kosovon albaanin. Vaikka siskokset pitävät itseään ensisijaisesti suomalaisena, 

heillä on vahva side kosovolaiseen kulttuuriin vanhempien kunnioituksen kautta.  

2KA: Kyllä vanhemmat on kuitenkin aika paljon painostanut pai (sic) painottanut 
siihen että ota oman maalainen koska sitten tulee niin kuin just näitä erilaisia 
ongelmia kun on eri maalainen. Että vanhemmilla taas on se että he ajattelevat 
Kosovon tavalla että kosovolainen pitää olla. Että sit jos mä nyt ottaisin jonkun 
suomalaisen miehen, niin kyllä ehkä ne suostuisikin siihen niin ajan myötä, mutta 
ei olisi ehkä semmoinen reaktio mikä taas olisi kosovolaismiehessä, kun otan 
kosovolaisen miehen, että on kielelliset ongelmat ja uskonnolliset ongelmat mitä 
niin kuin rajoittaa sitten, niin kuin vanhemmat ajattelee eri tavalla kuin me. 

Itseen kohdistuvat ennakkoluulot 

Kosovon albaani siskokset ja 3SS ovat kokeneet, että heihin kohdistuu ennakkoluuloja. 

Heistä ihmisiin pitäisi suhtautua avoimesti ja yksilöinä ja menneisyyden ei pitäisi antaa 

määrittää tulevaisuutta. 

Kosovon albaani siskokset kertoivat joiden suomalaisten suhtautuvan heihin 

epäluuloisasti.  

1KA: […] Jotkut niin kuin on tosi epäluuloisia tai varovaisia että miten ne niin kuin 
on sun kanssa, mutta sit kun ne on niin kuin päässyt vähän siihen sun sisältöön, 
niin sit ihan eri niin kuin tyyppiä. […] Mä muistan, mulla oli vastaanotto esiintyä 
haastat (sic) työhaastattelussa, kun mä menin aloitin uuden työn. Kun mä 
esittäydyin koko ryhmälle, niin ilme oli niin kuin että suu auki. Sit mä heti niin kuin 
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siihen painotin että joo että, että muistakaa kaikki ei olla samanlaisia. Että jos 
vähän aikaa sitten oli uutisissa se tilanne ja lehdestä luki rivien välistä niin, se ei 
tee se ei tee meistä kaikista samanlaista. Että ei kannata niin kuin ennakkoluulolle, 
että olla kauheata voi hirveätä, tällainenko meillä on nyt töissä. 

2KA: Että sekin riippuu suomalaisesta. […] Kun viime aikoina ollut, tapahtunut 
kaikenlaista, että kosovolaiset on tehnyt täällä Suomessakin niin kuin se pommi-
isku joka tapahtui, kosovolaiseen kohdistu. Niin niin tota noin niin, silloin muistan 
varsinkin että oli semmoista […] kun sai kuulla että oli kosovolainen, niin 
vastaanotto oli ihan eri kun ennen tätä tapahtumaa. […] Mut sekin on vaikka niin 
kuin, ihan ihmisestä riippuu, voin sanoa näin että, kaikilla on erilainen 
ajatusmaailma. 

3SS kokee raskaana itseensä kohdistuvat ennakkoluulot ja hänen on mieluisaa olla vain 

sellaisten ex-jugoslaavien kanssa, jotka eivät syyllistä häntä tapahtumista. Hän mainitsi, 

että hänen on ollut helppoa olla tekemisissä kroaattien ja montenegrolaisten kanssa, 

koska he ovat ”leppoisia” eivätkä ole maininneet ”sanaa sodasta tai mitään pahaa”. He 

myös ”ymmärtävät että mitä on tapahtunut, niin sitä ei voi enää muuttaa ja toivon 

mukaan ymmärtävät myös sen että, ettei se ei ollut kaikkien tahto, loppupeleissä”.   

Bosniakkeihin 3SS:llä on vaikea suhde, koska he ovat hänen mukaansa katkeria 

tapahtuneesta ja hän kokee heidän taholtaan torjuntaa. 3SS:n tapaamat bosniakit ovat 

kuitenkin aina olleet ystävällisiä häntä kohtaan, eivätkä he ole osoittaneet suoraa 

vihamielisyyttä.  

3SS: Ei olla sen enempää yhteyksissä ja mulla on sellainen tunne että eivät pidä 
musta. Että he on kanssa aika isänmaallisia ja ovat perehtyneet historiaan tosi 
hyvin ja tietävät (lause jää kesken). 

Minä: Joo, mistä sä sitten aistit että he ei pidä susta? 

3SS: Ihan vaan käytöksestä ja siitä että he ylistävät sitä omaa omaa tota 
kansaansa ja sitten myöskin näitä juurikin esimerkiksi Srebrenican niihin että mitä 
siellä on tapahtunut ja miten kauheata ja miten serbialaiset ovat pahoja. Niin ihan 
vain pelkästään tästä. Ei ole koskaan mulle kukaan mitään päin naamaa sanonut, 
eikä ollut millään tavalla ilkeä, että on aina tosia mukavia ja näin, mutta on vaan 
sellainen tunne. 

Kun kysyin 3SS:ltä voisiko hän olla ystävänä, työkaverina tai naapurina entisestä 

Jugoslaviasta tulevien kanssa, hän suhtautui asiaan positiivisesti, mutta oli samalla 

huolissaan itseen kohdistuvasta torjunnasta. 
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3SS: Mullahan ei olisi sitä mitään vastaan. Mun mielestä olisi mukavakin että jos 
olisi omasta kotimaasta tai sieltä päin, mutta sitten tietenkin ei olisi mukavaa jos 
he ajattelisivat mun kansasta tai minusta jotakin pahaa. Että siinä on se tietenkin. 

Samankaltaisuus 

Balkanin kansoista keskustellessa haastateltavat puhuivat myös etnisten ryhmien 

samankaltaisuudesta. Vertauskohtana käytettiin suomalaisuutta, joka esitettiin viileänä 

ja rationaalisena vastakohtana Balkanin tulisuudelle ja emotionaalisuudelle.  

Kun kysyin mitä Kosovon albaani siskokset ajattelevat kroatialaisista, 2KA ei halunnut 

ensin vastata mutta taipui siskon osallistuttua keskusteluun toteamaan, että heissä on 

yhteisiä piirteitä. 

2KA: Mulla ei ole kroatialaisia kavereita, niin ei voi sanoa millaisia he ovat. 

1KA: Ei, no ehkä ne on vähän samanlaisia sillä kyllä nekin antaisi (istumapaikan). 

2KA: No ei mulla ainakaan mitään oikeastaan tule kroatialaisista, koska mulla 
itselläni ei ole kroatialaisia ystäviä. Mutta mä luulen kuitenkin, että kun on kyse 
kuitenkin Balkanin maista, niin että saattaa olla ihan samanlaisia kun me. 

4SK:n mielestä Balkanin kansat ovat keskenään hyvin samanlaisia. Hänen tarinaansa 

sopii ajatus yhdestä kansasta joka on jakautunut kolmeen eri uskontoon. 

4SK: No mä sanoisin, että serbit, kroaatit, siis kaikki ne sieltä on ihan samoja, koko 
Balkanin alue. [...] Itsepäisiä, temperamenttisia, tosi temperamenttisia, iloisia, 
puheliaita, tämmöisiä touhuajia ja myös niin kuin erilainen kuva kuin suomalaisilla 
niin kuin semmoisesta vastuullisuudesta, eli just näistä tapaamisista ja muista, 
niillä on ihan eri mielikuva siitä. Ne on vähän niin kuin jenkeissä että small-talkia 
enemmän ja enemmän niin kuin seurustelullisempia. [...] Kaikki samoja mun 
mielestä ei niissä ole, siis niin kuin mä sanoin, siitä on niin pieni aika, kaikki on ihan 
samaa. Niillä on vaan se eri uskonto ja ehkä eri koti niin kuin perinteet ja muut ja 
ehkä joku on kasvatettu tiukemmin patrioottisesti ja toinen ei, mutta 
pääsääntöisesti tällein kaikki samoja. 

Eronluonti 

Haastatteluissa oli eri ryhmien välistä eronluontia. Yksi tällaisista oli jako kristittyihin ja 

muslimeihin. Myös etnisten ryhmien välistä eronluontia esiintyi. Erilaisuudesta puhuttiin 

sekä neutraalisti että asenteellisesti. 
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3SS:n isä on ortodoksi, mutta hän ei itse äiteineen ja sisaruksineen kuulu kirkkoon. 

Etnisten ryhmien välisistä eroista puhuttaessa 3SS mainitsi muslimien ja ortodoksien 

eron. Eronteosta huolimatta 3SS puhui tuntemistaan muslimeista kunnioittavaan sävyyn. 

Puheesta on havaittavissa, että hän huomioi erilaisuuden tuomitsematta sitä 

huonommaksi. Hän pitää uskontoa keskeisenä osana Balkanin kansojen identiteettiä eikä 

välttele ryhmien välisten erojen pohtimista. 

3SS: No kaikilla on sama varmastikin se että heillä on oma vahva mielipide juuri 
siitä että miten asiat on edennyt siellä ja päätynyt. Mutta eriä, niin bosnialaiset 
on, heillä on tämä, joillakin on tämä muslimitausta niin, tai mulla on sellainen 
käsitys ainakin näistä ihmisistä kenet mä tunnen niin, että he ovat kunnon 
muslimeja he tekevät mitä heidän uskontoon kuuluu. Mutta sitten Serbiassa 
esimerkiksi siis se ortodoksisuus näkyy joissain perheissä, niin kuin mun isän 
perheessä näkyy tosi hyvin, mutta joissain taas ei. Että he ovat ortodokseja mutta 
että uskonto ei ole heille mitenkään (lause jää kesken). 

Muslimien esittäminen vanhanaikaisena ja uskonnollisena oli yksi tapa eronteon 

luomiseen nationalismin lisääntyessä Jugoslaviassa. Tämä muslimien erilaisuutta 

korostava teema näkyi 4SK:n puheessa. Hän esitti perheensä muslimeja modernimpana, 

mutta ulkopuolelta tarkasteltuna perhekulttuurit vaikuttavat hyvinkin samankaltaisilta. 

Yhteisiä piirteitä ovat muun muassa yhteisöllisyys ja vanhempien kunnioitus. 

4SK: Mun vanhemmat on tosi niin kuin ei oikeasti patriarkkisia, ei kun on just se 
ero että kun ei ole muslimi, niin sitten ei ole mitään semmoista, että ei seksiä ennen 
avioliittoa tai ei niin kuin että. […] Mä en saa tulla, siinä on ero että mä en tule 
kotiin kännissä ja mä en tul (sic) tuo kotiin poikaystävää yöksi, että se on niin kuin 
tämmöisiä asioita. Ja nämä ei ole niinkään, no ne on ehkä kulttuurillisesti, mutta 
se on se kasvatustapa. […] Mun mielestä meidän maalaiset, totta kai sielläkin on 
niitä poikkeuksia, mutta että kasvatetaan sillein kunnolliseksi. […] Jos haluat 
mennä yöksi, niin menet yöksi sitten jätkälle ja jos sä haluat jätkän sun luo, niin 
muutat sitten omaan kämppään, niin siellä saa tulla. Mutta että tavallaan niiden 
taloon niin, niitä kunnioittaakseen ei tuoda jätkiä, että kun eihän sitä tarvitse, se 
on niiden koti ja niiden rauha. 

