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NATIONALISMIT

Esipuhe

Kuten nationalismeilla, kirjoillakin on syntyhistoriansa. Ajatus tästä teoksesta 
syntyi Helsingin yliopiston Renvall-instituutissa järjestettyjen nationalismin 
teoriaa ja käytäntöjä peilaavien luentosarjojen yhteydessä 2000-luvun alussa. 
Luennoille saapuvien opiskelijoiden runsas määrä ja aktiivisuus yllättivät opet
tajat ja kurssin järjestäjät. Luentokertojen välillä huomasimme, että myös ope
tusta antavat kollegat kävivät keskenään innostunutta ja hedelmällistä keskus
telua, mikä ei ole itsestään selvää suomalaisessa akateemisessa traditiossa. Na
tionalismia koskevalle tiedolle oli siis selvä tilaus.

Toinen nationalismin olemusta pohtiva yhteisö löytyi Helsingin yliopiston 
yhteiskuntahistorian laitokselta. Poliittisen historian jatko-opiskelijat olivat 
organisoineet omat tutkimuskysymyksensä nationalismi-teemanimikkeen al
le. Siinä ryhmässä eli toinen keskustelu, jonka aiheet ja vaiheet myös näkyvät 
tässä kirjassa.

Kolmas — ja ehkä tärkein — tämän kirjan "alkukoti” on se kansainvälisesti ja 
usein vertailevasti suuntautunut suomalainen yhteiskuntatieteellinen tutki
mus, jossa yritetään hahmottaa omaa paikkaamme ihmisinä, kansakuntana ja 
valtiona Euroopassa ja maailmassa. Tämän tutkimussuuntauksen edustajat 
tarkastelevat suomalaisuutta kiihkottomasti pyrkien välttämään nationalismin 
perisyntiä: outoa kavahtavaa tai eksotisoivaa nurkkakuntaisuutta.

Nationalismia käsitteleviä teoksia on paljon. Suomesta kuitenkin puuttui 
kattava ja ajanmukainen suomenkielinen esitys ilmiön eri lähestymis- ja seli- 
tysmahdollisuuksista, teorioista ja käytännöistä. Tämän tarpeen täyttämiseksi 
päätimme ryhtyä haastavaan ja myös riskialttiiseen tehtävään, tämän kirjan te
kemiseen.

Nationalismi on iso aihe. Siksi kirjassa on monta kirjoittajaa. Monet kir
joittajat ovat kommentoineet toistensa tekstejä, vaikka toimittajina olemme 
kantaneet päävastuun kommentoinnista, päämääränämme jonkinlainen yhte-



näisyys aiheen moninaisuudessa. Lukijat arvioikoot, onnistuimmeko tässä teh
tävässä.

Kirjan käsikirjoitusta tai sen osia ovat kommentoineet Risto Alapuro, Pertti 
Anttonen, Seppo Hentilä ja Anssi Paasi. Suurkiitokset heille kirjaa parantaneis
ta rakentavista ja asiantuntevista kommenteista. Kirjaan mahdollisesti jääneis
tä virheistä tekijät kantavat luonnollisesti yksin vastuun. Kustantajan puolelta 
Johanna Tannerin panos on ollut rohkaiseva, tehokas ja asiantunteva. Kirja ja 
muutakin on syntynyt! Kiitämme myös Pertti Vehkalahtea toimitustyön lop
puunsaattamisesta kustantajan osalta, Mika Tuomista kirjan ulkoasusta ja 
Niko Haaralaa kieliasun tarkistamisesta.

Nationalismeja käsittelevä kirja olisi hyvä omistaa erilaisuuden ja moninai
suuden ymmärtämiselle ja hyväksymiselle. Sitä kutsutaan myös suvaitsevai
suudeksi.

Unioninkadulla, marraskuussa 2004 
Jussi Pakkasvirta & Pasi Saukkonen
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JUSSI PAKKASVIRTA & PASI SAUKKONEN

Johdanto
Nationalismista on tullut viimeisten kahdensadan vuoden aikana keskeinen kai
killa mantereilla vaikuttava yhteiskunnallinen ja kulttuurinen ilmiö. Useim
mista ihmisistä tuntuu luontevalta jakaa maapallon väestö kansakuntiin ja 

I kansallisvaltioihin sekä pitää itseään jonkin kansakunnan jäsenenä. Monet 
i kansakuntien jäsenet arvostavat suuresti omaa maataan, kansaansa ja kansal

lista identiteettiään. Samalla he myös kokevat, että kansakunnan jäsenyys sekä 
i asettaa velvoitteita että ohjaa yksilön toimintaa. Osa heistä toimii aktiivisesti 
yhteiskunnallisissa liikkeissä, poliittisissa puolueissa tai joukkotiedotusväli
neissä, jotka tietoisesti pyrkivät vaikuttamaan oman kansallisuutensa tai kan
sallisvaltionsa etujen ajamiseen tai vaalivat kansallisten piirteiden ja ominai
suuksien säilymistä.

Nationalismille on ennustettu pikaista kuolemaa jo useita kertoja. Nationa
lismi on kuitenkin osoittautunut sitkeäksi ja elinkelpoiseksi ajattelu- ja tunte- 
mistavaksi sekä sosiaalisen organisoitumisen ja poliittisen toiminnan ilmeisen 
ehtymättömäksi ideologiseksi lähteeksi. Kameleonttimaisen muuntautumis- 
kykyinen nationalismi on luonut yhteenkuuluvuuden tunnetta eri aikakausina 
ja erilaisissa tilanteissa. Se toimii tehokkaasti eräänlaisena kansalaisuskontona 
ja toistuu arkipäiväisissä käytännöissä ja sanavalinnoissa sekä vakiintuneissa 
tavoissa, rituaaleissa ja seremonioissa.

1 On perusteltua olettaa, että nationalismi tulee säilyttämään monia ominai- 
Isuuksiaan vielä globalisoituneiden tieto- tai informaatioyhteiskuntien aika-



kaudella. Ainakin kansallisvaltioiksi katsotuista valtioista koostuva kansainvä
linen järjestelmä vaikuttaa edelleen siihen, minkälaiseksi mahdollinen uusi i 
maailmanjärjestys muodostuu. Samalla parin viime vuosikymmenen aikana 
tehdyn tutkimuksen ansiosta mahdollisuudet tarkastella nationalismia histori- j 
allisena ilmiönä ovat olennaisesti parantuneet. Tämä niin menneisyyteen kuin 
tulevaisuuteenkin katsova kaksoisperspektiivi on tämän kirjan pohjana.

Nationalismin tarkka määrittely on vaikea tehtävä. Nationalismia koskevat 
keskustelut muistuttavat monia muita suuria historiallisia debatteja, kuten ka-j 
pitalismin synnystä ja kehityksestä käytyjä väittelyitä. 1900-luvun yhteiskunta
tieteellisessä keskustelussa onkin muodostunut melko yhtenäinen kuva siitä, 
mitä ovat kapitalismi, teollistuminen ja kapitalismin laajenemisen mukana ke
hittynyt globalisoituva modernisaatioprosessi.

Nationalismille ci kuitenkaan ole yleisesti hyväksyttyä standardimääritte-/ 
lyä. Onko nationalismi ihmisiä yhdistävä ja yhtenäistävä kulttuurinen prosessi 
valtionmuodostukseen tähtäävä poliittinen ideologia, yhteenkuuluvuuden 
tunnetta rakentava ja ylläpitävä mentaalinen tila vai kenties uskonnon kaltai 
nen ilmiö, joka tarjoaa turvallisen yhteisöllisyyden modernisoituvassa ja seku- 
larisoituvassa maailmassa? Nationalismia käsittelevien tutkimusten mukaan se 
tuntuu olevan kaikkea tätä -  ja vielä paljon muuta.

Tutkijat ovat varsin yksimielisiä siitä, että nationalismi ei ole pelkästään 
väistämätön seuraus länsimaisen kansallisvaltion ja teollisen kapitalismin kehi
tyksestä: erilaiset historialliset tilanteet ovat luoneet ja luovat erilaisia nationa
lismeja. Tämä nationalismin monimuotoisuus on yksi tämän kirjan lähtökoh
dista. Yhtäältä haluamme esitellä lukijoille erilaisia teoreettisia käsityksiä natio
nalismista ja toisaalta tarjota esimerkkejä siitä, miten kansallisuusaate on to
teutunut erilaisissa yhteyksissä sekä erilaisista teorioista käsin tulkittuna.

Nationalismin teoreettinen tutkimus on pitkään ollut hyvin Eurooppa-kes- 
keistä. Eurooppalaisen valistuksen, romantiikan ja liberalismin aateperintö 
toki synnytti käsitteen kansallisvaltiosta ja sen ideologiasta, ja nationalismin ai
kakauden katsotaan yleisesti alkaneen Yhdysvaltain ja Ranskan vallankumouk
sista. Teoreettisesti mielenkiintoisimmat nationalismin tutkijat ovatkin useim
miten syventyneet Euroopan erityiskysymyksiin. On silti hyvä muistaa, että 
Euroopan ulkopuoliset kansakunnat tarjoavat mielenkiintoisen näkökulman 
nationalismin kehitykseen. Esimerkiksi modernin tasavaltalaisuuden kehto,
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Latinalainen Amerikka, tarjoaa varhaisen kreolinationalisminsa vuoksi arvo
kasta tietoa myös eurooppalaisille lukijoille. On myös tärkeää ymmärtää, että 
useimmat nykyisistä valtioista ja nationalistisista liikkeistä ovat alle sadan vuo
tien ikäisiä ja että niitä on syntynyt erityisesti Euroopan ulkopuolella.

Nationalismia koskevat erilaiset käsitykset näkyvät myös tämän kirjan si
sällössä. Ensinnäkin haluamme kaventaa usein piinallisen leveänä pidettyä kui
lua nationalismin teorioiden ja tapauskuvausten välillä sisällyttämällä teokseen 
runsaasti sekä teorioiden ja teoreetikkojen esittelyjä että kuvauksia eri aikoina 
ja eri paikoissa esiintyneestä nationalismista. Toiseksi pyrimme laajentamaan 
nationalismin kuvaa ulottamalla tarkastelun Euroopan ulkopuolelle, mikä 
käytännössä tarkoittaa monien "klassisten” nationalismien, kuten ranskalai
sen, saksalaisen tai italialaisen nationalismin, esittelyn laiminlyöntiä. Näiden 
osalta voimme kuitenkin viitata laajaan ja korkeatasoiseen tutkimuskirjallisuu
teen, joka suurelta osin on myös suomalaisten lukijoiden saavutettavissa.

Kolmanneksi ulotamme tarkastelun myös tulevaisuuteen pohtimalla sitä, 
minkälaista nationalismia on kenties syntymässä Euroopan unioniin ja mikä 
on kansallisvaltioiden ja nationalismin osa globalisoiluvassa maailmassa. 
Olemme tuskallisen tietoisia siitä, että monet tärkeät asiat, alueet ja lähestymis
tavat jäävät silti käsittelemättä. Valmiiden vastausten sijaan kirja toivottavasti 
tarjoaa lukijoille — olivatpa nämä sitten opiskelijoita, opettajia, tutkijoita tai 
muuten vain nationalismista kiinnostuneita-välineitä nationalismin ja samal
la myös oman maailmansa tarkasteluun, analysointiin ja arviointiin.

Teos jakautuu neljään osaan. Ensimmäisessä osassa esitellään nationalismi- 
tutkimuksen historiaa ja käsitteitä (Jussi Pakkasvirta ja Pasi Saukkonen). Tä
hän osaan on myös koottu nationalismitutkimuksen keskeinen kirjallisuus. 
Kirjan muiden osien kirjallisuus on teoksen lopussa erillisessä bibliografiassa. 
Mikäli kaikkiin lähteisiin ei ole viitattu tekstissä, luvun päätteeksi asetettu ala
viite ohjaa löytämään aihepiirin kirjallisuutta bibliografiasta. Toinen luku esit
telee aluksi uudemman nationalismitutkimuksen keskeisiä vaikuttajia; erityis
käsittelyssä ovat Ernest Gellner ja Anthony D. Smith (Johannes Rcmy) sekä Be
nedict Anderson (Pakkasvirta). Tämän jälkeen pohditaan etnisten ryhmien ja 
alkuperäiskansojen määrittelyä ja asemaa tutkimuksessa (Pekka Valtonen), su
kupuolta ja seksuaalisuutta kansakuntien rakentamisessa (Kirsi Mäki), kansal-



lisen identiteetin käsitettä (Saukkonen) sekä varsinaista nationalismia edeltä
nyttä kansallista identiteettiä (Pasi Ihalainen).

Teoksen kolmannessa osassa tuodaan esille erilaisissa kansallisissa ja yli
kansallisissa yhteyksissä ilmenneitä nationalismin muotoja. Näiden kansallis
ten, ylikansallisten ja kontinentaalisten nationalismien yhteydessä tulee samal
la esille erilaisia teoreettisia ja metodologisia lähestymistapoja kuten aatehisto
riaa, käsitchistorinllista analyysia ja toiseustutkimusta. Suomalaista nationalis
mia käsitellään kahdessa artikkelissa, joista toisessa analysoidaan 1800-luvun 
yleistä kehitystä (Ilkka Liikanen) ja toisessa kansakunnan rakentamisen tuotta
mia ja kansakunnan käyttämiä vastakuvia (Marja Vuorinen). Muuta euroop
palaista nationalismia edustavat Ruotsi (Jussi Kurunmäki), Alankomaat 
(Saukkonen), Irlanti (Petri Mirala) ja Ukraina (Remy). Arabinationalismia 
esittelee Jaakko Hämeen-Anttila ja juutalaisten sionismia Hannu luusola. Eu
roopan ulkopuolisten maiden osalta tarkastellaan yhdysvaltalaista (Ari Helo), 
indonesialaista (Timo Kaartinen) ja intialaista (Tapio Tamminen) nationalis
mia. Lisäksi Jussi Pakkasvirta ja Holger Weiss kirjoittavat latinalaisamerikka
laisista ja afrikkalaisista nationalismin muodoista. Teoksen viimeisessä osassa 
Heikki Mikkeli analysoi euronationalismia ja Pauli Kettunen globaalin talous
kilpailun ja nationalismin suhdetta.

Teoksen artikkeleissa on jonkin verran tarkoituksellista toistoa, koska kun
kin artikkelin peruslähtökohdat täytyy esitellä ennen varsinaiseen asiaan siirty
mistä. Toisto on kuitenkin näennäistä, koska samat asiat tulevat eri tavoin tul
kituksi erilaisissa yhteyksissä, kuten nationalismin tutkimuksessa usein käy.

a
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JUSSI PAKKASVIRTA JA PASI SAUKKONEN

Nationalismi teoreettisen 
tutkimuksen kohteena
Tässä kirjan luvussa tarjotaan yleiskatsaus nationalismitutkimuksen histori
alliseen kehitykseen, keskeisiin käsitteisiin ja teoreettisiin lähtökohtiin. Sa
malla luku on johdatus kirjan teoreettisen osan lukuihin. Luku jakautuu kah
teen osaan, joista ensimmäisessä käsitellään nationalismin ja nationalismi- 
tutkimuksen historiaa ja vaiheita. Toisessa osassa käsitellään keskeisiä tut
kijoita eri lähtökohtien mukaan jaoteltuina. Nationalismista on julkaistu viime 
vuosien aikana lukuisia yleisteoksia, joiden käsitteistö ja tutkijoiden ja lähes
tymistapojen luokittelu vaihtelevat jonkin verran. Näitä teoksia on mainittu 
kirjallisuusluettelossa tämän luvun lopussa. Tutkimussuuntausten luokitte
lussa ja tutkijoiden kategorisoinnissa on hyödynnetty etenkin Umut 
Özkirimlin (2000) näkemyksiä.

Nationalismin aika

Jotta voitaisiin määritellä, milloin nationalismi syntyi, tarvitaan käsitys siitä, 
; mitä nationalismi on. Nationalismin määrittely ei kuitenkaan ole ongelmaton- 
I ta, kuten tässä kirjassa käy ilmi. Tässä luvussa lähdetään liikkeelle laajasta työ- 

määritelmästä, jonka mukaan nationalismi on ajattelu- ja puhetapa sekä ideo
logia ja poliittisen yhteisön ohjeistus, joka jakaa ihmiskunnan kansoihin ja 
maapallon alueet kansallisvaltioihin sekä tekee ihmisten kansallisuudesta hei-



dän identiteettinsä ja käyttäytymisensä kannalta tärkeän, ellei ratkaisevan sei
kan. Tämän määritelmän pohjalta voimme yrittää myös päätellä, milloin na- 1 
tionalismi syntyi. Käsitys siitä, että ihmiset, joilla on yhteinen kieli, uskonto ja 
kansanluonne, muodostavat kansallisen kokonaisuuden, levisi laajalle valis
tuksen ja varhaisromantiikan aikakausilla. Samoihin aikoihin kansansuvereni- 
teettioppi eli ajatus maallisen vallan kuulumisesta monarkin tai ruhtinaan si
jaan kansalle valtasi alaa ja poliittisen keskustelun piiri laajeni hovin ja yhteis
kunnallisen eliitin ulkopuolelle.

Nationalismin aikakauden lähtölaukauksina pidetään usein Yhdysvaltain 
itsenäistymistä vuonna 1776, Ranskan vuoden 17S9 vallankumousta ja kreoli- 
valtioiden syntyä Latinalaisessa Amerikassa 1800-luvun alussa. Nämä eivät to
sin ole kansallisvaitioajattelun puhtaita ilmentymiä homogeenisen kansakun
nan näkökulmasta. Esimerkiksi siirtolaisuudesta syntyneen yhdysvaltalaisuu- 
den perustana ei ollut etninen tai kulttuurinen identiteetti. Ratkaiseva oli sub
jektiivinen valinta eli halu tulla mahdollisuuksien ja tasa-arvon luvattuun maa
han ja olla amerikkalainen.

1800-luku oli Euroopassa voimakkaan nationalistisen liikehdinnän ja toi
minnan aikaa. Vuoteen 1918 mennessä Euroopan kartta muuttui perusteelli
sesti. Italia ja Saksa yhdistyivät valtioiksi kansallisten tunnusten alla, ja itsenäi- 
syysliikkeet saavuttivat tavoitteensa esimerkiksi Belgiassa ja Kreikassa. Ensim
mäisen maailmansodan yhteydessä sama prosessi jatkui kolmen suuren impe
riumin (osmanien, Itävalta-Unkarin ja Venäjän) hajotessa. Kansakunnille 
haettiin omaa historiaa ja omaleimaista kulttuuria taiteen ja tieteen avulla.

Vanhoissa ja vakiintuneissa valtioissa alkoi toisaalta esiintyä myös uuden
laista valtionationalismia. Esimerkiksi Ranskan, Englannin ja Espanjan eliitit 
pyrkivät vahvistamaan kansallista yhteenkuuluvuuden tunnetta ja lisäämään 
kansalaisten lojaalisuutta. Perustettiin yleiseen asevelvollisuuteen perustuvia 
kansallisia armeijoita, pystytettiin monumentteja historiallisille merkkimichil- 
leja luotiin kansallisarkistoja, kansallismuseoita ja kansallisoopperoita.

Nationalismin yksi erikoisuus on se, ettei ajatusrakennelmalla ollut teoreet
tisia ajattelijoita samassa mielessä kuin esimerkiksi poliittisella konservatismil
la (Edmund Burkc) tai sosialismilla (Karl Marx, Friedrich Engels). Toisaalta 
useimmat tuon ajan filosofeista, poliittisista ajattelijoista ja kirjailijoista hyväk
syivät jo varsin varhain erään kansallisuusaatteen peruslähtökohdan eli sen,

Nationalism i teo ree ttisen  tu tk im uksen kohteena
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että maailma on jakautunut kulttuuriltaan erilaisiin kansoihin, ja erityisesti 
myöhemmässä vaiheessa kansojen "velvollisuuden” muodostaa oma valtionsa.

Tähän ajatteluun ei välttämättä liittynyt erityisen vahvaa nationalistista paa
tosta. Moniin vielä 1900-luvun alun tieteen suuriin nimiin, kuten Emile Durk- 
heimiin ja Max VVeberiin, onkin liitetty "metodologisen nationalismin” käsite, 

/ jolla viitataan nimenomaan siihen, että kansallisvaltio on eräänlainen itsestään 
selvä todellisuuden peruskategoria. Yhteiskunnallisina keskustelijoina monet 
näistä tieteen suurista nimistä saattoivat myös olla avoimen nationalistisia.

Yhtenä merkittävänä nationalistisen ajattelun edellytysten synnyttäjänä on 
pidetty -joskaan ei kiistattomasti -  Immanuel Kantia (1724-1804). Hänen te
kemänsä kahtiajako ulkoiseen ja sisäiseen maailmaan sekä käsityksensä ihmi
sen vapaudesta, joka syntyy sisäisen maailman moraalisten sääntöjen noudat
tamisesta, vaikutti vahvasti sekä yksilöllisen että kollektiivisen itsemääräämis- 
oikeusajattelun kehittymiseen. Kuten Elie Kedourie (1993 [ 1960]) on sanonut, 
hyvä, vapaa tahto on myös autonominen tahto. Vain sellainen kansa, jolla on 
oikeus osallistua itseään koskevien päätösten tekemiseen, on vapaa kansa.

Toinen merkittävä ajatus koski yksilön oman vapauden rakenteellisten 
edellytysten määrittelyä. Johann Gottlieb Fichten (1762-1814) mukaan ulkoi
sen maailman osat ovat todellisia ja mielekkäitä ainoastaan suhteessa kokonai
suuteen. Tämä johti niin sanottuun holistiseen valtioajatteluun. Siinä yksilön
vapauden mahdollisuus on sidoksissa valtioon, joka on enemmän kuin osiensa 
summa. George Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) jatkoi ajatusta vielä pi
temmälle: hänen mukaansa kansallisvaltio oli "absoluuttisen maailmanhen- 
gen” toteutuma ja ihmiskunnan historiallisen kehityksen huipentuma.

Kolmantena nationalismin lähteenä voidaan pitää Johann Gottfried von 
Flerderin (1744-1803) historianfilosofista ajattelua. Herderin mukaan ihmisen 
olemassaolo merkityksellisenä olentona riippuu kieliyhteisöstä. Kieli on siten 
enemmän kuin kommunikaation väline. Se on ajattelun synonyymi, minkä 
johdosta jokaisella kielen perusteella määritellyllä kansalla on myös oma ajat
telutapansa. Kansakunnat omine arvoineen, tapoineen ja traditioineen ovat 
kuin eläviä organismeja, kasveja globaalissa puutarhassa, jossa jokaisella yksi
löllä on oma arvonsa.

Kuten Umut özkinmh on huomauttanut, näiden romantiikan sävyttämi- 
en hypoteesien seuraukset olivat ilmeisiä. Jokaista kansakuntaa voitiin pitää ai



nutlaatuisena yksilönä, joka oli saattanut unohtaa todellisen luontonsa tai jou
tua rappiolle mutta saattoi vielä herätä, nousta, syntyä uudelleen, toteuttaa 
unelmansa, näyttää maailmalle, kuten nationalistit asiaa usein kuvasivat.

Kansallisen itsemääräämisoikeuden periaate sai tunnetusti voimakkaan 
puolestapuhujan Jean-Jacques Rousseausta (1712-1778), joka puolestaan 
inspiroi vallankumouksellisia niin Ranskassa kuin muuallakin. Vallankumo
uksellisille kansa oli poliittisen vallan ainoa legitiimi, eli oikeutetuksi katsottava 
lähde. Lisäksi kaikki kansakunnan jäsenet saatettiin katsoa lain edessä yhden
vertaisiksi kansalaisiksi, mikä tarkoitti säätyhierarkiaan perustuvan eriarvoi
suuden kumoamista. Kuten Fred Halliday (1997) on huomauttanut, Pohjois- 
Amerikan siirtokuntien vapaustaistelu brittejä vastaan ja kreolien itsenäisyys- 
sodat Espanjaa vastaan Latinalaisessa Amerikassa kulkivat ranskalaisen kehi
tyksen kanssa rinnakkain.

Kaikissa näissä tapauksissa kumous oli ennen muuta "kansan” poliittinen 
ja oikeutettu hyökkäys epäoikeudenmukaiseksi katsottua valtajärjestelmää 
kohtaan. Sen sijaan ajatus uuden poliittisen yksikön kulttuurisesta yhtenäisyy
destä oli joko epäselvä tai —kuten Yhdysvalloissa-suorastaan kielteisiä tunteita 
herättävä. Uudentyyppisten valtioiden sekä kansaan vetoavien ja kansaa edus
tavien poliittisten järjestelmien muodostaminen loivat kuitenkin pohjaa selvä- 
piirteisemmän nationalistisen ideologian muodostumiselle. Samalla ne loivat 
pohjaa uusille kapinoille ja vallankumouksille synnyttäessään uusia rajoja ja 
valtajärjestelmiä ja ottaessaan kantaa valtion ja sen sisältämän etnisen tai kult
tuurisen komposition välisiin suhteisiin.

Nationalistinen maailmankuva levisi 1800-luvulla tehokkaasti esimerkiksi 
kansallismielisten historioitsijoiden vaikutuksesta, kuten Heinrich von 
Treitschken kautta Saksassa, Jules Michelctin kautta Ranskassa tai Yrjö Koski
sen kautta Suomessa. Runoilijat ylistivät kansakuntaansa teoksissaan, taide
maalarit kuvasivat kansakuntansa kohtalon- ja kunnian hetkiä maalauksissaan, 
säveltäjät hakivat inspiraatiota kotimaansa maisemista ja mytologioista. Mate
riaalista ja henkistä historiallista perintöä kaivettiin esille, tallennettiin ja ase
tettiin ihailtavaksi arkeologisiin museoihin ja kansanrunokokoelmiin.

Kansallisuusaatteen voima osoittautui niin suureksi, että se sai myös arvos
telijat liikkeelle jo varsin varhaisessa vaiheessa. Nationalismin kriitikot sanoi
vat, että monikansalliset valtiot ovat parempia yksilönvapauden takaajia kuin
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kansalliseen yhtenäisyyteen pyrkivät valtiot. Näin kirjoitti esimerkiksi englan
tilainen historioitsija ja filosofi lordi Acton (1834-1902) jo 1860-luvulla. Bel
giassa Henri Pirenne ja Suomessa Zachris Topelius katsoivat niin ikään, että 
kansakunta voi hyvin koostua useammista kieliyhteisöistä ja olla silti orgaani
nen kokonaisuus. 1900-luvun alkupuolella tämän tapainen käsitys nousi myös 
koko ihmiskuntaa koskevaksi, kosmopoliittiseksi tai kansainväliseksi yhtei
söllisyydeksi esimerkiksi sellaisten ajattelijoiden kuin kreivi Hermann 
Keyserlingin (18S0-1946) toiminnassa.

Kaikkein tärkeimpiä kansallisuusaatteen kriitikoita olivat kuitenkin sosia
listiset teoreetikot, Karl Marx (1818-1883) ja Friedrich Engels (1820-1895) 
etujoukossa. Marxin mukaan sosiaaliset järjestelmät antiikista teolliseen kapi
talismiin perustuivat ensi sijassa luokkataisteluun, jonka rinnalla työläisten 
kiinnittyminen omaan kansakuntaansa ja valtioonsa oli väärää tietoisuutta.

Siinä missä nationalistit pitivät kansallisvaltiota poliittis-kulttuurisen kehi
tyksen päätepisteenä, useimmille marxilaisille porvarillinen valtio oli yksi his
toriallinen välivaihe. Marxilaiset olettivat kansakuntien häviävän maailmanta
louden perusyksikköinä, koska nationalismi muuttuu historiallisessa kehityk
sessä väistämättä "internationalismiksi” ja häviää lopulta kokonaan. Leninin 
kansallisuuspolitiikka "eroaminen yhdistymistä varten” tarkoitti kansakuntien 
eroamista Venäjästä, jotta ne yhdistyisivät myöhemmin vallankumouksen 
kautta sosialistiseen maaiinianvaltioon tai internationaaliin. Tällä oli vaikutuk
sensa esimerkiksi Suomen itsenäisyyden tunnustamiseen. Stalin sivuutti en
simmäisenä epäortodoksisesti Marxin ohjeet ja alkoi toteuttaa sosialismia yh
dessä maassa eli nationalismia sosialistisessa valtiossa. Maailmanvallankumo
uksen sijaan Stalinin ensisijaisena tavoitteena oli sosialistisen järjestelmän va
kiinnuttaminen ja edistäminen ensin yhdessä liittovaltiossa ja sitten siihen si
doksissa olevissa satelliittivaltioissa.

Samalla sosialistisen valtion symboliikka omaksui kansallisvaltioilta tuttuja 
tunnuksia, hyödynsi kansankulttuuria valtiollisessa propagandassaan ja sovelsi 
omaa kieli- ja kulttuuripolitiikkaansa. Erityisesti kolmannessa maailmassa 
enemmän tai vähemmän "nationalistisia” sosialististen valtion päämiehiä riitti 
aina 1990-luvun alkuun asti, jolloin niin sanottu kansandemokraattinen tai 
reaalisosialistinen ajattelu menettivät vetovoimaansa.



Nationalismitutkimuksen synty

Monien eurooppalaisten kansallisuusliikkeiden toiveet täyttyivät ensimmäi
sessä maailmansodassa ja sen jälkeisissä välienselvittelyissä. Sota jo sinänsä 
osoitti militaristisen kiihkoisänmaallisuuden voiman. Marx oli ehkä oikeassa 
todetessaan, että pääomalla ei ole isänmaata. Hän unohti kuitenkin sen, että 
1800-luvun lopun Euroopan työläisillä oli jo isänmaa -  jonka puolesta he läh
tivät taistelemaan naapurimaansa työläisiä vastaan.

Kun sota oli päättynyt, luhistuneiden imperiumien rauniolle perustettiin 
pitkälti Woodrow YVilsonin ajatusten mukaisesti lukuisia uusia valtioita erityi
sesti kolmannen aikavyöhykkeen alueelle Jäämerellä Välimerelle. Näiden valti
oiden rajat vedettiin yleensä oletettujen kansallisten jakolinjojen mukaisesti, 
joskin kartalle syntyi myös monia kansallisuuksia yhdistäviä tai monikansalli
sia valtioita kuten Tsekkoslovakia ja Jugoslavia. Erilaisia suurempia tai pienem
piä etnisiä, kieli- tai uskonnollisia vähemmistöjä jäi niistä kaikkiin, myös Suo
meen.

Maailmansota, siihen liittynyt nationalistinen paatos, yhteiskuntien mo
dernisoituminen ja Euroopan poliittisen kartan perinpohjainen muutos olivat 
myös edistämässä tieteellisen nationalismitutkimuksen syntyä. Yksi osa tästä 
tutkimuksesta suhtautui nationalismiin myönteisesti, ja siinä pyrittiin esittä
mään esimerkiksi oman maan kansallisen heräämisen historiaa, kuvaamaan 
kansallisuusliikkeen vaiheita ja kehitystä tai analysoimaan kansallisten suur
miesten vaikutusta.

Toisaalta mukaan tuli tutkijoita, jotka halusivat pitää ja myös kykenivät 
tarkastelemaan nationalismia erillisenä historiallisena tutkimuskohteena. Sel
västi kansallismielisistä tutkijoista ja kirjailijoista he erosivat myös siinä, että he 
yleensä kiistivät nationalistien keskeisen teesin valtion ja kansakunnan pysy
västä olemassaolosta. Lisäksi tutkijat antautuivat sen tosiseikan edessä, että sen 
kummemmin kansasta kuin nationalismista ci voitu esittää kovin tarkkaa mää
ritelmää, joka olisi soveltunut kaikkiin tilanteisiin ja oloihin. Eksaktin määrit
telyn sijaan pyrittiin löytämään toimivia luokitteluja.

Yhden nationalismitutkimuksen uranuurtajan Carlton Hayesin (1926; 
1931) mukaan nationalismista saattoi puhua vasta 1700-luvulta lähtien. Natio
nalismin ensimmäisenä muotona Hayes pitää valistuksen ja luonnonoikeudel
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lisen ajattelun hengessä kehittynyttä “humanitaarista” nationalismia, jota 
edustivat eri tavoin esimerkiksi Jean-Jacques Rousseau, John Bolingbroke ja 
Johann Gottfried von Herder. Rousseaulaisesta demokraattisesta traditiosta 
kehittyi myöhemmin vallankumouksellinen ja ideologisesti fanaattinen jako- 
biininationalismi; kun taas aristokraattisesta traditiosta kumpusi historiaa 
kunnioittava traditionaalinen nationalismi. Näiden väliin asettui politiikkaan 
etäisemmin suhtautuva liberaali nationalismi. Tämän jälkeen syntyivät vielä 
esimerkiksi Charles Maurrasin propagoima kansallisen edun ensisijaisuutta ja 
kansallisen yhtenäisyyden ehdottomuutta korostava integraalinen nationalis
mi sekä ennen muuta kansainvälisessä kaupassa ja tuotannossa menestymiseen 
tähtäävä taloudellinen nationalismi.

Hayesin typologia toimii edelleen hyvänä ajattelun välineenä, joskin siihen 
on vaikea sijoittaa yksiselitteisesti sen kummemmin yhden maan kuin aikakau
denkaan nationalismia. Vielä vaikutusvaltaisemman luokittelun teki Hans 
Kohn (1944), joka jakoi nationalismin "läntiseen” ja "itäiseen” nationalismiin 
niiden alkuperän ja perusominaisuuksien perusteella. Tämäntyyppinen kah
tiajako on ylipäätään ollut hyvin yleinen, joskin termit ja merkitykset ovat jon
kin verran vaihdelleet. Friedrich Meineckc luonnosteli jo 1900-luvun alussa 
käsiteparin Staatsiiation/Kiilturnation. Myöhemmin Charles Tilly (1975) on 
erottanut toisistaan valtio-johtoisen (stnle-leil) ja valtion muodostamiseen 
pyrkivän (state-seeking) nationalismin. ‘Anthony D. Smithin (1991) mukaan 
kansakäsitteessä puolestaan yhdistyy kaksi ulottuvuusyhdistelmää, joista toi
nen on valtiollinen (civic) ja territoriaalinen ja toinen etninen ja genealoginen.

Länsimaiden, kuten Englannin, Ranskan ja Yhdysvaltain nationalismi oli 
Kolmin mukaan valistusajatteluun perustuva poliittisten ja sosiaalisten seikko
jen aiheuttama ilmiö, jota edelsi itsenäisen valtion muodostaminen. Sen sijaan 
Keski- ja Itä-Euroopassa sekä Aasiassa nationalismi syntyi myöhemmin, taka- 
pajuisempiin taloudellisiin ja sosiaalisiin oloihin. Lisäksi siihen liittyi romant
tisen ajattelun innoittamana pyrkimys kulttuuriltaan yhtenäisen oman valtion 
muodostamiseen.