4SK:n puheessa oli muslimeihin kohdistuvaa torjuntaa. Tästä kerron enemmän 

kategoriassa rasismi. 

5KA erotti kroaatit ja serbit toisistaan kategorisoimalla heidät poliittisen ideologian ja 

etnisen kategorian mukaan: hän puhui kroaateista fasisteina ja serbeistä slaaveina. 5KA 
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puhui slaaveista hyvin negatiivisesti läpi haastattelun. Myös kroaatit ovat slaaveja, mutta 

heihin hän suhtautui suopeammin, koska heillä on ollut yhteinen vihollinen. 

Haastattelun aikana kävi ilmi, että 5KA:n mielestä kroaatit valitsivat fasismin 

olosuhteiden pakosta, koska serbien tukema kommunismi oli huonoin vaihtoehto.  

Bosniakkien slaavi-yhteys tuntui vaivaavan 5KA:ta läpi haastattelun ja hän puhui 

toistuvasti Kosovon albaaneista ainoina muslimeina. Kun sanoin bosniakkien olevan 

muslimeja myös, hän mainitsi bosniakkeja ja Kosovon albaaneja erottavina tekijöinä 

kielen ja sen, että bosniakit olivat slaaveja. 

5KA: Niin mutta bosniakit puhui taas slaavia, ne puhui taas serbiaa, että siinä 
sitten taas vähän kun sanoisi vaikka että saamelainen ja suomalainen, tai miten 
mä nyt sitten sanoisin tän sulle. 

Kansojen alkuperästä keskustellessamme 5KA erotti toisistaan alueen slaavit, albaanit ja 

turkkilaiset. 

5KA: Et sehän erottaa kanssa niin kuin slaavit, ottomaanit ja albaanit siitä, että me 
ollaan angloeurooppalaisia, kun sit taas ottomaanit tulee pääasiallisesti, no 
varmasti jostain vierestä mistä mekin ollaan lähtöisin, mutta ottomaanit on 
lähempänä arabi, no ei rotua vaan etnistä taustaa, ja sitten serbit on tätä 
slaavikansaa.  

Etno-uskonnollisuus 

Etno-uskonnollisuutta on etnisyyden ja uskonnon muuttuminen päällekkäisiksi 

identiteetin kategorioiksi.164 Etno-uskonnollisuus ilmenee symbolien ja rituaalien kautta. 

Symbolit ovat myyttien rakennusaineita ja niiden kunnioittaminen on tärkeä osa 

rituaalia, jossa myytti aktualisoituu.  Rituaalin hyväksyminen ja osaa ottaminen siihen on 

tärkeää ja jopa pakollista ajatusrakennelman ylläpitämiselle. Rituaaliin ja siihen 

liitettyihin selityksiin uskominen ei ole niin oleellista.165 Sekulaarit ja kirkolliset 

myytinluojat kommunikoivat patrioottisten ja hengellisten kielikuvien ja rituaalien 

kautta, jotka vetoavat tunteisiin ja kollektiiviseen alitajuntaan. Kun ihminen ottaa osaa 

                                                      

164 Englanniksi vakiintunut termi ethno-religious. 

165 Schöpflin 1997, 20–21. 
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rituaaleihin, hän osoittaa hyväksyntänsä sille, että hänen suhteensa yhteisöön rakentuu 

myytin ympärille.166 Radovan Karadžić totesi Sarajevolaisen sanomalehden 

haastattelussa, että Serbian ortodoksinen kirkko ei ole vain uskonnollinen organisaatio, 

se on myös kulttuuri-instituutio ja osa kansallista johtajuutta: kirkko on hyvin tärkeä 

serbeille ja uskominen jumalaan on irrelevanttia.167  

Haastateltavat suhtautuivat etnisyyden ja uskonnon limittymiseen luonnollisena 

ilmiönä, eikä kukaan pohtinut asiaa kriittisestä näkökulmasta. He kaikki pitivät 

uskonnollisia perinteitä tärkeinä, vaikka eivät uskoisikaan jumalaan. 

4SK kertoi suhtautuvansa varauksella pappeihin mutta ottavansa kuitenkin osaa 

kirkollisiin seremonioihin ja rukoiluun. Hän on sisäistänyt uskonnon yhteyden kulttuuriin.  

4SK: [...] Äiti ja iskä ei ole koskaan painostanut sillein [...] Ne ei koskaan vaivannut 
meidän päätä tällaisilla asioilla, koska nekään niin kuin ne haluaa rauhan. [...] kyllä 
mä niin kuin, pyhät yritetään kunnioittaa. […] kyllä mä aina sen yhden päivän just 
ennen joulua ja ennen pääsiäistä sen perjantain paastoan. [...] Kun mä kuitenkin 
oon, niin kun kyllä mä uskon Jumalaan ja näin, mä en välttämättä usko pappeihin, 
mutta mä uskon Jumalaan. [...] Se on niin kuin vahva asia tavallaan meidän 
kulttuurissa myös, että se on niin kuin, se uskonto on sillein linkittynyt siihen niin 
kuin kulttuuriin niin, se on sekä että. 

Haastattelemani Kosovon albaanit esittivät itsensä moderneina muslimeina joille 

muslimi-identiteetti on tärkeä, mutta jotka elävät kuten muutkin suomalaiset nuoret. 

Kosovon albaani siskokset eivät halunneet antaa itsestään uskontokeskeistä kuvaa. He 

kertoivat, että he eivät noudata uskonnollisia oppeja tarkasti (mm. huivin käyttöä ja 

rukoilemista) ja että niiden sijaan muslimina olossa on heille tärkeää uskoa jumalaan ja 

olla hyvä ihminen.  

2KA: Mä sanon itseäni muslimiksi ja on paljon asioita mitä me ei niin kuin, mitä mä 
en noudata siinä uskonnossa. Aloitetaan vaikka huivin käytöstä ja rukoileminen. 

                                                      

166 Perica (ed. Kolsto) 2005; Schöpflin 1997. 

167 "The Serbian Orthodox Church is not merely a religious organization, it is a cultural institution and 

part of national leadership; the Church is highly important for all Serbs, and it is irrelevant whether one 
believes in God or not." in the weekly newspaper Nedjelja, 2.9.1990. (Perica 2002,162) 
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Mutta vaikka sanon itseäni muslimiksi, niin se ei tarkoita sitä että pitäisi tehdä 
kaikki, että mulle on tärkeätä että mä uskon Jumalaan ja et mä oon hyvä ihminen. 

1KA: Vähän sama niin kuin siskokin sanoi että ehkä se vaatetus ja se huivi ja 
rukoileminen mitkä niin kuin ei ole meillä sit ollut. […] Ja sit just sekin että kun ei 
rukoilla vaikka, niin se ei tee meistä niin kuin huonoa ihmistä. Koska sekin että 
vaikka olisi niin kuin huivi ja kaikki ja sit niin kuin ei olekaan sit niin uskovainen, 
vaikka on se huivi. Sitten meillä on just se että me ei syödä sianlihaa lainkaan. 

5KA kertoi useaan otteeseen muslimien sorrosta sekä kommunistisessa Jugoslaviassa 

että nykypäivän Euroopassa. Hänellä muslimi-identiteettiin liittyy vahvasti kokemus 

sorrosta. 

5KA mainitsi oma-aloitteisesti pariin otteeseen ympärileikkaamisen: ”Mä oon syntynyt 

Kosovon albaaniksi ja mut on ympärileikattu.” Muslimeille poikien ympärileikkaaminen 

on uskonnollinen velvollisuus. Vaikka 5KA ei usko jumalaan, hänelle ympärileikkaaminen 

on rituaali, joka toimii osoituksena Kosovon albaaneihin kuulumisesta. Uskonto ja 

etninen identiteetti limittyvät rituaalien ja symbolien kautta. Ympärileikkaamisen 

esiintuominen itsestä kertoessa avaa tätä dynamiikaa. 

5KA ei usko jumalaan, mutta hän ei halua myöskään kutsua itseään ateistiksi, sillä ateismi 

merkitsee hänelle uskonnon kieltämistä. Tämä linjanveto on hänelle tärkeää, sillä 

kommunistisessa Jugoslaviassa ei suhtauduttu suopeasti uskontoihin ja muslimit eivät 

saaneet vapaasti harjoittaa uskoaan. Kosovon albaanien identiteetti rakentuu etnisyyden 

ja islaminuskon yhteisvaikutuksesta. Muslimiksi itsensä mieltävät eivät välttämättä usko 

jumalaan, vaikka he noudattaisivatkin uskonnollisia tapoja. 

5KA: En, mut mä en kiellä uskontoja, se on eri juttu mun mielestä. Mä oon, mä en 
ole ateisti, koska se on uskonnon kieltäjät. [...] Ja nehän joutui julistautumaan ei-
uskonnolliseksi kansaksi kun Jugoslavia nousi, oletko sä tästä tiennyt mitään? […] 
Tämähän onkin just että kun mä sanon että mä en kiellä mitään uskontoja, mutta 
hyväksyn jokaisen, mutta en usko itse, että siinä se niin kuin menee. Varmaan 
pohjautuu jotenkin tähän historiaan sit.  

 



 

90 

 

5.5 Rasismi 

Määrittelin teoriakappaleessa rasismin ja sovellan sitä nyt tutkimuksen instrumenttina. 

Analysoin haastateltavien puhetapaa muista etnisistä ryhmistä kiinnittäen huomiota 

torjuntaan ja hyväksymiseen sekä niiden perusteluihin. Määritelmä kuuluu seuraavalla 

tavalla:  

Rasismi on torjunnan äärimuoto, joka kohdistuu rotuihin, etnisyyteen tai 
uskontoon. Rasismi esiintyy ideologiana, toimintana ja olosuhteina 
yhteiskunnallisen elämän eri kentillä. Torjunta saa enenevissä määrin rasismin 
piirteitä siirryttäessä yksityisestä yleiseen ja yksilöstä ryhmään. Tutkittaessa 
rasismia on huomioitava sen kohde, esiintymistapa, esiintymisen kenttä ja 
yleistämisen aste. 

Rasismin tarkastelussa nousi esiin seuraavia alakategorioita: yksilöllisyyden 

korostaminen, yleistäminen, torjunta.  

Yksilöllisyyden korostaminen 

Haastatteluissa muodostui vahva yhteys tulevaisuuteen orientoitumisen ja itseen 

kohdistuvien ennakkoluulojen välille. Näistä kerron tarkemmin kategorioissa ajallinen 

orientaatio ja sosiaalinen identiteetti. Samaan yhteenliittymään kuului yksilöllisyyden 

korostaminen. 

Kosovon albaani siskokset toistivat läpi haastattelun, että heillä ei ole mitään muita 

etnisiä ryhmiä vastaan ja että heille ei olisi ongelma olla muiden kanssa tekemisissä 

ystävänä, naapurina tai työkaverina. Serbit ovat heille vaikein ryhmä, mutta he sanoivat 

voivansa olla tekemisissä myös heidän kanssaan ja että heillä on Suomessa yksi serbi-

ystävä. Vanhempien mielipiteillä on ollut ilmeisen suuri vaikutus siskosten ajatteluun. 