Kohn piti läntistä nationalismia suotavana, kun taas itäinen nationalismi 
oli hänen mukaansa irrationaalinen ja helposti yltiöpäisiin poliittisiin ideolo
gioihin ja suvaitsemattomaan toimintaan johtava suuntaus. Paitsi yksioikoises
ta jaottelusta Kohnia onkin syytetty "oman” alueen nationalismin epäkohtien



vähättelystä ja "toisen” alueen nationalismin liioittelevasta arvostelusta sekä 
historiallisten olojen ymmärryksen puutteesta. Kohnin ajatus oli ilmeisen vi
noutunut, mutta toisaalta sitä voidaan pitää nationalismitutkimuksen raken
teellisena piirteenä. Jokainen tutkija on yleensä erityisesti oman maansa ja sen 
historian sekä muun läheisen kulttuuriympäristönsä asiantuntija muutenkin 
kuin tietojensa ja tutkimustensa ansiosta. Tutkijoilla onkin tämän vuoksi väis
tämättä erilainen suhde omaan maahansa kuin muihin maihin ja alueisiin.

Tutkimuksen laajeneminen ja modernit klassikot

Toisen maailmansodan jälkeen nationalismilutkimus muuttui merkittävästi ^  
niin muodoltaan kuin sisällöltään. Ensinnäkin saksalaisen kansallissosialismin, 
italialaisen fasismin, muun eurooppalaisen äärioikeistolaisuuden ja Japanin 
ekspansiivisten pyrkimysten vuoksi suhtautuminen nationalismiin liikkeenä, 
toimintana ja ideologiana muuttui yksiselitteisemmin kielteiseksi. Toiseksi ko
lonialismin purkautuminen ja uusien valtioiden syntyminen ennen muuta Aa
siaan ja Afrikkaan pakottivat tutkijat arvioimaan uudelleen Euroopan ulko
puolista nationalismia. Kolmanneksi osittain juuri uusien valtioiden ja yhteis
kuntien synty laajensi tutkimuksen piiriä yhteiskuntatieteiden ja politiikan tut
kimuksen suuntaan esimerkiksi kansakuntien rakentumisen problematiikan 
yhteydessä.

Funktionalistiset ja kommunikaatioteoreettiset lähestymistavat rakensivat 
puolestaan tietä yleisemmille modernisaatioperusteisille tutkimusotteille. 
Nämä painottivat aatteellisten ja filosofisten virtausten sijaan sosiaalisten ra- 
kennemuotosten merkitystä nationalismin synnylle. Nämä rakennemuutokset 
olivat seurausta esimerkiksi teollistumisesta, kaupungistumisesta, maallistu
misesta sekä liikenne- ja joukkotiedotusvälineiden kehittymisestä. Yhtenä tut
kimuksen merkkipaaluna voidaan pitää Elie d<edourie^) teosta Nationalista 
(1993 [1960]), jossa nationalismi rinnastetaan sosiaalisen elämän radikaaliin 
muuttumiseen, esimerkiksi vanhemmilta lapsille periytyvän poliittisten ja us
konnollisten arvojen välittämisketjun katkeamiseen.

Uusmarxjlaiset tai marxilaista käsitteistöä ja teorioita väljästi tulkitsevat 
tutkijat, kuten Tom Nairn (1977) ja Michael Hechter (1975), toivat 1970-lu-
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viillä oman lisänsä nationaiismikirjallisuuteen. He korostivat erityisesti talou
dellisten rakenteiden merkitystä nationalististen liikkeiden ja ideologioiden 
synnylle. Varsinainen nationalismikirjallisuuden huippusuhdanne alkoi kui
tenkin vasta 1980-luvulla, kun lyhyen ajan sisällä julkaistiin lukuisia käänteen
tekeviä ja runsaasti keskustelua herättäneitä teoksia.

Ernest Gcllner oli esittänyt pääajatuksensa jo vuonna 1965 ilmestyneessä 
teoksessaan Thoiiglit and Change, mutta varsinaisen polemiikin synnytti hänen 
vuonna 1983 ilmestynyt teoksensa Nations and Nationalisin. Samana vuonna 
ilmestyivät myös Benedict Andersonin Imagined Coinniunities sekä Eric Hobs- 
baivmin ja Terence Rangerin toimittama The Invention of Tradition. Toisaalta 
myös modernisaatioteorioiden kritiikki pääsi vauhtiin esimerkiksi John 
Armstrongin (1982) ja Anthony D. Smithin (1986) teosten ansiosta. Nationa- 
lismitutkimuksen modernien klassikkojen listaan voitaneen näiden lisäksi las
kea vielä Miroslav Hroch (1985) ja John Breuilly (1994 [ 1982)). Kaiken kaikki
aan keskustelu on sittemmin ollut hyvin vilkasta.

Monia tärkeitä nationalismin tutkijoita ja heidän teoksiaan esitellään seu- 
raavissa luvuissa. Tässä yhteydessä tyydymme luonnehtimaan heitä ja eräitä 
muita lyhyesti. Samalla esittelemme nationalismitutkimuksen ja -keskustelun 
sisällä vaikuttavaa melko yleisesti hyväksyttyä jakoa primordialisteihin, mo- 
dernisteihin ja etnosymbolisteihin ja käsittelemme esimerkiksi essentialistisen 
ja konstruktionistisen lähestymistavan välisiä rajoja. Tämä nationalismitutki- 
joiden ja tutkimussuuntausten esittely on tärkeää, koska eri tutkijoihin, luokit
teluihin ja käsitteisiin viitataan runsaasti myöhemmissä luvuissa.

Jo tässä vaiheessa on samalla tärkeätä huomauttaa, että rajalinjat eri näke
mysten välillä ovat usein liukuvia ja että esimerkiksi tutkijoiden sijoittaminen 
eri kategorioihin on kiistanalaista. Samalla tutkijalla voi olla omassa teokses- 
saankin hyvin monenlaisia ja jopa toisistaan poikkeavia näkemyksiä. Toisaalta 
vannoutunut konstruktionistinen modernisti voi liikuttua sydänjuuriaan 
myöten kansallisromanttisen kirjallisuuden äärellä tai saattaa konferenssin il
tatilaisuudessa kertoa essentialisoivia tai primordialistisia kaskuja ja tarinoita. 
Tämä on inhimillistä mutta kertoo myös siitä, että nationalistinen ajattelu, pu
hetapa ja symboliikka vaikuttavat ainakin jollain tavoin useimpiin meistä, ha
lusimmepa sitä tai emme.



Primordialismi

Primordialismilla viitataan yleensä jonkinlaiseen alkuperäisyyteen, clementaa- ' 
risuuteen tai itsestäänselvyyteen. Nationalismikirjallisuudcssa primordialis- 
teiksi kutsutaan erityisesti niitä, jotka pitävät kansallisuutta inhimillisen elä
män luonnollisena ja kiistattomana osana. Primordialisteille yksilön rakkaus 
isänmaataan ja kansaansa kohtaan on samantapainen selviö kuin puhekyky ja 
kansakunta on yhteisönä ylitä luonnollinen kuin perhe.

Suurin osa varsinaisista nationalisteista voidaan luokitella primordialis- 
teiksi, kun taas vain harvat nationalismia tutkineista allekirjoittavat jyrkimpiä 
väitteitä kansakuntien ikiaikaisuudesta ja luonnollisuudesta. Esimerkiksi 
Ernest Renan arvostelee primordialistista asennetta jo vuonna 1882 klassisessa 
nationalismiesseessään "Qu’est-ce que c a t  ime nation?” (Mikä kansakunta 
on?). Renan (1990 [1882]) yhdistää nationalismin historiankirjoitukseen: hä-

* •

nen mukaansa kansakuntaa rakennettaessa on väärennettävä menneisyyttä ja 
unohdettava tiettyjä tosiasioita. Historioitsija Eric Hobsbawm sanoi sata vuot
ta Renanin jälkeen, että historioitsijat ovat nationalismille sama kuin oo- 
piuminviljelijät heroinisteille. Oikeastaan historioitsijoiden merkitys on vielä
kin suurempi: he tuottavat raaka-aineen mutta auttavat myös sen jalostamises
sa. Myös tutkijoiden piirissä voidaan kuitenkin erottaa erilaisia primordialisti- 
sia lähestymistapoja. Näitä voidaan özkirimlin ajatusten mukaisesti eritellä 
esimerkiksi naturalistisiksi, sosiobiologisiksi ja kulturalistisiksi näkökulmiksi.

Merkittävä nationalismin tutkija Anthony D. Smith (1995) on kutsunut 
joitakin maltillisia naluralistejä^jnyös perennialistciksi. Tällä termillä hän viit
taa ajatukseen kansakunnasta, joka elää omaa elämäänsä vuosisatoja välillä ku
koistaen ja välillä kuihtuen, aivan kuin Prinsessa Ruusunen, joka uneen vaipu
neena odottaa prinssiä, joka nationalistisella suudelmallaan taas herättää kan
sakunnan tiedostamaan itsensä. Perennialistien mielestä nationalismitutki- 
muksen keskittyminen vain moderniin aikakauteen antaa virheellisen käsityk
sen historiallisesta ja yhteiskunnallisesta kehityksestä. Esimerkiksi Joseph R. 
Llobera (1994) ja Adrian Hastings (1997) ovat esittäneet, että kansallista tietoi
suutta ja nationalismia oli havaittavissa jo 1500-ja 1600-luvulla tai jopa keski
ajalla.
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Monista varsinaisista primordialisteista perennialistit erottaa nimenomaan 
se, että perennialistien mukaan kansakunnan pitkäikäisyys ei vielä välttämättä 
vaadi sen pitämistä inhimillisen elämän luonnollisena yhteiselon muotona.

Sen sijaan sosiobiologisesti suuntautuneet nationalismitutkijat selittävät 
ihmisen sosiaalisuutta ja ryhmänmuodostusta eläinten käyttäytymisestä saa
dun tutkimustiedon avulla. Heistä tunnetuimpiin kuuluu Pierre van der 
Berghe (1981). Hän selittää ihmisten sosiaalisuutta yksilöllisen elinkyvyn 
(inclusive fitucss) maksimoimisella. Ryhmän- ja yhteisönmuodostuksen meka
nismit nojaavat puolestaan sukulaisia tai samantyyppisiä ihmisiä suosivaan 
kumppanin valintaan (kili selection), molempia osapuolia hyödyttävään vasta
vuoroisuuteen (reciprocity) ja pakottamiseen (coercion).

"Sukulaisvalinta” on van der Berghen mukaan ollut tärkein toimintamalli 
suurimman osan aikaa ihmiskunnan historiasta, ja sen avulla voidaan ymmär
tää etnisiä ja "rodullisia” (kulttuurisessa mielessä) tunteita eräänlaisina suku- 
laisuustuntemusten laajennettuina muotoina. Yhteisiin intresseihin nojaava 
vastavuoroisuusperiaate on puolestaan kehittynyt myöhemmin ja liittyy esi
merkiksi sellaisten yhteiskuntien rakentumiseen, joissa työnjako on eriytynyt
tä.

Kolmannen primordialismin muodon, kulttuurisen primordialismin, väi
tetään esiintyvän ennen muuta kulttuuriantropologien keskuudessa, minkä 
vuoksi se yhdistetään esimerkiksi Edward Shilsin (1961) ja Clifford Geerl/.in 
(2000 [ 1973)) tuotantoon (Ellcr & Coughlan 1993; Leoussi 2002). Tämän nä
kökulman mukaan ihmiset kokevat tärkeäksi kuulua johonkin yhteisöön ja sen 
sisältämään kulttuuriin pohjautuvaan merkitysjärjestelmään, joka antaa asioil
le ja esineille mielen. Antropologisten lähestymistapojen sisällä saattaa kuiten
kin olla suuria eroja liittyen siihen, minkälaisena "kulttuurin” luonnetta tai 
olemusta pidetään.

Yksilön ja kulttuurin välistä suhdetta voidaan pitää hyvin deterministisenä. 
Tällöin kukin yksilö tai kokonainen sukupolvi voi ainoastaan hyvin rajoitetusti 
vaikuttaa yhteisönsä merkitysjärjestelmään. Voidaan jopa puhua essentialis- 
mista, jos katsotaan, että kulttuuri voidaan palauttaa joihinkin huomattavan 
pitkäaikaisiin, vakaisiin ja tahdonalaisen vaikutuksen ulottumattomissa ole
viin perusominaisuuksiin. Jos taas katsotaan, että kulttuureihin pohjautuvat 
merkitysjärjestelmät syntyvät ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa yhä



uudelleen ja uudelleen, kulttuuriprimordialismi asettuu lähemmäksi sosiaalis
ta konstruktionismia.

Sosiaalisen konstruktionismin peruskäsitysten mukaisesti ihmiset luovat, 
ylläpitävät ja muuttavat sosiaalista todellisuutta muodostamalla siitä omia kä
sityksiään, esittämällä näitä käsityksiään toisille ihmisille sekä vastaanottamalla 
ja tulkitsemalla muiden käsityksiä. Siinä missä essentialisti>pitää esimerkiksi 
kansakuntaa aidosti ikiaikaisena ja ominaisuuksiltaan muuttumattomana, 
konstruktionistim näkökulmasta olennaista on ennemmin se, että ihmiset 
mahdollisesti olettavat kansakunnan tällaiseksi, vaikka se ci totta olisikaan. Ni
menomaan sillä, mitä ihmiset pitävät totena ja todellisena, on todellisia vaiku
tuksia ihmisten ajatteluun ja käyttäytymiseen.

Modernismi

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että modernistinen nationalismitutkimus on 
syntynyt pitkälti kritiikiksi primordialistisia tai essentialistisia käsityksiä ja tut
kimusotteita sekä tietenkin myös nationalistista puheenpartta kohtaan. Mo
dernismiin liittyy ensinnäkin ajatus nationalismin melko lyhyestä historiasta ja 
toiseksi käsitys siitä, että kansaan ja kansakuntaan liittyvät käsitteet ovat ratkai
sevasti muuttuneet uudella ajalla. Käsitteistön pohjana on nimittäin latinan 
kielen sana natio, joka esiintyy jo antiikin Rooman Ardeassa naisia synnytyk
sessä suojelevan Natio-jumalattaren nimessä. Myöhemmin -  oikeastaan 1800- 
luvulle asti -  nation johdannaiset merkitsivät kuitenkin yleensä kansaa pie
nempää heimoa tai syntymäpaikkaa. Tämä ilmenee esimerkiksi suositussa ta
vassa kutsua ylioppilasosakuntia synnyinseudun mukaan kansakunniksi, ku
ten Suomessa ruotsin kielellä vieläkin (nation).

Toisaalta modernistisesta näkökulmasta niin kansakuntia kuin nationalis
miakin pyritään selittämään modernisaatioon tai uudenaikaistumiseen yleensä 
liitetyillä asioilla. Tällaisia ovat esimerkiksi alueellisesti yhtenäisen ja keskite
tysti hallitun nykyaikaisen valtion rakentuminen sekä teollinen tuotantojärjes
telmä yhdistettynä kansainväliseen kapitalismiin ja markkinatalouteen. Mo
dernisaatioon lasketaan yleensä myös uudet joukkoviestimet kuten sanoma
lehdistö, tehokkaat liikennejärjestelmät, kuten rautatiet, ja suurelle osalle väes-
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töii ulottuva monivuotista opetusta tarjoava koululaitos.
Modernistit eivät kuitenkaan ole kovinkaan yhtenäinen ryhmä. Modernis

teilla on hyvin erilaisia käsityksiä esimerkiksi siitä, syntyykö nationalismi lähin
nä poliittisen, taloudellisen vai sosiaalis-kulttuuriscn muutoksen pohjalta. Li
säksi osa tutkijoista pitää kansakuntaa ja nationalismia näissä oloissa elimelli
senä tai jopa välttämättömänä osana muuta kehitystä. Toisten mielestä taas na
tionalismi on ennen muuta poliittisen tai muun eliitin "keksintö”, jolla tämä 
pyrkii turvaamaan oman valta-asemansa.

Taloudellinen modernisaatio
Talouden suurta merkitystä yhteiskunnallisessa kehityksessä on korostettu 
etenkin marxilaisessa tutkimusotteessa. Yleisesti ottaen perinteinen marxilai
nen lähestymistapa ajautui vaikeuksiin toisen maailmansodan jälkeen, kun sen 
avulla alettiin selittää jälkiteolliseen yhteiskuntaan, etnisten ryhmien voimistu
miseen ja kolonialismiin liittyviä ilmiöitä. Nuoremman polven uusmarxilaiset 
tutkijat, kuten Raymond Williams (1981), alkoivatkin kiinnittää enemmän 
huomiota kulttuuria koskeviin seikkoihin kuten kieleen.

Esimerkkejä marxismiin perustuvista lähestymistavoista ovat keskuksen ja 
periferian suhteita analysoiva riippuvuuskoulu sekä niin sanottu maailmanjär- 
jestelmätcoria. Ulkoiset tekijät ovat näissä selityksissä yhteiskuntien sisäisiä 
tärkeämpiä. Latinalaisamerikkalaisten ja muiden "kolmasmaailmalaisten” tut
kijoiden piirissä 1960-luvulla syntynyt riippuvuuskoulukunta korosti ulkois
ten tekijöiden -  kuten kolonialismin -  merkitystä yhteiskuntien kehityksessä. 
Esimerkiksi Andre Gunder Frankin (1971) kuuluisan lauseen mukaan kehitys 
ja alikehitys olivat saman kolikon kaksi eri puolta. Maailmanjärjestelmäteorian 
tunnetuimman edustajan Immanuel Wallersteinin (1987) mukaan historialli
nen kapitalismi on pääomien kasaamiseen perustuva järjestelmä, jonka ole
massaolon välttämätön ehto on jatkuva laajeneminen.

Moderni maailmantalous sai alkunsa Euroopassa "pitkällä 1500-luvulla” 
(1450-1640) ja laajeni vähitellen ympäri maailmaa. Maailma jakautui yhte
näisten periaatteiden mukaan toimivan maailmantalouden ytimiin ja periferi
oihin eli rikkaisiin ja köyhiin alueisiin. Nationalismi ei ole maailmanjärjestel
mäteorian kannalta merkityksetön, ja varsinkin maailmantalouden keskuksis
sa, ydinalueilla, (kansallis)valtiot ovat olennaisia historiallisia toimintayksik-



köjä ja siten nationalismin synnyttäjiä. Silti nationalismin kaltaiset ilmiöt ovat 
VVallersteinille kapitalismin ideologiaan liittyviä metodeja ja siten lopulta hei
jastuksia maailmantalouden syvärakenteiden toiminnoista, vaikka hän toki 
analysoi kansallisvaltioiden roolia modernilla ajalla.

Tom Nairn (1997 ) esittää, että marxilaisuuden suurin historiallinen epäon
nistuminen oli sen kyvyttömyys luoda teoriaa nationalismista. Hän on itse yrit
tänyt selittää nationalismin syntyä ja sen maailmanlaajuista leviämistä hieman 
YVallersteinin maailmanjärjestelmäteoriaa muistuttavan näkökulman avulla. 
Naimin mukaan kapitalistinen logiikka pakotti poliittiset yksiköt samaan muot
tiin niin maailmantalouden keskusalueilla kuin periferioissakin. Kuitenkin ka
pitalismin epätasainen kehitys ja varallisuuden epätasa-arvoinen jakautuminen 
jatkuivat sekä uusien kansakuntien sisällä että niiden välillä. Toiveiden ja odo
tusten täyttymättömyydestä seurannut sokki aiheutti Naimin mielestä "puolus
tuksellisen reaktion, jonka me tunnemme nationalismin nimellä”.

Erityisesti maailmantalouden reuna-alueilla maiden valtaeliitit etsivät po
liittisia ratkaisuja, jotka olisivat sallineet heidän valtioilleen omaehtoisen ja 
tasa-arvoisen kapitalistisen edistyksen, ilman maailmantalouden keskusaluei
den periferioihin kohdistamaa imperialistista hyväksikäyttöä. Tämän kapita
listisen utopian toteuttamiseksi väestö pyrittiin muokkaamaan mahdollisim
man yhtenäiseksi myös periferian maissa. Kansa mobilisoitiin taisteluun isän-il
maan puolesta sentimentaalisen ja keksityn kansallisen kulttuurin avulla. Na
tionalismi oli ainoa kulttuuriväline, jonka avulla pystyttiin vastaamaan kapita
listisen "edistyksen” aiheuttamiin valtaviin ja odottamattomiin muutoksiin. 
Naimin mukaan kapitalismi lopulta aina tarkoittaa kapitalismia yhdessä maas
sa, ja nationalismin ja kapitalismin suhde heijastaa yhteiskuntia koossapitäviä 
ja tutkimuksessa vaikeasti havaittavia verkostoja. Tässä hänen käsityksensä 
eroaa esimerkiksi vvallersteinilaisesta maailmanjärjestelmäteoriasta, jossa na
tionalismia ja valtiota ei juuri analysoida yhdessä tai erikseen.

Laajaa huomiota on myös saanut Naimin (1997) käsitys nationalismista Ja- 
nus-kasvoisena, moraalisesti ja poliittisesti monimerkityksisenä ideologiana, 
joka katsoo samalla kertaa menneisyyteen ja tulevaan ja jota ei voi luonnehtia 
yksiselitteisen pahaksi eikä hyväksi. Myöhemmässä tuotannossaan Nairn on
kin osoittautunut myös skotlantilaisen kansallisuusajattelun voimakkaaksi 
puolestapuhujaksi.
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Naimin mukaan nationalismin laajeneminen johtui siis siitä, että valistus
ajan universaalit edistyksen ideaalit epäonnistuivat ja taloudellisen kehityksen 
lupaukset jäivät täyttymättä. Ylioptimistisia kehitysteorioita ja niiden mukaista 
politiikkaa vastaan hyökkäsi myös esimerkiksi Michael Hcchter.

Hechterin (1975) mukaan kehitys ei suinkaan johda taloudellisten ja poliit
tisten erojen tasoittumiseen ja siitä enemmän tai vähemmän seuraavaan kult
tuurierojen tasoittumiseen. Pitkälle modernisoituneet ryhmät ja alueet pitävät 
kuitenkin itsellään kontrollin ja päätöksentekovallan tärkeissä asioissa, eivätkä 
maailmantalouden keskukset ja niiden eliitit näytä myöskään luopuvan etuoi
keutetusta asemastaan modernisaation edetessä.

Hechter kutsuu kulttuuriin perustuvaksi työnjaoksi tilannetta, jossa vaiku
tusvaltaisiin asemiin voi, joko muodollisesti tai käytännössä, päästä ainoastaan 
kuulumalla kulttuuriseen ydinryhmään. Tämä tilanne sekä siitä seuraava pet- 
tymys ja turhautuminen voivat syrjittyjen joukossa nousta esille erilaisissa so
siaalisissa ja poliittisissa ilmiöissä. Nämä voivat ulottua etnisestä tai kansallises
ta identifikaatiosta ja ryhmänmuodostuksesta nationalistiseen liikehdintään 
tai jopa separatistisiin poliittisiin pyrkimyksiin. Vähintäänkin on kyse samasta 
asiasta, jota nykyään muuttoliikkeen, pakolaisuuden tai siirtolaisuuden yhtey
dessä kutsutaan integraation tai kotouttamiscn epäonnistumiseksi.

Yksi tämän kirjan tarkoituksista on muutenkin pohtia, millaisia virikkeitä 
nationalismitutkimus antaa nykymaailman ymmärtämiseksi ja analysoimisek
si. Tässä tapauksessa Hechterin käsitykset sisäisestä kolonisaatiosta -  siis hei
kompiosaisten aseman taloudellisesta hyödyntämisestä, taloudellis-sosiaalises- 
ta eriarvoisuudesta sekä päätöksentekijöiden piirin sulkeutuneista ja epädemo
kraattisista mekanismeista -  ovat ajankohtaisia. Ne koskevat esimerkiksi viime 
vuosien globalisaatiokeskustelua sekä eri puolilla maailmaa esiintynyttä 
aggressiivista nationalismia ja uskonnollista fanatismia.

Poliittinen modernisaatio
Keskustelu nationalismin olemuksesta, historiallisesta kehityksestä ja tulevai
suuden näkemyksistä ei varmastikaan olisi ollut näin vilkasta, ellei kansalli
suusaatetta ja nationalistisia käytäntöjä voitaisi tarkastella niin monista näkö
kulmista ja selittää niin monin tavoin. Vastaavasti tutkijat ovat usein kritisoi
neet toisiaan rcduktionismista eli liian yleistävistä selityksistä. Syytösten koh-



teeksi ovat joutuneet varsinkin talouden ensisijaisuutta korostavat tutkijat.
Kritiikkiä ovat usein esittäneet tutkijat, joiden mielestä modernin valtion 

syntyprosessi on myös keskeinen nationalismin syntyyn vaikuttava seikka. 
Max YVcberin (1972 [1921]) tunnetun määritelmän mukaan moderni valtio on 
territoriaalinen eli alueellisesti rajattu yhteisö, joka vaatii onnistuneesti yksin-

y
oikeutta legitiimin fyysisen pakkovallan käyttöön omalla alueellaan. Anthony 
Giddensin (1985) mukaan kansakunta voi nykyisessä olomuodossaan olla ole
massa ainoastaan tällaisessa valtiojärjestelmässä toimivassa "rajatussa valtasäi- 
liössä” (a borcicreil power-container).

Nykyaikaisista valtioista vain ani harva on saanut pysyvän muotonsa ilman 
sodankäyntiä. Monet tutkijat ovatkin korostaneet nationalismin kiinteätä suli- 
detta sotaan ja tehokkaan armeijan ylläpitoon. Voimakasta kansallista yhteen
kuuluvuuden tunnetta on saatettu pitää hyvänä välineenä sekä puolustusvoi
mien kehittämisen että sen ja valtioiden muiden osien tarvitsemien taloudellis
ten resurssien keräämisen kannalta. Esimerkiksi Charles Tillyn (1990) mukaan 
länsimaiset poliittisen osallistumisen oikeudet olivat näiden tavoitteiden saa
vuttamisen sivutuote.

Aikaisempaan aikaan verrattuna modernin valtion synty tarkoitti voima
kasta vallan keskittymistä, joka perustui nimenomaan valtion kontrollointiin. 
Tätä korostaa nationalismitutkijoista esimerkiksi John Breuilly (1994 [1982]). 
Hän katsoo, että nationalismia voidaan hedelmällisesti tutkia nimenomaan 
eräänlaisena politiikan muotona, joka syntyy uudenlaisesta tarpeesta luoda toi- 
miva suhde yksityistä etua ajavien yksilöiden ja ryhmien sekä valtion edun vä
lillä. Vastauksia tähän tarpeeseen ovat yhtäältä poliittisen kansalaisuuden käsi
te -  joka muodostaa yksilöiden yhteiskunnasta poliittisen yhteisön -  sekä toi
saalta kulttuurin yhdenmukaisuuden ideologia. Näitä molempia nationalisti
nen liike voi tehokkaasti hyödyntää ajaessaan kulttuuriltaan ainutlaatuisen 
kansallisvaltion asiaa.

Breuillyn laajassa vertailevassa tutkimuksessa ja erilaisten nationalismien 
luokittelussa on kiinnitetty huomiota monentyyppisiin poliittisiin ideologioi
hin ja liikkeisiin, jotka pyrkivät joko säilyttämään tai saavuttamaan valtion 
kontrollin nationalististen argumenttien avulla. Monet tutkijat ovatkin analy
soineet nationalismia nimenomaan poliittisen eliitin hankkeena, jolla pyritään
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saamaan laajojen väestöryhmien tuki eliittien omien poliittisten tarkoitus
perien toteuttamiselle.

Aasialaista nationalismia tutkinutta Paul R. Brassia (1991) voidaan pitää 
merkittävänä "instrumentalistina”. Hänen mukaansa nationalismi ja etniset ja 
kollektiiviset identiteetit ovat ennen muuta eliittiryhmien välineitä, joilla nämä 
pyrkivät saamaan joukkokannatusta kamppailussaan kilpailevia ryhmiä tai 
toisia etnisiä ja kansallisia eliittejä vastaan. Brassin mukaan kulttuuriryhmät ja 
niiden identiteetit eivät ole pysyviä saati ikuisia vaan jatkuvan uudelleenmää
rittelyn, muokkauksen ja manipulaation kohteena.

Käsitys siitä, että kansakunta on enemmän tai vähemmän tietoinen luomus 
tai vähintään vahvojen tulkintojen tulos, on myös lähellä sitä suomalaista na- 
tionalismitutkimusta, joka ensimmäisenä otti etäisyyttä "kansallista heräämis
tä” korostavaan tutkimuskirjallisuuteen (Klinge 1967; 1975; 1981; 1982; Jussila 
1969; 1987). Vaikka suomalaisessa tutkimuksessa huomio kiinliittyykin enem
mänkin sivistyneistön kuin poliittisen eliitin rooliin, autonomisen suuriruhti
naskunnan aikaansaama valtiollisen statuksen muutos loi erityisen pohjan 
suomalaisen nationalismin kehitykselle, kuten esimerkiksi Risto Alapuro 
(1988; 1997) on huomauttanut. Suomalaista nationalismia ja kansakunnan ra
kentamista käsitellään tarkemmin Ilkka Liikasen ja Marja Vuorisen kirjoitta
missa luvuissa.

Vaikka Eric Hobsba\vmia onkin pidettävä kaikkiaan varsin monipuolisena 
historioitsijana ja nationalismin tuntijana ja kriitikkona, osa hänen ajatuksis
taan liittyy voimakkaasti juuri instrumentalistien käsityksiin nationalismista. 
Yksi viime vuosikymmenten keskeisiä käsitteitä onkin ollut Hobsbavvmin ja 
Terence Rangerin toimittaman artikkelikokoelman nimi "Keksityt traditiot” 
(laventeli traditions). Keksityillä traditioilla kokoelmassa viitataan erilaisiin 
säännöllisesti toistuviin tai ilmeneviin tapoihin, käytäntöihin, rituaaleihin ja 
symboleihin, jotka luovat (usein kyseenalaista) historiallisen jatkuvuuden tun
tua. Esimerkiksi Hugh Trevor-Ropcr kuvaa, kuinka ikiaikaisena pidetty skotti
lainen kiltti klaaniväreineen ja -kuviointeineen on itse asiassa varsin myöhäi
nen ilmiö, johon ulkomaiset vaikutteet ovat vaikuttaneet suuresti.

Hyvinä esimerkkeinä keksityistä traditioista Hobsbawm pitää kansakun
nan käsitettä ja siihen liitettyjä asioita ja ilmiöitä, jotka nuoruudestaan huoli
matta luovat yhteyden toivotunkaltaisecn menneisyyteen ja käyttävät historiaa



KUVA 1: Jeanne d'Arc on yksi nationa listisen kuvaston käytety im piä hahmoja.
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hyväkseen toiminnan oikeuttajana ja sosiaalisen koheesion kiinneaineena. 
Tarve tällaisiin oli suurin nousevassa keskiluokassa, joka halusi rajautua sekä 
vanhasta aristokratiasta että voimistuvasta työväestöstä. Erityisenä traditioiden 
keksimisen aikakautena Hobsbavvm pitää vuosien 1870 ja 1914 välistä aikaa, 
jota voidaan myös pitää modernin politiikan ja länsimaisen edustuksellisen de
mokratian läpimurron kautena yhteiskunnallisine muutoksineen ja yleisine 
äänioikeuksineen.

Eric Hobsbavvmin nationalismia käsittelevä pääteos, Nations and national
istit since I7S0 (ensipainos 1990) on käännetty suomeksikin (1994). Siinä 
Hobsba\vm määrittelee ensinnäkin Ernest Gellnerin (1983) ajatusten mukai
sesti, että nationalismi on periaate, jonka mukaan poliittisen ja kansallisen yk
sikön tulee olla yhtä. Tähän Hobsbavvm lisää, että nationalismi vaatii kansa
kunnan jäseniä asettamaan velvollisuutensa kansallista valtiota kohtaan viime 
kädessä kaikkien muiden velvollisuuksien edelle. Tämä nimenomaan erottaa 
nationalismin aikaisemmista ja muista, vähemmän vaativista kansallisista tai 
ryhmäidentifikaation muodoista.

Hobsbavvm myös pitää kansakuntaa varsin nuorena, alueellisesti rajautu- 
neisiin nykyaikaisiin valtioihin liittyvänä käsitteenä. Monet siihen liittyvät ele- 

i mentit ovat hänen mukaansa ihmisten tietoisesti tuottamia tai jopa keksimiä, 
\ kuten edellä jo mainittiin. Kuitenkin Hobsbavvm antaa varsin paljon huomiota 
protonationalismille. Tällä hän tarkoittaa niitä varhaisia uskonnollisia, poliit
tisia ja kielellisiä kollektiivisen yhteenkuuluvuuden muotoja, joita nationalistit 
saattoivat myöhemmin hyödyntää toiminnassaan ja propagandassaan. Ylhääl
tä tuotettuinakin kansakunnat ovat Hobsbavvmin mukaan kuitenkin aina jo
tain, joka vastaa alhaalta tuleviin toiveisiin, odotuksiin ja tarpeisiin. Niitä ci hä
nen mukaansa voi tarkastella kunnolla ottamatta huomioon sitä poliittista, 
hallinnollista, teknistä ja taloudellista muutosta, joka tapahtui juuri 1700-lu- 
vun jälkipuoliskolta lähtien.

Oman aikansa nationalistitutkijoidenkin piirissä Hobsbavvmin käsitys na
tionalismista on kuitenkin varsin kriittinen. Hobsbavvm pitääkin tämän vuoksi 
myönteisenä sitä, etteivät yleiset edellytykset politiikassa, taloudessa ja sosiaa
lisessa järjestelmässä enää tue nationalismia ja että nationalismin aika alkaa olla 
ohi. Nationaiismitutkimuskin on hänen mukaansa merkki siitä, että itse ilmiö 
on ohittanut kulminaatiopisteensä ja avautuu nyt tutkimukselle. Kaunopuhei



sesti Hobsbavvm viittaa tässä Hegelin huomautukseen Minervan pöllöstä, joka 
levittää siipensä hämärän laskeuduttua. Hän pitää yksinomaan myönteisenä 
sen kaarteilla kansakuntien ja nationalismin yllä.

Kaikki eivät ole, kuten tässä teoksessa monin paikoin osoitetaan, olleet 
Hobsbavvmin kanssa samaa mieltä sen kummemmin nationalismin yksiselit
teisestä kielteisyydestä kuin sen aikakauden päättymisestäkään. Joka tapauk
sessa, yhtä lailla kuin taloudellisen transformaation tapauksessa, myös viimeai
kainen poliittinen kehitys antaa aihetta miettiä nykyistä tilannetta nationalis
min näkökulmasta. Onko valtio vielä samanlainen suvereeni "valtasäiliö” kuin 
aikaisemmin? Miten erilaiset ylikansalliset tai kontinentaaliset hankkeet, kuten 
Euroopan unioni, vaikuttavat nationalismin perinteisiin edellytyksiin? Miten 
eurooppalaisten kansallisvaltioiden ctnis-kulttuurinen monimuotoistuminen 
vaikuttaa tämän päivän aatteisiin, ideologioihin ja politiikkaan?

Kulttuurinen modernisaatio
Eric Hobsbavvmin ohella nationalismitutkimuksen modernien klassikkojen 
joukkoon on laskettava myös edellä mainittu Ernest Gellncr sekä Benedict 
Anderson. Heidät molemmat esitellään erikseen myöhemmin tässä teoksessa. 
Sekä Gellner että Anderson luokitellaan modernistien piirissä yleisesti niihin, 
jotka korostavat poliittisten ja taloudellisten muutosten sijaan erityisesti nyky- i 
aikaisten yhteiskuntien läpikäymää kulttuurista muodonmuutosta, kiistämättä i 
kuitenkaan luonnollisesti teollisen kapitalismin tai valtion rakentamisen mer-1 
kitystä.

Gellnerin mukaan (1983) juuri siirtyminen maatalousvaltaisesta yhteis
kunnasta teolliseen yhteiskuntaan oli ratkaiseva nationalismin synnyn kannal
ta. Koska maatalousyhteiskunnissa ei ollut olemassa yhtenäistä kulttuuria i 
(vaan kulttuurieroja käytettiin hyväksi status- ja valtacrojen merkitsemiseksi) 
esimerkiksi eri säätyjen välillä), niissä ei myöskään ollut kansakuntia nykyai
kaisessa merkityksessä.

Tilanne muuttuu täysin teollisissa yhteiskunnissa, jotka vaativat lisäänty
vän sosiaalisen liikkuvuuden ja tuotannon luonteen vuoksi kulttuurin standar
disoimista: yhtenäistä koulutusta kaikille yhteiskunnan jäsenille ja yhteistä 
kieltä keskeiseksi kommunikointivälineeksi. Koulutus- ja viestintäjärjestelmät 
loivat puolestaan yksilöille heidän oman kulttuuriin perustuvan kansallisen
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identiteettinsä, käsityksen kuulumisesta kansaan ja kansalliseen kulttuuriin.
Gellnerin mukaan nationalismi eli kansakunnan ja valtion kulttuurinen 

yhteenliittäminen olivat siis yhtä lailla tarpeettomia agraarisessa yhteiskunnas
sa kuin väistämättömiä teollisessa yhteiskunnassa. Tämän käsityksen johdosta 
hänen nationalismiteoriaansa voidaankin luonnehtia myös funktionalistiseksi. 
Nationalismi loi Gellnerin mukaan kansakunnat eikä toisinpäin. Tämä on yksi 
modernistisen nationalismikeskustelun lentävistä lauseista: nationalismi edel-

j tää kansakuntia ja keksii niitä sinne, missä niitä ei välttämättä ole ollut.
I

Lentävistä lauseista laajimmalle levinnyt lienee Benedict Andersonin teok
sen (1991 (1983)) nimi "Kuvitellut yhteisöt” (Imagined Communities). Ander
sonin ilmaisua voidaan pitää yleisesti väärin ymmärrettynä. Anderson ei suin
kaan tarkoita, että kansakunnat olisivat yhteisöinä jotenkin virheellisiä, val
heellisia tai epätosia, vaan hänen mukaansa kansakuntien olemassaolo ja luon
ne on aina luotava ihmisten mielessä, koska pienimmänkään kansakunnan jä
senet eivät koskaan voi tavata saali tuntea kaikkia maanmiehiään.

Siinä missä nationalismi on Brcuillyn mielestä yksi politiikan muoto, 
Andersonin mielestä kansallisuus ja nationalismi ovat sen sijaan eräänlaisia 
kulttuurisia artefakteja. Yhteisöjä ei Andersonin mukaan pidäkään arvioida 
niiden aitouden tai epäaitouden mukaan vaan niiden kuvittelemisen tyylin tai

V-tavan mukaan. Kansakunta kuviteltuna yhteisönä syntyy Andersonin mielestä 
silloin, kun sitä edeltävät kulttuurijärjestelmät, uskonnolliset yhteisöt ja dynas- 
tiset valtakunnat alkavat menettää otettaan. Nationalismin edellytyksiä luovat 
myös samanaikaisuuden kokemuksen mahdollistava lineaarisen aikakäsityk
sen omaksuminen ja aivan erityisesti print-capitnlistn, painotuotteiden muut
tuminen markkinoita etsiviksi kaupallisiksi hyödykkeiksi, joka loi pohjan kie
lellisten yhteisöjen rakentumiselle ja niiden sisäiselle keskinäiselle vuorovaiku
tukselle.

Samansuuntainen lähestymistapa on myös Miroslav Hrochin tutkimuksis
sa, jotka ilmestyivät jo varhain tsekin ja saksan kielillä mutta saavuttivat eng
lanninkielisen yleisön vasta 1980-luvun puolivälissä. Hrochin mielenkiinnon 
kohteena ovat erityisesti ne kansalliset liikkeet, jotka syntyivät Itä- ja Kaakkois- 
Euroopassa 1800-luvulla.

Hrochin laajasta analyysistä tunnetuin on hänen tekemänsä jako kansallis
ten liikkeiden kolmeen vaiheeseen. Vaiheessa A joukko aktivisteja sitoutuu teke-



mään akateemista tutkimusta oman etnisen ryhmänsä kielellisistä, historiallisis
ta ja kulttuurisista ominaisuuksista (attribuuteista). Kuten kotoinen H. G. Port
hanin esimerkki osoittaa, kiinnostuksen ei välttämättä tarvitse kohdistua pel
kästään "omaan” etniseen ryhmään. Poliittiset pyrkimykset itsenäisen valtion 
muodostamisen merkityksessä eivät vielä tässä vaiheessa olleet kovin tärkeitä.

Vaiheessa B uusi sukupolvi aktivisteja pyrkii saavuttamaan puolelleen 
mahdollisimman paljon etnisen ryhmänsä jäseniä, mutta vasta vaiheessa C 
kansallisesta tietoisuudesta tulee suurten väkijoukkojen omaisuutta ja kansal
lisesta liikkeestä puolestaan joukkoliike. Siirtyminen vaiheesta toiseen mahdol
listaa eurooppalaisten kansallisten liikkeiden luokittelun sen mukaan, milloin 
ja millaisissa oloissa liikkeet organisoituivat ja saavuttivat massojen huomion 
ja suosion.

Kulttuurin muutosta korostavien tutkijoiden lähestymistapa tuntuu myös | 
kiinnostavalta oman aikamme pohtimisen kannalta. )os teollinen yhteiskunta : 
vaati Gellncrin ajatusten kaltaista kulttuurin homogeenisuutta, minkälaisia 
ovat jälkiteollisen tietoyhteiskunnan kulttuuriset vaatimukset? Jos painokapi- j 
talismi oli olennainen kansakuntien kuvittelemisen onnistumisen edellytys, 
minkälaista yhteisöllisyyttä luo Internet-aikakausi?

Vaikka nämä muutokset tuntuisivat vievän pohjaa perinteiseltä nationalis- j 
miltä, on samalla hyvä muistaa, että ne saattavat samalla tuottaa omaa nalio- 
nalismiaan. Miroslav Hroch onkin huomauttanut pohtiessaan 1990-luvun ■ 
alussa tapahtunutta Keski-ja Itä-Euroopan väestön etnistä ja kansallista liikeh
dintää, että sellaisessa tilanteessa, jossa vanha valtiokoneisto romahtaa ja van
hat sosiaaliset suhteet menettävät varmuutensa, vähemmistöasemassa olevat
etnisen ryhmän jäsenet saattavat pitää kieleen ja kulttuuriin perustuvaa yhtei-,

! /•
söllisyyttä ainoana kiistattomana ja pysyvänä arvona. /

Etnosymbolismi

Erilaiset modernisaatioteoriat ja yhteiskuntien uudenaikaistumiscen liittyvät 
argumentit ovat tuottaneet tuoreita ja hedelmällisiä uusia lähestymistapoja, 
minkä ansiosta tutkimuksessa on onnistuttu yhtäältä pääsemään irti nationa
lismin (etenkin oman maan nationalismin) tarpeettomasta ylistämisestä ja toi-
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saalta nationalismin yksioikoisesta tuomitsemisesta tai yksinkertaistavista 
jaoista hyvään ja pahaan nationalismiin.

/ Hobsbaivmin, Gellnerin, Andersonin ja muiden tunnettujen modernistien 
/ tulkinnat ovat kuitenkin saaneet myös jo omat kriitikkonsa. Modernisteja on 
I arvosteltu esimerkiksi historiallisen jatkuvuuden vähättelemisestä sekä kansa- 
\ kuntien ja kansallisten identiteettien keinotekoisuuden ylikorostamisesta. Li

säksi heitä on pidetty kyvyttöminä vastamaan siihen kysymykseen, miksi natio
nalismista lopulta tuli niin nopeasti niin laajalti hyväksytty maailman rakentu
misen malli ja miten kansakunnasta tuli miljoonille ihmisille kyseenalaistama
ton ensisijainen lojaalisuuden ja sosiaalisen identifikaation lähde.

.£ Osaa näistä arvostelijoista on alettu kutsua etno-symbolisteiksi. Yleisesti ot
taen etnosymbolistit kiinnittävät huomiota varhaisten etnisten siteiden ja tunte
musten rooliin modernien kansakuntien kehityksessä. Heidän mukaansa kansa
kuntaa ei voi keksiä tyhjästä vaan kansakunta nojaa aina esimerkiksi aikaisem
piin myyttirakenteisiin, historiallisiin muistoihin, arvoihin ja symboleihin. Näin 
ollen kansakuntien muodostuminen ja nationalismi ovat pitkäaikaisia ilmiöitä, 
joita tulee tutkia tarkastelemalla jopa vuosisatojen mittaista kehitystä.

Useiden etnosymbolistien tavoitteena on ollut luoda välittävä teoria yhtääl
tä empiirisesti kestämättömien perennialististen tai primordialististen käsitys
ten ja toisaalta historiallista katkosta liioittelevien modernistien välillä hyväk
symällä molemmista lähestymistavoista jotain. Tällainen välittäjäasema on 
tunnetusti hankalasti määriteltävä, ja eri tutkijoiden asemoiminen onkin osoit
tautunut hankalaksi. Esimerkiksi yksi itseään etnosymbolistina pitävä tunnettu 
nationalismin tutkija, Anthony D. Smith, pitää John Armslrongia ennemmin 
perennialistina, kun taas monet modernistit pitävät Smithiä itseään lähinnä 
maltillisena primordialistina.

Erityisesti ukrainalaista nationalismia tutkineen John Armstrongin (1982) 
mukaan etnisellä tietoisuudella on varhaisiin sivilisaatioihin ulottuva pitkä his
toria. Tietoisuuden sisältö kuitenkin vaihtelee, koska ihmisryhmät määrittävät 
itseään etenkin ekskluusion eli poissulkemisen avulla: vertaamalla itseään mui
hin, "muukalaisiin”. Vaihtelun aikana jatkuvuutta ovat kuitenkin ylläpitäneet 
juuri nuo poissulkemisen mekanismit, joihin vaikuttavat esimerkiksi elämän
tapa, uskonto, myytit ja kieli.

Kenties merkittävimmän ctnosymbolistin, Anthony D. Smithin, ajatuksia



esitellään myös erillisessä luvussa tässä kirjassa. Uusimmissa kirjoituksissaan 
(1998) Smith on hyökännyt varsin voimakkaasti modernistien tulkintoja koh
taan. Hänen mukaansa nykyaikaisilläkin kansakunnilla on yleensä jokin etni- v  
nen tausta, joka tosin saattaa koostua vain joistain hämäristä muistoista, kult
tuurin ainesosista ja oletetuista esivanhemmista. Nationalismia tulee vastaa
vasti tutkia siten, että nämä etniset taustat otetaan huomioon.

Modernistit puolestaan ovat arvostelleet ctnosymbolisteja esimerkiksi mo
dernin ja sitä edeltäneen ajan välisten erojen aliarvioinnista, etnisten identi
teettien vakauden ja jatkuvuuden ylikorostamisesta sekä harhaanjohtavasta et
nisen tietoisuuden muodostumiskäsityksestä.

Uudet lähestymistavat

Väittely kansakuntien rakentumisen, kansallisten identiteettien ja nationalis
min suhteesta moderniin aikakauteen ja modernisaatioon on jatkunut ja jat
kuu yhä esimerkiksi Nalions and Nationalistit -lehdessä. Samaan aikaan toisaal
la on syntynyt uusia haastajia, jotka ovat pyrkineet ylittämään modernien klas
sikkojen ympärille syntyneen vastakkainasettelun.

Uusien teorioiden ja lähestymistapojen taustalta voidaan löytää muutoksia 
sekä yhteiskuntatieteen ja humanistisen tutkimuksen kehityksessä että yleis
maailmallisissa kehityskuluissa. Nationalismia on yleensä tulkittu etenkin his- 
toriantutkimuksen, politiikan tutkimuksen ja sosiologian piirissä. Viime vuo-' 
sikymmenien aikana myös sosiaalipsykologit, naistutkijat, maantieteilijät sekä 
kirjallisuuden- ja kulttuurintutkijat ovat alkaneet kiinnittää huomiota natio
nalismiin ja sen rinnakkaisilmiöihin.

Uusien lähestymistapojen ansiosta myös nationalismia pitkään tutkineilla 
tieteenaloilla on puolestaan alettu kiinnittää huomiota ruohonjuuritasoon eli 
ihmisten omaan kokemusmaailmaan sekä sosiaalisten identiteettien rakentu
miseen ja ylläpitämiseen. Suuremmalle yleisölle tunnetuin näistä tutkijoista 
lienee Michael Billig, joka teoksessaan Banal Nationalistit (1995) painottaa nii- f 
tä arkipäiväistyneitä käytäntöjä, "lipunheilultamisia” (flagging), joilla kansa- i 
kunnan kategoriaa ja siihen kuulumista tuotetaan uudelleen ilman että asiaan 
kiinnitetään mitään erityistä huomiota.
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Nationalismia ovat pohtineet myös biologit ja perinnöllisyystieteilijät, esi
merkiksi pitkäaikaisessa keskustelussa perimän ja ympäristövaikutusten mer
kityksestä. Tässä keskustelussa uusimman geneettisen tutkimuksen edustajat 
ovat osoittaneet, kuinka ihmislajin kaikki "rodut” ovat sekoittuneita ja lähellä 
toisiaan -  vaikka äärimmäisiä sosiobiologisia tulkintoja "alemmista roduista” 
vielä esiintyykin. Nykyään ollaan melko yksimielisiä siitä, että kaikkien ihmis
ten geeniperimä on niin samanlainen, että lopulta olemme oikeastaan kaikki 
"mestitsejä”. Esimerkiksi natsi-Saksassa syntyneillä biologisilla rotuteorioilla ja 
niiden jatkoluvuilla ei ole minkäänlaista tieteellistä pohjaa. Sen sijaan "rotua” 
voidaan esimerkiksi Stuart Hallin (2003) ja Edward Saidin (1995 [1978]) ta
voin lähestyä poliittisena ja sosiaalisena konstruktiona, johon liittyy rasismin -e 
nimellä kulkeva sosioekonomisen vallan, riiston ja poissulkemisen järjestelmä.

Oman lähestymistapansa toi myös postmodernismi, joka vielä selvemmin 
kuin modernistinen nationalismitutkimus haastoi käsityksen identiteettien py
syvyydestä ja yksiulotteisuudesta ja korvasi sen muuttuvilla ja monia eri ainek
sia yhdistävillä identiteettien ryppäillä. Esimerkiksi Stuart Hall (1999) ja Homi 
K. Bhabha (1990) ovat korostaneet identiteettien rakentumista suhteessa "toi- * 
seen”, joka ei välttämättä aina ole "toinen kansakunta” vaan usein myös esi
merkiksi sukupuolen, etnisen vähemmistön tai maahanmuuttajien muodosta
ma "sisäinen toinen”. Tähän näkemykseen liittyviä suomalaisen nationalismin 
vastakuvia käsitellään tämän kirjan toisen osan luvussa.

Kenties vahvimmin omaksi nationalismitutkimuksen alalajikseen on kehit
tynyt sukupuolen ja kansallisuuden tutkimus, jota myös esitellään omassa lu
vussaan. Feministisesti suuntautuneet tutkijat, kuten Nira Yuval-Davis (1997) 
ja Sylvia YValby (1991) ovat vakuuttavasti osoittaneet, että nationalismin tar
kastelu naiseuden pohjalta tuottaa usein varsin toisenlaisia näkymiä ja johto
päätöksiä kuin sen analysointi näennäisen sukupuolettomasta -  usein siis ensi 
sijassa miehiä ja miesten toimintaa käsittelevästä -  näkökulmasta.

Tätä tutkimuksessa laiminlyötyä, alistetussa asemassa olevien näkökulmaa 
ovat toisaalta tuoneet esille myös ne tutkijat, jotka ovat kritisoineet myöhäi- 
sempääkin nationalismitutkimusta eurosentrismistä. Tämä niin sanottu post- 
kolonialismin kritiikki alkoi näkyä esimerkiksi Edward Saidin ja useiden nais
tutkijoiden töissä. Arvostelu on koskenut sekä liioiteltua huomiota eurooppa
laisten valtioiden ja kansakuntien kehitykseen että usein implisiittistä oletusta



siitä, että länsimaissa havaittu kehitys toteutuu suoraviivaisesti myös Euroopan 
ulkopuolella.

Esimerkiksi Partha Chatterjeen (1986) mukaan Euroopan ulkopuolista 
anti- ja postkolonialistista nationalismia on syytä analysoida uusilla välineillä. 
Näiden käsitteellisten ja teoreettisten työkalujen avulla pitäisi onnistua ylittä
mään perinteinen ja yksioikoinen jaottelu universaaliin rationalismiin ja kult
tuuriseen relativismiin. Tämä jako pitää yleensä sisällään myös erilaisia arvos
telmia hyvästä ja huonosta, edistyksellisestä ja vanhanaikaisesta. Myös tähän 
teokseen on tarkoituksellisesti otettu mukaan esimerkkejä Euroopan ulkopuo
lisesta nationalismista, jotta nationalismin koko kirjo tulisi esille myös tältä 
osin.

Toisaalta viimeisten kahden vuosikymmenen aikana myös maailma on y 
muuttunut tavalla, joka on pakottanut tutkijat arvioimaan uudelleen suhtau
tumistaan nationalismiin sekä kansakuntien ja kansallisvaltioiden asemaan ja, 
merkitykseen maailmassa. Kansallisuusaatteen voimistuminen kylmän sodan 
päättymisen jälkeisessä Keski- ja Itä-Euroopassa, uuden äärioikeiston käyttä
mät nationalistiset ja usein muukalaisvihamieliset argumentit vanhoissa länsi
maisissa demokratioissa, uskonnollisesti motivoituneen radikalismin voimis
tuminen erityisesti monissa islamilaisissa maissa ja ylikansalliset poliittis- 
taloudelliset hankkeet -  kuten Euroopan unioni ja globalisaatioksi kutsuttu 
laaja ilmiö -  ovat pakottaneet tutkijat pohtimaan uudelleen nationalismin ja \ 
etnisten identiteettien nykyistä merkitystä.

Nationalismi ei ehkä sittenkään ole niin nopeasti historian arkistoihin väis
tyvä ilmiö kuin jotkut jo ehtivät toivoa tai olettaa. Nationalismi tuntuu vain 
muuttavan muotoaan. Yhtäältä on ennustettu, että tulevaisuuden konfliktit tu
levat olemaan kulttuurin pohjalta rakentuneiden sivilisaatioiden välisiä 
(Samuel Huntington, 2003), ja toisaalta Manuel Castellsin tunnetun globali- 
saaliotrilogian kolmannen osan nimi on jo kuvaavasti "Identiteetin voima” 
(Power of Identity, 2004). Argentiinalainen Nestor Garcia Canclini (1995) on 
puolestaan yhdistänyt mielenkiintoisella tavalla nykymodernisaation, kansal- 
lisvaltiojärjestelmän ja globaalikulttuurin muutoksen "hybridikulttuurin” kä
sitteessään. Nämä asiat nousevat myös esille monissa tämän kirjan luvuissa, 
minkä lisäksi Euroopan unionin kehitykseen liittyvää nationalismia ja globali- 
saation aikakauden nationalismia käsitellään erillisissä luvuissa kirjan lopussa. '
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M itä nationalismi sitten on?

Kuten edellisestä katsauksesta voi päätellä, yksinkertaista vastausta siihen, mitä 
nationalismi on, ci ole saatavilla. Yhtäältä ollaan erimielisiä siitä, minkätyyppi- 
senä ilmiönä nationalismia olisi pidettävä. Onko nationalismissa kyse -  
Anthony D. Smithin luokittelua lainaten -  kansakuntien muodostumisesta ja 
ylläpitämisestä, kansakuntiin kuulumisen tiedostamisesta, "kansakunnan” 
kielestä ja symbolismista, tietyntyyppisestä maailman rakennetta ja vallan legi
timiteettiä koskevasta ideologiasta vai sosiaalisesta ja poliittisesta liikkeestä?

Tarpeettomien rajausten välttämiseksi lienee syytä hyväksyä nämä kaikki ja 
pitää nationalismia esimerkiksi Umut özkirimlm tavoin tietynlaisena diskurs
sina ja tapana rakentaa ihmisten kokemaa sosiaalista todellisuutta kansallisen 
retoriikan ja käsitteistön pohjalta. Nationalismia voidaan yleistetysti pitää 
myös modernisaatioproscssissa tapahtuvana maailman ja maailmankuvan ra
kentumisena ja rakentamisena, hieman samaan tapaan kuin Nelson Goodman 
esittää kirjassaan Ways ofVVorldmaking (1978). Samassa hengessä Liah Grcen- 
feld (1992) toteaa nationalismikirjansa kahdessa ensimmäisessä lauseessa: 
"Tltis book is an atteinpt to understmul the worlii in ivliich we live. Its fundamen- 
tal prenuse is that nationalistit lies at the bnsis of tltis World."

Määritelmät jättävät kuitenkin avoimeksi sen, mitä "kansalla”, "kansallisel
la”, "kansakunnalla” tai ylipäätään erilaisilla natio-käsitteen sovellutuksilla ja 
johdannaisilla tarkoitetaan.-Epäilemättä yksi syy nationalismin sitkeyteen on 
juuri se, että kansakuntaa ei ole mahdollista määritellä mitenkään kiistattoman 
yksiselitteisesti. Samalla ei voida myöskään lopullisesti ja kyseenalaistamatto- 
masti päättää, mikä on kansakunta ja mikä ei ja milloin kansakunta syntyy tai 
lakkaa olemasta. Huumorimielessä esitetyt määritelmät, kuten "Kansa on kieli, 
jolla on armeija” tai "Kansakunnalla on myytti yhteisestä alkuperästä ja viha
mielisiä tunteita naapureita kohtaan” tuntuvat joskus yhtä hyviltä kuin vaka
vammatkin yritykset.

Kansa-käsite ja muut sitä lähellä olevat termit ovat vanhoja, mutta niiden 
merkityssisällöt ovat historian kulussa muuttuneet merkittävästi. Jonkinlaisen 
kuvan kansaan, nationalismiin ja kansakuntaan liittyvästä käsitteellisestä mo
nimuotoisuudesta saa pohtimalla vaikkapa latinan kielen sanoja gens, natio, 
poptilus, civitns, respnblica tai saksan kielen sanaparia Volk ja Nation. Kaikkien



näiden sanojen etymologioissa ja käsitehistorioissa on useita leikkauskohtia 
tässä kirjassa pohtimiemme ilmiöiden kanssa.

Nationalismin terminologian varhaisiin systemaattisiin selvittäjiin kuuluu 
muun muassa Aira Kemiläinen, joka julkaisi teoksensa Nationalisti: jo 1960-lu- 
vun puolivälissä. Viime vuosina käsitteistöä on tutkittu paljon erityisesti käsi- 
tehistoriallisissa hankkeissa (Hyvärinen ym. 2003). Käsitehistoriallinen ote on 
vahvasti mukana osassa tämän kirjan luvuista.

Tutkijat havaitsivatkin varsin varhain, kuinka vaikeaa nationalismia ja kan
sakuntaa on määritellä tarkasti. Esimerkiksi Carlton Hayes kirjoitti jo vuonna 
1926, että on mahdotonta määritellä, mitä kansakunta tarkasti ottaen tarkoit
taa. Hans Kohn tyytyi vuonna 1944 esittämään ympäripyöreästi, että nationa
lismi on mielentila, joka tunkeutuu ihmisten tajuntaan. Vuonna 1977 Hugh 
Seton-YVatson saattoi puolestaan tiivistää, ettei kansakunnalle voida osoittaa 
tarkkaa tieteellistä määritelmää. Aiemmin jo mainittiin, että Tom Naimin mu
kaan marxilaisuuden yksi suurista historiallisista epäonnistumisista on ollut 
sen kyvyttömyys luoda teoriaa nationalismista.

Myös kansan käsite ilmenee luonnollisesti monella tavoin tämän kirjan eri 
luvuissa, ja tarkemmin sitä käsitellään kansallista identiteettiä koskevassa kir
joituksessa. Tässä vaiheessa on syytä ainoastaan todeta, että kansakuntaa yritet
tiin pitkään määritellä jollain tapaa objektiivisesti viittaamalla esimerkiksi val
tioon, yhteiseen asuma-alueeseen, yhteiseen kieleen tai etniseen alkuperään 
kansaan kuulumisen ja muista kansoista erottumisen kriteereinä.

Näiden kriteerien yleispätevyyden ampui puolestaan vaikutusvaltaisesti 
alas Ernest Renan vuonna 1882. Renan oli yksi ensimmäisistä, joka korosti yh
teenkuuluvuuden tunnetta kansaan kuulumisen perusteena. Renanille kansa 
merkitsi eräänlaista henkistä periaatetta ja laaja-alaista solidaarisuuden osoi
tusta, joka nojaa yhteisten historiallisten kokemusten lisäksi ihmisten ilmaise
maan tahtoon jatkaa tavallista elämäänsä tietyn kansakunnan osana. Renanin 
jälkeen subjektiivinen ulottuvuus, ihmisten oikeus päättää itse omasta kansa- 
kuntajäsenyydestään, on yleensä liitetty tavalla tai toisella tieteellisiin ja juridi- 
siinkin kansakunnan määritelmiin.

Toisaalta Renanin kuuluisa puhe on myös esimerkki siitä, että määritelmät 
sekä ylipäätään puhe kansakunnista ja nationalismista ovat aina sidoksissa ai
kaansa omine poliittisine kiinnekohtineen. Renanin aikana kysymys enemmis-
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töitään saksankielisen Elsass-Lothringenin (tai Alsace-Lorrainen) kuulumisesta 
Ranskalle oli hyvin ajankohtainen. Omalla tavallaan tämäkin teos heijastanee 
aikaansa, vaikka tekijöiden tarkoituksena on olla ottamatta tiukkaa kantaa sii
hen, mikä on kansakunta ja mitä on nationalismi.

Nationalism ikirjallisuutta

Tähän kirjallisuusluetteloon on koottu tässä luvussa käytettyjen lähteiden 
lisäksi yleisempää nationalismikirjallisuutta. Muiden teoksen lukujen yhteinen 
kirjallisuusluettelo on kirjan lopussa.
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JOHANNES REMY

Onko modernisaatio vai 
etnisyys kansakuntien 
perusta?
Tässä luvussa esitellään modernisaatioteorian ja sen vastustajien välistä po
lemiikkia kahden vastakkaisen käsityksen pohjalta. Modernisaatioteorian 
kannattajien mielestä nationalismin, kansakuntien ja kansallisen identiteetin 
synnyn syitä on etsittävä 1700-luvun lopulla alkaneesta maailman rajusta 
muutoksesta. Tämän teorian edustajaksi on valittu yksi sen klassisista nimis
tä ja terävimmistä ajattelijoista, Ernest Gellner. Anthony D. Smith puolestaan 
korostaa, että kansalliset myytit pohjautuvat jo ennen uudenaikaistumista 
olemassa olleisiin etnisiin identiteetteihin, joissa menneisyyttä koskevat myy
tit ovat keskeisiä. Kansakunnat ja niiden väliset rajat eivät Smithin mukaan 
muodostu sattumanvaraisesti, vaikka modernisoituminen onkin ollut nationa
lismin ja kansallisen identiteetin leviämisen kannalta tärkeää. Smithin mu
kaan sekä kansakuntia että nationalismia on ollut olemassa jo kauan, mutta 
vasta modernina aikana niistä on tullut yleisiä.



Kansallisuusajattelu ja teollistuminen

Gellner esitti teoriansa nationalismista ensimmäisen kerran vuonna 1964, ja 
valmiin muotonsa se sai teoksessa Nalions and Nationalistii (1983b). Tässä 
teoksessa Gellner määritteli nationalismin poliittiseksi periaatteeksi, jonka 
mukaan poliittisten ja kansallisten yksiköiden tulee olla yhtäläisiä eli valtioiden 
on oltava kansallisvaltioita.

Nationalismia ei siten voi olla ilman valtioiden olemassaoloa, joten ennen 
maanviljelyksen keksimistä ja ensimmäisten valtioiden syntyä nationalismi oli
si ollut sula mahdottomuus. Gellnerin mukaan nationalismia ei kuitenkaan 
esiintynyt niissäkään esiteollisissa yhteiskunnissa, joissa valtio jo oli olemassa. 
Tämän hän selittää jakamalla ihmiskunnan historian kolmeen taloudelliseen 
tuotantotapaan pohjautuvaan päävaiheeseen: maataloutta edeltäneeseen esi- 
agraariseen vaiheeseen, maatalousvaltaiseen eli agraariseen vaiheeseen ja teol
liseen kehitysvaiheeseen.

Ensimmäisessä eli esiagraarisessa vaiheessa ci ole olemassa valtioita. Toises
sa eli agraarisessa vaiheessa valtio voi olla olemassa mutta yhteiskunta voi olla 
myös valtioton. Valtioiden koko ja olemus vaihtelevat kaupunkivaltiosta laa
joihin imperiumeihin. Kolmannessa eli teollisessa vaiheessa valtion olemassa
olo on yhteiskunnan säilymisen ja toiminnan välttämätön edellytys.

'•-Maatalousvaltaisessa yhteiskunnassa pn selvät luokkaerot ja hallitseva 
luokka on vain pieni vähemmistö. Hallitsevassa luokassa voi edelleen olla eri 
alaryhmiä, kuten sotilaiden luokka tai kirjoitustaitoisten spesialistien luokka. 
Luokkaerot koskevat myös kulttuuria. Sekä hallitseva luokka kokonaisuutena 
että sen eri alaryhmät korostavat kulttuurierojaan muihin ryhmiin nähden ja 
erityisesti suhteessa maataloutta harjoittavaan rahvaaseen. Vain pieni joukko, 
johon lukeutuu useimmiten kirjuriluokkaan tai papistoon (clerisy) kuuluvia 
uskonnollisia spesialisteja, on luku- ja kirjoitustaitoisia, mikä lisää näihin tai
toihin liittyvää valtaa ja oppineiden painoarvoa yhteiskunnassa. Kirjallisen 
kulttuurin rajat eivät yleensä kuitenkaan ole yhteneviä valtion rajojen kanssa. 
Esimerkiksi keskiaikana latinankielinen kulttuuri ulottui koko Länsi-Euroop- 
paan.

Talonpoikaisen rahvaan keskuudessa kulttuuri vaihtelee puolestaan alueit
tain. Koska lukutaito ja kommunikaatioyhteydet ovat rajallisia tai puuttuvat
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kokonaan, talonpoikaiskulttuurit eivät yhtenäisty yhdeksi kansalliseksi kult
tuuriksi vaan säilyttävät omaleimaisen paikallisvärinsä. Tyypillisessä maata
lousvaltaisen vaiheen valtiossa sisäiset kulttuurierot sekä yhteiskuntaluokkien 
että alueiden kesken ovat huomattavia, joten tällaista valtiota ei voida pitää 
kansallisvaltiona. Äsken esitetyn kaltaista nationalismia ei voi esiintyä, koska 
yksikään yhteiskuntaluokka ei katso kansallisvaltion luomista omien etujensa 
mukaiseksi.

Teollisessa yhteiskunnassa melkein kaikki ovat lukutaitoisia, ja uskonnon 
merkitys on vähentynyt. Gellnerin mukaan teollisessa yhteiskunnassa kaikki 
on rationaalisen tarkastelun alaista, toisin kuin agraarisessa yhteiskunnassa. Li
säksi teollisessa yhteiskunnassa suurin osa töistä vaatii merkitysten yksiselit
teistä ymmärtämistä. Tämän vuoksi kaikille on annettava peruskoulutusta ja 
kieltä on standardisoitava. Siinä missä aikaisemmin esimerkiksi elonkorjuussa, 
virastoissa ja jumalanpalveluksessa käytettiin todennäköisesti eri kieliä, teolli
sessa yhteiskunnassa erilaisissa yhteyksissä puhutaan samaa kieltä.

Teollinen yhteiskunta perustuu tuotannon jatkuvaan kasvuun. Hyvä tuot
tavuus vaatii työnjaon optimointia tuotannon kannalta mahdollisimman ra
tionaaliseksi. Tämä taas vaatii sitä, että kaikkien ihmisten täytyy olla vaihdetta
vissa. Ihmisen asema ei tällöin enää määräydy säädyn eikä syntyperän mukaan. 
Käsityöläisen lapsesta ei enää välttämättä tule käsityöläistä, ja luokka- ja työn
jako muuttuvat jatkuvasti. Gellnerin mukaan sosiaalinen liikkuvuus ei olekaan 
seurausta tasa-arvosta, vaan tasa-arvo on seurausta sosiaalisesta liikkuvuudes
ta, joka on puolestaan taloudellisen kasvun kannalta välttämätöntä. Jotta sosi
aalinen liikkuvuus olisi mahdollista, ihmisten väliset kulttuurierot eivät saa olla 
liian suuria. Agraariyhteiskunnan monikulttuurisuuden on väistyttävä kult
tuurin yhdenmukaisuuden tieltä.

Maatalousvaltaisessa yhteiskunnassa lähes kaikki koulutus oli erikoiskou
lutusta. Sotilas ei millään kyennyt korvaamaan oppinutta uskonnollista spe
sialistia tai päinvastoin. Teollisessa yhteiskunnassa taas kaikille yhteinen pe
ruskoulutus on hyvin pitkä ammattiin johtavaan erikoiskoulutukseen verrat
tuna. Eri alojen spesialistien saaman koulutuksen erot ovat huomattavasti pie
nempiä, ja ihmisiä voidaan kouluttaa uusiin tehtäviin melko vaivattomasti.

Pienten paikallisyhteisöjen resurssit eivät riitä pitkän yhtenäisen peruskou
lutuksen järjestämiseen kaikille, vaan koulutuksesta tulee valtion tehtävä. Pai-
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kallisyhteisöt taas eivät enää kykene jatkamaan omaa kulttuuriaan ilman kas
vatus- ja koulutusinstituutioita. Maatalousvaltaisessa yhteiskunnassa ei katsot
tu ongelmaksi, että ihmiset kuuluivat erilaisiin kulttuureihin ja puhuivat useita 
kieliä. Teollisessa yhteiskunnassa kulttuurien erilaisuutta pidetään sen sijaan 
helposti ongelmallisena. Vasta näissä oloissa koulutuksen tyelestäXulee merkit
tävä poliittinen kysymys. Valtioiden ja kulttuurien rajoihin kohdistuu muutos
paineita, jotka johtavat poliittisiin mullistuksiin ja konflikteihin. Nyt vaadi
taan, että poliittisten, kansallisten ja kulttuuristen rajojen on oltava yhteneviä.