Vanhemmilla on ollut myös hyviä kokemuksia serbeistä Kosovossa asuessaan ja he ovat 

välittäneet tiedon lapsilleen. 

2KA: Serbin kanssa kyllä. Meillä on itse asiassa serbialainen ystävä. Että meidän 
vanhemmat on sanonut, että kuitenkin vanhemmat on asunut siellä ja tietää 
millaisia serbialaiset on, niin ei voi yleistää, kaikki eivät ole pahoja. Sieltä löytyi, oli 
naapurissa hyviä serbialaisia, jotka oli todella niin kuin voisi sanoa jopa melkein 
kosovolaisten vertaisia, että se ei ole mikään ongelma, voimme ystävystyä 
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serbialaisten kanssa. Se että ollaan sodittu niiden kanssa, niin kaikki eivät ole 
pahoja. 

Vanhemmat ovat korostaneet että kaikkia serbejä ei voi tuomita, vaikka jotkut ovat 

tehneet pahaa. 2KA toteaa myös, että kenties myös jotkut Kosovon albaanit ovat tehneet 

pahaa, mutta se ei tee heistä kaikista syyllisiä. Itseen kohdistuvat ennakkoluulot 

nousevat jälleen yksilöllisyyden korostamisen rinnalle. 

2KA: Mulla itsellä itselläni niin kuin ei ole mitään ja vanhemmatkin on aina 
painottanut siihen että tuli mistä tuli, vaikka ollaan sodittu serbialaisten kanssa 
niin, se on ihminen kanssa ja ei voi tuomita. Se että mitä muut on tehnyt ne pahat 
serbialaiset tai jotkut sanoo pahat kosovolaisetkin varmaan, niin ei voi tuomita, 
että jokainen on erilainen. 

3SS on individualistinen ja hän ajattelee yksilökeskeisesti. Hän kertoi keskustelleensa 

Srebrenicasta isänsä kanssa ja hän korosti yksilöiden vastuuta vääryyksien teossa. 

Perheessä on käsitelty syyllisyys-kysymyksiä ja 3SS tuo esiin sen kuinka pahoillaan he 

ovat tapahtumasta, mutta hän myös toteaa, että kaikki serbit eivät suinkaan olleet siihen 

osallisia. Hänelle ihmiset ovat yksilöitä, eikä syyllisyys saisi olla kollektiivista. 

3SS: Osaan sen verran kertoa että siellä on tapahtunut kansanmurha serbialaisten 
johdosta ja se on vieläkin ihan tuoreessa muistissa siis ihan bosnialaisilla ja 
serbialaisilla. Olen keskustellut tästäkin oman isäni kanssa ja ollaan oltu sitä mieltä 
että on todella väärin mitä on tapahtunut, että tämä ei ole selvästikään, tämä 
Srebrenican tapaus ei ole ollut koko kansan aiheuttama. Tai että siellä on ollut ne 
tietyt johtajat jotka on tämän aiheuttanut, mutta että on tosi surullinen. 

3SS:n sisko seurustelee Kosovon albaanin kanssa. Kun kysyin, kuinka miesystävän perhe 

suhtautuu seurusteluun, 3SS ei tuonut esiin ongelmia. Vaikeuksia voi toki voi olla, mutta 

3SS ei halunnut kertoa niistä. Hän ei joko aidosti näe asiassa ongelmaa tai hän ei halua 

myöntää niiden olemassa oloa. Oli kuinka vain, 3SS:n oma suhtautuminen oli 

yksilökeskeinen. 

3SS: Joo, no he ovat suhtautuneet mun siskon kertomuksien mukaan tosi hyvin, on 
ollut tosi ja, he itse asiassa osaavat serbiaa puhua, joten he puhuvat sitä mun 
siskon kanssa, että sillein ei ole mitään ongelmaa.  

3SS ei rajannut ketään pois myöskään oman puolison valinnassa. 
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3SS: Ei olisi ongelmaa minkäänlaista. Että se [...] ei kerro ihmisestä mitään että 
mistä hän on kotoisin, ehkä on omaksunut tiettyjä, tai tää on mun mielipide, mutta 
ehkä on omaksunut tiettyjä piirteitä.  

Yleistäminen 

Haastatteluissa esiintyi yleistämistä, joka liittyi aikakausiin, ihmisiin ja tapahtumiin. 

Yleistäminen oli vahvasti yhteydessä menneisyyteen orientoitumisen ja myyttisen 

historiasuhteen kanssa. Yleistämiseen liittyi myös eronteko, välttely ja sisäänpäin 

kääntyminen. 

4SK erottautui muslimeista yleistäen heidät itsestään poikkeaviksi. Vaikka hän sanoi 

olevansa avoin tutustumaan muslimeihin jotka elivät samalla tavalla kuin hän, ei hän 

pitänyt todennäköisenä tilannetta jossa niin voisi käydä. Kerron tästä tarkemmin kun 

käsittelen seuraavaksi torjuntaa. 4SK kertoi välttelevänsä konflikteja niiden raskauden 

takia ja hän ei osoittanut kiinnostusta pohtia asioita eri osapuolten näkökulmasta. 

Kun pyysin 5KA:ta kertomaan missä väleissä hän voisi olla eri etnisten ryhmien 

edustajien kanssa, hän laittoi kansat kolmeen ryhmään. Ensimmäisen ryhmään kuuluivat 

bosniakit, makedonialaiset ja kroaatit. Näihin ryhmiin hän suhtautui suopeasti: 

”Hyväksyn, koska ne ei ole meille tehnyt ikinä paljoa mitään.” Toiseen ryhmään kuuluivat 

sloveenit ja montenegrolaiset. Nämä ryhmät eivät herättäneet suuria tunteita: 

”Neutraali, ei hyvä eikä paha.” Sloveeneja 5KA piti enemmän Keski-Eurooppalaisena, 

vaikka hän suhtautuikin Slovenian itsenäistymiseen epäluuloisesti: hänestä serbit 

antoivat itsenäisyyden helposti, jotta heillä olisi hyvien suhteiden kautta väylä 

Eurooppaan. Kolmanteen ryhmään kuuluivat serbit, joita 5KA ei hyväksy. Hän perusteli 

suotuisaa suhdettaan ryhmään 1 yhteisen kärsimyksen kautta: ”Nämä (ryhmä 1) on 

kärsinyt tän (ryhmä 3) takia, sen takia mä näen nämä (1) mulle lähempänä kuin nämä 

(ryhmä 2).” 

Haastateltava suhtautui bosniakkeihin ristiriitaisesti: toisaalta he ovat muslimeja, jotka 

kärsivät kuten Kosovon albaanitkin, mutta toisaalta bosniakit ovat slaaveja eivätkä he ole 

myöskään tukeneet kosovolaisia.   
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5KA: [...] mutta bosniakit oli kanssa hyvin kauan ennen näitä juttuja myöskin 
tukeneet tietynlaista vastamieltä meitä kohtaan, että nekään ei ollut myö (sic) 
meitä kohtaan myötämielisiä. Mutta ne ei myöskään olleet serbejäkään kohtaan 
myötämielisiä. Enkä mä niitä syytä heitä niin kuin mistään, nämä ei ole mun 
silmissä tehneet kellekään pahaa ellei ne ole jäänyt jalkoihin. 

Torjunta 

Haastatteluissa tuli esiin eri asteista torjuntaa. 3SS ei osoittanut vastustusta muita 

ryhmiä kohtaan. Vaikka Kosovon albaani siskokset korostivat yksilön merkitystä läpi 

haastattelun, heillä tuli suvaitsemisen raja vastaan perheenjäseneksi hyväksymisen 

kohdalla. 4SK ja 5KA torjuivat tiukemmin vastustamansa etno-uskonnolliset ryhmät, 

vaikkakin he pyrkivät toisinaan pehmentämään mielipiteitään. 

2KA sanoi, että hän ei hyväksyisi sisaruksilleen serbi-puolisoa, mutta kaikki muut etniset 

ryhmät olisi hyväksyttävissä.  

2KA: Mä itse voin sanoa ainakin sen että mun puolesta, mulla on siskoja ja mulla 
on veljeksiä, niin ne saa mennä ihan kenen kanssa tahansa niin kuin naimisiin tai 
rakastua tai tehdä mitä tahansa niin kuin, että mä en voi määrää. Mutta 
ainoastaan niin kuin mitä mä en niin kuin ehkä niin kuin hyväksyisi, olisi 
serbialainen. Kaikki muut maat niin kuin että se on mulle ihan ok, että jos mun veli 
rakastuu huomenna toiseen naiseen, joka on vaikka kroaatti niin sit hän ottaa sen. 
Että tota noin niin, mutta ainoastaan mihin niin kuin mitä mä en ehkä hyväksyisi 
olisi serbialainen. Että ystävänä vielä mut sitten kumppaniksi niin ei. 

Hänen mukaansa perheeseen menisi välit, jos ottaisi serbi-puolison ja 1KA myötäilee 

siskonsa puhetta. 2KA perustelee asiaa sodan muistolla, joka on kuitenkin läsnä.  

2KA: No, jos mä nyt ottaisin ajatellaan vaikka serbialaisen niin sen tiedän, että 
varmasti välit menisi perheen kanssa ja sisaruksien kanssa. Että me ollaan 
kuitenkin sodittu serbialaisten kanssa, että tota ehkä ei kumppaniksi vanhemmat 
ei hyväksyisi. Että vielä ystävänä kyllä. 

4SK sanoi, että hän ei voisi kuvitella, että perheeseen tulisi Kosovon albaania lankona tai 

omana puolisona. Hänelle on päivänselvää, että niin ei vain kävisi, koska se olisi 

sylkemistä isän naamaan ja kunnioituksen puutetta. Jos niin kuitenkin kävisi, hän pääsisi 

sen yli. 4SK pehmitti kantaansa esittämällä perheensä rentoina ja suvaitsevina. Kun 

kysyin veljen naimisiin menosta Kosovon albaanin kanssa, vastaus oli selvä: ”Ei se vaan 

menisi.” 
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4SK: […] Kroatialaisen kanssa saattaisi mennä, ei herättäisi mitään, äiti ja iskäkin 
on niin kuin mennyt naimisiin, ei munkaan vanhemmat ei sanoisi mitään. Eikä ne 
varmasti sanoisi mitään vaikka se olisi Kosovon albaanikaan, jos se oikeasti 
rakastaisi sitä, kyllähän sen yli niin kuin päästäisi. Mutta mä veikkaan, että se ei 
menisi, enkä mä menisi, koska se on vaan sitten tavallaan sylkeminen iskän 
naamaan, koska iskä kerran on niin kuin, tai siis se on vaan, se on vaan pitkään 
linkitettynä, se on taas se kunnioitus, sitä on vähän vaikea selittää, mutta sen yli 
on vähän vaikea päästä, niin sit se tuskin tapahtuu, mutta muuten jos se nyt 
oikeasti tapahtuisi, niin kyllä se olisi ihan fine, koska vanhemmat on kuitenkin niin 
rentoja, ja mäkin oon. En mä sano että se olisi ehkä mun favourite, niin kuin. 