Gellnerin mukaan nationalismi ei ole mitenkään juurtunut ihmisluontoon 
tai edes modernia aikakautta edeltäneisiin yhteisöidentiteetteihin vaan sen juu
ret ovat nimenomaan teollisessa tuotantotavassa. Kansallisuudet eivät ole py
syviä ilmiöitä. Gellner huomauttaa, että maailmassa on noin 8 000 kieltä mutta 
vain noin 800 eri nationalismia ja 200 valtiota. Hyvin moni kieliryhmä on jät
tänyt oman nationalisminsa luomatta, eikä etnisillä eroilla näin ollen ole mer
kitystä nationalismien muodostumiselle. Nationalismi on ilmiönä väistämä
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tön, mutta nationalismin muodostuminen ja menestys eivät riipu etnisistä 
tunnuspiirteistä, kuten kielestä, uskonnosta ja historiallisesta perinteestä. Na
tionalismi luo kansakuntia eikä päinvastoin. Se ei puolusta paikallisia kansan
kulttuureja vaan tuhoaa niitä. Valtion sisäiset alueelliset kulttuurirajat katoa
vat, kun taas valtioiden välisistä rajoista tulee jyrkkiä kulttuurirajoja.

Gellnerin mukaan hänen nationalismiteoriansa muistuttaa marxismia si
käli, että taloudellinen tuotanto katsotaan historian tärkeimmäksi liikevoi
maksi. Hän määrittelee kuitenkin myös teoriansa erot klassiseen marxilaiseen 
historialliseen materialismiin. Sosialismin valta-aseman sijaan teollistuminen 
johtaa nationalismiin, ja tuotantovälineiden omistussuhteiden sijaan keskeisiä 
ovat ne taidot, joita moderni teollinen tuotantotapa vaatii ihmisiltä. Kansa
kuntia ja nationalismeja syntyy Gellnerin mukaan teollisen kehityksen alkuvai
heissa. Tällöin aiempi elämäntapa on käynyt monille mahdottomaksi ja tulo
ja varallisuuseroi ovat erittäin suuria.

Gellner jakaa nationalismit kolmeen tyyppiin sen mukaan, mikä on natio
nalismia luovan kulttuuriryhmän asema. Ensinnäkin on korkeakulttuuria vail
la olevien ryhmien nationalismia. Jos joltain kulttuuriryhmältä on evätty pääsy 
koulutusjärjestelmään ja samalla myös sosiaaliseen nousuun, tuon ryhmän 
pohjalle voidaan luoda nationalistinen poliittinen liike. Tämä liike voi puoles
taan joko omaksua olemassa olevan korkeakulttuurin kielen tai luoda kirjakie
len kulttuurille, jolla sitä ei aiemmin ollut. Gellner ei itse tässä yhteydessä mai
nitse esimerkkejä, mutta edelliseen tyyppiin voisi kuulua Belgian flaamilaisna- 
tionalismi ja jälkimmäiseen suomalaisen ohella moni muu Keski-ja Itä-Euroo- 
pan 1800-luvun nationalismi.

Toiseksi poliittisesta vallasta sivussa oleva vanha korkeakulttuuri voi luoda 
oman nationalisminsa. Tällöin poliittinen konflikti aikaisempien ruhtinaskun
tien tai imperiaalisen keskusvallan kanssa on yleensä helpommin ja kivutto
mammin ratkaistavissa ilman joukkomurhia tai väestönsiirtoja. Esimerkkeinä 
tällaisesta nationalismista Gellner mainitsee Saksan ja Italian yhdistymispro
sessit 1800-luvulla.

Kolmanneksi on olemassa diasporaryhmien nationalismia. Hajallaan mui
den ryhmien keskuudessa vähemmistöinä elävät diasporaryhmät ovat nationa
lismin kannalta omalaatuisessa tilanteessa. Maatalousvaltaisessa yhteiskunnas
sa ne olivat usein erikoistuneita kauppaan ja rahanlainaamiseen. Normaalisti



raha tuo mukanaan valtaa, mutta diasporaryhmät olivat kulttuuriltaan liian 
erilaisia valtaväestöön nähden saadakseen poliittista vaikutusvaltaa. Valtioiden 
johdolle olikin usein edullista asioida tässä mielessä poliittisesti vaarattomien 
rahanlainaajien kanssa. Teollistuneessa yhteiskunnassa kulttuurien yhtenäistä
misen paine kohdistuu kuitenkin myös diasporaryhmiin, jotka voivat joutua 
diskriminoinnin tai vainon kohteeksi. Oman nationalismin muodostaminen 
voi olla näille ryhmille ainoa vaihtoehto välttää kulttuurinsa täydellinen assi
miloituminen. Gellnerin kuvaus sopii erityisesti juutalaisiin ja armenialaisiin, 
vaikka hän ei kumpaakaan mainitsekaan.

Jaottelu osoittaa Gellnerin kaikesta huolimatta antavan jonkin verran mer
kitystä ihmisyhteisöjä erottaville kulttuurirajoille. Sekä ne että taloudellis-sosi- 
aalinen tilanne vaikuttavat nationalismin syntymiseen. Gellner pitää kuitenkin 
selvästi ratkaisevampana taloutta, koska taloudellisten syiden puuttuessa na
tionalismin syntyminen on hänen mukaansa mahdotonta. Sen sijaan nationa
listiselle ajattelulle hän ei anna mitään merkitystä.

Nationalismi on Gellnerin mukaan nykyaika näki ̂ eräänlaista väärää tiê _ 
toistuitta.' Gellnerin näkemys tämän väärän tietoisuuden merkityksestä ja syn
nystä poikkeaa kuitenkin merkittävästi instrumentalistisesta konstruktivismis
ta, jonka mukaan nationalismi on yhteiskunnallisten eturyhmien enemmän tai 
vähemmän tietoisen ideologisen projektin tulos ja vain yksi mahdollisuus mo
nista.

Siinä missä esimerkiksi Eric Hobsbavvm ei pidä nationalismia mitenkään 
välttämättömänä osana modernia tcollista^yhtciskuntaa ja uskoo sen valta-ase
man olevan murrettavissa, Gellnerin mukaan nationalismin valta-asema taas 
on väistämätön seuraus teollisesta tuotantotavasta ja sen tarpeista. Nationalis
min valta-asema ei tämän vuoksi ole horjutettavissa, olipa itse nationalismin 
sisältö kuinka virheellistä hyvänsä. 1980-luvun alussa Gellner kuitenkin ennus
ti nationalististen jännitteiden ja konfliktien heikkenevän, koska ne aikanaan 
liittyivät niin selvästi teollistumisen alkuvaiheen epäkohtiin.

Myöhäistcoksessaan Eiicoiinters xvith Nationalistit (1994) Gellner lievensi 
teoriansa jyrkkää modernistista determinismiä. Pelkän talouden korostamisen 
sijasta Gellner katsoi nyt, etteivät kulttuuriin tai talouteen liittyvät seikat kum
matkaan yksinään riittäneet aikaansaamaan nationalismia. Nationalismia syn
tyi siellä, missä oli samanaikaisesti kulttuurisia ja taloudellisia ristiriitoja. En
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nen teollistumista syntyneet kulttuurit vaikuttivat ainakin Euroopassa siihen, 
minkälaiseksi nationalismi muodostui.

Atlantin rannikon vanhoista valtioista, kuten Englannista ja Tanskasta, tuli 
siten kansallisvaltioita melko kivuttomasti. Saksa ja Italiakin yhdistyivät kan
sallisvaltioiksi melko kivuttomasti, koska niillä oli vakiintunut korkeakulttuu
ri. Idempänä ei kuitenkaan ollut selvärajaisia ja vakiintuneita korkeakulttuure
ja, eivätkä monikansalliset imperiumit, kuten Itävalta-Unkari ja Venäjä, voi
neet kanavoida nationalismia taakseen. Nationalismin läpimurto oli tämän 
vuoksi Itä-Euroopassa huomattavasti kivuliaampi, ja siihen liittyi enemmän 
verenvuodatusta kuin Länsi-Euroopassa.

Gellnerin väite siitä, että Itä-Euroopassa ci ollut selkeitä vanhoja korkea
kulttuureja, oli sangen suurpiirteinen, mutta joka tapauksessa hän korjasi teo
riansa aiempaa jyrkkää taloudellista determinismiä. Hän jopa piti mahdollise
na, että 1500-luvun uskonnollinen reformaatio olisi luonut pohjaa myöhem
mälle nationalismille. Protestantismiin liittynyt kansankielen käyttö kirjakiele
nä, lukutaidon levittäminen ja pyhien kirjoitusten mahdollistama suora kon
takti jumaluuteen edistivät kielen standardisointia sekä kansallisten kirjallisten 
kulttuurien syntyä. Papisto muuttui kansainvälisestä kotimaiseksi, koska sen 
työssä oli välttämätöntä osata paikallista kiellä. Samalla papiston kielitaitoon 
liittynyt elitismi heikkeni. Geliner pohdiskeli myös sitä, oliko esimerkiksi 
Jeanne d’Arcin ja Jan Uusin aikaansaamissa liikkeissä Ranskassa ja Böömissä 
kyse uskonnollisesti inspiroituneesta "esinationalismista”.

Nationalismin juuret

Anthony D. Smith esitti teoksissaan Etlinic Origins o/Nations (1986) ja Natio
nal Idcntity ( 1991) teoriansa modernien kansakuntien juurista, jotka ulottuivat 
kauas teollistumista edeltävään menneisyyteen. Hän myönsi, että uudenaikais- 
tuminen oli vaikuttanut suuresti nationalismiin. Siihen liittynyt kulttuurin 
murros oli hänen mukaansa kuitenkin ollut vähemmän jyrkkä kuin modernis
tit väittivät. Modernit kansalliset identiteetit pohjautuvat hänen mukaansa 
suureksi osaksi vanhempiin etnisiin identiteetteihin.
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Myöhemmissä teoksissaan Mytlis and Memories of the Nation (1999) ja Natio
nalista (2001) Smith on edelleen jyrkentänyt modernisaatioteorian kritiikki- 
ään. Hän väittää nyt, että kansakuntia ja kansallista identiteettiä on esiintynyt 
jo esimodernina aikana, joskaan kansakunta ei hänen mukaansa ole ennen mo
dernia aikakautta ollut vallitseva ihmisyhteisön muoto.

Smith nimittää omaa nationalismiteoreettista lähestymistapaansa et- 
nosymbolismiksi (1999). Siinä keskitytään etnisten yhteisöjen, kansakuntien ja 
nationalismin subjektiiviseen puoleen eli siihen, miten ihmiset itse kokevat 
nuo aatteet, yhteisöt ja oman jäsenyytensä etnisissä tai kansallisissa yhteisöissä. 
Etnosymbolistit hylkäävät Smithin mukaan modernisteille tyypillisen yksipuo
lisen keskittymisen pelkkään eliittiin ja tutkivat myös laajempien kansanjouk
kojen mentaliteetteja ja niiden vuorovaikutusta eliitin kanssa. Lisäksi etnosym
bolistit pyrkivät selvittämään ihmisten kollektiivisia kulttuuri-identiteettejä 
koko historiallista aikaa tarkastelemalla.

Smithin mukaan etninen yhteisö on nimetty ihmisyhteisö, joka liittyy tiet
tyyn kotimaahan ja jolla on myytti yhteisestä alkuperästä, yhteisiä muistoja, 
yksi tai useampi yhteinen kulttuuripiirre ja keskinäistä solidaarisuutta ainakin 
eliittien keskuudessa (2001).Olennaisimpina seikkoina hän pitää juuri niitä ih-
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inisten ajatteluun juurtuneita myyttejä, jotka liittävät ryhmän jäsenet yhteen. 
Näistä myyteistä tärkeimpiä ovat myytit yhteisestä alkuperästä ja historiasta. 
Jos ne ovat käsillä, loput voidaan vaikka keksiä.

Etnisen yhteisön yhteys maantieteelliseen alueeseen saattaa puolestaan olla 
pelkästään ajatuksiin pohjautuva. Yhteys ci näin ollen edellytä maa-alueen to
dellista hallintaa. Suurin osa esimerkiksi armenialaisista ja juutalaisista on asu
nut vuosisatoja myyttisen kotimaansa ulkopuolella. Yhteisillä muistoillakaan 
ei tarvitse olla mitään tekemistä historiallisen totuuden kanssa. Viime kädessä 
on samantekevää, onko ryhmän jäsenillä todella yhteinen alkuperä ja historia, 
jos he uskovat niin todella olevan. Useimmat etniset historialliset mytologiat 
ovat kuitenkin Smithin mukaan muodostuneet tosiasioihin pohjautuvan yti
men ympärille. Keskinäisen solidaarisuuden tunteella Smith tarkoittaa ryhmän 
yhtenäisyyttä ja halua puolustautua ainakin ulkoisia uhkia vastaan.

Smithin mukaan etninen yhteisö pohjautuu siis ihmisten uskomuksiin eikä 
biologiaan tai rotuun. Ulkoisesti havaittavissa olevat kulttuurierot, kuten oma 
kieli tai uskonto, eivät sellaisenaan riitä etnisen identiteetin perustaksi. Olen
naista on se, pitävätkö yhteisön jäsenet itse niitä niin merkittävinä, että ne erot
tavat heidät muista ihmisistä. Väestöryhmä, jonka ainakin jotkut ulkopuoliset 

^  tunnistavat omaksi kulttuuriryhmäkseen mutta jonka oma tietoisuus itsestään 
on vähäinen, ei ole etninen yhteisö vaan etninen kategoria (1986). Etninen ka
tegoria voi kuitenkin tietoisuuden syntyessä ja laajetessa kehittyä etniseksi yh
teisöksi.

Etninen yhteisö voi olla olemassa eri yhteiskuntaluokkien välisistä talou
dellisista ja kulttuurisista eroista huolimatta. Etniseen yhteisöön voi kuulua 
vain tietty osa koko alueen väestöstä, kuten yläluokka tai kaupunkiväestö. Kui
tenkin jo esimodernina aikana oli Smithin mukaan lukuisia tapauksia, joissa 
etninen identiteetti oli levinnyt laajemmalle, jopa talonpoikaiseen rahvaaseen. 
Etenkin papiston toiminta on ollut identiteetin leviämisen kannalta keskeistä.

Sellaista etnistä yhteisöä, johon kuuluu vain pieni yläluokka, Smith nimit
tää lateraaliseksi (1986). Jos taas etninen identiteetti on levinnyt laajemmalle, 
kyseessä on vertikaalinen etninen yhteisö. Se pohjautuu enemmän erottautu
miseen muukalaisista tai vihollisista kuin avoimempi ja usein muita kulttuure
ja kohtaan suvaitsevaisempi lateraalinen aristokraattinen etninen ryhmä. Esi
merkkejä vertikaalisista etnisistä yhteisöistä ovat muun muassa Muhammedin



ajan arabit, zarathustralaisuus Persiassa, panhclleeninen tunne antiikin Krei
kassa ja juutalaiset.

Smithin mukaan (1986) etnisiä yhteisöjä on ollut olemassa viimeistään 
pronssikaudelta lähtien, joskaan ne eivät hänen mielestään ole olleet ainoa yh- 
teiskunnallis-kulttuurinen järjestäytymistapa. Muinaisessa Lähi-idässä eri kan
soja nimitettiin eri nimillä ja yhteisöjen, kuten egyptiläisten, heettiläisten, filis- 
tealaisten ja assyrialaisten, katsottiin liittyvän tiettyyn alueeseen. Assyrialaisten 
väestönsiirtopolitiikka ensimmäisellä vuosituhannella eKr. osoittaa heidän 
ymmärtäneen ihmisten välisten kulttuurihistoriallisten siteiden voiman ja pi
täneen sitä ongelmallisena.

Vaikka valtioiden rajat eivät esimodernina aikana kovin usein kulkeneet et
nisten rajojen mukaisesti, etniset yhteisöt saattoivat pyrkiä vapautumaan toi
sen etnisen yhteisön vallasta. Varhainen esimerkki tästä on juutalaisten makka- 
bealaiskapina hellenistisiä seleukidihallitsijoita vastaan toisella vuosisadalla 
eKr. Esimerkkejä etnisistä kulttuuriliikkeistä vierasta kulttuurivaikutusta vas
taan voi esimodernilta ajalta löytää vielä enemmän. Israelin ja luudan profeetat 
vaativat paluuta puolinomadiseen yksinkertaisuuteen, ja Vergilius ja Horatius 
puolestaan paheksuivat itämaista ylellisyyttä ja halusivat palata vanhaan roo
malaiseen yksinkertaisuuteen.

Smithin mukaan (1991) oma valtiollisuus, väestön mobilisointi sotaan ja 
järjestäytynyt uskonto edistävät etnisen yhteisön muodostumista. Pelkkä val
tiollisuus ei riitä muodostamaan etnistä yhteisöä, kuten Burgundin ja Preussin 
esimerkit osoittavat. Kuitenkin hyvin monet etniset yhteisöt perustavat ole
massaolonsa niihin muistoihin, joita heillä on omasta valtiostaan. Sota nostat
taa etnisiä tunteita ja/tai kansallista tietoisuutta sekä tarjoaa myyttejä ja muis
toja tuleville sukupolville. Uskonnolla on sekä hengellinen että yhteiskunnalli
nen rooli. Pyhät tekstit, seremoniat ja juhlat erottavat yhteisön muista ihmisis
tä. Valtiot, sota ja uskonto vpivat tietysti myös hajottaa etnistä identiteettiä, jos 
esimerkiksi toisissa yhteisöissä on samaa uskoa tunnustavia. Useammin ne 
ovat kuitenkin edistäneet etnisten yhteisöjen muodostumista.

Smith kuvaa (1986) etnisen ryhmän muodostumiseen ja säilymiseen par
haiten johtavaa prosessia seuraavasti: Ensiksi jokin ryhmä, jolla on joitakin 
kulttuurisesti yhteisiä piirteitä, ilmaantuu jollekin alueelle. Etninen yhteisö 
muodostuu vähitellen ryppäästä heimoja, useimmiten käymällä sotaa naapu
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reitaan vastaan. Tätä seuraa joko itsenäinen tai valloituksesta johtuva poliitti
nen keskittyminen. Jossain vaiheessa etninen ryhmä saa aikaan kulttuurisaavu- 
tuksia ja poliittisen itsehallinnon. Ne voivat olla lyhytaikaisiakin, mutta niistä 
tulee malli, jota voidaan hyödyntää myöhemmin. Valtion on oltava olemassa 
riittävän kauan ehtiäkseen levittää myyttikokonaisuuttaan. Jos tämä onnistuu, 
etninen yhteisö kestää myöhemmän itsenäisyyden menetyksenkin.

Etnisen yhteisön muodostumisvaiheessa identiteettiä saatetaan luoda hy
vinkin tietoisesti ja nopeasti. Kun tietyt etniset myytit ovat kerran juurtuneet 
ihmisten mieliin, etninen identiteetti kuitenkin muuttuu enää sangen hitaasti. 
Etnisten yhteisöjen vakiintuneet perusmyytit siis muuttuvat. Identiteetitkään 
eivät ole ikuisia, mutta niiden muutosvauhti on hidas. Monet etniset yhteisöt 
muuttavat muotoaan ajan kuluessa, kun taas toiset vähitellen katoavat assimi
loitumalla muihin ryhmiin.

Kansakunta ja kansallinen identiteetti

Smithin mielestä kansakunta on eri asia kuin etninen yhteisö ja kansallinen 
identiteetti tarkoittaa eri asiaa kuin etninen identiteetti. Nämä käsitteet ovat 
kuitenkin hyvin läheisiä. Niiden ero on lähinnä se, että kansallinen identiteetti 
ja kansakunta ovat suppeampia kuin etniset vastinparinsa. Kansallisen identi
teetin välttämättömät osat ovat Smithin mukaan (2001) historiallinen koti
maa, yhteiset myytit ja historialliset muistot, yhteinen, laajoihin kansanjouk
koihin ulottuva kulttuuri, yhteinen talous sekä kaikkien jäsenten yhtäläiset oi
keudet ja velvollisuudet. Kansakunta on vastaavasti ihmisyhteisö, jolla on nimi, 
joka elää kotimaassaan ja jolla on yhteisiä myyttejä ja yhteinen historia, yhtei
nen julkinen kulttuuri, yhtenäinen talous sekä yhtäläiset oikeudet ja velvolli
suudet.

Kansakunnassa väestöllä on oltava yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet, 
kun taas etnisen yhteisön sisällä esimerkiksi eri säätyjen kesken voi olla suuria
kin eroja. Kun etnisessä yhteisössä eri väestöryhmillä voi olla vain jokin yhtei
nen kulttuuripiirre, kansakunnalla on oltava kokonainen yhteinen julkinen 
kulttuuri. Vuonna 1991 Smith piti vielä välttämättömänä, että jäsenten yhtä
läiset oikeudet olisivat laissa säädettyjä ja että kansakunta todella hallitsisi



aluettaan ainakin autonomisena, ellei täysin suvereenina yksikkönä. Siinä mis
sä etnisen yhteisön yhteys myyttiseen kotimaahansa saattoi olla vain ajatuksiin 
perustuva, kansakunnan oli todella hallittava aluettaan.

Sittemmin Smithin näkemys on kehittynyt kohti väljempää kansakunnan 
määritelmää sekä kansakunnan ja valtion välistä suhdetta. Vuonna 2001 Smith 
piti välttämättömänä enää sitä, että kansakunta pyrkii hallinnolliseen autono
miaan ja asuit myyttien määräämässä kotimaassaan. Itsenäisessäkään valtiossa 
asuva kansakunta ei ole sama asia kuin valtio, koska kansakunnalla on valtiosta 
riippumaton kulttuurinsa. Valtio ci esimerkiksi voi suoraan muuttaa kansallis
ten myyttien sisältöä.

Myöhemmässä tuotannossaan Smith on pitänyt mahdollisena, että jo myö
häisantiikin ajan juutalaisia ja armenialaisia voitaisiin kutsua kansakunniksi 
(2001). Molemmilla yhteisöillä oli käsitys omasta erityisyydestään, jäsenten 
keskinäisestä yhteisöllisestä siteestä ja toive aiemman poliittisen itsenäisyyden 
palauttamisesta. Kun modernissa maailmassa kansakuntien jäseniä liittävät 
yhteen yhtäläiset kansalaisoikeudet, antiikissa saman asian ajoivat laajojen 
kansanjoukkojen osanotto uskonnollisiin rituaaleihin, yhteisöä koossa pitänei
den eettisten ja uskonnollisien velvoitteiden noudattaminen, etnisten alkupe- 
rämyyttien ja valituksi tulemisen myytin herättämä yhteenkuuluvuuden tunne 
sekä yhteiset muistot esi-isistä ja sankaritöistä. Uskonnollinen laki ja rituaalit 
täyttivät sen tehtävän, joka nykyaikana on valtion säätämillä laillisilla oikeuk
silla ja modernilla kansalaisuudella.

Tämän ajatuksen perusteella Smith puolustaa näkemystään, jonka mukaan 
myös keskiajan Euroopassa oli kansakuntia. Ne kaikki pohjautuivat lateraali
siin etnisiin yhteisöihin, mutta Smith jaottelee ne edelleen dynastiseen ja palrii- 
sityyppiin. Edelliset pohjautuivat vahvoihin valtioihin. Tähän tyyppiin kuului
vat Englanti, Skotlanti, Ranska, Tanska, Ruotsi, Espanja, Puola ja Venäjä, jon
kin aikaa myös Unkari. Patriisityypin kansakunnat olivat epäyhtenäisempiä, 
mutta niissä kansallinen identiteetti oli levinnyt keskiluokkaan. Tähän tyyppiin 
kuuluivat myöhäiskeskiajan Sveitsi ja Alankomaat sekä osittain myös Irlanti.

Myös patriisityypin kansakunnilla oli vahva tuntu etnisestä erostaan mui
hin yhteisöihin, uskonnon inspiroima veljeyden tunne ja halu poliittiseen au
tonomiaan. Näistä keskiaikaisista kansakunnista huolimatta etninen yhteisö 
oli tuon ajan Euroopassa kansakuntaa yleisempi yhteisömuoto. Euroopan ui-
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kopuolclla todennäköisin esimerkki esimodernista kansakunnasta on Smithin 
mukaan Tokugawa-suvun hallitsema 1600-1800-luvun Japani. Se oli ulko
maailmasta eristynyt maa, jossa keskiluokka otti osaa kulttuuriin, jossa uskot
tiin valitun kansan myyttiin ja jossa pyrittiin herättämään henkiin menneiden 
aikakausien muistoja ja kulttuuria.

Nationalismi

Kaikille esimoderneille kansakunnille oli ominaista, että ne muodostuivat vä
hitellen ilman että mikään ihmisryhmä olisi asettanut kansakunnan luomista 
tietoiseksi tavoitteekseen. Nationalismin ilmaantuminen muutti olennaisesti 
tilannetta. Nationalismi on Smithin mukaan ideologinen liike, joka pyrkii saa
vuttamaan ja säilyttämään sellaisen väestöryhmän autonomian, yhtenäisyyden 
ja identiteetin, jota ainakin jotkut sen jäsenistä pitävät aktuaalisena tai poten
tiaalisena "kansakuntana” (1991).

Autonomia tarkoittaa ainakin jonkinlaisen kansallisen hallinnon aikaan
saamista, mutta kyseessä ei tarvitse olla täysin suvereeni kansallisvaltio. Yhte
näisyys tarkoittaa, että kansakunnan jäsenet kuuluvat samaan valtioon, ja jaka
vat yhteisen kulttuurin ja että heillä on yhteinen tunne kansallisesta yhteydestä. 
Identiteetin saavuttaminen ja säilyttäminen tarkoittaa sitä, että aidoksi ja alku
peräiseksi katsottu identiteetti palautetaan esimerkiksi vähentämällä vieraiden 
kulttuurien vaikutusta.

Kun Gellnerin mukaan vain täyteen kansalliseen itsenäisyyteen pyrkivät 
liikkeet ovat nationalistisia, Smithin määritelmä mahduttaa joukkoon mukaan 
myös poliittista ja kulttuurista autonomiaa ajavat liikkeet. Laajempi määritel
mä on mielestäni perusteltu, koska liikkeiden tavoitteiden erot johtuvat usein 
vain käytännöllisistä poliittisista näkökohdista. Autonomiaa tai pelkkiä kielel
lisiä oikeuksia ajava liike voi sopivan tilaisuuden tullen muuttaa hyvinkin no
peasti tavoitteitaan täyden itsenäisyyden suuntaan.

Smithin mukaan nationalismien välillä on eroja, minkä vuoksi niiden yksi
löllinen tutkiminen on mielekästä. Kaikilla nationalismeilla on kuitenkin myös 
yhteisiä oppeja (Smith 1999). Niiden mukaan maailma jakautuu kansakuntiin, 
joilla kullakin on oma yksilöllinen luonteensa, historiansa ja kohtalonsa. Kan-



sakunla on kaiken poliittisen ja yhteiskunnallisen vallan lähde, ja uskollisuus 
kansakuntaa kohtaan ylittää velvoitteet kaikkia muita yhteisöjä kohtaan. Ih
misten on samaistuttava kansakuntaan, jos he haluavat olla vapaita ja toteuttaa 
itseään. Jokaisen kansakunnan on toteutettava itsensä täydellisesti (requiresfull 
self-exprcssion) ja saavutettava autonomia. Kansakuntien on oltava vapaita ja 
niiden turvallisuuden on oltava taattu, jotta rauha ja oikeus vallitsisivat maail
massa.

Nationalismi pyrkii vaikuttamaan valtioon, mutta ei valtion vaan kansa
kunnan nimissä. Koska kansakunta on suureksi osaksi kulttuuriin liittyvä käsi
te, kulttuuri on nationalismissa keskeistä. Nationalistiset liikkeet alkavatkin 
yleensä siten, että perustetaan kirjallisuusseuroja, tutkitaan historiaa, järjeste
tään musiikkijuhlia ja julkaistaan kulttuurilehtiä.^Smith ja Gellncr ovatkin sa
maa mieltä siitä, että nykyään ainakin julkisen poliittisen kulttuurin täytyy olla 
valtiossa yhtenäistä, jos aiotaan välttää poliittisia ongelmia. ^Nationalismin 
maailmanlaajuinen menestys selittyy puolestaan paljolti siitä, että etninen ja 
kansallinen identiteetti ovat kulttuurisidostensa vuoksi pysyvämpiä ja hitaam
min muuttuvia kuin esimerkiksi ihmisten luokkaidentiteetti tai alueellinen 
identiteetti.

Nationalismilla on voimakas subjektiivinen ja emotionaalinen puolensa. 
Sitä ylläpidetään kansallisilla tunnuksilla, seremonioilla ja symboleilla, kuten 
lipuilla, kansallislauluilla, paraateilla, kansallisella rahayksiköllä, juhlallisella 
valalla, etnografisilla museoilla, sotamuistomerkeillä, passeilla ja rajoilla. Kan
salliset symbolit, tavat ja seremoniat ovat Smithin mukaan (1991) voimakkain 
ja kestävin nationalismin aspekti. Kansakunta on niissä osittain ottanut sen 
paikan, joka aiemmin kuului jumaluudelle, ja tullut jäsentensä palvonnan koh
teeksi.

Tässä Smith on yhtä mieltä Benedict Andersonin ja osin myös Gellncrin 
kanssa, koska nämä liittävät nationalismin nousun historiallisesti vakiintunei
den valtauskontojen vaikutuksen heikkenemiseen. Smithin painotus on kui
tenkin toisenlainen, koska hän korostaa, että myyttinen ajattelu jatkuu vielä 
nykyäänkin. Nationalismi näyttäytyykin rationaalisuuden sijaan maallistettuna 
versiona aikaisemmista uskonnollisista valituksi tulemisen »iyyfeisfn(Nationalis- 
mi ei näin ollen ole pelkkä poliittinen ideologia vaan myös kulttuurimuoto ja 
uskonto. Perinteinen uskonto onkin säilyttänyt vahvan asemansa etenkin niis-
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KUVA 2: Vuosisatoja vanha sym boli on o tettu  Japanissa kansalliseen käyttöön.

sä maissa, joissa se on liittoutunut nationalismin kanssa. Roomalaiskatolinen 
Irlanti on tästä hyvä esimerkki, samoin Puola.

Smith on epäilemättä oikeassa kiistäessään Gellnerin väitteet siitä, että kult
tuurissamme rationaalinen kritiikki ulotettaisiin kaikille elämänalueille ja ko
rostaessaan myyttisen ajattelun jatkuvuutta. Elämme niin syvällä omissa myy
teissämme, ettemme huomaa niitä yhtä helposti kuin menneisyyden myyttejä.

Smithin väite, että nationalismi on uskonto, pohjautuu kuitenkin Emile 
Durkhcimiin nojaavaan, sangen kapeaan ja funktionalistiseen käsitykseen us
konnosta. Uskontoa pidetään siinä lähinnä ihmisyhteisöä koossa pitävänä il- 

-miönä. Tässä mielessä nationalismi lienee todella ottanut itselleen useita us
konnon tehtäviä. Uskonnossa on kuitenkin kysymys myös syvän henkilökoh
taisesti koetun-tOTSCn todellisuuden kohtaamisesta ja kuolemattomuuden kai
puusta. Nationalismin tarjoama ja Smithin korostama kuolemattomuus osana 
ihmisyhteisön jatkumoa on tässä mielessä sangen mitätöntä verrattuna siihen, 
mitä perinteinen uskonto tarjoaa kannattajilleen. Kukaan ei veden varaan jou
duttuaan rukoile Suomea.



Kansakunnan rakentaminen

Vielä vuonna 1986 Smith hyväksyi modernistien ajatuksen, jonka mukaan na
tionalismi poliittisena liikkeenä ja aatteena on peräisin 1700-luvun lopulta. 
Myöhemmissä kirjoituksissaan (2001) hän on kuitenkin ajoittanut nationalis
min synnyn Alankomaiden kapinaan 1500-luvun lopulla ja Englannin 1600- 
luvun kansalaissotaan. Molemmissa tapauksissa nationalismin innoittajana oli 
puritaaninen ja militantti versio kristinuskosta. Kansanjoukkojen laajempaa 
osanottoa poliittiseen päätöksentekoon vaadittiin Vanhan testamentin esimer
kin perusteella. Kansakunnan ja kansalaisen käsitteet olivat jo tuolloin käytös
sä, ja niistä tuli olennainen osa porvarillista demokraattista nationalismia Eng
lannissa ja sittemmin Ranskassa.

Nationalismi nojautui lisäksi osittain kansanluonteen ja kansallishengen 
{nationalgenius) käsitteisiin, jotka löivät itsensä läpi maata omistavan aatelin 
ja ylemmän keskiluokan parissa Englannissa 1600-luvulla ja Ranskassa 1600-ja 
1700-lukujen vaihteessa. Nämä ajatukset pohjautuivat puolestaan aiempiin, 
uskonnollisesti inspiroituneisiin etnisiin myytteihin. Ranskassa esiintyi Is
raelin mallin mukaista, kuninkaaseen keskittynyttä valitun kansan aatetta jo 
1200-luvulla. Alankomaista, Englannista ja Ranskasta kansallisuutta korostava 
kielenkäyttö levisi 1700-luvulla Amerikan, Saksan,.Sveitsin, italian, Ruotsin, 
Puolan ja Venäjän koulutettujen luokkien keskuuteen.) 1700-luvun loppupuo
lella oli siten Smithin mukaan olemassa kopioitavaksi valmis nationalismin 
malli, joka pohjautui aiempien etnisten myyttien ja vallankumouksellisten de
mokraattisten aatteiden yhdistelmään.

Tämä malli otettiin ensimmäisenä käyttöön jo valmiiksi olemassa olleissa 
valtioissa, kuten Britanniassa ja Ranskassa, joten keskitetty valtio ja byrokratia 
vaikuttivat sen syntyyn. Länsi-Euroopan esimerkki herätti sitten vastakaikua 
etenkin siinä osassa Itä-Euroopan vertikaalisten etnisten yhteisöjen älymystöä, 
joka oli vieraantunut perinnäisestä kirkollisesta ajattelusta. Vertikaalisilla yh
teisöillä ei aluksi yleensä ollut omaa valtiota, joten niiden säilymisessä uskon
nolla oli ollut keskeinen asema. Ei ole tämän vuoksi yllättävää, että valtion ja 
byrokratian vaikutus nationalismin syntymiseen oli niissä vähäisempi.

Tällainen kansallinen liike johti moraaliseen ja poliittiseen muutospyrki
mykseen. Näissä liikkeissä kansallisen yhteisön vakiintunut poliittisesti alistei-
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nen asema kyseenalaistettiin sen nimissä esitetyillä vaatimuksilla. Kansakun
nalle alettiin vaatia selkeästi rajattua ja laillisesti tunnustettua aluetta ja asuma- 
alueelle pyrittiin luomaan yhtenäinen talous. Lisäksi rahvas nostettiin poliitti
sen huomion keskipisteeksi, samalla kun älymystö koulutti sitä kansallisiin ar
voihin, muistoihin ja myytteihin. Kaikille etnisen yhteisön jäsenille ajettiin yh
täläisiä kansalaisoikeuksia, jotka lopulla saavutettiinkin.

Ne vertikaaliset etniset yhteisöt, joilta puuttui oma kirjallinen korkeakult
tuuri, loivat sen vasta nationalististen liikkeiden läpimurron yhteydessä. Kan
sallinen identiteetti oli vertikaalisiin etnisiin yhteisöihin pohjautuneissa kansa
kunnissa yleensä enemmän oman kulttuurin eristäytymiseen pyrkivää kuin la
teraalisiin etnisiin yhteisöihin pohjautuneissa kansakunnissa. Kansallisen pro
jektin menestys riippui Smithin mukaan eniten siitä, pystyikö älymystö kokoa
maan keksityistä ja löydetyistä aineksista sellaisen kansallisen historiallisen my
tologian, joka saavutti vastakaikua rahvaassa. Tämä taas riippui siitä, oliko 
myyteissä riittävästi sellaisia aineksia, jotka olivat rahvaalle entuudestaan tut
tuja.

Kansakunnan luomisessa tieteenharjoituksella oli ja on edelleen olennai
nen tehtävä. Nationalistista historiankirjoitusta tarvitaan, koska yhteiskuntien 
on oikeutettava itsensä vetoamalla menneisyyteen, mutta myös arkeologia ja 
kielitiede ovat tärkeitä menneisyyden nationalistisessa rakentamisessa. Natio
nalisteilla on tässä kuitenkin Smithin mukaan (1991) vähemmän liikkumava
raa kuin yleensä luullaan. Kansalliset mytologiat eivät yleensä ole varsinaisia 
väärennöksiä vaan uusia yhdistelmiä vanhoista materiaaleista. Menneisyyden 
uusienkin tulkintojen pitää lisäksi sopia traditioon. Tulkittavan menneisyyden 
vaikutuksen täytyy olla ihmisten mielissä ainakin joltain osin säilynyt nykyai
kaan saakka, jotta nationalistinen viesti saavuttaisi vastakaikua. Kansallinen 
mobilisaatio välillä kokonaan katkenneen perinteen varassa ei näet onnistu. 
Näistä todellisuuden asettamista rajoituksista huolimatta nationalistisesti re
konstruoidulla menneisyydellä ei useinkaan ole paljoa tekemistä totuuteen 
pyrkivän varsinaisen tieteellisen historiantutkimuksen tulosten kanssa.

Kun rahvaan kansallinen mobilisointi oli onnistunut Itä-Euroopassa ja 
Lähi-idässä, etninen nationalismi johti Smithin mukaan (1991) keskinäisiin 
konflikteihin aiemmin rauhassa rinnakkain eläneiden yhteisöjen välillä. Lopul
ta prosessi johti monikansallisten imperiumien, kuten Venäjän keisarikunnan,



Itävalta-Unkarin ja Osmanien valtakunnan, pirstoutumiseen sekä kansansuve- 
reniteettiin ja etniseen nationalismiin pohjautuvien valtioiden itsenäistymi
seen.

Nationalismi levisi kauemmas Aasiaan, Latinalaiseen Amerikkaan ja lopul
ta 1900-luvulla Afrikkaan, missä se merkittävästi edisti kolonialismin lopetta
mista. Lähes kaikkialla älymystö reagoi ensimmäisenä kaikkialle ulottuneeseen 
arvojen ja identiteettien kriisiin. Läntinen kulttuurinen ja poliittinen vaikutus 
horjutti perinteistä uskontoa ja yhteiskuntarakennetta. Vastaukseksi älymystö 
eri maissa kokosi paikallisista ja länsimaisista vaikutteista oman nationalismin
sa, joka yhdisti uuttaja vanhaa, ja sekä perinteisiin vetoamista että rationaalista 
argumentointia.

Kansallisessa identiteetissä voi Smithin mukaan (2001) olla erilaisia paino
tuksia. Länsimaissa ja Afrikassa korostetaan usein sitä, että alueellinen valtiolli
suus ja yhtäläiset oikeudet ovat kansallisen identiteetin pohjana. Tällöin valtion 
kaikkien asukkaiden tai ainakin kaikkien kansalaisten katsotaan kuuluvan kan
sakuntaan. Itä-Euroopassa ja Aasiassa syntyperä, kieli ja kansallinen kulttuuri 
taas yleensä ovat keskeisemmässä asemassa.

Kuitenkin jokaisessa nationalismissa on sekä alueellis-valtiollisia että etni
siä elementtejä. Pelkkä valtiollisuus ja alueellisuus eivät riitä kansakunnan 
muodostamiseksi, vaan lisäksi tarvitaan myyttikokonaisuus’, joka koskee men
neisyyttä ja yhteisön suhdetta alueeseensa. Esimerkiksi Intian kansallisessa liik
keessä pyrittiin aluksi itsenäistymiseen pelkän alueellisuuden pohjalta, mutta 
kun tämä malli ei menestynyt, nationalistit ottivat käyttöön hindulaisuutta ja 
sanskriittia korostaneen linjan. Tämä johti siihen, että muun muassa muslimit 
ja sikhit rajattiin intialaisen kansakunnan marginaaliin tai ulkopuolelle.

Etnisen ja alueellisen kansakuntakäsityksen välillä on aina jännite. Läntisen 
maailman alueellisina pidettyjen kansallisten identiteettien kehityksessä on 
kaikkialla ollut enemmän etnisyyttä korostanut vaihe. Yhdysvalloissakin ei- 
angiosaksiset siirtolaiset ovat saapuneet protestantismin ja englanninkielisyy- 
den vahvasti muokkaamaan yhteisöön. Alueellisuuteen pohjautuvaa nationa
lismia pidetään usein moraalisesti hyväksyttävämpänä ja vähemmän hirmutöi
hin taipuvaisena kuin sen etnistä vastinparia. Smith pitää tätä kuitenkin virhee
nä, koska alueelliseen nationalismiin voi liittyä ja on liittynytkin jyrkkää suvait
semattomuutta esimerkiksi etnisiä vähemmistöjä kohtaan. Ongelmallisena
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Smith pitää myös liian yksipuolisesti alueellisen, valtiovetoisen yhteisön jäsen
ten välille rakentuvien siteiden heikkoutta.

Länsi-Euroopan ulkopuolella valtiovetoisia kansakuntia on pyritty raken
tamaan sekä imperiumeissa että siirtomaissa. Imperiaalisen identiteetin muut
tamiseen kansalliseksi on tarvittu poliittisen järjestelmän ja kulttuuria koske
van itseymmärryksen muutosta. Tätä tietä ovat joutuneet kulkemaan niin Ve
näjä, Kiina, Japani, Persia ja Iran kuin Osmanien Turkki ja Etiopiakin. Parhai
ten ovat menestyneet Turkki, jossa hallitseva etninen yhteisö on kyennyt irtau
tumaan imperiaalisesta perinnöstä, ja Japani, jossa ei ole ollut merkittäviä etni
siä vähemmistöjä. Alueellisuuden ja etnisyyden välinen jännite on hankaloitta
nut muiden tähän ryhmään kuuluvien maiden kehittymistä kansallisvaltioiksi.

Vielä vaikeampaa kansakunnan rakentaminen on kuitenkin ollut Aasian, 
Afrikan ja Latinalaisen Amerikan entisissä siirtomaissa, jotka useimmiten luo
tiin poliittisina yksikköinä vasta siirtomaavalloituksen yhteydessä. Etenkin Af
rikassa valtioiden rajat vedettiin täysin välittämättä etnisten yhteisöjen rajoista. 
Siirtomaavallan aikaiset rajat jäivät monissa entisissä siirtomaissa voimaan vie
lä niiden itsenäistymisen jälkeenkin. Entisissä siirtomaissa on tämän vuoksi 
useita etnisiä yhteisöjä. Tällaisessa tilanteessa poliittinen johto on yleensä pyr
kinyt luomaan alueellisuuteen pohjautuvan kansallisen identiteetin. Smithin 
mukaan tehtävä saattaa osoittautua ylivoimaisen vaikeaksi, koska paikalliset 
etniset identiteetit ovat usein alueellista kansallisuutta vahvempia.

Gellnerin tavoin Smithkään ei pidä etnistä tai kansallista identiteettiä erot
tamattomasti ihmisluontoon kuuluvina ominaisuuksina. Suuri osa ihmiskun
taa on tullut pitkään toimeen ilman etnistä identiteettiä, ja kansallinen identi
teetti on vasta modernina aikana levinnyt laajalle. Smith ennustaa silti, että 
kansalliset identiteetit pysyvät vahvoina lähitulevaisuudessakin, koska yhteisö
jen myytit muuttuvat hitaasti. Etniset ja kansalliset identiteetit vaikuttavat voi
makkaasti asioiden kulkuun, eivätkä poliittiset eliitit voi muokata niitä niin 
helposti kuin modernistit otaksuvat. Ne eivät myöskään ole mitään joidenkin 
todellisten mutta piilossa oleville voimien, kuten taloudellisen tuotannon vaa
timusten tai luokkaetujen, päällä olevia naamioita.

Smith myöntää, että nationalismi on saanut maailmassa paljon pahaa ai
kaan, mutta hän pitää sen suorasukaista moraalista tuomitsemista tarpeetto
man yksipuolisena. Nationalismi on myös puolustanut vähemmistökulttuure



ja, pelastanut unohdukselta aiempien aikakausien kirjallisia ja historiallisia 
saavutuksia, inspiroinut heräämistä oman kulttuurin vaalimiseen, legitimoi
nut yhteisöjä ja yhteiskunnallista solidaarisuutta, innoittanut tyrannian vastus
tamista, levittänyt kansansuvereniteetin ihannetta ja motivoinut pyrkimystä 
taloudelliseen kasvuun. Jos nationalismia haluttaisiin arvioida moraalin näkö
kulmasta, olisi Smithin mukaan otettava huomioon sekä hyvät että huonot vai
kutukset. Hän ei kuitenkaan pidä nationalismin moraalista arviointia tieteen 
vaan tätä laajemman yhteiskunnallisen keskustelun tehtävänä.

Smithin kritiikki Gellneriä kohtaan

Smith on omistanut erillisen teoksen (1998) nimenomaan eri modernisaatio- 
teoreetikkojen ajatusten kritiikille. Tässä teoksessa yksi luku käsittelee 
Gellneriä. Smithin mukaan ei ole perusteltua väittää, että nationalismi johtuisi 
pelkästään talouteen liittyvistä seikoista, koska monissa maissa, kuten Serbias
sa, Suomessa, Irlannissa, Meksikossa ja Japanissa, nationalismi syntyi ennen 
teollistumista.

Edelleen Smith pitää erhccllisenä Gellncrin käsitystä, jonka mukaan natio
nalismi on olennaisesti urbaanin eliitin projekti, jossa levitetään omaa korkea
kulttuuria samalla kun ajetaan omia valtapyrkimyksiä. Smithin mukaan etni
nen menneisyys ja kansallisen eliitin pyrkimykset ovat olleet vilkkaassa vuoro
vaikutuksessa eikä eliitti ole voinut ajaa läpi omaa tulkintaansa läheskään mie
livaltaisesti. Nationalistit pyrkivät puhtaaseen kansalliseen autenttisuuteen, ja 
aidoin kansallinen kulttuuri on poikkeuksetta löydetty kansankulttuurista eli 
rahvaan parista. Alakynnessä olleiden vertikaalisten etnisten yhteisöjen pohjal
le syntyneet nationalismit eivät sitä paitsi aluksi tarjonneet osanottajilleen juuri 
minkäänlaista käytännöllistä hyötyä, vallasta puhumattakaan. Yritys muuttaa 
suomalainen tai tsekkiläinen kansankulttuuri korkeakulttuuriksi ei ollut järke
vän opportunistin valinta. Olisihan naapurissa ollut tarjolla vakiintunut kor
keakulttuuri (ruotsalainen, saksalainen), joka lisäksi liittyi valtiota hallinnee
seen etniseen ryhmään.

Smith kiistää myös sen, että yhtenäisellä koulutusjärjestelmällä olisi ollut 
niin suuri vaikutus kansallisen identiteetin muodostumiseen kuin Gellner väit
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tää. Monille ihmisille oman kotitaustan mukainen kulttuuri on koulussa 
omaksuttua tärkeämpi, etenkin silloin kun opetuskieli poikkeaa kotikielestä. 
Kansallismielinen koulutus on nationalismin seuraus eikä syy. Rahvaasta koos
tuvien kansallisuuksien nationalismin ensimmäiset edustajat eivät itse koskaan 
käyneet läpi omakielistä yhtenäistä kansallista koulutusjärjestelmää. Nationa
lismin aloittaessa väestön mobilisointiin tarkoitettua kansallista koulutusjär
jestelmää ei yleensä vielä ollut.

Smith vastustaa myös Gellnerin argumenttia kieliryhmistä, jotka ovat jättä
neet oman nationalisminsa luomatta. Smithin mukaan niistä suurin osa on 
pelkkiä etnisiä kategorioita eikä etnisiä yhteisöjä. Niillä ei ole minkäänlaista 
kollektiivista itsetietoisuutta tai keskinäistä solidaarisuutta. Niiden perusteella 
ei siten voida päätellä, että esimodernina aikana syntyneen etnisyyden vaikutus 
nationalismin syntyyn olisi ollut heikko. Useimmat varsinaiset etniset yhteisöt 
ovat sen sijaan luoneet oman nationalisminsa.

Nationalismin ymmärtämisestä ja selittämisestä kiinnostuneille sekä 
Gellner että Smith ovat tärkeitä ajattelijoita. Gellner esittää Smithiä yksinker
taisemman ja selkeämmän selitysmallin ja tuo yhteiskuntien sosiaalisten ja ta
loudellisten rakenteiden murroksen vaikutukset vakuuttavasti esiin. Smithin 
oma ajattelu pohjautuu suureksi osaksi hänen kritisoineensa modernisaatio- 
teoreetikkojen töihin.

Gellnerin ja monien muiden ongelmina ovat kuitenkin liiallinen keskitty
minen uusimpaan historiaan ja empiirisen tutkimusaineiston vähäisyys. His
torian kulku sisältää sekä Gellnerin korostamaa äkillistä että Smithin korosta
maa hidasta muutosta. Muillakin kuin nationalismin selittämisen alalla oman 
aikakautemme ainutlaatuisuuden korostaminen usein pohjautuu menneiden 
aikakausien riittämättömään tuntemiseen. Aina kun korostetaan jonkin oman 
aikakautemme ilmiön ehdotonta ja täydellistä uutuutta, oli kysymys sitten ro
manttisesta rakkaudesta tai nationalismista, on syytä olla varuillaan.

Smithin tapa kiinnittää huomiota pitempiin aikakausiin on ratkaisevasti 
parempi. Hän puolestaan kuitenkin usein sortuu toiseen äärimmäisyyteen 
kiinnittäessään talouden ja yhteiskuntaluokkien välisten suhteiden kehitykseen 
liian vähän huomiota. Tämä ci ole Smithin periaatteellinen kanta, sillä hän 
myöntää, että talouteen liittyvät seikat ja esimerkiksi sääty-yhteiskunnan pur
kaminen ovat vaikuttaneet nationalismin leviämiseen. Kuitenkin hänen yksit



täisiä nationalismeja koskevissa esimerkeissään talouteen ja yhteiskuntaluok
kiin kiinnitetään melko vähän huomiota.1

1 Tässä luvussa on käytetty scuraavaa kirjallisuutta: Gellner 1987; Gcllner 1983a; Gcllner 
1983b; Gcllner 1998; Smith 1986; Smith 1991; Smith 1998; Smith 1999; Smith 2001.

Onko m odernisaatio vai etnisyys kansakuntien perusta?
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JUSSI PAKKASVIRTA

Kuvittele kansakunta
" Im a g in e  a li  the  p e o p le .. ." ,  laulaa John Lennon. Im a g in e  th e re 's  a N a tio n ,  eh
dottaa Benedict Anderson kuuluisimmassa teoksessaan. Vuonna 1983 en
simmäisen kerran ilmestynyt kirja Im a g in e d  C o m m u n itie s : R e fle c tio n s  on the 

O rig in  a n d  S p re a d  o f  N a tio n a lis m  on yksi siteraatuimmista teoksista yhteis
kuntatieteellisen ja antropologisen tutkimuskirjallisuuden viitteissä. Ander
sonin mielikuvitusta ja ideoita herättävää kirjaa siteerataan usein samalla 
pinnallisesti tai erheellisesti. Termi "kuviteltu yhteisö” houkuttelee helppoihin 
vertauskuviin, joita on suruttomasti viljelty opinnäytteissä ja tietokirjallisuu
dessa tai populaaritieteellisissä kirjoituksissa. Im a g in e d  C o m m u n itie s  ei ole 
helppo kirja, mutta sen huolellinen lukeminen tuottaa miellyttäviä teoreettisia 
ja metodologisia oivalluksia kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kulttuurin ja na
tionalismin suhteesta sekä modernien yhteiskuntien ymmärtämisestä.

Andersonin nationalismin teoria pohtii ennen kaikkea nationalismin syntymisen 
ehtoja. Andersonille nationalismin tärkein edellytys on painokapitalismin ja 
modernien koulutusjärjestelmien synty. Vasta painetun sanan avulla kansa
kunnan idea voitiin juurruttaa suurten väkijoukkojen tietoisuuteen. Uutta tek
niikkaa edustaneet painokoneet tuottivat voittoa, joka vain suureni, kun lati
nan sijaan alettiin painaa kansankielisiä tekstejä. Kieli ja sen sisältämä perinne 
loivat sitten pohjaa nationalismin kaltaiselle yhteisöllisyys- ja yhtenäisyysajat- 

telulle.



BENEDICT RICHARD 0'G0RMAN ANDERSON syn ty i v u o n n a  1 9 3 6  K u n m in g is s a  K iin a s s a  

e n g la n tila is -ir la n tila is e e n  v irk a m ie s p e rh e e s e e n . V u o n n a  1 9 4 1  p e rh e  m u u tti K a li

fo rn ia a n , m is s ä  A n d e rs o n  v ie tti n u o ru u te n s a . H ä n  a lo itti a k a te e m is e n  u ra n s a  

C a m b r id g e s s a  (E n g la n ti)  m u tta  s iirtyi ja tk o -o p in to v a ih e e s s a  ta a s  Y h d y s v a lto ih in  

(C orne ll University). V ä itö s k ir ja tu tk im u s ta a n  h ä n  te k i In d o n e s ia s s a  1 9 6 0 - lu v u n  

a lu s s a . V u o d e n  1 9 6 5  s o tila s v a lla n k a a p p a u k s e n  jä lk e e n  A n d e rs o n  ju lk a is i tu tk im u k 

sen  k a a p p a u k s e n  sy is tä . T ä m ä  jo h ti s iih en , e t tä  h ä n e t k a rk o te ttiin  In d o n e s ia s ta . H ä n  

oli m u u ta m a n  v u o d e n  T h a im a a s s a , k u n n e s  p a la s i C o rn e llin  y lio p is to o n , m is s ä  h ä n  

on to im in u t e ri v iro is s a , m u u n  m u a s s a  k a n s a in v ä lis e n  p o litiik a n  p ro fe s s o r in a  ja  In 

d o n e s ia n  tu tk im u s o h je lm a n  jo h ta ja n a . V a ik k a  A n d e rs o n  tu n n e ta a n  y le is im m in  "k u v i

te ltu je n  y h te is ö je n "  k irjo itta jan a , on m u is te tta v a , e t tä  h ä n  on  te h n y t e lä m ä n ty ö n s ä  

K a a k k o is -A a s ia n  tu tk ija n a  ju lk a is e m a lla  s a to ja  tie te e llis iä  a rt ik k e le ita  a lu e e n  k u lttu u 

re is ta  ja  p o litiik a s ta .

Andersonilaisen nationalismikäsityksen johtopäätöksenä on puolestaan se, 
että kansainvälistymisen tai poikkikansallistumiscn ilmiöistä huolimatta kan
sakunta on edelleen maailmanlaajuisesti kaikkien levinnein poliittisen yhtei
sön muoto. Nationalismin voima on sen kameleonttimaisessa eläytymiskyvys
sä luoda yhteenkuuluvuuden tunnetta erilaisissa historiallisissa tilanteissa ja ta
vassa toimia eräänlaisena uskonasiana, kansalaisuskontona. Tämä ander- 
sonilaisesti anonyymisti kuviteltu modernin ajan yhteenkuuluvuus näkyy sii
nä, että nationalistinen maailmankuva siirtyy muiden perinteiden lailla suku
polvelta toiselle, esimerkiksi koulutusjärjestelmissä. Kansalliset arvot ovat tär
keitä, vaikka eri sukupolvet identifioituvat kansakuntaan eri tavoilla. Nykyinen 
maailmankuvamme perustuu pitkälti tähän kansakunniksi pirstoutuneeseen 
kartastoon, joka on piirretty verellä useissa kansallisissa sodissa ja kahdessa 
maailmansodassa sekä siunattu näitä seuraavissa rauhansopimuksissa tai 
muissa kansainvälisissä sopimuksissa.

Kuvitte le  kansakunta
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Anderson nationalism in tutkijana

Nationalismista käydyssä teoreettisessa keskustelussa Anderson voidaan sijoit
taa modernistiseen koulukuntaan. Useimpien nationalismin tutkijoiden lailla 
Anderson kieltää sen nationalistien ja primordialistien teesin, että heidän val
tionsa tai "kansansa” kansakuntina olisivat olleet olemassa jo kaukaisessa men
neisyydessä. Myös Anderson ajoittaa nationalismin synnyn 1700-luvun lop
puun.

Romanttisen kansallisuusaatteen ajatukset siitä, että samalla maantieteelli
sellä alueella asuvat ihmiset, joilla on yhteinen kieli, uskonto ja kulttuuri muo
dostavat luonnollisen kansallisen kokonaisuuden, levisivät 1800-luvulla -  
usein liberalistisen valtioideologian ja kansansuvereniteettikäsitteen kanssa -  
nopeasti maailmalla. Nationalismin leviäminen liittyy andersonilaisessa ske
naariossa samalla niihin prosesseihin, joissa vanhoja agraariyhteiskuntia yllä
pitäneet instituutiot ja yhteisöjen sidokset muuttuivat. Teollisuuskapitalismin 
ja sekulaarin valtion roolin korostumista on yleensä pidetty keskeisenä näiden 
rakenteiden murtumiseen vaikuttaneena seikkana. Nationalismista tuli 1800- 
luvulla tavallaan kapitalismin ja yhteiskuntia johtavien uusien intellektuaalis
ten eliittien siviili- tai kansalaisuskonto (civic religion).

Nationalismia voidaan toisaalta pitää myös irrationaalisena ja sentimentaa
lisena universaalin edistysajattelun epäonnistumisena: maailma soti itsensä 
kansallisvaltioiksi. Tällainen näkemys on vastakohta liberalistisen koulukun
nan traditiolle, jossa nationalismi tulkitaan valistusajan arvojen voitoksi. Esi
merkiksi Anthony D. Smith (1983) on esittänyt, että nationalismi edustaa niitä 
1700-luvun ideaaleja, joissa alettiin vastustaa vallinnutta elitististä yhteiskunta
käsitystä utilitarististen arvojen, sekulaarin koulutuksen, individualistisen ajat
telun, yhteisesti jaettujen symbolien ja kansallisen muistin (menneisyyden ta
jun) avulla. Nationalismin syntyminen oli mahdollista, kun uudet liberalismin 
ja edistysajattelun hengessä koulutetut eliitit ottivat kansallisen kasvatustehtä
vän huolekseen, jotta "feodaaliset” arvot saatettiin lopullisesti kitketyksi yhteis
kunnista ja industrialismin mukanaan tuoma nopea muutos pystyttiin saa
maan hallintaan (Kedourie 1966).

Useista hyvistä selityksistä huolimatta liberalistinen idealismi, yksipuolinen 
modernisaationäkökulma tai taloutta painottava maailmanjärjestelmäteoria ja



uusmarxilainen tulkinta jättävät kuitenkin vastaamatta moneen olennaiseen 
kysymykseen. Miksi nationalismi on omaksuttu ja menestynyt maailmanlaa
juisesti? Miksi se on nykypäivänäkin laajasti omaksuttu, lähes universaali po
liittinen arvo, jota kulttuuri tukee? Millaisissa oloissa nationalistinen malli on 
omaksuttu? Mitkä ovat nationalismin tai pikemminkin erilaisten nationalismi
en syntymisen ehdot erilaisissa yhteiskunnallisissa tilanteissa? Miksi ja miten 
nationalismi "toimii”?

Erilaiset talouteen perustuvat näkökulmat eivät pysty selittämään sitä, mik
si kansakunta halutaan säilyttää, vaikka taloudellisesti näyttäisi rationaalisem
malta integroitua ympäröivään maailmaan. Esimerkiksi monien Euroopan 
unionin jäsenmaiden olisi tehokkaampaa olla pitämättä yllä useita päällekkäi
siä byrokratioita. Alueellisesti sama koskee esimerkiksi Katalonian ja Baski
maan nationalistisia liikkeitä.

Toisaalta liberalistinen käsitys nationalismista autoritaarisen valtiotraditi- 
on murskaajana tai kansallistunteena, joka muokkaa poliittisia yksikköjä suve
reeneiksi edistyksellisiksi kokonaisuuksiksi, ei selitä esimerkiksi sitä, miksi lä
hes suvereenit poliittiset yksiköt joskus yhdistyvät suurempiin, vaikka kansal
linen ryhmätietoisuus ei merkittävästi kasva. Esimerkistä käy vaikkapa se, että 
Chiapasin provinssi liittyi Meksikon keisarikuntaan vuonna 1824, vaikka muut 
Keski-Amerikan provinssit valitsivat nationalistisen tien.

Monet nationalismin tutkijat ovat päätyneet siihen johtopäätökseen, että 
kansakunnalle tai nationalismille on mahdotonta löytää "objektiivisia” tieteel
lisiä määritelmiä. Tämän vuoksi nationalismille on alettu antaa mieluummin 
subjektiivisia kuin objektiivisia selityksiä. Hans Kolin (1944) määrittelee natio
nalismin "mielentilaksi, joka tunkeutuu ihmisten enemmistön tajuntaan”. 
Kansallisvaltio on Kohuille poliittisen organisoitumisen ideaalimuoto, koska 
tämä "nationalistinen mielentila” on kulttuurienergian ja taloudellisen hyvin
voinnin lähde. Hugh Seton-Watson (1977) tyytyy' sanomaan, että "kansakunta 
on olemassa, kun riittävä määrä jonkun yhteisön jäseniä päättää, että he muo
dostavat kansakunnan, tai käyttäytyy ikään kuin he muodostaisivat sellaisen”.

Subjektiiviset nationalismin ja kansakunnan määritelmät tuntuvat vähin
tään yhtä riittämättömiltä kuin monet talouden kautta "objektiivisuuteen” 
pyrkineet määritysyritykset. Andersonin teoksen jälkeen näyttääkin siltä, että 
hedelmällisin tapa nationalismin ymmärtämiseen olisi sellainen, jossa talou-

K uvittete kansakunta
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tiellisten ja poliittisten rakenteiden ei-deterministinen analyysi pystyttäisiin 
yhdistämään kulttuuriin perustuvien ideoiden sekä subjektiivisten käsitteiden 
ja kollektiivisten mentaliteettien maailmaan. Tämä tarkoittaisi sitä, että pää
osin subjektiivisten ilmiöiden selittämiseen alettaisiin käyttää myös "objektii
visia kriteereitä”. Kulttuuris-ideologisia ilmiöitä ei voi analysoida ottamatta 
huomioon politiikkaa ja taloutta (Williams 1988).

Koska nationalismi näin osoittautuu kovin ongelmalliseksi käsitteeksi, sitä 
tutkittaessa on tehtävä valintoja. Andersonilaisitlain nationalismia voi määri
tellä modernisaatioprosessissa tapahtuvaksi maailman ja maailmankuvan ra
kentamiseksi ja kansakuntaa kuvitelluksi yhteisöksi. Yhtä lailla voidaan ajatella, 
että joukkotiedotusvälineiden aikakaudella syntyneessä nationalismissa on 
kyse uusien puhetapojen "diskursiivisesta paketista” tai poliittisen yhteisön 
"reseptistä” . Yhdistämällä näitä näkökulmia myös nationalismin syntymisen 
ehtoja voidaan lähestyä mielekkäästi.

Nationalismi maailmanrakentamisena

Nationalismista käydyn tieteellisen keskustelun yhtenä ongelmana on ollut se, 
että ilmiötä teoreettisesti selittävä yhteiskuntatieteellinen ja osin antropologi
nen tutkimus ei ole hedelmällisesti kohdannut nationalismia historiapainottei- 
sesti tutkivaa laajaa ja seikkaperäistä traditiota: yksikään nationalismin tutkija 
ei voi tuntea kyllin syvällisesti maailman eri kolkkien historiallisia, kulttuurisia 
ja valtiollisia erityispiirteitä. Toisaalta ryhmätöinä tehdyt laajat vertailevat tut
kimukset eivät löydä riittävää teoreettista yhteisjuonta. Erilaisille nationalis
min teorioille ei tämän vuoksi löydy riittävän vertailukelpoisia tai edustavia 
historiallisia tapauksia. Teoria, makrotason yleisluonteiset analyysit ja mikro
tason perusteelliset tutkimukset eivät kohtaa (Arnason 1990).

Yhteiskuntien kehitystä pohtivissa modernisaatioteorioissa nationalismi 
on esitetty keskuksesta periferioihin leviävänä tai pakolla siirrettynä yhteiskun
taa yhdenmukaistavana ilmiönä (Harrison 1988). Tätä yhdenmukaistamista 
tapahtui myös valtioiden sisällä, ei pelkästään modernisaation keskusvaltioista 
muille mantereille. Nationalismia voidaan pitää sekä maailmaa selittävänä kä
sitteenä että sosiaalisena rakenteena: kansakunnan olemus on määräytynyt po



litiikan ja kulttuurin pohjalta. Nationalismi on näin andersonilaisittain ajatel
len modernisaatioon liittyvää politiikkaa ja kulttuuriin pohjautuvaa maailman 
ja maailmankuvan "rakentamista” (Goodman 1978). Tällaisten ajatusten kaut
ta osutaan siihen väittelyyn, jota antropologit ja maailmanjärjestelmäteoreeti- 
kot ovat käyneet nationalismin synnyttävien prosessien kulttuurisesta ja talou
dellispoliittisesta luonteesta. Samalla mukaan on otettava nationalismin psy
kologisia ja mentaalisia ulottuvuuksia korostavia tulkintoja (Giddens 1985).

Andersonin mielestä kulttuurin ja politiikan suhteen tutkiminen on olen
nainen tapa tutkia nationalismia. Modernia nationalismia voidaan pitää kan
sakunnan ja valtion tapana ylläpitää itseään kansalaisten kulttuurisen itsemää
räämisoikeuden sekä yhteiskunnallisten instituutioiden käyttämän "legitii
min” vallan avulla. Nationalismin poliittisen elementin merkitystä korostavat 
tulkinnat lähtevät siitä, että kansakunnan olemassaolon pohjana on poliittisen 
ja valtiollisen autonomian saavuttaminen ja säilyttäminen: kansakunta on 
kulttuurinen ja poliittinen yhteisö, jota määrittelee valtaulottuvuus.

Nationalistista maailmaa on rakennettu sekä "ylhäältä alaspäin” että päin
vastoin. Esimerkiksi suomalaisessa kansallisromantiikassa intellektuellien oh
jaus ja kansanperinteen keruu yhdistyvät kitkattomasti. Useimmiten kuitenkin 
juuri valtaeliitit ovat parhaiten kyenneet suodattamaan oman nationalistisen 
maailmankuvansa massoille, muokkaamalla populaareja perinteitä moder
neiksi tai kansallisiksi. Tämä tapahtui esimerkiksi kirkolta valtion ylläpitämiksi 
otettujen uusien sekulaarien koulutusjärjestelmien sekä joukkotiedotuksen 
kautta. Tom Nairn (1981) nimittää tätä yhteiskuntien alempien luokkien mu
kaan ottamista populistiseksi: kansa mobilisoitiin sentimentaalisen ja keksityn 
kansallisen kulttuurin avulla taistelemaan isänmaansa puolesta. Näin raken
nettiin ne usein keinotekoiset fyysiset ja mentaaliset rajat, joita puolustaakseen 
kansallisvaltiot kävivät toistensa kimppuun.

Jotta teollistunut yhteiskunta työnjaon ja työvoiman liikkuvuuden tarpei
neen voisi toimia, valtion sisällä tulee olla homogeeninen kulttuuri. Esimerkik
si Ernest Gellner, marxilainen traditio ja maailmanjärjestelmäteoria antavat 
nationalismin kehitykselle lopulta lähes yksinomaan taloudellisen selityksen 
(Gellner 1983; YVallerstein 1987). Näin nationalismi heijastaa vain industrialis
min jälkeistä tilaa eli palautuu liberalistisen valtion "toisen polven” ideologi
seksi ilmiöksi: oppijärjestelmäksi, jolla suvereniteetti-käsitteen kansallinen ja
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alueellinen oikeutus siunattiin. Jotain muuta kuitenkin tarvitaan nationalis
min ymmärtämiseksi. Anderson pyrkii teoriallaan antamaan vastauksia tähän 
nationalismin mustaan aukkoon.

Anonyymisti kuvitellut poliittiset yhteisöt

Andersonin Kuviteltujen yhteisöjen siteeratuin kohta liittyy luonnollisesti ter
miin "kuviteltu”. Kansakunta on Andersonin mukaan kuviteltu, koska pienirn- 
pienkään kansakuntien jäsenet -  kansalaiset -  eivät koskaan tunne suurinta osaa 
kansakunnan asukkaista eivätkä tapaa heitä tai edes kuule heistä mutta silti jo
kaisen kansalaisen mielessä elää kuva heidän yhteydestään. Kansakuntaa on ku
viteltu rajoittuneena, koska suurinkaan kansakunta ei kuvittele olevansa koko 
ihmiskunta, ja suvereenina, koska käsite syntyi aikana jolloin valistus ja vallan
kumous tuhosivat jumalallisesti siunatut dynastiset ja hierarkkiset valtakunnat. 
Lopuksi kansakuntaa on Andersonin mukaan kuviteltu yhteisönä, koska kansa
laisten epätasa-arvoisuudesta ja valtioissa esiintyvästä riistosta huolimatta kan
sakuntaan on aina liitetty ajatus syvästä horisontaalisesta toveruudesta.

Näitä Andersonin kirjan perusajatuksia on syytä pohtia hieman tarkem
min. Andersson määrittelee omien sanojensa mukaan kansakunnan "antropo
logisessa hengessä” kuvitelluksi poliittiseksi yhteisöksi, joka kuvitellaan luon
teeltaan rajalliseksi ja suvereeniksi. Kansakunta on pakko kuvitella, sillä edes 
pienimmissä valtioissa kaikki ihmiset eivät voi tuntea toisiaan. Kansakunnan 
kaikkien jäsenten mielessä elää silti mielikuva siitä, että kansakunnan jäsenten 
välillä on ainakin jonkinlainen yhteys. Yhteisöjä ei Andersonin mukaan myös
kään pitäisi erottaa niiden aitouden perusteella vaan kansakunnat tulisi määri
tellä kuvittelemisen tyylin tai tavan perusteella.