Myöskään bosniakit eivät olisi mieluisa valinta perhepiiriin, koska he ovat myös 

muslimeja. 4SK kuitenkin sanoi, että hän voisi hyväksyä maallistuneen muslimin. Hänellä 

on siis ovi raollaan eikä hän ole aivan ehdoton torjunnassaan. 

4SK: No sekin niin kuin tuskin, ehkä niin kuin just tämä on se uskonto-juttu, […] 
mutta sekään ei ole pois suljettu, koska niin kun muslimeita, sekin on muuttunut, 
se riippuu niin paljon siitä elämäntilanteesta ja siitä just millaiset ne sen 
vanhemmat on. Koska minä ja mun pikkuveli ei varmasti mentäisi naimisiin jonkun 
kanssa, joka käyttää edelleen huivia ja jolla on edelleen semmoiset partiarkkiset 
niin kuin säännöt ja jotkut niin kuin tämmöiset, tämmöiset niin kuin elämäntavat, 
niin semmoista ei. Mutta jos on semmoinen ihan normaali, että asuu Suomessa, 
kun mekin ollaan niin kuin sen verran suomalaiset, että ei sillä enää ole sinänsä 
väliä jos se on vain normaali. Niin kun että se ei pidä niin kuin tämmöisiä asioita 
tärkeinä. 

Muista etnisistä ryhmistä kysyttäessä 4SK ei torjunut puolisoksi ottamisen ajatusta: ”Käy, 

ei ole mitään väliä.” 

5KA sanoi aluksi suoraan, että hän ei voisi kuvitella menevänsä naimisiin muiden etnisiin 

ryhmiin kuuluvien kanssa. Hän oli jo sanomassa että miksi, mutta pehmensi sitten 

kantaansa todeten että hän voisi sittenkin kuvitella naivansa bosniakin, makedonialaisen 

tai kroaatin. Avioliitto-keskustelussa joutuivat törmäyskurssille suomalainen 

individualistinen käsitys rakkausavioliitosta ja Kosovon albaanien yhteisöllinen ja 

perhekeskeinen avioliittokäsitys: ”Naittaminen nähdään eri tavalla.” Tämä tuotti 

ristiriidan haastateltavan puheeseen.  

5KA: Naimisiin mä en ikinä varmaan pystyisi kuvitella. Ei sen takia, että ne on jotain 
eri edustajia kuin mä, vaan mä näen naimisiinmenon sellaisena, että sun pitää olla, 
se on rakkautta että mä en sitä sekoita tähän näin. Mutta että ikinä tällaisen 
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kanssa (serbi) mä en voisi mennä naimisiin, mutta että esim. kroaatin tai 
makedonin kanssa, niin no joo.  

5KA uskoo, että hänen vanhempansa eivät olisi kovin mielissään bosniakki tai kroaatti 

puolisosta: ”Ei ne ole meikäläisiä.” 5KA otti esiin kansallisvihan, joka on etnisen erottelun 

taustalla.  

5KA: […] kyllä ne kovasti ihmettelisi, että mitäs hemmettiä sä oikein teet, että ei 
ne ole meikäläisiä. Eikä meidän vanhemmat oikeastaan ikinä ole ollut semmoisia 
kiihkoilijoita, vaan ne lähinnä näkee sen asian ja mä näen sen itse asiassa 
Kosovossa muutenkin, että kun ne haluaa naittaa niitä keskenään, niin vähän niin 
kuin vaikka juutalaiset, että pidetään raha perheessä. […] Mun setä mun eno mun 
äidin toi toisiksi vanhin veli meni bosniakin kanssa naimisiin ja niiden lapset on 
mulle tosi rakkaita ihmisiä. […] Kyllä meille on opetettu että mikä on olla tota, 
ainakin mulle on opetettu, että sitten tuolla Pohjois-Kosovossa on paljon enemmän 
sellaista kansallisvihaa. 

5KA torjui serbit kollektiivisesti. Taustalla on kunnioitus sukulaisia ja oman kansan 

historiaa kohtaan sekä hylkäämisen uhka: suku kääntyisi vastaan, jos 5KA ottaisi serbi-

puolison.  

5KA: No joo mut pitää myös hyväksyä taas se, että mä menisin naimisiin 
semmoisen kanssa jota, mun pitää myös kunnioittaa mun sukulaisia ja mun 
historiaa ja mun veljeksiä ja mun siskoa, että jos mä menisin serbin kanssa 
naimisiin, niin tämä tarkoittaisi sitä, että mä hyväksyisin serbit meidänlaisena, kun 
ne ei ole ikinä hyväksyt meitä heidänlaisinaan. Ja tämä aiheuttaisi sen, että mitä 
luultavimmin mun suku kääntyisi mua vastaan, niin mä en ikinä avaakaan sitä 
porttia auki sillain.  

5KA myönsi, että muutkin ryhmät aiheuttaisivat hämminkiä, mutta ne voisivat kuitenkin 

olla mahdollisia, toisin kuin serbit. Konfliktista ulkopuoliset ryhmät eivät olisi pois 

suljettuja. Perheen näkökulmasta on kuitenkin parasta, että naimisiin meno tapahtuu 

oman ryhmän sisäisesti. 

5KA: [...] Ja ihan rehellisesti tämäkin aiheuttaisi meillä hämminkiä, että mitä 
ihmettä (muut etniset ryhmät). Mut se on taas sitä, että siellä se naittaminen 
nähdään eri tavalla ja sellainen että, kyllä mä suomalaisen kanssa jos mä löydä 
sellaisen suomalaisen, jonka kanssa se toimisi, niin miksi en, tai ruotsalaisen tai 
italialaisen tai englantilaisen.  
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5.6 Analyysin yhteenveto 

Aineistosta muodostamani alakategoriat linkittyvät toisiinsa ja avaavat 

historiatietoisuuden ja etnisten suhteiden välistä dynamiikkaa. Seuraavaksi esittelen 

näitä yhteyksistä. 

Alueellisuus ja kokemus vääryydestä liittyvät toisiinsa. Menneisyyden 

syyllisyyskysymyksiä peilataan paikallisten konfliktien kautta. Kaikki haastateltavat 

kokevat edustamansa etnisen ryhmän tulleen väärin kohdelluksi. Syyt ovat erilaiset, 

mutta ne eivät perustu analyyttiseen, koko Jugoslavian konfliktia koskevaan arvioon, 

vaan omakohtaisiin, perheen ja suvun kokemuksiin. 

Sosiaalinen ja omaelämänkerrallinen muistaminen nivoutuvat siten alueellisuuteen. 

Perheellä on suuri vaikutus haastateltavien ajatteluun. Vanhempien kunnioitus on 

perhekeskeisessä kulttuurissa tärkeää ja isällä on keskeinen rooli tiedon välittäjänä. 

Vanhempien asenteet ja suhtautuminen muihin etnisiin ryhmiin vaikuttavat 

haastateltavien ajatteluun paljon. Vastateloin asettumisesta voi seurata yhteisöstä 

ulossulkeminen. 

Kun henkilö torjuu toisen ihmisen etnisyyteen tai uskontoon perustuen, hän yleistää 

tämän edustamaan kyseistä ryhmää. Tuolloin yksilö ei voi vaikuttaa häneen kohdistuvaan 

arvioon ja etno-uskonnollisesta kategoriasta tulee ulkopuolelta annettu attribuutti. 

Hänet asetetaan rooliin, jossa hän kantaa menneisyyden taakkaa ilman, että hän olisi 

ollut tapahtumiin itse osallisena. Tämä voi ruokkia kokemusta 

epäoikeudenmukaisuudesta ja itseen kohdistuvista ennakkoluuloista.  

Kokemus stereotypioihin perustuvasta ja itseen kohdistuvasta torjunnasta vaikuttaa 

suvaitsevaisuutta lisäävästi ja se on yhteydessä yksilöllisyyttä korostavaan ja 

tulevaisuuteen orientoituneeseen ajattelutapaan. 

Yleistäminen, menneisyyteen orientoituminen ja myyttinen historiasuhde ovat 

sidoksissa toisiinsa. Menneisyydestä muodostetaan tarinoita, joita ruokkii kokemus 

epäoikeudenmukaisuudesta ja kärsimyksestä. Tarinoita käytetään perustelemaan oman 

ryhmän erinomaisuutta ja niillä oikeutetaan muun muassa rasistista torjuntaa. Yhteisön 
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kertomuksen ollessa epäkongruenssissa ulkopuolisten näkemyksien kanssa voi yhteisö 

kääntyä sisäänpäin ja yksilö alkaa vältellä kiistanalaista aihepiiriä. 

Erontekoa muihin etnisiin ja uskonnollisiin ryhmiin pidetään yllä korostamalla oman 

ryhmän erinomaisuutta ja esittelemällä muita ryhmiä negatiivisessa valossa. Myyttiset 

käsitykset muista ryhmistä tarjoavat kuvastoa, jolla vihollisuuksia ylläpidetään. Myyttien 

avulla myös saadaan menneisyys muotoon, joka on oman tarinan kanssa sopusoinnussa.  

Muodostin haastattelujen pohjalta kaksi tyyppikertomusta. Ne antavat yleistetyn kuvan 

aineiston tyypillisistä elementeistä. Kaikki tyyppikertomuksen teemat eivät välttämättä 

esiinny yksittäistapauksessa. Tarkoituksena ei ole argumentoida, että muodostamani 

tyyppikertomukset olisivat ainoat mahdolliset tai että kaikki Jugoslavia-taustaiset 

suomalaiset nuoret asettuisivat niiden raameihin. Niiden avulla voidaan kuitenkin 

tarkastella kahta toisistaan erottuvaa linjaa ja analysoida ajattelumallien taustalla 

vaikuttavia tekijöitä.  Jos haastateltavia olisi ollut enemmän, tyyppikertomuksiin olisi 

voinut tulla mukaan joitakin uusia teemoja tai kenties niitä olisi muodostunut useampia. 

Historiatietoisuuden ja etnisten suhteiden yhteydestä tulisikin tästä syystä tehdä 

jatkotutkimusta. 

Tyyppikertomuksissa nro 1 ja 2 on paljon samoja teemoja. Yhteiset teemat ovat neliön 

muotoisissa laatikoissa ja poikkeavat teemat pyöreissä laatikoissa. Yhteistä kaikille 

haastateltaville oli perhekeskeisyys. Erityisesti isällä oli tärkeä rooli historiallisen tiedon 

välittäjänä ja oman yhteisön kertomuksia ja kokemuksia pidettiin uskottavina ja 

totuuteen perustuvina. Perheen ja yhteisön mielipiteet vaikuttivat haastateltavien 

suhtautumiseen muihin etnisiin ryhmiin. Muiden ryhmien ja tapahtumien tunteminen 

oli aluekeskeistä ja sen pohjalta tehtiin koko entistä Jugoslaviaa koskevia yleistyksiä. 

Alueellisuus ja perhe vaikuttivat käsityksiin oikeuden toteutumisesta. Kaikissa 

haastatteluissa esiintyi vääryyden kokeminen. 

Tyyppikertomus nro 1 esittelee tulevaisuuteen orientoituneen ajatusrakenteen. 

Suhtautumista muihin etnisiin ryhmiin värittää yksilöllisyyden korostaminen, jonka 

seurauksena tapahtumista ei syytetä ryhmää vaan yksilöistä. Siihen voi liittyä myös 
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individualismia, mutta ei välttämättä. Kokemus itseen kohdistuvista ennakkoluuloista 

kulkee käsi kädessä yksilöllisyyden korostamisen kanssa ja menneisyyden ei haluta antaa 

vaikuttaa omaan elämään ja muiden käsityksiin itsestä. 

Tyyppikertomus nro 2 esittelee menneisyyteen orientoituneen ajatusrakenteen. 

Suhtautumista muihin etnisiin ryhmiin värittää yleistäminen, jonka seurauksena 

tapahtumista syytetään ryhmää. Vihollisuuksia ylläpidetään myyttejä hyväksikäyttäen ja 

niihin tukeutuen. Vihollisena käsitetty ryhmä torjutaan, ja torjunta voi saada rasistisia 

piirteitä. Vihollisuuksia ylläpidetään, sillä tapahtumia ei voida antaa anteeksi. 
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5.6.1 Tyyppikertomus nro 1 
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5.6.2 Tyyppikertomus nro 2 
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6 Pohdintaa tutkimuksen päätteeksi  

Entisen Jugoslavian alueella eri etnisten ryhmien välit ovat vaikeat, osapuolten tulkinnat 

1990-luvun sotatapahtumista ja aiemmasta historiasta poikkeavat toisistaan ja 

vuoropuhelu on olematonta. Vaikeiden suhteiden ytimessä ovat käsitykset 

tapahtuneesta, eli historiatietoisuus on keskeisessä roolissa yhteiskunnan 

polarisaatiossa. Halusin selvittää, kuinka menneisyys näkyy Suomalaisten Jugoslavia-

taustaisten nuorten historiatietoisuudessa ja etnisissä suhteissa. Hypoteesini oli, että 

niiden välillä on vahva sidos. Historiatietoisuuden tutkimustraditio pohjautuu 

ajatukselle, jonka mukaan tulkinta menneisyydestä tekee nykyhetken ymmärrettäväksi 

ja tarjoaa materiaalia, jonka pohjalta ihminen asettaa odotuksia tulevalle. Tutkimukseni 

vahvisti tätä olettamusta: suhtautuminen menneisyyteen heijastuu siihen, mitä 

Jugoslavia-taustaiset nuoret ajattelevat muista etnisistä ryhmistä.  

Seuraavaksi käsittelen luotettavuuden arviointia, jonka jälkeen esittelen 

johtopäätökseni ja ehdotukseni jatkotutkimukselle. 

6.1 Luotettavuuden arviointi 

Luotettavuutta arvioitaessa on erotettava toisistaan havaintojen puolueettomuus ja 

luotettavuus.168 Puolueettomuudessa on kyse tutkijan omista lähtökohdista ja siitä, 

missä määrin esimerkiksi tutkijan ikä, sukupuoli, arvot ja mielipiteet vaikuttavat hänen 

tulkintoihinsa. Nämä ovat asioita, jotka vaikuttavat väistämättäkin tutkimuksen tekoon. 

Omat kiinnostuksen kohteeni ovat vaikuttaneet aiheen valintaan, aiempi oppineisuuteni 

Jugoslavian kriisistä ja monitieteinen opiskelutaustani ovat vaikuttaneet valitsemiini 

lähestymistapoihin ja näkökulmiin ja asemani pro gradun tekijänä, sukupuoleni ja ikäni 

ovat vaikuttaneet haastattelutilanteessa haastateltavien suhtautumiseen minuun. Olen 

kuitenkin näistä ja muista puolueettomuuteen liittyvistä seikoista hyvin tietoinen ja olen 

pitänyt ne mielessä punniten niiden vaikutusta kaikissa tutkimuksen teon vaiheissa. 

                                                      

168 Tuomi & Sarajärvi 2002:133. 
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Luotettavuuden arvioinnissa on Tuomen ja Sarajärven (2002) mukaan syytä kiinnittää 

huomiota seuraaviin kohtiin: tutkimuksen kohde ja tarkoitus, omat sitoumukset 

tutkijana tässä tutkimuksessa, aineistonkeruu, tutkimuksen tiedonantajat, tutkija–

tiedonantaja-suhde, tutkimuksen kesto, aineistonanalyysi, tutkimuksen luotettavuus 

sekä tutkimuksen raportointi.169 Olen kuvannut tutkimuksen vaiheita ja toteutusta 

seikkaperäisesti ja pyrkinyt täyttämään luotettavuudelle asetetut kriteerit. Seuraavaksi 

pohdin vielä omia sitoumuksiani, luotettavuutta ja eettisyyttä.  

Omat sitoumukseni tutkijana tässä tutkimuksessa liittyvät arvoihini ja oppimaani 

tutkimusprosessin varrella. Valitsin aiheen, sillä uskon, että meidän tulisi ymmärtää 

paremmin historian vaikutusta yksilöihin ja yhteisöihin. Ihmiset tuottavat tarinaa 

menneisyydestä tulkitsemalla asioita ja narraatioilla on meihin vaikutusta. Henkilöt, 

jotka voivat synnyttää resonanssia ihmisissä turvautumalla myytteihin, voivat 

mobilisoida ihmisiä ja sulkea toisia ulkopuolelle sekä vahvistaa arvojen ja ihmisten 

hierarkiaa. He voivat nostaa esiin tiettyjä muistoja toisten kustannuksella ja vahvistaa 

siten ryhmän solidaarisuutta.170 Historiatietoisuuden kautta voidaan avata 

ajatusrakenteita ja paljastaa vinoutumia ja toivon mukaan vaikuttaa siihen, että ihmisistä 

tulee itsetietoisempia ja analyyttisempiä omien tulkintojensa suhteen sekä kriittisempiä 

vallankäyttäjien tarjoaman tiedon edessä. 

Olen raportoinut tutkimuksen teon vaiheet yksityiskohtaisesti ja pyrkinyt avoimuuteen 

muun muassa runsaan sitaattien käytön kautta. Laadullisen tutkimuksen eettisyys on 

monisyinen aihe ja jokaisen tutkijan on itse pohdittava omaa asemaansa, motiivejaan ja 

metodejaan. Jo tutkimusaiheen valinta ja se, mistä näkökulmasta valittua aihetta 

tarkastellaan, on eettinen kysymys.171 Tässä tutkimuksessa puntaroin eettisyyttä 

erityisesti tutkija-tiedonantajasuhteen osalta. Haastateltavat puhuivat asioita, joita he 

eivät välttämättä sanoisi kenelle tahansa. Analysoin rasismia kehittämäni määritelmän 

avulla ja löysin haastatteluista vahvoja torjunnan piirteitä. Nostin haastatteluista esiin 

                                                      

169 Schöpflin 1997, 135–138. 

170 Schöpflin 1997, 23. 

171 Tuomi & Sarajärvi 2002:126. 
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myyttisiä puhetapoja ja paljastin historian tuntemuksen hataruutta. Muun muassa nämä 

seikat voivat aiheuttaa tiedonantajilleni mielipahaa ja heistä voi tuntua, että 

tutkimustulokset eivät vastaa heidän minäkuvaansa. Toivon kuitenkin, että tutkimus 

pysäyttää pohtimaan, kuinka tällaiset tutkimustulokset syntyivät ja mitä niistä voidaan 

oppia. EVVR-hankkeen tavoitteena on nuorten arvoihin, asenteisiin sekä tunne- ja 

suhtautumistapoihin vaikuttaminen rasismin kitkemiseksi. Jos tutkimukseni saa 

lukijoitaan pohtimaan omaa suhdetta menneisyyteen ja eri kriteerejä historiallisen 

tiedon taustalla, jo pelkästään se on mielestäni hyvä syy työn tekemiselle. 

6.2 Johtopäätökset 

Haastateltavien tulkintoihin vaikuttaa perheessä vallitsevat käsitykset tapahtumista ja 

syyllisyyskysymyksistä. Alueellisista tapahtumista tehdään koko Jugoslaviaa koskevia 

yleistyksiä, jotka ulottuvat käsityksiin etnisistä ryhmistä ja historiasta. Myös 

syyllisyyskysymyksiä peilataan paikallisten ja itselle läheisten konfliktien kautta. Omaa 

ryhmää kohtaan asetetut tuomiot koetaan vääryytenä ja muiden rangaistukset 

riittämättöminä. Muistaminen ei ole kovin akkuranttia yksityiskohtiin nähden. 

Jugoslavia-taustaiset nuoret ottavat yhteisöstään saadun kertomuksen totena ja heidän 

suhtautumistaan kirjoitettuun historiaan värittää epäluottamus tiedon 

totuudenmukaisuuteen.  

Tyyppikertomukset esittelevät tulevaisuuteen ja menneisyyteen orientoituneita 

ajatusrakenteita, joille ovat tyypillisiä tietynlaiset elementit. Niistä tärkeimmät ovat tapa 

suhtautua muiden etnisten ryhmien jäseniin joko yksilöinä tai yleistäen, sekä tapa 

suhtautua menneisyyteen joko ajatellen, että se pitäisi jättää taakse tai ajatellen, että 

se muistuttaa koetusta vääryydestä ja sitä ei saa unohtaa. Kokemus itseen kohdistuvista 

ennakkoluuloista vahvistaa yksilöllisyyden korostamista. Omakohtaisuus muodostaa 

pohjan, jota vasten voi ymmärtää myös toisten ihmisten vaikeaa asemaa ryhmän 

jäsenenä. Myyttien avulla voidaan poistaa ajankulku ja myyttisiä historiantulkintoja 

esiintyy, kun halutaan oikeuttaa vihollisuutta ja tehdä oman ryhmän kärsimys 

ymmärrettäväksi.   



 

104 

 

Tutkimustulokseni tukevat käsitystä, jonka mukaan Balkanin historiankirjoitustraditio on 

myytteihin kallellaan. Haastateltavat esittivät myyttisiä näkemyksiä ja vastustivat 

tulkintoja, jotka eivät sopineet heidän tarinaansa, pohtimatta niiden totuuspohjaa sen 

tarkemmin. Johtopäätökseni on, että tapahtumahistorian opetus on toissijainen 

historiatietoisuuden opetukseen nähden. Tapahtumahistorian tunteminen ei 

välttämättä tuota parempaa ymmärrystä kriisistä, koska omaan tarinaan sopimattomat 

tapahtumat voidaan kuitata toteamalla, että on eri näkemyksiä tai että totuus on 

ulottumattomissa. Tapahtumien merkitystä voidaan muuttaa ja sovittaa ne tukemaan 

omaa näkemystä.  