Kansakuntaa määrittää Andersonin mukaan kolme eri asiaa: rajallisuus, 
kuviteltu suvereenius ja se, että kansakunta kuvitellaan yhteisöksi. Kansakunta 
on rajallinen, koska suurimmallakin kansakunnalla on rajansa. Rajat voivat 
olla joustavia, mutta kansakunnat erottuvat toisistaan juuri rajojen avulla. 
Kansakunta ci siis koskaan voi olla sama kuin koko ihmiskunta. Nationalismin 
kannattajat eivät siksi koskaan ole pyrkineet koko maailman kattavaan kansa
kuntaan, kosmopolikseen.



Myös voimakkaasti uskontoon pohjautuvat valtiot -  jotka on syytä erottaa 
poliittisesti määräytyneistä kansakunnista -  mieltävät, että jumalallinen luki 
annetaan rajallisesti juuri heidän kansakunnalleen. Uskonnotkin ovat univer
saaleja vain periaatteessa, koska niiden levittäjät tunnustavat rajojen olemassa
olon.

Kansakunta on rajallinen myös toisella tavoin. Kansakunta on erottautu
mista siitä perinteestä, jota määrittävät ''todelliset ihmisyhteisöt” eli ne yhtei
söt, joiden jäsenet kohtaavat toisiaan kasvokkain ja tuntevat toisensa. Ihminen 
ei näin ollen voi samastua kansakuntaan spontaanisti tutun ympäristönsä 
kautta. Kansakuntaisuus ei siis ole luonnollinen osa ihmisen hyvin tuntemaa 
lähintä piiriä-kotia, kotikylää tai kaupunginosaa vaan jollakin tavoin tuotettu, 
keksitty tai kuviteltu.

Ajatus ja mahdollisuus kansakunnan suvereenisuudesta perustuvat siihen 
historialliseen 1700-luvun lopun ja 1800-luvun alun kehityskulkuun, jossa va
listus ja vallankumous tuhosivat jumalalliseen järjestykseen perustuvan entisen 
legitiimisyydcn. Oli mahdollista kuvitella uusi poliittinen suvereenisuus, joka 
oli irrallaan keisarillisesta tai kuninkaallisesta, hengellisesti tai kirkollisesti siu
natusta vanhasta järjestyksestä.

Viimeiseksi Anderson esittää, että kansakunta kuvitellaan nimenomaan 
yhteisöksi. Kansakuntien todellisuudessa esiintyvästä epätasa-arvosta huoli
matta kansakunta käsitetään syväksi historialliseksi toveruudeksi. Tämä vel
jeys, sisaruus tai kansalaisuus on tehnyt mahdolliseksi sen, että miljoonat ihmi
set ovat esimerkiksi sodissa uhranneet henkensä paitsi kotinsa ja uskontonsa 
myös isänmaansa ja kansallisten arvojensa puolesta. Vaikka ci mentäisi näin 
pitkälle ja puhuttaisi suorista uhrauksista, kansakunnan jäsenten pääosa tun
tuu tunnistavan omat ja toisten velvollisuudet.

Näin nationalismin syntymisen ehtoja tutkiva Anderson vie nationalismi- 
keskustelun osittain pois talouden, ideologian tai perinteisten politiikan tutki
muksen lähestymistapojen piiristä. Nationalismia ei voi määrittää ideologiaksi, 
koska se esiintyy ilmiönä kaikissa 1900-luvun poliittisissa ideologioissa ja val- 
tiomallcissa. Kansakunta on automaattisesti sukupolvelta toiselle periytyvä su
vereeni poliittinen yhteisö. Tämä ajatus on syntynyt modernin aikakäsityksen, 
laajenevan joukkotiedotuksen sekä kansallisen koulutusjärjestelmän avulla eli 
silloin, kun ihmiset ovat alkaneet ajatella, että samaan aikaan samalla alueella
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on tuhansia "samanlaisia ihmisiä”. Nämä ihmiset ovat siis jotenkin tuttuja, 
vaikka eivät olisikaan sukulaisia, saman kylän, kaupungin tai maakunnan 
asukkaita. Nationalismia ei tämän vuoksi voi tulkita pelkästään poliittiseksi li
beralistiseksi ideologiaksi, koska nationalismi on osittain uskonnon tai suku
laisuuden kaltainen ilmiö. Andersonin usein pinnallisesti siteerattu ajatus kan
sakunnasta "kuviteltuna poliittisena yhteisönä” aukeaakin paremmin hänen 
käyttämänsä termin "anonyymi yhteisöllisyys” (community in anonymity) 
avulla.

Tämä ajatus yhteisöllisyydestä liittyy modernisaatiota edeltävään aikakäsi
tyksen muutokseen ja sen pohjalta syntyvään "monikkojen maailmaan” eli 
ajan samanaikaisuuteen. Tämä on kansakunta-yhteisön olennainen ero aikai
sempiin yhteiskuntia koossapitäviin verkostoihin. Monikkojen maailma alkoi 
näkyä 1800-luvulla esimerkiksi kirjallisuudessa, romaanien rakenteissa ja sa
nomalehdistön kasvavassa merkityksessä. Oli helpompi hahmottaa samanai
kaisia tapahtumia ja "tuntea tuntemattomia”, samanlaisia ihmisiä, jotka elivät 
samalla hetkellä jossain muualla: kaukana, mutta tarpeeksi lähellä.

Anderson antaa kirjassaan esimerkin fiktiivisen romaanin tilanteesta, jossa 
aviomies A:lla on vaimo B ja rakastaja C. Rakastaja C:llä on puolestaan rakas
taja D. Jos oletuksena on, että C toimii siten, etteivät A ja D ikinä tapaa, mikä 
yhdistää A:ta ja D:tä? Andersonin mukaan he elävät "yhteiskunnissa” (Socie- 
ties), kuten Lyypekissä tai Los Angelesissa, eivät pikkukaupungissa tai kyläyh
teisössä. A ja D voivat törmätä toisiinsa kadulla, mutta he eivät tunne toisiaan. 
Kuitenkin he ovat jollain lailla sidoksissa toisiinsa, ja he ovat sidoksissa toisiin
sa myös romaanin lukijan mielessä eli romaanissa esitetyssä aikajanassa ja ku
vitellussa maailmassa.

Andersonin ideaa monikkojen maailmasta ja aikakäsityksen muutoksesta 
onkin mahdollista havainnollistaa kuvaamalla modernien romaanien raken
teita. Vielä 1800-luvulle asti romaanien luvut yleensä etenivät kronologista ai
kajanaa pitkin. Ensimmäinen luku kuvaa hetkeä A (neiti x tapaa herra y:n), 
toinen luku hetkeä B (herra y tapaa herra z:n) ja niin edelleen. Moderneissa ro
maaneissa esimerkiksi luvut 1 ja 2 saattavat kuitenkin kuvata samaa ajanjak
soa: ensimmäisessä luvussa neiti x tapaa herra y:n hetkellä A ja toisessa luvussa 
herra z tapaa neiti x:n sisaren hetkellä A toisessa tilassa mutta siis samaan (li

kaan.



Toista Andersonin ajatusta, anonyymiä yhteenkuuluvuutta, voi selventää 
kuvitteellisella esimerkillä, jossa kaksi saksankielistä ihmistä istuu kahvilassa 
1850-luvulla eri puolilla Eurooppaa. Ihminen A lukee saksankielistä lehteä 
kahvilassa Berliinissä, ja ihminen B lukee samaan aikaan saksankielistä lehteä 
Miinchenissä. Lehdissä on samaa asiaa käsittelevä uutinen vaikkapa saksan kie
len merkityksestä. Nyt sekä A että B yhtäkkiä alitajuisesti ymmärtävät, että jos
sain lähellä mutta samalla melko kaukana on toinen ihminen, joka jakaa tämän 
saksalaisuuden, vaikka he eivät toisiaan tunne eivätkä todennäköisesti edes iki
nä tapaa. Yhdistynyttä Saksaa eli saksalaista kansakuntaa ei vielä ole olemassa, 
mutta ajatus siitä on rakentumassa eli kuviteltu yhteisöllisyys andcrsonilaisessa 
hengessä syntyy (ks. kartat 1, 2 ja 3).

Kun äskeisten esimerkkien havainnollistamia tapahtumia alkaa olla riit
tävästi, nationalismin syntymisen ehdot täyttyvät andersonilaisittain. Ihmiset 
kykenevät rakentamaa kansakunnan abstraktion, kuvitellun yhteisön, josta 
myös "todellinen” kansakunta voi syntyä. Kansakunta ei siis tällöin ole vain 
kuviteltu vaan myös johtaa -  näiden prosessien kiihtyessä tila-ajassa -  kansa
kunnan tai kansallisvaltion syntyyn. Kuvitellun yhteisön käsitettä kevyesti vil
jeleviltä tai arvostelevilta tutkijoilta tämä andersonilainen perusajatus jää huo
maamatta: kuvitellusta tulee todellista ja tämä uusi todellisuus alkaa määritellä 
kuvittelun tyyliä.

Tämä andersonilainen anonyymi yhteisöllisyys alkoi elää ja sai riittävän 
pohjansa 1800-luvulla tapahtuneen painokapitalismin kasvun ja koulutusjär
jestelmien uudistuksen ansiosta. Kirjoja ja lehtiä uusilla koneilla painaneet ja 
niihin jatkuvasti investoineet kustantajat tarvitsivat suuren lukijakunnan. Sa
moin kouluissa tai kinkereillä lukemaan oppinut kansa halusi muutakin luet
tavaa kuin vain katekismuksensa. Latina ei ollut enää uskonpuhdistuksen jäl
keen ollut kirjankustannuksen pääkieli, mutta vasta 1800-luvulla kansankieli
nen painokapitalismi ja lehdistö alkoivat kasvaa räjähdysmäisesti. Erityisesti 
tässä mielessä Anderson voidaan hyvin selkeästi lukea nationalismin moder
nistiseen koulukuntaan.

Nopeaan ja laajentuvaan tiedotusvälineiden muovaamaan maailmanku
vaan pohjaava aikakäsitys ei ole 1800-luvun jälkeen vielä ainakaan lopullisen 
dramaattisesti muuttunut. Yhteisöihin liittyvät ajalliset elementit ovat perus
taltaan olleet samankaltaisia noin 200 vuotta. Viime aikoina on kuitenkin esi-
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KARTTA 3: Jälleenyhdistynyt Saksa vuonna 2000.

tetty, että tietoverkot ja informaatioyhteiskunta muokkaavat aikakäsitystä. 
Muutos kuitenkin itse asiassa vain voimistaa samanaikaisuuden tunnetta ja 
ajatusta monikkojen maailmasta, jota Anderson pitää keskeisenä nationalis
min syntymisen ehtona.

Toisaalta näky)' merkkejä siitä, että ”ajan nopeus” kiihtyy niin vauhdik
kaasti, että sillä on merkitystä myös vanhojen yhteisöllisyyden ja territorion kä
sitteiden kannalta. Tapaamme ihmisiä virtuaalisesti Internetissä ja katsomme 
samanaikaisia tapahtumia erilaisista medioista tai globaalisti leviäviä me- 
diasotia useissa eri paikoissa. Maailma pienenee entisestään informaation li
sääntyessä. Samalla "todellisuus” muuttuu. Andersonin ajatusten mukaisesti



nykyisyydessä on silti kyse saman ilmiön eri muodoista, sillä nationalismi on 
yhä edelleen paras turvallisuuden ja yhteisöllisyyden lähde.

Nationalismi kansalaisuskontona

Kulttuurit ja kansat ovat aina reagoineet elämän ja kuoleman eksistentiaalisiin 
kysymyksiin rakentamalla myyttejä, identiteettejä ja kuviteltuja yhteisöjä pys
tyäkseen kohtaamaan maailman pelottavuuden. Nationalismi vastasi niihin 
kysymyksiin, joihin uudet 1800-luvun aatteet, kuten porvarillinen liberalismi 
ja marxismi, eivät pystyneet vastaamaan. Uskonnot olivat ennen tehneet tä
män tehtävän ainakin yrittämällä vastata olemassaolon, elämän ja kuoleman 
arvoitukseen. Nationalismi tuli ja lupasi, että isänmaan puolesta voi kuolla tai 
että oma kansakunta on pyhä ja ikuinen.

Andersonilaisen nationalismin olemus kristallisoituu tuntemattomien so
tilaiden haudoissa ja muistomerkeissä. Nämä "kansalliset pyhyydet” kuvasta
vat niitä prosesseja, joissa synnytetään kansakunnan oikeutusta vahvistavia po
pulaareja kansallisia subjekteja ja etsitään kaikkia yhteiskunnan kerroksia lävis
täviä yhteisesti kuviteltuja juuria. Tuntemattomien sotilaiden muistomerkit 
kertovat jotain olennaista nationalismin olemuksesta. Nuo anonyymit kansa
laiset kuolivat meidän arvojemme, kotiemme, perheittemme ja maamme puo
lesta. He olivat kuin me, vaikka emme heitä tunteneetkaan. Tuntemattomia so
tilaita syntyy edelleen kaikilla mantereilla, ennen kaikkea valtioiden sisällä, et
nisten ryhmien tai vähemmistöjen "kansallisissa” taisteluissa ja sisällissodissa.

Lukutaidon yleistymisen, painokapitalismin ja koulutusjärjestelmien kehi
tyksen ohella museot, kartastot sekä väestö-ja muut tilastot ovat andersonilai
sen nationalisnijn muodostuksen tuotantotapa. Näistä symbolisista ja fyysisis
tä kansallisen rakennustavoista tuli kansallisvaltioiden ilmentymisen selkeim
piä esimerkkejä 1800-luvulla. Kansallinen pystyttiin ikään kuin dokumentoi
maan ja osoittamaan. Esimerkiksi rajakivet ja rajat fyysisinä objekteina alkoivat 
näkyä valtioiden leikkauspisteissä. Tilastoilla ja tutkimuksilla pystyttiin osoit
tamaan kansallisvaltioiden asukkaiden piirteitä, "rotuja” ja elintapoja. Museoi
hin säilöttiin se kansallinen, jota aikaisemmin ei oikeastaan ollut katsottu kan
salliseksi. Esimerkiksi arkeologisesta saattoi tulla nyt kansallista: kansallisen pi
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tuus kasvoi nykyhetken kansallisesta menneeseen esihistorialliseen tai arkaai
seen. Myös kansalliset myytit saivat museoissa fyysisen asun, mitä esimerkiksi 
koulutuslaitokset alkoivat voimakkaasti hyödyntää.

Andersonin mukaan erityisesti Länsi-Euroopassa nationalistiset ajatukset 
täyttivät näillä tavoin sitä tyhjiötä, jonka maallistuminen oli jättänyt. Nationa
lismi loi maallistuneessa maailmassa ihmisille välttämättömän yhteisön jäse
nyyteen perustuvan turvallisuudentunteen. Politisoituva kansansuvereniteetin 
idea yhdistyi romanttiseen kansallisuusaatteeseen. Samaan aikaan nationalis
mista tuli eurooppalaisen ekspansion, imperialismin ja liberalistisen kansallis- 
valtiomallin leviämisen vuoksi universaali ilmiö. Anderson kuitenkin muistut
taa samalla siitä, että ensimmäiset uudenlaiset liberalistiset kansakunnat syn
tyivät 1800-luvun alussa Amerikassa, niin Yhdysvalloissa kuin Latinalaisen 
Amerikan itsenäistyvissä kreolivallioissa.

Andersonin teoreettisia ajatuksia jatkaa monella tavalla Eric J. Elobsbaxvm 
(1983; 1990; 1994). Hänen mukaansa nationalismia ci voi määritellä objektii
visesti a priori ja nationalismille annetut subjektiiviset selitykset ovat toisaalta 
johtaneet arveluttaviin ja tautologisiin n posteriori tulkintoihin. Hobsbaxvmin 
mukaan ideologiakäsite on ongelmallinen nationalismin selittäjä, sillä jokaisen 
modernin valtioideologian (sosialistisen, porvarillisen, populistisen, fasistisen 
tai diktatorisen) on aina täytynyt ainakin osittain etsiä olemassaololleen oi
keutusta massoilta. Lähes poikkeuksetta tähän on käytetty nationalistista 
joukkotiedotusta ja kansallisten myyttien rakentamista. Tämän patrioottisen 
informaation tarkoitus on usein ollut tehdä ihmisistä kansallisvaltion "hyviä 
kansalaisia”, olipa valtion legitimiteetti sitten mikä hyvänsä. Näin kaikkien 
modernin ajan hallitusten on täytynyt olla nationalistisia. Siksi nationalismi ei 
voi olla pelkästään porvarillinen ideologia vaan se näyttäytyy myös keskenään 
hyvinkin erilaisten valtioiden aatteellisissa oppijärjestelmissä väestöä mobili
soivana voimana, joka ylläpitää ja vahvistaa kansallisvaltion "oikeutusta” ja 
pysyvyyttä.

Myös Anderson tulkitsee nationalismin useassa yhteydessä vallan ylläpitä
misen ja legitimoinnin välineeksi, ja väline vaatii tällöin tietoisen käyttäjän ole
massaoloa. Nationalismi on ikään kuin "väärää tietoisuutta”, jonka varjolla 
hallitseva luokka lähettää kansalaisten massat esimerkiksi sotimaan "kansallis
ten intressien” puolesta. Tämä ei ole kuitenkaan välttämättä ristiriidassa sen



kanssa, että nationalismia pidetään laajempana ilmiönä: maailman ja maail
mankuvan rakentamisena ja ylläpitämisenä, joka vaikuttaa kaikissa yhteiskun- 
takcrroksissa. Myös rikkaiden perheiden pojat ovat lähteneet sotatantereille.

Tätä andersonilaiseen nationalismiin liittyvää ilmiötä voidaan selkeyttää 
Antonio Gramscin (1971) hegemonian käsitteellä. Nationalismin ja hegemoni
an suhde kuvastaa eräänlaista ideologista totaliteettia, joka määrittää maail
mankuvaa kaikissa -  myös yhtciskuntaideologioiltaan erilaisissa -  kansallisval
tioissa. Gramscin mukaan jokainen valtio on "eettinen” tai "kulttuurinen”, 
joka toimii suunnitelman mukaan, yllyttää ja kannustaa, ahdistaa vaatimuksil
laan ja rankaisee. Tämä on kansallisvaltion hegemonian ja kansakunnan insti
tuutioiden kansalaisiinsa kohdistaman vallan moniulotteinen ja "nationalisti
nen” perusta. Hyvä apuväline tällaisten merkityssuhteiden ymmärtämiseen on 
myös Michel Foucaultin (2000) tulkinta "panoptisesta”, kaikennäkevästä yh
teiskunnasta, joka tarkkailee ja rankaisee jäseniään, eli ajatus kansakunnasta, 
joka pakkososiaalistaa kansalaisensa.

Nationalismia voidaan pitää myös mentaalisena rakenteena, joka on syväl
lisempi kuin tunteet, mielipiteet tai ideologiat. Vaikka Anderson ei käytä ana
lyysissaan termiä "mentaliteetti”, hänen ideansa ovat osittain yhdenmukaisia 
niin sanotun mentaliteettihistorian kanssa. Lähtökohdan, jonka mukaan na
tionalismi on maailman rakentamista, voisi näin ymmärtää myös modernin 
ajan kynnyksellä syntyväksi uudeksi mentaliteetiksi. Nationalismi kuvastaa hi
taita mentaalisia muutoksia: arvoja, normeja ja massojen "psykologiaa”. On il
meistä, että mentaliteetin käsitteeseen liitetyt muutkin määreet ("mentaliteetit 
ovat yhteisiä suurille kollektiiveille” , "mentaliteetit ovat hidasliikkeisiä”) sopi
vat hyvin nationalismiin. Ainakin tapa ajatella nationalistiscsti on olennainen 
"kansallisen mentaliteetin” osa.

Espanjankielisessä Latinalaisessa Amerikassa on käytössä nationalismin 
olemusta hyvin kuvaava termi, Madre Patria. Termillä viitataan Espanjaan eli 
Äiti-Isänmaahan. Nationalismiin liittyy ensiksi "isällinen” elementti. Kansa
kunta on isä, joka rankaisee, kurittaa, opettaa, lähettää sotimaan, kontrolloi ja 
sääntelee. Toisaalta on myös äidillinen kansakunta, joka hoitaa kansalaisiaan, 
suojelee, kasvattaa ja opettaa traditiot, esimerkiksi äidinkielen. Nämä kaksi 
suhdetta kansakuntaan on imetty jo äidinmaidossa. Kansakunta tarvitsee äi
tien hoitamia poikia, jotta heistä tulee sotamiehiä, ja naisia, jotta hesynnyttäi-
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siviit ja kasvattaisivat poikia. Armeijoissa pojista ja nykyään myös tytöistä sitten 
tehdään miehiä.

Andersonin tapa selittää nationalismin syntymisen ehtoja helpottaa näiden 
molempien nationalismin toimintatapojen selittämistä. Andersonin analyysi 
nationalismin olemuksesta on hyödyllinen ennen kaikkea metodologisessa 
mielessä. Perinteisten nationalististen formaattien, kuten koulukirjojen, val
tionjohtajien puheiden tai virallisen historiankirjoituksen, lisäksi nationalismi 
ilmenee andersonilaisittain esimerkiksi urheilussa, symboleissa, taiteessa tai 
fyysisessä ympäristössä. Kun nationalismin värittämää poliittista yhteisöä jat
kuvasti uusinnetaan virallisissa valtakoneistoissa ja joukkoviestimissä, nationa
lismi näkyy samalla kollektiivisissa mentaliteeteissa, kaunokirjallisuudessa ja 
vaikkapa arkkitehtuurissa.

Andersonin Kuviteltuja yhteisöjä kannattaakin lukea tällaisena ajatusop- 
paana, eikä kuviteltua pidä ottaa liian kirjaimellisesti.

Kuviteltujen yhteisöjen kritiikistä

Andersonin käsitys nationalismin syntymisen ehdoista on yksi 1980-luvun na- 
tionalismikeskustelun avainajatuksista. Erityisesti nationalismin tutkimiseen 
Andersonin teksti antaa oivallisia näkökulmia. Andersoniin kohdistetun kritii
kin pääkohteena ovatkin ennen kaikkea Kuviteltujen yhteisöjen muut kohdat 
eikä niinkään ajatus siitä, kuinka kansakunnan syntyminen mahdollistuu.

Andersonia on arvosteltu yleisluonteisesti kulttuurisen reduktionismin 
vaarasta. Esimerkiksi John Breuilly (1996) on esittänyt argumentin siitä, että 
Saksassa poliittinen yhdistyminen ja kulttuurinen yhdistyminen tapahtuivat 
eri aikaan. Myös Amerikan kreolivaltioissa -  joita Anderson pitää nationalis
min ensimmäiseen vaiheen valtioina -  kulttuurinen yhdistyminen sekä natio
nalismin syntyminen ja tuottaminen seurasivat poliittista itsenäistymistä. Lati
nalaisen Amerikan valtiot syntyivät tasavaltoina, mutta kesti kauan ennen kuin 
niissä saavutettiin edes jonkinlainen "kansallinen” tai kulttuurinen tietoisuus 
andersonilaisessa mielessä eli laajojen väestönosien keskuudessa. Latinalaisessa 
Amerikassa kansakuntaa alettiin andersonilaisesti rakentaa vasta itsenäistynei
den valtioiden sisällä. Nämä valtiot olivat hallinnollisia kokonaisuuksia, joissa
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ei ollut voimakasta tai laajalle levinnyttä kansallistunnetta ennen 1850-lukua. 
Voitaisiin jopa väittää, että useissa Latinalaisen Amerikan valtioissa -  esimer
kiksi niissä, joissa intiaaniväestön osuus on suuri -  tätä ei ole tapahtunut vielä
kään (ks. esim. lukua "Etnisyys ja kansakunta” tässä kirjassa).

Yksi Andersonin makrohistoriallisen työn ongelmista on se, että hänen 
analyysinsa tavallaan loppuu juuri siihen, missä nationalismi maailmanraken- 
tamisen mallina lopullisesti universalisoitui. Samalla myös anti-imperialisti- 
nen nationalismi syntyi sekä Euroopassa että entisissä Euroopan siirtomaissa. 
Anderson jakaa nationalismin historian kolmeen eri vaiheeseen: 1) Pohjois-, 
Keski- ja Etclä-Amerikan kreolinationalismiin, 2) 1800-luvun Euroopan po
pulistiseen, lingvistiseen nationalismiin, 3) konservatiiviseen viralliseen natio
nalismiin, joka syntyi valtarakenteita horjuttavan populistisen nationalismin 
vastareaktioksi. Silti on helposti löydettävissä nationalismin "neljäs vaihe”, 
joka ilmeni ensimmäisen maailmansodan jälkeen nationalistisen periaatteen 
maailmanlaajuisena "vvilsonilaisena” voittona, ja "viides vaihe”, joka liittyi esi
merkiksi afrikkalaisten valtioiden itsenäistymiseen 1960-luvulla. Anderson 
kyllä puhuu nationalismin viimeisestä vaiheesta (lasi ivavc), mutta hänen ana
lyysinsä jää vajaaksi. Tähän keskusteluun liittyvästä EIobsba\vm on esittänyt, 
että uusi "nationalistinen” liike, joka lopullisesti mobilisoi massat kansallisval
tioiden sisällä, oli sosiaalinen vallankumous eikä niinkään kansallisen itsemää
räämisoikeuden periaate. Tämä pitääkin paikkaansa Euroopan tapauksessa, 
mutta esimerkiksi Latinalaisen Amerikan vanhoissa itsenäisissä valtioissa sosi
aalinen vallankumous ja kansallisen suvereniteetin korostaminen yhdistyivät 
mielenkiintoisella tavalla anti-yhdysvaltalaisessa (anti-imperialistisessa) natio
nalismissa.

Latinalaisamerikkalaisesta krcolinationalismista puhuessaan ja nationalis
min vaiheita jaksotellessaan Anderson kuitenkin hairahtui helpohkoihin vir
heisiin. Tämä johtuu siitä, että Anderson käytti lähes ainoana lähteenään John 
Lynchin (1973) teosta Espanjan Amerikan siirtomaiden itsenäistymisestä. 
Lynchin kirja ei tarjoa riittävää pohjaa kreolinationalismin ymmärtämiseksi. 
Vaikka luiagineil Communiliesm toisessa laitoksessa vuodelta 1991 asiaa pyri
tään korjaamaan, jää kirjaan vielä ongelmakohtia ja jopa asiavirheitä.

Myös Andersonin ajatusta siitä, että nationalismi syntyi Euroopan ulko
puolella, on arvosteltu. Kritiikkiä on herättänyt erityisesti se, että Anderson ei



erityisesti selitä amerikkalaisten nationalismin muotojen olemusta ja sitä, mik
si nationalismi olisi syntynyt juuri Amerikoissa. Anderson on vastannut kri
tiikkiin muun muassa toteamalla, että eurooppalaiset tutkijat eivät Eurooppa- 
keskeisyydcssään näe metsää puilta. Vaikka monet nationalismin olennaiset 
juuret ovat eurooppalaisessa aateperinnössä, eurooppalainen nationalismi 
muuttui matkalla ja saattoi saada täysin uusia muotoja muualla.

Jotkut kriitikot ovat puolestaan esittäneet, että useissa historiallisissa ta
pauksissa nationalismin ja uskonnon suhde ci toimi Andersonin esittämällä ta
valla. Nationalismista ei läheskään aina ole tullut uskontoa korvaavaa kansa- 
Iaisuskontoa. Esimerkiksi Irlannissa, Puolassa, Armeniassa, Israelissa ja Iranis
sa juuri uskonnolliset instituutiot ovat voimistaneet nationalismia. Nationalis
mi ei siis ole tullut näiden vanhojen instituutioiden tilalle vaan usein vahvistu
nut niiden avulla ja jopa kasvanut niiden sisällä. Sama uskonnollisen ja kansal
lisen ilmiselvä yhdistyminen on havaittavissa esimerkiksi Guadalupen neitsyen 
kultissa Meksikossa.

Andersonia on kritisoitu myös siitä, että hän oikoo, tulkitsee ja valitsee vää
rin virallisen nationalismin erilaisia tapauksia. Hän esimerkiksi ohittaa lähes 
kokonaan venäläisen nationalismin, koska se ci arvostelijoiden mukaan sovi 
hänen teoriaansa. Lisäksi Andersonia on moitittu antikolonialistiscn nationa
lismin vääristä tulkinnoista.

Kuten edellä kävi ilmi, Andersoniin kohdistuva kritiikki on yleensä koske
nut historiallisten esimerkkien valintaa, käyttöä tai puuttumista. Andersonia 
voi puolustaa sanomalla, ettei 200-sivuisessa kirjassa voi edes yrittää mainita 
kaikkia nationalismin historian tapauksia. Imaginecl Communities -teosta ei 
kannatakaan pitää nationalismin ensyklopediana vaan yhtenä hienostuneena 
tapana selvittää sitä, mistä nationalismissa on kysymys ja miten ilmiötä voi lä
hestyä ja tutkia.
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PASI SAUKKONEN

Kansallinen identiteetti
Tässä luvussa selvitetään kansallisen identiteetin käsitteellistä historiaa sekä 
sen eri merkityssisältöjä ja niiden yhdistelmiä. Tarkoituksena ei ole tarjota 
"oikeaa” näkemystä kansallisesta identiteetistä vaan tuoda esille erilaisia 
vaihtoehtoisia käsitteellistämis- ja ymmärtämistapoja.

Seymour Martin Lipsetin (1971) mukaan kaikkien vasta itsenäistyneiden valtioi
den on legitimoitava poliittinen vallankäyttönsä ja vakiinnutettava kansallinen 
identiteettinsä. Hans Magnus Enzensbergerin (1971) mukaan saksalaiset me
nettivät kansallisen identiteettinsä vuonna 1945 niin perusteellisesti, että Sak
san kansasta puhuminenkin kävi kyseenalaiseksi. Suomessa koululaisten kan
sallisen identiteetin vahvistamista on korostettu peruskoulun opetussuunnitel
man perusteissa. Euroopan unionin perustuslaillisessa sopimuksessa vakuute
taan unionin kunnioittavan jäsenmaiden kansallista identiteettiä, jolla viita
taan ennen muuta jäsenmaiden poliittiseen ja hallinnolliseen järjestelmään.

Kansallisella identiteetillä voidaan siis tarkoittaa hyvin erilaisia asioita. Sillä 
voidaan viilata jonkin valtion poliittiseen ja kansainväliseen identiteettiin, jon
kin kansan tai kansakunnan identiteettiin ja siihen, millä tavoin yksilöt identi
fioituvat johonkin kansakuntaan tai valtioon tai molempiin. Koska nämä ovat 
kuitenkin eri asioita, keskustelu kansallisesta identiteetistä on usein täynnä 

’ väärinkäsityksiä.



Esimerkeistä käy myös ilmi, että merkityssisällöstä riippumatta kansallinen 
identiteetti voidaan kokea tärkeäksi asiaksi niin valtioille, kansakunnille kuin 
yksilöillekin. Identiteettien ylläpitämiseen ja vahvistamiseen on syytä panostaa, 
koska kansallinen identiteetti voi muuttua, heikentyä ja jopa kadota.

Kansallisen identiteetin merkitys ja sen rakentuminen valtiossa ja usein 
myös valtion aikaansaamana tekevät puolestaan kansallisesta identiteetistä po
liittisen käsitteen. Tähän identiteettipolitiikkaan liittyvät esimerkiksi enem
män tai vähemmän jyrkät erottelut meidän ja muiden välillä sekä odotukset 
tietynlaisesta, isänmaallisesta tai "kunnollisesta suomalaisesta” käytöksestä. Li
säksi kansakuntaa tai kansallista identiteettiä voidaan käyttää argumenttina, 
kun pyritään poliittisiin valta-asemiin tai ratkaistaan asioita päätöksentekoti
lanteissa. (Ks. esim. Bloom 1990; Moisio 2003; Saukkonen 1999.)

Kansallisen identiteetin käsitteen historia

Kansallinen identiteetti on käsitteenä niin olennainen osa nykypäivän julkista 
keskustelua, että sitä pidetään helposti vanhempana terminä kuin se onkaan. 
Tätä sekaannusta ovat olleet omiaan lisäämään monet kirjoittajat, jotka puhu
vat sujuvasti kansallisesta identiteetistä käsitellessään esimerkiksi antiikin Krei
kan ja Rooman poliittisia oloja ja ihmisten samastumiskohteita.

Joissain tapauksissa voidaan toki puhua samantyyppisistä käsityksistä ja il
miöistä kuin uusimman ajan Euroopassa. Useimmissa nykymerkityksissään 
kansallinen identiteetti on kuitenkin vahvasti moderniin aikakauteen liittyvä 
ilmiö, ja käsitteenä se on ilmestynyt eurooppalaiseen keskusteluun 1900-luvun 
puolivälin paikkeilla.

Varsinainen läpimurto tapahtui vasta 1980-luvulla, kun muuttoliikkeet, 
Euroopan yhdentyminen, talouden kansainvälistyminen ja globaalistuminen 
sekä sosialistisen järjestelmän romahtaminen muuttivat ihmisten maailman
kuvaa ja murensivat aikaisemmin itsestään selvinä pidettyjä asioita. Yhtäkkiä ei 
voitukaan enää olla varmoja siitä, että suvereeni kansallisvaltio on poliittisen 
kehityksen päätepiste, eikä siitä, että kansallisvaltiot ovat kulttuuriltaan yhte
näisiä kansakuntia.

Kansallinen id en titee tti
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Kansallisen identiteetin käsitteen kehittyminen vaati itse asiassa identitee
tin käsitteen laajentamista. Tietosanakirjoissa identiteetillä viitataan yhä usein 
ensisijaisesti sen perinteisiin filosofisiin merkityksiin, kuten yhtäläisyyteen, sa
muuteen ja identtisyyteen. Tämä identiteetin samuusulottuvuus (itleni) ilme
nee suomen kielessä esimerkiksi henkilöllisyydestä puhuttaessa. Ihminen voi 
todistaa henkilöllisyytensä erityisellä todistuksella (vrt. Identification card), ja 
hänen kuoltuaankin hänet voidaan tunnistaa erilaisten fyysisten tuntomerkki
en ja yhä useammin myös DNA:n perusteella.

Identiteetin itseysulottuvuus (ipse) alkoi kuitenkin kehittyä erityisesti mo
dernin psykologian uranuurtajana pidetyn William Jamesin (esim. 1952 
[1890]) teoksissa. Olennaista ei enää ollutkaan henkilökohtaisen identiteetin 
samuus vaan tietoisuus, tuntemukset ja käsitys omasta jatkuvuudesta ja yksi
löllisyydestä, the sense of personal identity. Filosofisessa mielessä taustalla on 
kartesiolainen käsitys aistivan subjektin autonomisesta olemassaolosta, joka 
puolestaan tekee mahdolliseksi itsensä tiedostamisen erilliseksi minäksi.