Muistojen tukahduttaminen, padotut vääryyden kokemukset, marttyyri-mieliala ja 

katkeruus suovat kasvualustan uusiutuville vihollisuuksille. Kun ihmiset eivät osaa 

erottaa myyttistä tarinankerrontaa empiriaan nojaavasta historiankerronnasta, he ovat 

alttiita propagandalle. On huomattavaa, että historioitsijat osallistuivat myytinluontiin 

Jugoslaviassa: Kroatian presidentti Franjo Tuđman etujoukoissa. Kypsä historiatietoisuus 

voi suojata yhteiskuntaa vihollisuuksilta. Hyvä yleistieto on tärkeä historiatietoisuuden 

osa-alue, mutta jos ihmiseltä puuttuu kyky itsereflektioon ja kriittisyyteen sekä 

ymmärrys historiallisen tiedon luonteesta ja sen käytöstä, hänen historiatietoisuuttaan 

ei voi luonnehtia kypsäksi. 

6.3 Jatkotutkimus 

Tutkimukseni vahvistaa historiatietoisuuden ja etnisten suhteiden välistä yhteyttä ja 

voidaan olettaa, että historiatietoisuuden kautta on mahdollista vaikuttaa etnisiin 

suhteisiin ja vice versa. Tutkimusta olisi mielenkiintoista laajentaa ja selvittää, saavatko 

muodostamani tyyppikertomukset vahvistusta otannan kasvaessa ja syntyykö niiden 

rinnalle uusia tyyppikertomuksia. 

Olisi myös hedelmällistä tutkia, kuinka konflikti-taustaisten henkilöiden 

historiatietoisuutta voitaisiin kehittää Rüsenin typologiaa mukaillen geneettiseen 

suuntaan. Ensisijaisena tavoitteena olisi itsereflektiivisyys – eli ymmärrys omasta 

suhteesta menneisyyteen – ja eri kriteerien erottaminen historiallisen tiedon taustalla. 
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Tutkimus voitaisiin toteuttaa kahdella ryhmällä, jotka koostuvat konfliktin seurauksena 

Suomeen muuttaneista ihmisistä. Toiselle ryhmälle annettaisiin historiatietoisuutta 

kehittävää opetusta ja toiselle tapahtumiin keskittyvää opetusta. Tutkimuksen aikana 

seurattaisiin sitä, muuttuuko tutkittavien käsitykset vastapuolesta suvaitsevampaan 

suuntaan ja onko opetuksella vaikutusta heidän tulkintoihinsa menneisyydestä. 

Historiatietoisuuden opetuksessa keskityttäisiin kahteen pääteemaan: historian 

käyttöön ja omaan asemaan sekä kuulijana että kertojana. Historian suhdetta 

manipulointiin voidaan tuoda näkyväksi myyttien kautta. Opiskelijoita voidaan 

esimerkiksi pyytää muokkaamaan myyttejä eri tilanteisiin sopivaksi. He voisivat myös 

pohtia seuraavia kysymyksiä: Kuinka myyttiä voitaisiin hyödyntää jos haluttaisiin ruokkia 

marttyyri-mielialaa? Kuinka myyttejä voitaisiin käyttää mustamaalaamiseen? Millaisessa 

tilanteessa jokin myytti olisi parhaiten omaksuttavissa?  

Ymmärtääkseen eri osapuolien näkemyksiä asioista voi olla hedelmällistä käydä läpi 

asioita kokemuksellisesti. Entisen Jugoslavian tapauksessa voidaan esimerkiksi eläytyä 

rajallisen informaation tilanteeseen tai eläytyä rangaistuksi joutuneen tilanteeseen. 

Tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, miten ihmisten tulkinnat tapahtuneesta voivat 

olla niin kaukana toisistaan ja kuinka ihmiset ajautuvat äärimmäisiin tekoihin. Rajallisen 

resurssin tilanteessa informaatio on rajoitettu ja sitä tarjoaa vain yksi konfliktin osapuoli, 

jonka intressinä on pelon ilmapiirin luominen. Rangaistuksi joutuneen tilanteessa 

omakohtaiset, perheen ja yhteisön kokemukset ja käsitykset tapahtuneesta eivät kohtaa 

ulkopuolelta tulevien näkemyksien kanssa. Oma etninen ryhmä on kärsinyt sodan 

seurauksena, esimerkiksi häädetty pois kotiseudulta, mutta kansainvälinen yhteisö ja 

muut konfliktin osapuolet eivät näe kärsimystä ja vaativat rangaistuksia. Eläytyminen 

näihin tilanteiseen voisi lisätä ymmärrystä erilaisista kokemuspinnoista. 

Tutkimuksen toteuttaminen olisi haastavaa, sillä ihmiset välttelevät vaikeita aiheita ja 

tämä vaikeuttaa vapaaehtoisten löytämistä. Aihe on kuitenkin tärkeä ja jatkotutkimusta 

tarvittaisiin kipeästi. Etnisten vähemmistöryhmien väliset ristiriidat Suomessa tulevat 

yhä tärkeämmäksi kysymykseksi maahanmuuton lisääntyessä. Historiatietoisuuden 

sovellusala on laaja. Kehittämällä parempia ja tehokkaampia metodeja kasvatustyöhön 
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voidaan ihmisiä auttaa kehittymään tiedostavammaksi ja kriittisemmäksi tiedon 

suhteen. Näin viedään potentiaalisia kohteita pois esimerkiksi ääriliikkeiden 

propagandalta.   
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Liitteet 

 

Liite 1   

Perustiedot 

 

Henkilötiedot:  

 Asuinpaikka, sukupuoli, ikä, etnisyys, uskonto 

Perhe:  

 Vanhempien taloudellinen asema (eli käykö töissä, mikä ammatti) 

 Vanhempien koulutustausta (tekeekö eri alan töitä kuin mihin on saanut 

koulutuksen) 

 Vanhempien etniset ryhmät 

 Sisarukset 

Taustoitusta: 

 Milloin olet tullut Suomeen (mikä vuosi, ikä tuolloin) ja miksi? 

 Onko käynyt entisen Jugoslavian alueella tuon jälkeen?  

 Oletko perehtynyt entisen Jugoslavian menneisyyteen?  

 Mistä olet tietosi hankkinut (koulu, vanhemmat, itse lukemalla tms.)? 
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Liite 2  

Tietovisa 

 

1. Mihin valtakuntaan Kosovo kuului 1300-luvulla?172 

2. Tunnistatko tämän maalauksen ja osaatko sanoa mitä siinä kuvataan?173 Näytän 

Kosovon neitsyt -maalauksen kuvan (kts. liite 5).  

3. Tiedätkö, mistä entisen Jugoslavian alueen kansat historiallisesti tulevat?174 

4. Mitä eri kansoja entisen Jugoslavian alueella on (joko etnisiä tai uskonnollisia 

ryhmiä)?175 

5. Mitä tasavaltoja kuului entiseen Jugoslaviaan?176 

6. Milloin Jugoslavian sosialistinen liittotasavalta perustettiin?177  

                                                      

172 Alue kuului Serbian kuningaskuntaan ja imperiumiin vuoteen 1389 asti, jolloin siitä tuli Kosovon 
poljen taistelun myötä osa Osmanien valtakuntaa. 

173 Maalaus on Kosovon neitsyt (Uroš Predić 1919) ja se kuvaa Kosovon poljen taistelun (1389) 
jälkimaininkeja. Serbian eeppisessä runoudessa Kosovon neitsyt symboloi feminiiniä myötätuntoa ja 
hyväntekeväisyyttä. 

174 Vuosisadoilla 300-900 Euroopassa tapahtui kansainvaellukset. Slaavit asuttivat Balkanin alueen 5. 
vuosisadalla, jonka jälkeen slaavit alkoivat assimiloitumaan alueen muihin kansoihin, kuten illyrialaisiin, 
bulgaareihin, germaaneihin, gootteihin, kreikkalaisiin, celtteihin, magyaareihin, variaaneihin ja 
turkkilaisiin kansoihin.  

175  Etnisiä ryhmiä: Serbit, kroaatit, montenegrolaiset, makedonialaiset, sloveenit, bosniakit eli Bosnian 
muslimit, Kosovon albaanit, sekä lukuisia pienempiä ryhmiä, mm. bulgarialaisia, turkkilaisia ja romaneja. 

Uskonnollisia ryhmiä: ortodoksit, katoliset, muslimit ja ateistit sekä pienempiä ryhmiä, mm. juutaiset ja 
protestantit. 

176 Serbia, Kroatia, Montenegro, Makedonia, Slovenia, Bosnia & Hertzegovina 

177 Toisen maailmansodan jälkeen. Nimenä oli aluksi vuosina 1943-46 Demokraattinen federatiivinen 
Jugoslavia, vuosina 1946-63 Jugoslavian federatiivinen kansantasavalta ja vuodesta 1963 hajoamissotiin 
asti Jugoslavian sosialistinen liittotasavalta. 
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7. Kuka marsalkka johti pitkään maata itsevaltaisesti?178 

8. Keitä olivat Četnikit179, entä Ustaša180? 

9. Onko Jasenovac sinulle tuttu?181 Näytän kuvan tapahtuman muistomerkistä, 

Stone flower (Kameni cvijet) –veistoksesta (kts. liite 5). 

10. Tiedätkö mikä oli Bleiburgin verilöyly?182  

11. Tiedätkö kuka oli Arkan (Željko Ražnatov).183 Näytän kuvan, jossa on Arkanin & 

laulaja Cecan (Svetlana Ražnatović) häät helmikuussa 1995 (kts. liite 5).184  

                                                      

178 Josip Broz Tito (k. 4.5.1980) 

179 Četnikit (serbiaksi Четници, Četnici) ovat serbialaisia kansallismielisiä puolisotilaallisia joukkoja ja 
taistelijoita. 90-luvun hajoamissodissa taistelleita puolisotilaallisia serbijoukkioita kutsutaan yleisesti 
četnikeiksi ja heitä on syytetty useista sotarikoksista. Četnikit perustettiin jo 1900-luvun alussa 
tekemään sissi- ja terrori-iskuja ottomaaneja ja bulgaareja vastaan. Paremmin četnikit tunnetaan 
kuitenkin toisen maailmansodan aikaisina kuningasmielisinä joukkoina, jotka sotivat aluksi aluetta 
miehittäneitä akselivaltoja vastaan ja myöhemmin kroaatteja ja partisaaneja vastaan. 

180 Ustaša oli kansallismielinen järjestö, joka perustettiin 1920-luvulla ajamaan Kroatian itsenäisyyttä. 
Akselivallat nostivat Ustašan valtaan toisessa maailmasodassa vuonna ja sen kansallissosialismista ja 
fasismista vaikutteita saaneeseen politiikkaan kuului mm. serbien ja juutalaisten tuhoaminen. Ustašaan 
liittyi myös bosniakkeja. Partisaanit kukistivat Ustašan vuonna 1945. Ustaša-symboliikkaa herätettiin 
uudelleen esiin 90-luvun hajoamissodissa ja kansallismieliset kroaatit ovat pitäneet symboliikkaa 
hengissä sodan jälkeenkin. Ustašalla ei ole kuitenkaan Kroatiassa yleistä kannatusta. 

181 Jasenovac on kroaattien Ustaša-hallinnon perustama toisen maailmansodan aikainen keskitysleiri, 
jossa tapettiin serbejä, juutalaisia ja romaneja. Leirillä menehtyneiden määrä on arvioitu liikkuvan 
kymmenistä satoihin tuhansiin. Muistomerkki paljastettiin vuonna 1966 (taiteilija Bodgan Bogdanović). 

182 Bleiburgin verilöyly (tai murhenäytelmä) tapahtui toukokuussa 1945 Bleiburgin kaupungissa, joka 
sijaitsee Itävallan ja Slovenian rajalla. Partisaanijoukot teloittivat kahden viikon ajan Itävaltaan pyrkiviä 
Ustaša-joukkoihin kuuluneita kroaatteja perheineen. Menehtyneiden määrän arvioidaan olevan 35 000 - 
100 000 välillä.    

183 Arkan (Željko Ražnatov) oli ammattirikollinen, joka johti Bosniassa käydyssä sodassa serbien 
puolisotilaallisia joukkoja, Arkanin ”tiikereitä”. Arkan on yhdistetty mm. Sarajevon piiritykseen ja 
Srebrenican  kansanmurhaan. Arkan murhattiin ennen rikosoikeudenkäyntiä tammikuussa 2000. 
Murhan tekijästä ei ole varmuutta. 

184 Arkan meni naimisiin laulaja Cecan (Svetlana Ražnatović) kanssa vuonna 1995. Ceca oli jo tuolloin yksi 
tunnetuimmista serbialaisista laulajista ja hän on edelleen erittäin suosittu turbofolk-laulaja. Häät olivat 
sensaatio-tapahtuma, joka televisioitiin ja jota kutsuttiin mediassa serbialaiseksi saduksi. 
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12. Osaatko kertoa mitä Arkan ja Ceca pukeutumisellaan viestivät?185 

13. Näytän kuvan (kts. liite 5), jossa on mies, jonka käteen on tatuoituna Von Ante 

Gotovinan kuva186 Ustaša symbooli187 ja Bleiburg (kts. kysymys nro.10) ja kysyn, 

osaatko sanoa, mitä tällaisen tatuoinnin kantaja haluaa viestiä?188 

14. Muistatko, milloin Kosovo itsenäistyi?189  

15. Kuka on Haradin Bala, tunnetaan myös nimellä Shala?190 Hänet on tuomittu 

kansainvälisessä rikostuomioistuimessa. Osaatko nimetä muita tuomittuja 

Kosovon albaaneja? Entä osaatko nimetä muiden osapuolien tuomittuja 

rikollisia? 

16. Kuka on  Radovan Karadzić?191 Hänet on tuomittu kansainvälisessä 

                                                      

185 Hääkuvassa Arkan on pukeutunut toisen maailmansodan aikaiseen serbiupseerin uniformuun ja 
kaulassaan hänellä on suuri risti. Cecalla on yllään asu, joka on saanut inspiraationsa Tuulen viemää-
elokuvasta. Taustalla on epävirallinen versio Serbian lipusta, joka on yleisesti käytössä Serbiassa ja 
Bosnian serbitasavallassa, lippu on käytössä myös ortodoksisen kirkon toimesta. Hääkuvan elementit 
symboloivat sekä perinteitä että moderniutta, isänmaallisuutta ja vaurautta.  

186 Von Ante Gotovina on kroatialainen kenraaliluutnantti, jota pidetään yhtenä maansa 
kansallissankarina. Häntä on syytetty sotarikoksista mm. Operaatio myrskyn aikana (1995). Gotovina 
pakoili rikostuomioistuinta nelisen vuotta kunnes hänet saatiin kiinni vuonna 2005 Kanarian saarilla. 
Hänet tuomittiin vuonna 2011 vankeuteen 24 vuodeksi, mutta vapautettiin vuoden vankilassaolon 
jälkeen, koska tuomiolle ei katsottu olevan riittäviä perusteita. 

187 Ustaša-symbooli on tummansininen U-kirjain, jonka sisällä on räjähtävä kranaatti. Keskellä on 
Kroatian puna-valko-ruudullinen vaakuna, jonka ylin vasen ruutu on valkoinen. Nykypäivän Kroatian 
vaakunassa ensimmäinen ruutu on punainen. Valkoisen ruudun sanotaan kuvaavan kansallismielisyyttä 
ja sotatilaa. 

188 Tatuoinnit viittaavat siihen, että mies on kansallismielinen kroaatti, joka ilmaisee tukensa Ustašalle ja 
Von Ante Gotovinan johtamille sotatoimille. Kroaattien kokemat vääryydet Bleiburgin verilöylyssä 
nostetaan esiin oikeuttamaan 90-luvun vihollisuuksia.   

189 17.2.2008  

190 Haradin Bala toimi Kosovon vapautusarmeijan (UÇK) komentajana vuonna 1998 alkaneessa Kosovon 
sodassa. Hänet tuomittiin marraskuussa 2005 kansainvälisessä rikostuomioistuimessa 13 vuodeksi 
vankeuteen. Hänet todettiin syylliseksi serbien ja UÇK:ta vastustaneiden Kosovon albaanien pelotteluun, 
vangitsemiseen, väkivaltaan ja murhaamiseen mm. Lapušnikin vankileirillä ja Beriša vuorilla.  

191 Radovan Karadzić on Bosnian serbitasavallan entinen presidentti, jota syytetään kansainvälisessä 
rikostuomioistuimessa Bosnia-Hertsegovinan sisällissodan aikaisista sotarikoksista sekä bosniakkeihin ja 
kroaatteihin kohdistuneesta etnisestä puhdistuksesta (mm. Sarajevon saarto ja Srebrenikan 
keskitysleiri). Karadzić oli pitkään etsintäkuulutettu, mutta hän vältti vuosien ajan kiinnijäämisen.  Hän 
työskenteli psykiatrina ja eli väärennetyn henkilöllisyyden turvin Belgradissa vuoteen 2008 asti. 
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rikostuomioistuimessa. Osaatko nimetä muita tuomittuja serbejä? Entä osaatko 

nimetä muiden osapuolien tuomittuja rikollisia? 

17. Onko Serbian tiede- ja taide akatemia sinulle tuttu, englanniksi Serbian Academy 

of Sciences and Arts, viitataan usein lyhenteellä SANU. Entä tiedätkö mikä on 

SANU-muistio?192 

18. Ovatko Kosovon sodan aikaiset Račak -kylän tapahtumat sinulle tuttuja? Osaatko 

kertoa miten serbien ja albaanien kertomukset poikkevat toisistaan?193 

19. Alkuvuodesta 2014 Bosniassa kuohutti tapahtumat, jotka liittyivät Visegradin 

muistomerkkiin. Oletko kuullut asiasta, jos kyllä mitä?194 Näytän mediassa 

levinneen kuvan aiheesta (kts. liite 5). 

                                                      

192 Serbian tiede- ja taideakatemiaan (SANU) kuului vaikutusvaltaisia serbiälymystön edustajia. Večernje 
novosti -lehdessä julkaistiin vuonna 1986 otteita SANU:n kaksiosaisesta muistiosta, jossa tuotiin esiin 
ajatus serbijohtoisen Jugoslavian luomisesta. SANU-muistion julkituloa on pidetty merkittävänä 
tapahtumana sotaan ajautumisessa. Ensimmäisessä osassa käsitellään Jugoslavian talouden ja 
yhteiskunnan kriisiä ja toisessa osassa serbien huonoa asemaa. Serbejä kerrotaan sorrettavan 
poliittisesti ja taloudellisesti muissa osavaltioissa, etenkin Kosovossa ja Kroatiassa, ja käynnissä sanotaan 
olevan kansanmurha. Vauraammat alueet Slovenia ja Kroatia ovat kirjoittajien mukaan riistäneet Serbiaa 
taloudellisesti jo vuosia ja Titon politiikan kerrotaan suosineen tätä rakenteellista riistoa.  Muistion 
julkitulo herätti kiivasta keskustelua ja syvensi entisestään etnisten väestöryhmien välistä epäluuloa 
toisiaan kohtaan. 

193 Račak-kylän läheltä löytyi tammikuussa 1999 tapahtuneen välikohtauksen jäljiltä 43:n siviiliasuihin 
pukeutuneen Kosovon albaanin ruumista. Kyseessä katsottiin olevan serbien toteuttama siviileihin 
kohdistunut etninen puhdistus ja asiasta uutisoitiin laajasti. Tapaus johti Euroopan turvallisuus- ja 
yhteistyöjärjestön (Etyj) ja Naton kannan jyrkkenemiseen Serbiaa kohtaan. Serbien ja Kosovon albaanien 
kertomukset tapahtumista poikkeavat toisistaan. Kosovon albaanien mukaan kuolleet, joista kolme oli 
naisia ja yksi 12 vuotias lapsi, olivat kyläläisiä siviilejä. Serbien mukaan kuolleet ovat UÇK:n 
albaaniterroristeja. Etyjin tutkimusryhmä, johon kuuluu mm. Helena Ranta, lähetettiin samalla viikolla 
tutkimaan ruumiita. 

194 Tammikuussa 2014 Visegradin kylässä olevasta bosniakkien muistomerkistä poistettiin suuresta 
vastustuksesta huolimatta sana kansanmurha. Visegradin pormestari Slaviša Mišković perusteli 
poistamista sen loukkaavuudella, sillä kansanmurhasta ei ole hänen mukaansa virallista todistetta. 
Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa on tuomittu mm. Milan ja Sredoje Lukić Visegradin alueella 
tapahtuneista muslimeihin kohdistuneista murhista, julmuuksista, vainosta rikoksista ihmisyyttä 
vastaan.  
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20. Onko Mostarin silta sinulle tuttu?195 Näytän kuvan sillasta (kts. liite 5). 

21. Onko Srebrenica sinulle tuttu? Osaatko sanoa lyhyesti mitä siellä tapahtui?196 

Näytän kuvan muistomerkille omistetusta keskuksesta Potočarissa (kts. liite 5). 

22. Kuinka sota alkoi ja eteni eri alueilla (Slovenia, Kroatia, Bosnia & Hertsegovina ja 

Kosovo)?197   

                                                      

195 Mostarin silta, joka sijaitsee Hertsegovina-Neretva kantonissa, on ollut vuodesta 2005 lähtien 
Unescon maailmanperintökohde. Osmanit rakensivat sen 1500-luvulla. Silta yhdisti kroaattien ja 
muslimien kaupungit osat toisiinsa ja se symbolisoi eri etnisten ryhmien ja uskontojen välistä rauhallista 
rinnakkaiseloa. Bosnian kroaattiarmeija tuhosi sillan marraskuussa 1993 juuri sen symboliarvon vuoksi. 
Silta rekonstruoitiin ja avattiin uudelleen käyttöön vuonna 2004. 

196 Serbit toteuttivat Srebrenicassa bosniakkien kansanmurhan heinäkuussa 1995 kansainvälisen 
yhteisön seuratessa tapahtumia vierestä. Kaupunki oli piiritetty ja julistettu YK:n suoja-alueeksi 
huhtikuussa 1993 ja kaupungin bosniakit riisuttu aseista. Kaupunkia oli suojaamassa vain muutama 
tuhatta rauhanturvaajaa heinäkuussa 1995, kun serbijoukot valtasivat kaupungin. Bosniakkeja kuoli noin 
7000, osa teloitettuna ja osa pakomatkalla metsissä. YK:ta on kritisoitu tapahtumista laajasti. 