Tämä käänne antoi yhtäältä mahdollisuuden antaa identiteettikriisin ni
men sille tuntemukselle, että ihminen ei ole enää "entisensä” tai ”oma itsensä” 
tai että hän ”on menettänyt varmuuden oman elämänsä suunnasta”, vaikka 
fyysisten tuntomerkkien nojalla hän on sama kuin ennenkin. Identiteettikriisi 
tuo myös esille sen, että identiteetti vaatii sekä itseidentifikaatiota että toisten 

.tekemää tunnistamista tai tunnustamista. Ihminen, joka nykyaikana väittää 
olevansa Napoleon, ei pääse Ranskan keisariksi, vaan tarvitsee mielentervey
dellistä apua. Joskus voi olla toisinkin päin. Taiteiden klassisiin juonirakentei
siin kuuluu päähenkilön joutuminen outojen tapahtumien virtaan, jossa häntä 
luullaan joksikin toiseksi.

Toisaalta Jamesin käsitteellinen innovaatio loi mahdollisuuden soveltaa 
identiteetin käsitettä myös ihmisyhteisöihin. Koska yksikään ihmisryhmä ei ole 
täydellisen yksi, sama ja pysyvä, olennaisiksi tulevat ne merkit, joiden nojalla 
identiteetistä voidaan kuitenkin puhua. Tällöin ryhmän identiteetillä tarkoite
taan esimerkiksi niitä piirteitä, joilla osoitetaan jatkuvuutta vaikka kaikki ryh
män jäsenet vaihtuvat, niitä ominaisuuksia, jotka erottavat ryhmän muista 
miltei samanlaisista ryhmistä, ja niitä asioita, jotka tekevät joukosta erillisiä yk
silöitä ryhmän (de Levitä 1965).

Keskustelu kollektiivisista identiteeteistä on myös selvästi yhteydessä käsi



tyksiin tai kokemuksiin yhteisön muuttumisesta, sen aseman heikkenemisestä 
tai "yhteisöhengen” heikkenemisestä. Erityisesti 1960-luvulla monet vanhat 
sosiaaliset instituutiot kuten kirkot ja uskonnolliset yhteisöt, perinnekulttuuria 
vaalineet paikallisyhteisöt, joukkotiedotusvälineet ja poliittiset puolueet jou
tuivat muutosten vuoksi pohtimaan uudelleen olemassaoloaan ja ominaislaa
tuaan.

Kansallinen identiteetti esitetään kirjallisuudessa usein esimerkkinä kollek
tiivisista identiteeteistä, mihin se sinänsä soveltuukin muun muassa rikkaan 
symbolikielensä ja runsaan havainnollistavan materiaalinsa ansiosta (ks. esim. 
Eisenstadt & Giesen 1995). Kansallinen identiteetti on kuitenkin ennen muuta 
valtiosidonnaisuulensa vuoksi muista ratkaisevasti poikkeava kollektiivisen 
identiteetin erityistapaus. Harvoilla ryhmillä on käytössään armeijaa, koululai
tosta, runsaita taloudellisia resursseja, tehokasta hallintokoneistoa ja sellaisia 
rankaisukeinoja kuin valtiolla on. Identiteettipolitiikan kannalta tärkeitä ovat 
myös valtioiden maantieteellisesti tarkasti määritellyt, sotilaallisesti valvotut ja 
psykologisia merkityksiä sisältävät rajat, jotka ovat juuri suvereenille valtiolle 
tunnusomaisia. (Ks. esim. Paasi 1995.)

Identiteetin ja kansallisen identiteetin merkityssisällöt olivat alusta lähtien 
hyvin vaihtelevia, eikä yksikään määritelmä ole onnistunut saavuttamaan auk
toriteettiasemaa. Alan klassikotkin olivat termin käytössään varsin väljiä. Esi
merkiksi käsitteen kehittymiseen merkittävästi vaikuttanut psykoanalyytikko 
Erik H. Erikson (1968) on tunnustanut käyttäneensä käsitettä eri tarkoituksiin, 
ja että se on useammin kuin kerran lipsahtanut häneltä ennemmin tavanmu
kaisena kuin asioita selkiyttävänä ilmaisuna. Tämä käsitteellinen epämääräi
syys on epäilemättä osaltaan lisännyt kansallisen identiteetin käsitteen suosio
ta. (Ks. esim. Boerner 1986; Schlesinger 1987.)

Kansanluonne ja kansakunnan symbolinen rakentaminen

Keskustelu kansallisesta identiteetistä on yhtäältä uutta mutta toisaalta myös 
vanhojen asioiden uudelleenmäärittelyä. Erik. H. Erikson pitää eräässä kirjoi
tuksessaan (1962) kansanluonnetta kansallisen identiteetin synonyyminä, ja 
myöhemminkin kansallisella identiteetillä on usein tarkoitettu asioita, joista
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aikaisemmin olisi puhuttu kansanluonteen nimellä. Kansanluonteen termino
logista historiaa ja sisältöä kannattaakin tarkastella vähän lähemmin.

Ihmisyhteisöjen luonnehdintoja on tunnetusti löydettävissä yhtä kaukaa 
historiasta kuin ylipäätään kirjallisia lähteitä. Saatetaanhan suomalaisessakin 
keskustelussa yhä lähteä liikkeelle roomalaisen historioitsijan Tacituksen ku
vauksesta fenneistä, vaikka on yhä epävarmaa, mitä ihmisryhmää hän lopulta 
tarkoitti ja mitä tarkoitusta varten hän Germaniansa kirjoitti ja vaikka muuta
man lauseen mittaista yksittäistä kuvausta on ylipäätään vaikea pitää kovin 
luotettavana historiallisena lähteenä.

Vanhat historialliset lähteet kuvaavat perin harvoin nykyisen kaltaisia kan
soja tai kansakuntia mutta sitäkin enemmän heimoja, klaaneja, kaupunkiyhtei
söjä tai muita vastaavia kokonaisuuksia. Lisäksi kuvausten kohteena on yleensä 
ennemmin yläluokka kuin "tavallinen kansa” ja huomattavasti useammin mie
het kuin naiset. Tämäntyyppisiin rajauksiin kansojen kuvauksissa kannattaa 
toki kiinnittää huomiota nykyäänkin.

Myös kansanluonteen käsitteen merkitys on muuttunut suuresti. Joep 
Leerssenin (1999a; 1999b) mukaan eri kansoille annetut luonteenpiirteet ja 
psykologiset ominaisuudet alkoivat muuttua systemaattisemmiksi 1500-luvun 
lopulla. Tällä on jälleen yhteys yksilön käsitteellistämisen ja luonnehdintojen 
muutoksiin. Aikaisemmin luonteella oli tarkoitettu laveasti jonkinlaista yksi
lön ilmiasua tai hahmoa. Uudella ajalla sillä taas alettiin tarkoittaa yksilöiden 
käyttäytymistä motivoivaa perusluonteista persoonallisuuden rakennetta tai 
dispositiota. Luonteella voitiin paitsi selittää yksilöiden käyttäytymistä myös 
ennakoida, minkälaista käytöstä häneltä oli odotettavissa. Käsite sai siten stra
tegista merkitystä niin yksilöiden kuin ryhmienkin välisessä sosiaalisessa kans
sakäymisessä.

Alueellisesti rajattujen ja keskitetysti johdettujen modernien valtioiden 
synnyn sekä protestantismin aiheuttaman Euroopan uskonnollisen yhtenäi
syyden hajoamisen vuoksi myös maailman rakenteen kuvaus vaati uudistamis
ta. Erityisesti 1700-luvulla monet ajattelijat pyrkivät asettamaan kansat maalli
sen maailman historiallisiksi vaikuttajiksi. Giambattista Vicon "Uudesta tie
teestä” on sanottu (Fisch 1968), että sen tavoitteena oli luoda ihmiskunnalle 
sellainen tiede, joka tekisi "kansojen maailmalle” saman kuin Galilei ja Newton 
olivat tehneet "luonnon maailmalle”.



Vielä vaikutusvaltaisempi oli Johann Gottfricd von Herder, joka sovelsi 
kansan yksilönkaltaisuuden, historiallisen kehityksen ja luonteenpiirteiden ai
nutlaatuisuuden periaatteita ihmiskunnan historian filosofiassaan. Kansakun
nat olivat hänelle eläviä organismeja, joiden kulttuurilla on juurensa kansalli
sessa maaperässä ja jotka yhdessä muodostavat ihmiskunnan kokonaisuuden 
eräänlaisena puutarhana. Kaikilla kansoilla oli oma olemassaolon oikeutuk
sensa ja erityinen arvonsa.

Kansoja alettiin siten pitää kollektiivisina persoonallisuuksina, joista jokai
sella oli oma sisäisesti järjestynyt ja orgaanisesti kehittynyt luonteenlaatunsa. 
Aikakauden systemaattisesta suhtautumisesta kansoihin kertoo esimerkiksi 
sellainen kansojen taulu (Völkertnfel, ks. kuva), jossa jokaiselle kansakunnalle 
on annettu jokin ominaisuus esimerkiksi tavoista, tieteistä, sodankäynnistä ja 
rakkauselämästä ja jossa yksikään ominaisuus ei toistu.
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KUVA 5: Jokaisella kansakunnalla on tässä esityksessä oma persoonallisuutensa.
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Suurin piirtein samanaikaisesti vahvistui myös näkemys, jonka mukaan 
maailma ei jakautunutkaan ensisijaisesti kulttuurin pohjalta tai etnisesti mää
riteltäviin kansayhteisöihin vaan suvereenia poliittista valtaa käyttäviin territo
riaalisiin valtioihin. Nykyaikaisten liikenne- ja viestintävälineiden sekä hallin
tojärjestelmien kehittymisen ansiosta valtioiden sisältämät paikalliset ja alueel
liset yhteisöt yhdentyivät valtiollisiksi kokonaisuuksiksi. Nämä puolestaan ra
jattiin aikaisempaa tarkemmin naapurimaista.

Euroopan ulkopuolella imperialistiset suurvallat kävivät kovaa kilpailua 
alueiden valtaamiseksi ja vakiinnuttaakseen hallintansa muissa maanosissa. 
Kansojen ja kulttuurien tutkimus vieraissa ympäristössä oli osaltaan vaikutta
massa uuden tieteenalan, kulttuuriantropologian syntyyn. Tutkimustieto ja 
matkakertomukset tyydyttivät inhimillistä uteliaisuutta mutta myös tarjosivat 
tietoa paikallisista oloista länsimaisille valloittajille, asuttajille ja muille hyväk
sikäyttäjille.

Esivallan ja väestön suhteiden tiivistämiseen ja kiinteyttämiseen perustuva 
sisäisen hallinnon ja ulkoisen puolustuskyvyn vahvistaminen liittyy olennai
sesti modernien valtioiden rakentamiseen. Aluksi miesten ja porvariston ja sit
temmin naisten ja muiden yhteiskuntaluokkien kasvaneet vaatimukset päästä 
osallisiksi poliittisesta päätöksenteosta loivat paineita ylläpitää kansakunnan 
sisäistä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja solidaarisuutta.

Valtiota ja sen sisältämää kansallisuutta symboloimaan kehitettiin koko
naisia symbolijärjestelmiä. Ne sisälsivät esimerkiksi valtion lipun, vaakunan ja 
kansallislaulun, kansakunnan henkilöitymän (esim. Marianne, Suomi-neito), 
kansallisen historian ja kartaston sekä kansallista olemassaoloa ja erityisyyttä 
esittäviä taideteoksia. Tämä symbolijärjestelmä on rakenteeltaan siinä määrin 
yhtenäinen kaikkialla, että sitä on Orvar Löfgrenin (1993) termein kutsuttu 
kansakunnan rakentumisen kansainväliseksi kieliopiksi.

Seuraamalla lippua kulkueessa, kokoontumalla kansallisten merkkimiesten 
patsaiden ympärille ja laulamalla isänmaallisia lauluja on luotuja osittain luo
daan yhä (Billig 1995) voimakasta yhteisyyden tunnetta. Samalla osallistujat 
vakuuttavat ulkomaailmaa kansallishengen olemassaolosta ja vahvuudesta. 
Valtion ja kansakunnan symboliikan omaksumista ja sisäistämistä pyrittiin 
edistämään erityisesti koululaitoksessa ja armeijassa. Molempien instituutioi



den tarkoituksena oli käytännön kykyihin ohjaamisen lisäksi kasvattaa oppilai
ta ja asevelvollisia oikeaan ja tarvittaessa uhrautuvaan isänmaallisuuteen.

Tässä kansakunnan rakentamisessa ja rakentumisessa yksi tärkeä alue oli 
juuri kansanluonne. Erityisesti 1800-luvulla se oli keskeinen käsite, jolla mää
riteltiin nykyaikaisen valtion olemassaoloa, asemaa ja ominaispiirteitä. Kan
sanluonteen avulla voitiin merkitä jo itsenäisten ja suvereenien valtioiden si
säistä yhtenäisyyttä ja erityisyyttä. Sen avulla saatettiin lisäksi vahvistaa laajem
paan itsemääräämisoikeuteen tai täydelliseen itsenäisyyteen pyrkivien kansal
listen liikkeiden itsetuntoa ja toiminnan oikeutusta. Kansanluonteen käsite 
kytkeytyi näin ollen oleellisesti nationalistiseen ajattelutapaan.

Kansanluonne oli täysin hyväksytty käsite ja tutkimuskohde myös tieteelli
sessä tutkimuksessa, ennen muuta maantieteessä, sosiologiassa, historiantutki
muksessa ja antropologiassa. Käytännöllisten tarpeiden ohella kysymys oli jos
sain määrin samanlaisesta tiedon aukkojen täyttämisestä kuin löytöretkeilijöillä, 
sillä olihan jo Rousseau julistanut, että kaikilla kansoilla on kansanluonne ja ellei 
jollakin kansalla sellaista ole, niin sille oli sellainen annettava (ks. Smith 1991).

Jälkikäteen voidaan havaita, että luonnehdintojen empiirinen perustelu oli 
usein varsin hataraa ja kapea-alaista. Lisäksi sellaiset teoreettiset välineet kuin 
ihmisten luokittelu erilaisiin luonnetyyppeihin (kolccrikkoihin, sangviinikkoi- 
hin, melankolikkoihin ja flegmaatikkoihin) ja ominaisuuksien klimatologinen 
selittäminen luonnon ja ilmaston pohjalta ohjaavat kuvauksia vahvasti. Monet 
kirjoittajat alkoivatkin etenkin 1900-luvulla avoimesti kritisoida kansanluon
teen käsitteen impressionistista ja usein hyvin tarkoitushakuista käyttöä.

1960-luvulla Hans Duijker ja Nico Frijda (1960) kokosivat erilaisia tieteel
lisesti hyväksyttäviä lähestymistapoja (ks. myös Gorer 1966; Mead 1953). Tässä 
vaiheessa itse tutkimustraditio alkoi kuitenkin jo heiketä muun muassa kansal
lisuusaatteeseen kohdistuneen arvostelun ja siirtomaiden itsenäistymisen 
aiheuttaman eurooppalaisen itsetutkiskelun ja -kritiikin johdosta. Kansan- 
luonnckäsite ja sen käyttö säilyivät silti kaavamaisina stereotypioina esimerkik
si koulujen oppikirjoissa, joukkotiedotuksessa, matkaoppaissa ja yleisessä kes
kustelussa. Tieteessä merkityssisällöt puolestaan siirtyivät neutraalimmiksi 
katsottuihin käsitteisiin, kuten kansalliseen kulttuuriin, kansalliseen mentali
teettiin - ja  kansalliseen identiteettiin.
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Kansallisen identiteetin  kansa

Tarkasteltaessa kansallinen identiteetti -käsitteen käyttöä voidaan siis huoma
ta, että kansallisella identiteetillä voidaan tarkoittaa ensisijaisesti joko valtion 
identiteettiä, jonkin kansan tai kansakunnan identiteettiä tai jonkun yksilön 
identiteettiä (ks. eri merkityssisällöistä Anttila 1997; Kaunismaa 1997; Keränen 
1998; Kivikuru 1998). Näistä kansan tai kansakunnan identiteetti on yleensä 
kaikista selvimmin kansanluonteen käsitteen suoranainen jatke.

Kansallisvaltion identiteetin rakentamiseen tähtäävää nationalistista ideo
logiaa voidaan pitää onnistuneena silloin, kun suvereenia valtiota pidetään 
kulttuuriltaan yhtenäisenä ja omaleimaisena ja kun valtion jäsenet samastuvat 
vahvasti ja ristiriidattomasti sekä valtioon että kansakuntaan. Esimerkiksi Suo
mea voidaan pitää tässä "vahvassa” mielessä kansallisvaltiona. Omaleimaisuu
den korostus ja yhtenäisyyden arvostus, ellei jopa vaatimus, ovat historiallisesti 
olleet kenties poikkeuksellisenkin vahvoja, joskin viime aikoina kuva on sekä 
"eurooppalaistunut” että monipuolistunut.

Useimmissa yleensä kansallisvaltioina pidetyissä eurooppalaisissa yhteis
kunnissakin on kuitenkin aina ollut toisistaan selvästi poikkeavia käsityksiä 
valtiosta ja sen sisältämästä kansakunnasta. Erilaiset kielelliset, uskonnolliset 
tai alueelliset yhteisöidentiteetit ovat ja saattavat yhä olla esimerkiksi baskeille, 
skoteille, flaameille, katalaaneille ja juutalaisille kansakuntaa ja valtiota tär
keämpiä.

Kansallisen symbolijärjestelmän laajamittainen hyväksyminen ja syvällinen 
omaksuminen ja sisäistäminen lienee ylipäätään ollut paljon hitaampaa kuin 
nationalistisesti orientoitunut kirjallisuus on halunnut asian esittää. Moni kan
sa on "herännyt” vasta pitkällisten venyttelyjen jälkeen, esimerkiksi jonkin krii
sin, useimmiten sodan ravistelemana.

Niin Suomen kuin muidenkin maiden osalta on itse asiassa erinomaisen 
hyödyllistä tarkastella aina erikseen, mitä se "kansa”, johon kansallisella iden
titeetillä viitataan, oikeastaan sisältää. Sen kummemmin nationalistinen liike 
kuin nationalismitutkimuskaan ei ole onnistunut tarjoamaan sellaista kansan 
määritelmää, jota voitaisiin pitää kiistattoman oikeana ja yleispätevästi sovel
lettavana. Käänteisesti voisikin jälleen sanoa, että yksi nationalismin käyttövoi-



mistä on mahdollisuus väittää hyvin erilaisia ja erikokoisia ihmisryhmiä kan
soiksi.

Monet tutkijatkin ovat nostaneet kätensä pystyyn ja joko jättäneet "kan
san” määritelmän kokonaan pois työstään tai soveltaneet hyvin laajaa määri
telmää. Määrittelemättömyys voi usein olla perusteltua. Näköpiiristä ei kuiten
kaan saisi päästää sitä seikkaa, että nationalismin kiinnostavuus ilmiönä ja 
merkitys arkipäiväiselle kanssakäymiselle ovat suurelta osaltaan seurausta juuri 
kansakäsitteiden erilaisuudesta.

Romanttisen kansallisuusajattelun piirissä kansan perimmäisenä kriteerinä 
pidettiin yleensä kieltä, jonka katsottiin usein suoraan tai epäsuorasti johtavan 
myös muihin kulttuuriin liittyviin piirteisiin, kuten taiteeseen, ajatteluun tai 
toimintamalleihin. De Tacl is Gansch Hei Volk (Kieli on koko kansa) asetettiin 
flaamilaisen kirjallisuuden seuran motoksi vuonna 1836. "Yksi kieli -  yksi mie
li”, julistivat puolestaan fennomaanit Suomessa.

Kansan määrittelijänä kieli ei kuitenkaan ole ongelmaton. Monilla eri 
alueiden ja valtioiden samankielisillä (esimerkiksi saksaa puhuvilla) ihmisillä 
saattoi olla toisistaan selvästi poikkeavia käsityksiä itsestään, historiallisista ko
kemuksistaan ja tulevaisuuden tavoitteistaan. Lisäksi sen sijaan, että kansallis
tunne ja nationalismi olisivat kieliyhteisöön kuulumisen suoria seurauksia, yh
tenäinen (kirja)kieli on monessa tapauksessa itse kulttuurinationalistisen ajat
telun ja toiminnan tuote. Standardisoimalla sanastoa ja kielioppia sekä häivyt
tämällä murre-eroja ja puhdistamalla kieltä vieraista vaikutteista kielitieteilijät 
rakensivat yhtä kansallisen omaleimaisuuden merkittävimmistä pilareista.

Toinen kulttuuriin liittyvä peruskriteeri on ollut uskonto. Uskonpuhdis
tuksen jälkeen monessa maassa omaa yhteisöä pidettiin mielellään "protestant
tisena kansakuntana”, ellei suorastaan Jumalan valittuna kansana. Uskonnon 
merkitys vähentyi selvästi viime vuosisatoina, kunnes viime aikoina länsimai
den maallistuminen, monikulttuuristumincn ja erilaiset uskonnollisen funda
mentalismin ilmaukset ovat jälleen korostaneet uskonnon ja siihen liittyvän 
symboli-ja arvomaailman merkitystä. Eurooppalaisesta identiteetistä puhutta- 
essakin viitataan usein maanosan kristillisiin juuriin, ja sekä EU:n perustuslaki 
että mahdollinen Turkin EU-jäsenyys ovat ylläpitäneet keskustelua unionin 
uskonnollisesta identiteetistä. Tässä yhteydessä Vatikaani samoin kuin katoli
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nen Puola tuntuivat olevan protestanttisia kirkkoja ja jäsenmaita aktiivisempia 
eurooppalaisen kristillisen puhtauden vaalijoita.

Kansa on voitu määritellä myös etnisen alkuperän, sukujuurien tai periyty
vien fyysisten piirteiden perusteella. Tällainen käsitys kansasta ikään kuin laa
jana sukuna on ollut vahva esimerkiksi Suomessa. Maassamme ylläpidettiin 
pitkään käsitystä jonkinlaisesta alkukodista, josta esi-isät olisivat aikoinaan 
lähteneet. ”Ne heimokunnat, joista Suomen kansa on syntynyt, näyttävät vielä 
kristityn ajanlaskun alulla asuneen keskisen Volgan varsilla, arvattavasti ylä
puolella sitä paikkaa, missä virta tekee polvensa etelään”, aloittaa Yrjö Koski
nen Suomen kansan historiansa (1933 [1881]). Islannissa saagoja voidaan lu
kea kansallisena historiateoksena, ja juutalaisuuden nationalistisissa tulkin
noissa yhtyvät puolestaan uskontoja fyysinen polveutuminen.

1800-luvun lopulla vaikutusvaltaisessa vertailevassa kielitieteessä oltiin pit
kään myös sitä mieltä, että kielten kehittyminen ja eriytyminen kertovat samal
la myös kieltä puhuvan ihmisryhmän historiallisista vaiheista. Tällöin kulttuu
ripiirteistä tuli samalla myös ''rotupiirteitä”, vaikka käytännössä toisen kielen 
tai uskonnon omaksuminen lienee ollut ihmisten ja ihmisryhmien liikkuessa 
kohtalaisen tavallista. Viime vuosina nimenomaan Suomea onkin pidetty 
uusimman geenitutkimuksen valossa kansana, jolla on itäinen kieli mutta län
tiset geenit.

Yhtenäisyyttä ja historiallisia juuria voimakkaasti korostavalla romanttisel
la käsityksellä kansasta on kuitenkin jo pitkään ollut haastajanaan niin sanottu 
liberaali kansakäsite. Sen kannattajien mielestä kansa on ihmisryhmä, joka 
asuu tietyllä alueella ja kuuluu saman hallitsijan tai lakijärjestelmän alaisuu
teen, puhuivatpa he mitä kieltä tahansa. "Kaikki sen [Suomen] pojat ja tyttäret 
ovat samaa kansaa, puhukoot he mitä kieltä hyvänsä”, sovitteli Zachris Tope
lius (1981 [1875]) Maamme kirjassaan. Historioitsija Henri Pirenne puoles
taan katsoi että belgialaisten kansallinen kulttuuri on samalla lavalla kahden eri 
kulttuuripiirin hedelmällinen yhdistelmä kuin itse maaperä on Ranskasta ja 
Saksasta virtaavien jokien laaksojen ja lietemaiden muovaama.

Itse asiassa tämäkin kansakäsite jakautuu vielä kahteen osaan. Läheskään 
kaikki tietyn valtion alueella pysyvästi asuvat täysivaltaiset ihmiset eivät demo
kratioissakaan aina kuulu tasa-arvoisina ja yhdenvertaisina yhteisen poliitti
seen järjestelmään piiriin. Monissa maissa, esimerkiksi lähinaapurissamme Vi



rossa, kansalaisuuden ehtoihin on liitetty kulttuurisia kriteerejä, kuten vaati
mus riittävästä kielitaidosta. Lisäksi maahanmuuttaja- ja pakolaisryhmät sekä 
laittomat siirtolaiset muodostavat nykyään erityisesti monissa suurissa kau
pungeissa suurehkon osan väestöstä olematta virallisesti yhteisön jäseniä.

Romanttista ja liberaalia kansakäsitettä yhdistää puolestaan se, että kum
paakin voidaan soveltaa uiko- ja yläpuolelta tarvitsematta kysyä kansan jäsenil
tä heidän mielipidettään kansaan kuulumisesta tai kuulumattomuudesta. Ai
van uuden luvun kansakäsitteen historiassa avasikin ranskalainen Ernest 
Renan, joka kuuluisassa puheessaan Qn'est-cc que c'est ime nation? kuvasi kan
sakuntaa sielulliseksi kokonaisuudeksi, joka vahvistaa itsensä "jokapäiväisessä 
kansanäänestyksessä”. Tällä Renankaan ei kuitenkaan tarkoita jatkuvaa suoraa 
samastumisen ja lojaalisuuden ilmausta vaan ennemmin avoimen protestin 
puutetta, joka kertoo siitä, että kansalaiset ovat tyytyväisiä vallitseviin oloihin.

Kansakäsitteen erittely paljastaa, että kansasta puhuminen sisältää aina va
lintoja. Sama koskee tietenkin myös konkreetteja kansan kuvauksia, jotka 
useimmiten implisiittisesti sisältävät samalla jonkinlaisen kansan määritelmän 
tai joissa jonkin osan annetaan edustaa kokonaisuutta. Ruotsissa esimerkiksi 
Taalainmaan maaseutuväestöä pidettiin tyypillisenä koko Ruotsin talon- 
poikaisperinteen edustajana. Suomessa taas hämäläisen talonpojan vankkaa 
asemaa ovat vielä toisen maailmansodan jälkeenkin ylläpitäneet esimerkiksi 
Hella VVuolijoen N/sArnvuon-näytelmät ja Väinö Linnan Täiillä Pohjantähden 
alla -trilogia.

Edelleen on usein mielekästä tutkia myös sitä, korostuuko jokin sosiaalinen 
luokka tai kerrostuma tai jokin alue muita enemmän kansallisen identiteetin 
kuvauksissa. Joissain maissa vanhalle aatelille, toisissa porvaristolle tai talon- 
poikaistollc, sosialistisissa maissa myös teollisuustyöväestölle on siunaantunut 
keskeinen rooli kansallisessa identiteetissä, mikä samalla tarkoittaa muiden 
kansanosien jäämistä taka-alalle. Myöskään sukupuolta ci kannata jättää huo
mioimatta. Vaikka kansakunnan henkilöitymä onkin monissa maissa nainen, 
kuten Britannia, Svea ja Suomi-neito, miehillä on kansallisen identiteetin ku
vauksissa useimmiten vahva yliedustus.
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Kansallisen identiteetin  identiteetti

Kansakäsitteen tavoin kansallinen identiteetti avautuu eri suuntiin myös iden- 
titeettikäsitteen puolelta. Voidaan ajatella, että identiteetti vaatii kaikissa olois
sa tiettyjen kriteerien täyttymistä sekä spatiaalisessa että temporaalisessa ulot
tuvuudessa, tilassa ja ajassa. Kuten Roy Baumeister (1986) on esittänyt, se mikä 
erottaa toisista ja mikä ylläpitää samuutta aikojen yli, luo identiteettiä.

Aikaulottuvuus on yleensä korostunut erityisesti historioitsijoiden käy
mässä keskustelussa. Perusteita kansan olemassaololle ja keskeisten ominai
suuksien jatkuvuudelle on etsitty historiallisesta alkuperästä, maineteoista, 
dramaattisista historian vaiheista ja suurista sankareista. Suomessa ainakin 
Zachris Topelius, Yrjö Koskinen ja E. G. Estlander ovat esittäneet kysymyksen, 
onko Suomen kansalla historiaa: siis historiaa joka oikeuttaa sen kansallisen 
olemassaolon oikeuden. Jokainen heistä vastasi tähän kysymykseen eri tavoin.

Muinaisten vaiheiden kuvausta pidettiin tärkeänä, vaikka maineteot eivät 
olisikaan yltäneet aivan huipulle asti. Esimerkiksi Elias Lönnrot mainitsee ru
noista Kalevalan ensimmäisen painoksen (1999 [1835]) esipuheessaan: ”Ei 
niistä suinkaan ole Greekalaisten ja Ruomalaisten rinnalle, vaan hyvä jos ees 
näyttävät, etteivät esivanhempamme mielellisissäkään yrityksissä olleet älyttö
mät -  ja sen ne kuitenki näyttänevät.”

Erityisesti viime vuosikymmeninä keskustelun näkökulma näyttää kuiten
kin kääntyneen toiseen suuntaan. Menneisyyden sijasta ollaan huolestuneita 
siitä, onko kansalla tulevaisuutta eli onko kansa enää yhtenäinen ja muista 
erottuva, itsestään tietoinen ihmisryhmä. Perinteisten tapojen uskotaan näissä 
puheenvuoroissa heikentyneen kansainvälistyneiden kulutustottumuksien 
mukana, poliittisen suvereenisuuden katsotaan liukuneen talouselämälle ja yli
kansallisille poliittisille instituutioille ja maahanmuuton katsotaan uhkaavan 
kulttuuriyhteisöä. Myös nuorison isänmaallisuudesta ja kansalaiskunnosta ol
laan -  kuten aina -  huolissaan.

Kaikki tämä on samalla runsaasti elävöittänyt kansallisesta identiteetistä 
käytävää keskustelua ja todennäköisesti jonkin verran jopa lisännyt tietoisuut
takin kansallisesta kokonaisuudesta ja sen piirteistä. Jotkut ovatkin olleet sitä 
mieltä, että nimenomaan keskustelu kansallisesta identiteetistä on tuon identi
teetin ydin ja tehokkain ilmentäjä.



Aikaulottuvuuden lisäksi identiteettipohdinnoissa korostetaan usein, että 
identiteetin rakentumisen kannalta keskeistä on kontrasti eli erottuminen toi
sesta tai toisista. Klassinen esimerkki tästä on tietenkin A. I. Anvidssonin suu
hun pantu lausahdus, jonka sovelluksia esiintyy muissakin maissa: "Ruotsalai
sia emme ole, venäläisiksi emme halua tulla, olkaamme siis suomalaisia.” His
torioitsijoiden sijaan tämä lähestymistapa on ollut yleisempi esimerkiksi poli
tiikan tutkimuksessa ja erityisesti niiden kansainvälisen politiikan tutkijoiden 
parissa, jotka ovat korostaneet sisään- ja ulossulkemismekanismeja (eksluusio/ 
inkluusio) ja ystävien ja vihollisten vastakkainasettelua (ks. esim. Harle & Moi
sio 2000).

Identiteetti ei tietenkään rakennu tyhjiössä vaan vaatii erottautumistaan 
varten taustan, jota voidaan kutsua Ernesto Laclaun (1990) termein konstitu
tiiviseksi ulkopuoleksi. Toiseuskeskustelussa ci ole kuitenkaan vältytty yksin
kertaistavilta tulkinnoilta. On esimerkiksi unohdettu se, että ihmisistä ja ihmis
yhteisöistä puhuttaessa on mielekkäämpää puhua "toisista” monikossa. Tär
keitä vertailukohteita on yleensä useita, ja suhteet näihin saattavat vaihdella 
sekä tietyn yhteiskunnan sisällä että erityisesti eri aikakausina. Esimerkiksi toi
sen maailmansodan jälkeen suhteet Saksaan ja samalla oma kansallinen iden
titeetti kansainvälisessä ympäristössä muuttuivat merkittävästi saksalaismiehi- 
tyksen kohteeksi joutuneissa maissa.

Yksikään kansallinen yhteisö ei tietenkään ole täysin yhtenäinen, vaan kai
kissa yhteisöissä on yksilöiden välisten inhimillisten erojen lisäksi myös aina 
jonkinlaista etnistä, alueellista, kulttuurista tai muuta erilaisuutta. Tähän puo
leen identiteetin rakentumisessa on puolestaan kiinnitetty eniten huomiota 
esimerkiksi sosiologiassa, maantieteessä ja vähemmistötutkimuksessa. Yksi 
kansallisen identiteetin luomisen ja ylläpitämisen perustehtäviä on ollut osoit
taa, etteivät sisäiset erot hajota kansakuntaa osiin vaan integroituvat sisäisesti 
järjestyneeksi yksiköksi. Kansallisen identiteetin ydintä taas on etsitty pienistä 
paikallisyhteisöistä, joiden on oletettu olevan sisäisesti yhtenäisempiä.

Esimerkiksi monia lastenkirjallisuuden klassikoita voidaan lukea tästä nä
kökulmasta. Ajateltakoon vaikkapa Selma Lagerlöfm Peukaloisen retkiä, jossa 
matkataan Ruotsin halki ja kuvataan eri alueita niiden erityispiirteitä, histo
riallisia kokemuksia ja paikallisia legendoja esitellen. Liittovaltioissa sekä sisäi
sen erilaisuuden tunnustaminen että yhtenäisyyden korostaminen ovat yleensä
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korostetusti esillä. E plitribus uniini, lukee Yhdysvaltain vaakunassa. Euroopan 
unionin tunnuslause on puolestaan "erilaisuudessaan yhdistynyt”.

Kansallinen identiteetti prosessina

Äskeinen käsitteellinen erottelu auttaa ymmärtämään, ettei kansallinen identi
teetti ole sen kummemmin teoreettisesti kuin empiirisestikään koskaan itses
täänselvyys. Niin käsitteen määritelmä kuin sen implisiittinen merkityssisältö 
on esimerkiksi kansallisesta identiteetistä puhuttaessa aina tietoisten tai tiedos
tamattomien valintojen tulos. Kansallisella identiteetillä voidaan viitata ensisi
jaisesti valtioon, kansalliseen yhteisöön tai sosiaalisesti identifioituvaan yksi
löön. Edelleen identiteetissä voidaan painottaa tai korostaa jotakin monista 
kansakäsitteen vaihtoehdoista tai näiden yhdistelmiä sekä esimerkiksi histori
allista jatkuvuutta enemmän kuin kansojen välisiä eroja tai toisinpäin (tauluk
ko I). Tässä mielessä identiteetti on herkullinen tutkimuskohde.

TAULUKKO 1: Kansallisen identiteetin  kenttä.