197 Slovenia ja Kroatia julistautuivat itsenäisiksi 25.6.1991. Slovenian itsenäistymistä seurasi ns. 10 päivän 
sota, jonka aikana Jugoslavian liittotasavallan armeija, joka oli tuossa vaiheessa serbijohtoinen, valtasi 
Slovenian raja-asemia. Slovenian aluepuolustus onnistui lyömään vähäisten liittotasavallan joukkojen 
vastarinnan, joten sota päättyi pian alettuaan Brionin sopimukseen 7.7.1991. Kroatiassa itsenäistymistä 
seurasi sota, joka päättyi Daytonin rauhansopimukseen joulukuussa 1995. Sodassa olivat vastakkain 
kroaatit ja Kroatiassa vähemmistönä olleet serbit, jotka saivat tukea Serbialta. Kroaatit pääsivät voitolle 
Operaatio Myrskyn myötä elokuussa. Bosnian sota alkoi helmikuussa 1992 ja päättyi Daytonin 
rauhansopimukseen joulukuussa 1995. Sodassa olivat osapuolina serbit, kroaatit ja bosniakit. Bosnia-
Hertsegovinassa järjestettiin kansanäänestys itsenäistymisestä alkuvuodesta 1992. Kroaatit ja bosniakit 
tukivat itsenäistymistä vahvasti, mutta serbit protestoivat itsenäistymistä vastaan kieltäytymällä 
äänestämästä. Bosnia-Hertsegovina julistautui itsenäiseksi huhtikuussa 1992, jonka jälkeen serbit 
aloittivat sotatoimet. Sodan aikana kroaatit ja bosniakit sotivat serbien lisäksi myös keskenään. Kosovon 
sota alkoi helmikuussa 1992 ja päättyi kesäkuussa 1999 NATO:n pommitettua Kosovoa, Serbiaa ja 
Montenegroa. Sodassa olivat osapuolina Kosovon itsenäisyyttä ajanut vapautusarmeija (UÇK) ja serbien 
johtamat Jugoslavian liittotasavallan joukot. 



 

118 

 

Liite 3 

Mielipiteet ja tulkinnat 

 

1. Nykyinen tilanne entisen Jugoslavian alueella 

 Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa on tuomittu sotarikollisia. Onko oikeus 

mielestäsi nyt toteutunut? 

 Mitä mieltä olet siitä, että serbialaisia on tuomittu sotarikollisina eniten? 

 Serbia ei ole tunnustanut Kosovoa, mitä itse ajattelet asiasta? Miksiköhän Venäjä 

tukee Serbiaa eikä myöskään ole tunnustanut Kosovoa? 

 

2. Sota  

 Mikä on käsityksesi siitä, miksi Jugoslavia hajosi? 

 Osaatko sanoa mikä johti vihollisuuksien syntymiseen eri alueilla?  

 Ihmiset toimivat raa'asti toisiaan kohtaan. Ajoiko tilanne mielestäsi tavallisetkin 

ihmiset tekemään itselleen epätyypillisiä asioita? Onkohan raakuuksien 

tekeminen toisille helpompaa kuin toisille ja jos on, niin mistä se voisi johtua?  
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Liite 4 

Etnisten ryhmien väliset suhteet 

 

3. Strereotyyppejä 

 Kuvaile millaisia kansanluonteita on serbeillä, kroaateilla, Kosovon albaaneilla, 

bosniakeilla jne. Millainen kansanluonne suomalaisilla on? 

 Osaatko kuvailla, mitä suomalaiset ajattelee Albaniasta / Serbiasta / Kroatiasta 

tulevista ihmisistä? Mitä samaa / eriä suomalaisesta näkökulmasta Jugoslaviasta 

tulevissa on? 

 Tässä on paperilappuja eri kansakuntiin kuuluvista ihmisistä. Asettele paperilaput 

alustalle niin, että samanlaiset tulevat lähelle toisiaan ja erilaiset kauemmas 

toisistaan.  

 

4. Identifikaation kartoittamista 

 Seuraatko jalkapalloa ja jos kyllä, mitä joukkuetta / joukkueita kannustat?  

 Sellaisissa tilanteissa, jossa on useita maita edustettuina, esim. Olympialaisissa, 

keitä kannustat? 

 Onko jotain maata jonka Euroviisu-edustajaa et äänestäisi? 

 

5. Etnisyyden konsepti  

 Koetko olevasi luonteeltasi ja elämäntavoiltasi lähempänä suomalaista vai 

kroaattia / serbiä / Kosovon albaania…?  

 Tuleeko vanhempien kanssa kiistaa asioista, joita suomalainen nuoriso tekee 
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mutta joka ei kuulu heidän kulttuuriin?  

 

6. Uskonnollisuus ja kansallinen sitoutuminen 

 Kuinka uskonnollinen koet olevasi?  

 Onko rukoileminen sinulle tärkeää?  

 Vierailetko pyhillä paikoilla / moskeijassa?198 

 

7. Etnisen distanssin mittaaminen199 

 Asettelen Jugoslavian alueen etniset ryhmät paperilapuilla haastateltavan eteen 

(bosniakit, serbit, kroaatit, montenegrolaiset, makedonialaiset, Kosovon 

albaanit, sloveenit) ja kysyn, missä sosiaalisissa suhteissa voisit olla eri etnisiin 

ryhmiin kuuluvien henkilöiden kanssa ja kuinka mieluisaa tämä olisi? Mitä 

vanhemmat siitä ajattelisivat?  

a) naapuri 

b) työkaveri 

c) ystävä 

d) lanko, käly 

e) puoliso 

 

8. Ystävyys / kaveeraus 

                                                      

198 Ulkoinen ja sisäinen uskonnollisuus (Allport & Ross 1967) 

199 Metodi: Bogardus 1947 
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 Onko sinulla ollut kaverina muihin etnisiin ryhmiin kuuluvia?  

 Jos ei, niin miksi? Eikö ole tullut vain sopivaa tilannetta vai mistä johtuu? Onko 

koulussa / töissä ollut kohtaamisia? 

 Onko mielestäsi yleistä, että eri etnisiin ryhmiin kuuluvat kaveeraavat keskenään, 

vai ovatko piirit erilliset?  
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Liite 5 

Haastattelun tukena käytetyt kuvat 

Kaikki internet-osoitteet on tarkistettu 29.3.2015 

Kosovon neitsyt –maalaus: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Kosovo_Maiden%2C_Uro%C5

%A1_Predi%C4%87%2C_1919.jpg 

 

Jasenovacin keskitysleirin Stone Flower muistomerkki: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Stone_Flower_%28sculpture%29#/media/File:KZ-

Jasenovac-Denkmal-Seitenansicht.JPG 

 

Arkanin ja Cecan häät: 

http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2011/03/30/article-1371451-00361CFD00000258-

254_472x367.jpg 

 

Račak-kylän joukkomurhasta levinnyt uutiskuva: 

http://newsimg.bbc.co.uk/olmedia/1810000/images/_1812847_racakmassacre300.jpg 

 

Visegradin muistomerkki: 

http://d.ibtimes.co.uk/en/full/1359041/erasing-memory.jpg?w=500 

 

Mostarin silta: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Puente_de_Mostar.JPG 

 

Mies, jonka käteen on tatuoituna kolme elementtiä; Von Ante Gotovinan kuva, Ustaša 

symbooli ja Bleiburg: 

http://fm4.orf.at/v2static/storyimages/site/fm4/20100622/tatoo%20%282%29_body_

small.jpg 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Kosovo_Maiden%2C_Uro%C5%A1_Predi%C4%87%2C_1919.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Kosovo_Maiden%2C_Uro%C5%A1_Predi%C4%87%2C_1919.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Stone_Flower_%28sculpture%29#/media/File:KZ-Jasenovac-Denkmal-Seitenansicht.JPG
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Liite 6 

Litterointinäyte 1KA:n ja 2KA:n haastattelusta 

Minä: Okei, no mitenkäs, oletteko te tavanneet niin kuin montenegrolaisia tai kroaatteja 

jossain koulussa tai jotain kautta. 

2KA: Ehkä ollaan tavattu, mutta nyt ei kyllä tule mieleen. 

Minä: Joo, että vähemmän niin kuin. 

2KA: Kyllä. 

1KA: Kyllä mä yhden kroaatti niin kuin perheen tiedän, oltiin samassa työpaikassa. Sit 

enää sen jälkeen mä en ole häntä nähnyt, että hänellä oli niin kuin perhe ja mies, sanoi 

että menehtynyt nuorena, että jäi yksinhuoltajaksi ja tuli tänne Suomeen. Ja sit se kertoi 

sellaisen niin kuin, että se ei saisi niin kuin mennä toisen kerran enää naimisiin, kun on 

lapsia. 

Minä: Joo, okei. Onko, tuntuuko teistä että ei ole tullut ystävystyttyä vaikka kroaattiin tai 

montenegrolaiseen sen takia, että ei ole vaan niin kuin tullut vastaan semmoista niin 

kuin tilannetta, että olisi tullut kiva ihminen, joka. (Lause jää kesken.) 

2KA: Varmasti joo siitä että ei ole tullut vastaan, että mä en, mä en katso ihmistä niin 

kuin sen perusteella minkä maalainen se on, vaan se ihminen niin kuin millainen hän on, 

on mulle niin kuin tärkeätä, että siihen voi luottaa ja on hyvä ihminen. 

Litterointinäyte 4SK:n haastattelusta 

Minä: Mitä eri kansoja entisen Jugoslavian alueella on? 

4SK: Niin kuin uskonnollisesti vai niin kuin serbejä, kroaatteja, bosneja? 

Minä: Just näitä. 

4SK: Sitten niin kuin bosnialaisia, no tällä hetkellä siis kosovolaisia, ketä mä unohdan? 

Makedonialaiset, slovenialaisia, ketä muuta mä unohdin, seitsemän niitä oli, odota. 
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Slovenia, Makedonia, Kroatia, Serbia, Bosnia. Apua, no siihen se nyt jää. 

Minä: Aika hyvin, siellä oli vielä Montenegro.  

4SK: Joo Montenegro, no niin, sen mä unohdin. 

Minä: Muistatko sattumoisin, mitkä oli Serbian autonomiset alueet sinä aikana kun 

Serbia kuului vielä kommunistiseen Jugoslaviaan? 

4SK: En. 

Minä: Joo, hienosti nimittäin muistit nuo tasavallat. Muistatko milloin sosialistinen 

Jugoslavia perustettiin? 

4SK: Haluutko sä perus (sic) selittää mulle ton käsitteen siis sinänsä? 

Minä: Eli entinen Jugoslavia. 

4SK: Niin mistä se mitä sä? (Lause jää kesken.) 

Minä: Että milloin se perustettiin? 

4SK: Olisiko ollut joku toisen maailmansodan jälkeen. 

Minä: Joo ja kuka se oli se marsalkka joka johti maata itsevaltaisesti? 

4SK: Tito. (Vastaa ennen kuin olen esittänyt kysymyksen loppuun asti.) 

 