Y h t e n ä i s y y s  E r o t t u m i n e n  J a t k u v u u s

Vallia v a l t io n  i d e n t i t e e t t i

Maa-alaa m a a - a l u e e n  i d e n t i t e e t t i

Sukujuuret g e n e a lo g in e n  y h t e is ö i d e n l i t e e t l i

Kulttuuri k u l t t u u r i i n  p e r u s t u v a  y h t e is ö i d e n l i t e e t l i

lientilikaatio y h t e e n k u u lu v u u d e n  t u n t e e s e e n  p e r u s t u v a  y h t e is ö i d e n t i t e e t t i

Kaikissa tapauksissa kansallista identiteettiä on muiden identiteettien tavoin 
syytä pitää konslruklionistisen identiteettikäsityksen mukaisesti jatkuvasti 
muuttuvana sosiaalisena ja kulttuurisena rakennelmana (Somers 1994). Ajatus 
siitä, että identiteetti on ennemmin prosessi kuin valmis tuote ja sen sisältö



riippuu ihmisten sille antamista merkityksistä, onkin lyönyt hyvin läpi akatee
misessa keskustelussa. Laajemmassa julkisuudessa alkuperäiseen, muuttumat
tomaan ja ihmisten vaikutuksen ulkopuolella olevaan olemukseen viittaavat 
essentialistiset mielipiteet ovat kuitenkin yhä yleisiä.

Toisaalta "konstruktionistien” ääripäiden välillä on suuria eroja, jotka hei
jastelevat samantyyppistä keskusteluasetelmaa ja jopa vastakkainasettelua kuin 
nationalismitutkimukscssa. Radikaalit korostavat identiteettien autonomi
suutta ja keinotekoisuutta. "Identiteetti on alusta pitäen keksintöä”, kuten Stu
art Hajj (1999) sanoo. iVlaltilliset puolestaan painottavat sosiaalisen ja fyysisen 
todellisuuden asemaa konstruktion taustana ja eräänlaisena rakennusmateri
aalina, joka täytyy ottaa tavalla tai toisella huomioon sisäisen ja ulkoisen tun
nustuksen saavuttamiseksi.
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PEKKA VALTONEN

Etnisyys ja kansakunta
Tässä luvussa käsitellään etnisyyttä, etnisen ryhmän ja kansallisvaltion suh
detta sekä etnisten konfliktien luonnetta. Lisäksi tarkastellaan etnisten ryhmi
en yhtenä erityistyyppinä niin sanottuja alkuperäiskansoja, jotka ovat saavut
taneet tunnustetun kansainvälisoikeudellisen aseman ja joita usein kutsu
taan valtiottomiksi kansakunniksi. Nationalismia ajatellaan yleensä vakio
muotoisten yhteiskuntien kannalta ja näkökulmasta, mutta koska vain ani 
harvat maailman valtioista ovat etnisesti homogeenisia, on syytä pohtia myös 
etnisyyttä mahdollisena nationalismin muotona tai siihen rinnasteisena ilmiö
nä: onko viime vuosikymmenten etnisten konfliktien käyttövoimana "etnona- 
tionalismi", joka viime kädessä tähtää etnisen ryhmän suvereenisuuteen ja 
etnisten tunnusten mukaisiin "puhtaisiin” kansallisvaltioihin?

Etnisyys ja etninen ryhmä

Etnisyyden käsite on hankala määritellä, mutta se voidaan katsoa "etniseen ryh
mään kuulumisen luonteeksi, laaduksi tai tilaksi, joka pohjautuu ryhmäidenti
teettiin ja/tai tietoisuuteen ryhmään kuulumisesta” (Burgess 1978). Vaikka 
määritelmä on yksi käyttökelpoisimmista, sen ongelmana on, että se jättää 
puolestaan etnisen ryhmän määrittelemättä. Etnisen ryhmän määritteleminen 
ilman etnisyyden käsitettä taas on vaikeaa, mikä johtaa helposti kehäpäätel



mään. Lisäksi etnisen ryhmän, kansan ja kansakunnan käsitteiden erot eivät ole 
kovin selviä, ainakaan arkipuheessa. Etnisyys-sana juontaa juurensa klassisen 
kreikan kielen ethnikos- ja e//»;e-sanoista, jotka tarkoittivat pakanaa ja vieras
maalaisia. Etninen-sanan alkuperäinen merkitys onkin lähellä latinalaisperäis
tä Mrtrio-sanaa, jolla alunperin myös viitattiin muukalaisiin erotukseksi Roo
man kansalaisista. Vasta myöhemmin ethnos (muodossa etno tai ethno) asettui 
tarkoittamaan kansaa ja nation kansakuntaa ainakin useissa indoeurooppalai
sissa kielissä. Näiden kahden käsitteen läheinen suhde tekee etnisyydestä vält
tämättömän käsitteen myös nationalismin tutkimisen kannalta ja päinvastoin: 
etnisyyttäkään ci voida ymmärtää irrallaan kansan tai kansakunnan käsitteestä. 
Toisaalta etnisyys-sana (ethnicity) on yhteiskuntatieteellisenä terminä vielä 
paljon nuorempi, yleensä sen ensiesiintyminen sijoitetaan joko 1940-luvun 
Lloyd VVarneriin tai 1950-luvun David Riesmaniin, ja Oxford English Dictiona- 
ryyn se otettiin vasta 1970-luvulla.

Etnisen ryhmän määrittelyyn voimme käyttää hyväksi suomalaisen sosio
login Erik Allardtin määrittelyä: "Etninen ryhmä on joukko ihmisiä, joilla on 
joitakin kulttuurisia, kielellisiä tai rodullisia erikoispiirteitä ja joilla ainakin 
osittain on yhteinen alkuperä ja jotka tuntevat kuuluvansa yhteen” (Allardt & 
Starck 1981). Allardt erottaa lisäksi neljä etniseen ryhmään kuulumisen perus
tetta, jotka ainakin osan etnisen ryhmän jäsenistä on täytettävä ja joista ainakin 
jonkin ehdon täyttää myös jokainen yksittäinen ryhmän jäsen: 1) itse tehty luo
kittelu (samastuminen), 2) sukujuuret, 3) erityiset kulttuuripiirteet, 4) sosiaa
linen organisaatio ryhmän sisäistä ja ulkoista vuorovaikutusta varten. Nämä 
ovatkin yleisimmin etnisyyttä käsittelevässä kirjallisuudessa esiin tulevia seik
koja, tosin usein hieman toisin termein. Itse tehdystä luokittelusta -  käytän
nössä eron tekemisestä "meidän” ja "muiden” välille -  puhutaan yleensä itse- 
identifikaationa: etnisen ryhmän jäsenten on tiedostettava ja tunnistettava 
oma kulttuurinen ja yhteisöllinen erillisyytensä, jotta etninen ryhmä voisi yli
päätään olla olemassa "ryhmänä”.

Allardtin kohdat 2) ja 3) liitetään usein yhteen ja niistä puhutaan niin sa
nottuina primordiaalisina piirteinä eli kaikkina niinä ominaisuuksina ja tunte
muksina, jotka juontuvat ihmisten syntymisestä johonkin sukuun, ryhmään, 
uskontoon, kieleen ja tapoihin. Neljäs kohta puolestaan tarkoittaa sitä, että et
nisen ryhmän tulee olla edes jollakin tavoin organisoitunut ryhmänä, jotta sen
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olisi mahdollista toimia kollektiivisesti tai edes asettaa itselleen kollektiivisia 
päämääriä.

Aikaisemmin katsottiin, että etnisyydessä kaikkein merkitsevintä olivat 
juuri primordiaaliset piirteet. Lisäksi etnisyyttä pidettiin luonteeltaan jotenkin 
arkaaisena, traditioihin kiinnittyneenä ja niitä ylläpitävänä. Samalla uskottiin, 
että yleinen modernisaatiokehitys vähitellen heikentäisi etnisyyttä, madaltaisi 
etnisiä eroja ja lopulta johtaisi siihen, että etniset ryhmät sulautuvat toisiin ryh
miin ja valtakulttuureihin. Tällaiset käsitykset olivat vallitsevia aina 1960-lu- 
vullc saakka, mutta sen jälkeen käsityksiä on jouduttu muuttamaan. 1960- ja 
1970-luvuilla maailmassa alkoi ilmetä entisiä enemmän etnistä liikehdintää, 
myös teollisuusmaissa, jotka sentään olivat modernisaatiokehityksen eturinta
massa (mm. Yhdysvaltain intiaaniliike AIM, baskiseparatismi, saamelaisten 
aktivismi). Osittain etnisyyden kasvussa oli kyse myös lisääntyneen tiedonväli
tyksen tuottamasta harhasta, kun ennen kaikkea televisio toi maailman kriisit 
ja konfliktit entistä paremmin ihmisten tietoisuuteen. Etniset konfliktit eivät 
kuitenkaan näytä vähentyneen vielä 2000-luvullakaan.

Toisin sanoen, sosioekonominen kehitys ja elämäntapojen yleinen moder
nisaatio ja yhdenmukaistuminen eivät ole ratkaisevasti vähentäneet etnisyyden 
merkitystä kollektiiviselle toiminnalle tai ryhmänmuodostukselle, eikä nykyis
tä etnisyyttä myöskään voida selittää yksinomaan primordiaalisilla piirteillä. 
Norjalainen antropologi Fredrik Barth (1969) esitti ensimmäisten joukossa, 
että etnisyys ei rakennu millekään havaittaville kulttuurieroille vaan niille me
kanismeille ja perusteille, joilla ihmiset tekevät rajanvetoja oman ryhmänsä ja 
muiden ryhmien välille. Rajanvetoja puolestaan tehdään yhtä hyvin todellisten 
tai oletettujen kulttuurierojen kuin muuttuvien etunäkökohtien takia, jolloin 
etnisten ryhmien väliset rajat ovat aina enemmän tai vähemmän muuttuvia ja 
muutettavissa.

Havaittavien kulttuurierojen väheneminen ei siten välttämättä merkitse et
nisyyden alkuvoiman loppumista, sillä ulkoisten tunnusmerkkien sijaan etni
syys voi rakentua yhtä hyvin "sovittujen” symbolisten ja tiedollisten merkkien 
ja itseidentifikaation varaan. Etniset ryhmät eivät enää tunne kykenevänsä säi
lymään pelkästään vanhojen käyttäytymiskaavojen ja traditioiden avulla. Tämä 
on johtanut siihen, että etniset ryhmät pyrkivät aktiivisesti omaksumaan uusia 
malleja ja strategioita, myös valtakulttuurin sääntöjä. Juuri tähän perustuu se



näennäinen paradoksi, että samaan aikaan kun paikalliskulttuurit ovat kom
munikaation, kansallisten ja ylikansallisten instituutioiden ja markkinoiden le
viämisen johdosta yhdenmukaistuneet, etnisen tiedostamisen ja liikehdinnän 
kasvu on ollut huomattava. Saattaa olla, että mitä samankaltaisemmiksi ihmi
set ovat eri puolilla maailmaa tulleet, sitä tärkeämmäksi erojen ja identiteetin 
korostaminen on käynyt.

Samalla kun etnisyyden nykyisin katsotaan rakentuvan ulkoisten kulttuu
ripiirteiden ja traditioiden sijaan symbolisille ja tiedollisille merkeille, etnisyys 
on myös aiemmin oletettua tilanteellisempaa. Etnisyyttä voidaan tilanteen niin 
vaatiessa yrittää jopa rakentaa tällä tavoin. Esimerkiksi 1960-luvulla Nigeriassa 
irrottautumaan pyrkineet, itsenäisyyttä tavoitelleet biafralaiset valitsivat kan- 
sallishymnikseen Sibeliuksen Finlandia-hymnin (symbolinen merkki), ja ser
bit nostivat Kosovon sodan aikana historian hämärästä esille 1'100-luvulla oi
keasti käydyn Kosovo Poljen taistelun (tiedollinen merkki), jolla ci ollut vuosi
satoihin ollut mitään erityistä merkitystä serbien identiteetille. Lisäksi etnisyy
den merkkien merkitys voi vaihdella eri tilanteissa ja jopa eri yksilöille: etnisyy
dessä voidaan kulloinkin korostaa ja nostaa esille juuri niitä puolia, jotka toi
mivat parhaiten juuri kyseisellä hetkellä, ja häivyttää niitä piirteitä, jotka ovat 
samassa tilanteessa ryhmän tai yksilön etuja vastaan.

Etnisyyttä voidaan myös pitää enemmän ryhmän ja yksilön strategisena va
lintana kuin yhteiseen alkuperään juurtuneena, melko muuttumattomana il
miönä. Ryhmän ja yksilön sitoutuminen omaan etnisyyteensä voi vahvistua tai 
heiketä poliittis-taloudellisten olosuhteiden myötä -  sen mukaan, näkevätkö 
ryhmät ja yksilöt etnisyytensä korostamisen strategisesti järkeväksi vai eivät.

Etnisyyttä ei kuitenkaan tule pitää yksinomaan rationaalisena valintana 
eikä pelkkänä välineenä etujen tavoittelussa. Kollektiivinen tietoisuus yhteises
tä alkuperästä, jaetut primordiaaliset kulttuuripiirteet (mukaan lukien kieli, 
uskonto) ja myös uudellcentulkitut, "sovitut” symbolit tuovat strategiseen va
lintaankin mukaan tietyn emotionaalisen sitoutuneisuuden, jota ci voi selittää 
pelkästään rationaalisella valinnalla. Etnisyydessä vaikuttaakin samalla kertaa 
sekä rationaalinen että "irrationaalinen” elementti: rationaalinen on tietoista, 
strategista etnisyyden korostamista tai häivyttämistä ja irrationaalinen taas 
kaikkea sitä tunteisiin vetoavaa ja emotionaalista mikä etnisyyteen liittyy. Vaik
ka etnisyys on pitkälti strategista valintaa, etnisen ryhmän jäsenillä voi silti olla
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voimakas emotionaalinen usko asiaansa ja etnisyyden keksityilläkin symboleil
la voi olla huomattava ryhmän kiinteyttä vahvistava merkitys. Siksi niitä keksi- 
täänkin.

Onkin sanottu (Bell 1975), että etnisyyden voima ja houkuttelevuus strate
giana on juuri rationaalisuuden ja emotionaalisuuden dualismissa: etnisyys voi 
yhdistää ryhmän jäsenten eduntavoittelun affektiivisella, tunteenomaisella si
teellä. Tämä taas tekee etnisistä konflikteista niin vaikeasti ratkaistavia, koska 
etnisyyden emotionaalisuus voi vaikuttaa siten, että konfliktia saatetaan hel
posti jatkaa ylitse sen pisteen, jossa kompromissi puhtaasti rationaalisen valin
nan perusteella olisi etujen varmistamisen kannalta kannattavampaa, siis lähes 
kirjaimellisesti "viimeiseen veripisaraan” saakka.

Etninen ryhmä ja kansallisvaltio

Nykyaikana kaikki maapallon pysyvästi asutut alueet on jaettu valtioihin. Val
taosin näissä valtioissa valtiovallalla ja sitä edustavalla valtaa pitävällä kansan
ryhmällä on pyrkimyksiä luoda ja tukea erityistä kansallista identiteettiä eli ra
kentaa valtiosta nimenomaan kansallisvaltiota. Taustalla on -  usein tiedosta
maton tai ainakin ääneen lausumaton -  ajatus siitä, että kansallisvaltio on vah
vempi, orgaanisempi ja "aidompi” valtio kuin sellainen, jossa ihmisten identi
teetti suhteessa valtioon eli kansalaisen identiteetti on jaettu myös muiden ryh- 
mälojaalisuuksien kesken. Puhe kansallisvaltioista kuitenkin hämärtää sitä 
seikkaa, että vain murto-osa olemassaolevista valtioista on väestöltään niin ho
mogeenisia, että kansallisvaltio-käsitteen käyttö olisi oikeutettua. Karkean ar
vion mukaan yli 90 prosenttia maailman valtioista koostuu kahdesta tai use
ammasta etnisestä ryhmästä. Monikulttuurisuus on siten pikemminkin sääntö 
kuin poikkeus ja kansallisvaltio pikemminkin vain poliittinen ideaali kuin rea
liteetti.

Historiallisesti katsoen kansallisvaltio on useimmiten eri etnisten ryhmien 
ja sosiaaliluokkien alistamisen tulos. Esimerkiksi Latinalaisen Amerikan nyt jo 
parisen sataa vuotta vanhat kansallisvaltiot perustuivat pitkälti intiaanien ja 
mustien orjien alistamiseen, Euroopassa puolestaan useimmat kansallisvaltiot 
syntyivät tai ainakin vahvistuivat kapitalismin tuottaman yhteiskunnallisen



KUVA 6: Intiaanita lonpo ik ia 1800-luvun loppupuo len Guatemalassa. Rautatie o li monessa Latinalaisen 
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luokkautumisen ansiosta tai myötävaikutuksesta. Kansallisvaltion perustana 
on ajatus valtion jäsenyydestä (jonka synonyymina usein on kansalaisuus), 
jonka katsotaan ylittävän muihin ryhmäjäscnyyksiin liittyvät vaatimukset. Itse 
asiassa juuri tämä kansallisvaltion rakentamisen perusvaatimus, että erillis- ja 
vähemmistökulttuurien on tunnustettava kansakunnan ja kansalaisuuden kä
site ja velvoite, on saanut aikaan koko etnisyyden ja etnisten ryhmien korostu
misen.

Ennen kansallisvaltioiden olemassaoloa oli ollut vain erilaisia kansoja (tai 
jos niin halutaan sanoa, kulttuureja). Toiset niistä olivat suurempia ja toiset 
pienempiä, mutta ne olivat kaikki tavallaan legitiimejä ja intuitiivisesti "sa
mantasoisiksi” yksiköiksi tunnustettuja yhteisöjä, olivatpa ne sitten toisten 
alistamia tai vasallisuhteessa vahvempiinsa. Kun tässä yhteydessä (ennen kan
sallisvaltioita) puhutaan kansoista, tarkoitetaan vain kulttuuriltaan ja omalta 
sisäiseltä hallinnoltaan autonomisia yhteisöjä, siis lähinnä englannin people-sa-
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nan vastinetta, erotukseksi /mf/o/i-sanasta, joka nykyisen kielenkäytön mukaan 
tuntuu vaativan (kansallis)valtiomuotoista rakennetta.

Joka tapauksessa vasta kansallisvaltioiden syntymisen jälkeen tuli ylimal
kaan mielekkääksi ryhtyä puhumaan kansallisvaltioiden (nntioii-state) sisään 
jääneistä kansoista (pcople) jollakin muulla termillä. Prosessin historiallista 
nuoruutta osoittaa se, että koko etnisen ryhmän käsite syntyi vasta toisen maa
ilmansodan jälkeen. Käsitteen synty liittyi osaltaan myös kolonialismin pur- 
kautumisprosesseihin, erityisesti Afrikassa ja Aasiassa, joissa entisten siirto
maa-alueiden rajojen pohjalta ryhdyttiin rakentamaan uusia "kansallisvaltioi
ta”.

Kansallisvaltioissa kansakunnan ideologiaa ja kulttuurisisältöä on raken
nettu pääasiassa valtaa pitävän kansan (etnisen ryhmän) ehdoilla, ja koska täl
laista kansakunnan ideologiaa ja sisältöä ei sellaisenaan useinkaan ole ollut ole
massa, se on täytynyt luoda. Tätä tarkoittaa myös Eric Hobsba\vm puhuessaan 
"perinteen keksimisestä” (the invention of tradition)-, kysymys on siitä, että kan
sallisvaltion syntyminen ja olemassaolo valtaa pitävän kansan ehdoilla on täy
tynyt saada näyttämään väistämättömältä ja "luonnolliselta”, suorastaan te
leologisen vääjäämättömältä historialliselta kehityskululta. Esimerkiksi venä
läiset haluavat usein tulkita maansa historiaa evolutionistiseksi kansallisvaltion 
kehitystieksi aina Kultaisesta Ordasta Novgorodin kautta Moskovan seudun 
ruhtinaskuntiin, vaikka venäläisen identiteetin olemassaolo, "kansallisuudes
ta” puhumattakaan, on kyseisinä ajanjaksoina ollut enemmän kuin epätoden
näköistä.

Alisteiseen asemaan jääneiden kansojen osaksi tuli luopua aiemmasta kan
san statuksestaan, omaksua kansallisvaltion tuottama kansalaisuuden ideolo
gia ja muuttua etnisiksi ryhmiksi tai vähemmistöryhmiksi. Vähemmistöryh
män ei aina edes tarvitse olla muita pienempi väestöryhmä ollakseen silti "vä
hemmistö”: esimerkiksi Guatemalassa ja Boliviassa enemmistönä olevat intiaa
nit ovat valtaapitävään latinokulttuuriin nähden poliittisesti ja taloudellisesti 
"vähemmistöjä”. Orfmerkille pantavaa, että valtaa pitävä ryhmä tuskin kos
kaan kutsuu itseään etniseksi ryhmäksi, vaikka täyttäisikin alussa esitettyjä et
nisyyden perusteita: etninen ryhmä on siten valtiossa valtaa hallussaan pitävän 
ryhmän käänteinen projektio eli "toinen”. Valtaa pitävä ryhmä asettaa standar
din ja siitä poikkeavista ryhmistä tulee "toisia”, siis etnisiä ryhmiä.



Etnisyyden nousussa eli etnisten ryhmien tietoisuuden kasvussa on kyse 
juuri kansallisvaltion rakentamisprosessin vääjäämättömyyden kieltämisestä. 
Kansallisvaltiossa alisteiseen eli etnisen ryhmän asemaan joutuneet kansat ta- 
voittelevat uudelleen aiemmin intuitiivisesti tiedostettua statustaan "kansana”. 
Olipa etnisen ryhmän julkilausuttuna poliittisena tavoitteena täydellinen itse
näisyys, rajoitettu autonomia tai vain virallinen tunnustus etnisenä vähemmis
töryhmänä, siihen liittyy kuitenkin asettuminen kansallisvaltion yhtenäistävää 
ideologiaa vastaan, sen oikeutuksen kieltäminen, kyseenalaistaminen tai aina
kin suhteellistaminen. Oheisessa kaaviossa kansallisvaltion rakentaminen ja 
tuon prosessin sisään joutuneen etnisen ryhmän tietoisuuden herääminen on 
esitetty, hieman yksinkertaistetusti ja kaavamaisesti, toisilleen vastakkaisina 
prosesseina (kuvio 1). Olennaista on kuitenkin huomata se kytkös, että etnis
ten ryhmien tietoisuuden kasvu on nimenomaan seurausta kansallisvaltion ra
kentamisesta -  muuten se olisikin kerrassaan tarpeetonta.

KUVIO 1: Kansa, kansa llisvaltio  ja etninen ryhmä.

Ennen kansallisvaltioiden syntymää oli olemassa ainoastaan toisistaan melko 
riippumattomia erilliskulttuureja, joita juuri niiden kulttuurisen erillisyyden 
vuoksi voidaan kutsua kansoiksi, riippumatta niiden koosta tai mahdollisesta 
alisteisuudesta toisille vastaaville kulttuureille (kaaviossa kansat A ja B). Sitten 
jossakin historian vaiheessa syntyy kansallisvaltio jonkin hallitsevaan asemaan
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päässeen kansan johdolla (kaaviossa kansan A johdolla syntyy kansallisvaltio 
A). Tämän kansallisvaltioprosessin sekä edellytyksenä että ideologisena käyttö
voimana on menneisyyden tulkinta siten, että kansan A johdolla tapahtunut 
kehityskulku on ollut väistämätön historiallinen täyttymys (kaaviossa histori
an kodifikaatio, joka vastaa Hobsbatvmin "perinteen keksimistä”). Tässä kehi
tyskulussa kansa B on tullut suljetuksi kansallisvaltion A sisälle ja siitä on tullut 
"vain” etninen ryhmä B, mutta kun sen etninen tietoisuus herää, se alkaa pyr
kiä enemmän tai vähemmän tietoisesti kohti menetettyä kansan statustaan, 
mihin liittyy olennaisena osana kansan A johdolla tapahtuneen historian kodi
fikaation uudelleenmäärittely, rekodifikaatio.

Hyvin usein tämä kehitys myös johtaa avoimeen, jopa aseelliseen konflik
tiin valtayhteiskuntaa eli kansallisvaltiota vastaan, sillä on ymmärrettävää, ettei 
kansallisvaltio kovin helposti suvaitse oman oikeutuksensa kyseenalaistamista, 
puhumattakaan sitä suoraan poliittisesti ja taloudellisesti heikentävää separa
tismia. Tällaisessa yhteydessä puhutaan usein myös etnonationalismista: kun 
etnisiin ristiriitoihin ja etniseen tietoisuuteen yhdistyy territoriaalisia vaati
muksia, siirrytään etnisyydessä etnonationalismiin. Ei ole aivan varmaa, voi
daanko territoriaalisuuden ja nationalismin välille vetää tällaista mekaanista 
yhteyttä, mutta siinä mielessä voidaan puhua etnonationalismista, että vaati
muksillaan alueellisesta hallinnasta etninen ryhmä tietoisesti tai tiedostamat
taan pyrkii luomaan oman, "puhtaan” kansallisvaltion, ja toki myös nationa
lismin, kansallisvaltion ja territorialisuuden välillä on tietty kolmiyhteys.

Etniset konfliktit

Kaikentyyppisten yhteiskuntien sisäisten konfliktien (etnisten, taloudellisten, 
uskonnollisten ym.) tarkastelun taustalla on aina olemassa esioletuksia siitä, 
mikä on yhteiskunnan perusluonne. Perinteinen liberalistinen ja funktionalis
tinen (ja myös modernisaatioteorioiden) käsitys oli, että yhteiskunta pysy)' 
koossa, koska siihen kuuluvat yksilöt ja ryhmät katsovat sen omalta kannaltaan 
loppujen lopuksi järkeväksi ja pyrkivät siksi arvojen konsensukseen ja etujen 
suhteelliseen tasapainoon. Tällöin myös konfliktit ovat tilapäisiä häiriötiloja, 
jotka ovat poistettavissa uudenlaisen konsensuksen hakemisen avulla. Ääriin-



millään tämä tapahtuu ehkä sisällissotien ja vallankumousten avulla mutta 
useimmiten sentään sopimusteitse, koska konsensuksen tarjoamat edut ovat 
pohjimmiltaan yhteisiä sekä ylemmille että alemmille sosiaalisille luokille. On 
luonnollista, että kansallisvaltioiden historiassa tällainen käsitys on ollut näitä 
valtioita rakentaneiden eliittien suosiossa.

Sen sijaan niin sanottu valta- tai konfliktiteoreettinen näkemys on vastak
kainen: yhteiskunta on perusluonteeltaan keskipakoinen ja pysyy koossa vain 
erilaisten pakkovallan keinojen ja sosiaalisen kontrollin ansiosta. Yhteiskun
nan alaryhmillä (eliitillä ja rahvaalla, luokilla, ammattiryhmillä, erilaisilla vä
hemmistöillä, ym.) on erilaiset ja joskus täysin yhteensovittamattomat ryhmä- 
päämäärät, joita on vaikea tai mahdotonta yhdistää konseksukseen, ilman että 
valtiovalta puuttuu asiaan. Parhaimmillaan valtiovalta on tällaisessa tilanteessa 
melko puolueeton välittäjä ja kehnoimmillaan taas vain tietyn etuoikeutetun 
ryhmän etujen puolustamisen väline, joka ei piittaa yhteiskunnan koko
naisedusta. Yksi olennaisista ajatuksista on, että yhteiskunnassa vallitsee epä
symmetria, jossa toiset ovat hallitsevassa ja toiset alisteisessa asemassa. Epä
symmetria syntyy kamppailusta, jota yhteiskunnassa käydään hyödykkeistä ja 
palveluista, vallasta ja etuoikeuksista. Työnjaoltaan eriytyneissä yhteiskunnissa 
se ilmenee ennen muuta sosiaalisena stratifikaationa eli ryhmien välisenä insti
tutionalisoituneena eriarvoisuutena, kuten luokkiin tai kasteihin jakautumise
na tai roturyhmien mukaisena segregaationa.

Funktionalistisesta näkökulmasta etnisiä ryhmiä siis pidetään yhteiskun
nan kokonaisuuteen sopeutuneina tai vähitellen sopeutuvina alaryhminä, joil
la on kokonaisuuden kannalta joitakin, esimerkiksi työnjakoa koskevia tehtä
viä. Konfliktiteorian näkökulmasta etninen ryhmä taas kamppailee jatkuvien 
rajoitusten, riiston ja sulauttamisen uhkaamana olemassaolonsa, identiteettin
sä sekä taloudellisten ja yhteiskunnallisten etujensa puolesta. Konfliktiteoreet
tinen lähestymistapa näyttäisi olevan hedelmällisempi etnisten konfliktien se
littäjä. Vaikka etnisillä ryhmillä usein voidaan havaita olevan työnjakoon liitty
viä tehtäviä, jotka näyttäisivät myös olevan yhteiskunnan toimintalogiikan 
kannalta funktionaalisia, ne ovat kuitenkin harvoin vapaaehtoisesti valittuja tai 
muutoin orgaanisesti rakentuneita vaan ne perustuvat useimmiten diskri
minaatioon, heikkoihin sosiaalisen liikkuvuuden mahdollisuuksiin tai jopa tie
toiseen segregaatioon. (Valtonen 1991)
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Liittyipä etnisyyteen työnjakoa koskevia seikkoja tai ei, etninen konflikti on 
todennäköisintä sellaisessa monietnisessä yhteiskunnassa, jossa esiintyy jon
kinasteista yhteiskunnallista kerrostuneisuutta juuri etnisten ryhmien mukai
sesti ja joissa luokkajaot ovat joko kehittymättömiä tai sitten päällekkäisiä et
nisten jakojen kanssa. Monet nykyiset kehitysmaat ovat tällaisia: monietnisiä 
valtioita, joissa luokkautuminen on niin vähäistä, että usein niissä voidaan 
erottaa vain kapea eliitti ja tasaisen köyhät massat eikä juuri keskiluokkaa. Jos 
taas luokkautumista on, se osuu usein yksiin etnisten jakojen kanssa (taloudel
linen eliitti edustaa vain yhtä etnistä ryhmää, keskiluokka toista ja alin luokka 
kolmatta). Tämäntyyppinen yhteiskuntahierarkian rakentuminen etnisyyden 
varaan on melko yleistä esimerkiksi Afrikassa, jonka osalta sitä usein kutsutaan 
tribalismiksi.

Jos taas luokka- ja etniset jaot menevät ristiin (luokkarakenne on horison
taalinen, ja etninen rakenne on vertikaalinen), jolloin kaikkien etnisten ryhmi
en edustajia on kaikissa luokissa, kollektiiviset etniset konfliktit ovat vähem
män todennäköisiä, koska luokkalojaalisuus heikentää etnistä lojaalisuutta. 
Esimerkiksi alaluokkiin kuuluvilla eri etnisten ryhmien jäsenillä on enemmän 
yhteisiä etuja valvottavanaan oman luokkansa jäsenten kesken kuin oman et
nisen ryhmän eliittiin kuuluvaan osaan nähden. Hyvä esimerkki tällaisesta mo- 
nietnisestä valtiosta on Malesia, jossa islaminuskoiset tai kristityt malaijit, kii- 
nalaisperäiset buddhalaiset ja intialaisperäiset hindut ovat edustettuina kaikis
sa luokissa, eivät toki tasasuhtaisesti mutta kuitenkin yli luokkarajojen.

Etninen kerrostuneisuus on siten tietyllä tapaa itsenäinen talouteen näh
den: ryhmien väliset taloudelliset erot eivät sinänsä riitä luomaan etnisiä eroja, 
vaikka voivatkin vahvistaa niitä. Juuri tästä syystä, vaikka Karl Marx ei puhu
nut etnisistä ryhmistä sanallakaan, 1960-80-lukujen "oikeaoppinen” marxilai
nen tulkinta oli se, että etninen tietoisuus, joka ei samalla perustunut luokka
eroihin, oli niin sanottua "väärää tietoisuutta”, hieman samalla tavoin kuin us
kontokin, joka esti ihmisiä näkemästä luokkataistelun tarvetta.

On todennäköistä, että etnisen ristiriidan olemassaolo voi perustua oletet
tuihin tai todellisiin kulttuurieroihin, itseidentifikaatioon ja etnisyyden affek
tiivisiin puoliin, mutta toisaalta on kyseenalaista, voisiko ristiriita tällöin johtaa 
aseelliseen konfliktiin, jos siihen ei ole rakenteellista tai taloudellista syytä. Ra
kenteelliset eli institutionalisoituun taloudelliseen eriarvoisuuteen liittyvät sei



kat olisivat siten etnisissä konflikteissa välttämättömiä mutta eivät kuitenkaan 
kaikissa tilanteissa riittäviä selittäjiä, koska eriarvoiset rakenteet voivat pysyä 
pitkäänkin samoina ilman että syntyy konflikti. Toistaiseksi, ilman kattavaa et
nisten konfliktien vertailuaineistoa, tämä on kuitenkin otettava vain teoreetti
sena todennäköisyytenä.

Konfliktien tutkimisen kannalta on muistettava, että tällaisessa tilanteessa 
etnisten ryhmien omat tulkinnat konfliktin syisiä voivat kuitenkin perustua 
kokonaan oletettuihin kulttuurieroihin ja primordiaalisiin piirteisiin, ilman 
että rakenteellisia piirteitä välttämättä tunnistettaisiin tai niillä nimenomaisesti 
haluttaisiin selittää etnisen ryhmän kollektiivista eetosta. Siinä suorastaan rä
jähdysmäisen nopeassa tapahtumasarjassa, jossa Jugoslavian hajoaminen johti 
verisiin sotiin kymmeniä vuosia enemmän tai vähemmän sovussa asuneiden 
kansanryhmien kesken, konfliktin symbolisia elementtejä haettiin tietoisesti 
vuosisatojen takaisesta historiasta eikä suinkaan ryhmien rakenteellisesta eriar
voisuudesta. Oletettuihin kulttuurieroihin perustunutta kollektiivista eetosta 
kyettiin tässä tapauksessa tehokkaasti muokkaamaan ja manipuloimaan, en
nen kaikkea konfliktiin osallistuneiden ryhmien eliittien (kuten Serbian tai 
Bosnian hallitusten) taholta, niin että mahdolliset rakenteelliset selitykset jäivät 
kauas taka-alalle.

Etnisyyden manipulaatio

Oma kysymyksensä sekä etnisissä konflikteissa että etnisten ryhmien ja kansal
lisvaltion suhteissa yleensä on sekä kansallisvaltioiden hallitsevien eliittien että 
etnisten ryhmien omien eliittien harjoittama etnisyyden manipulaatio. On sel
vää, että sellaista kollektiivista yhteenkuuluvuuden voimaa, joka etnisyyteen 
liittyy, on pyritty kautta maailmanhistorian manipuloimaan, vaikkei asiasta 
olekaan aina käytetty nykyisen tutkimuksen termejä. Mikä sitten tekee etnisyy
destä manipuloinnin arvoisen ilmiön?

Ensiksikin, etnisyys on kollektiivista ja ryhmien päämääriin on helpompaa 
vaikuttaa kuin erillisten yksilöiden (kuten kansallisvaltion kansalaisten) pää
määriin. Toiseksi etnisyyteen liittyy kuitenkin myös kulttuuripiirteitä, annet
tiinpa primordiaalisille piirteille sitten millainen painoarvo tahansa. Tämä taas
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mahdollistaa kulttuurien arvo-orientaatioihin perustuvan laskelmoinnin ja 
ennakoinnin siitä, miten tietty kulttuuri todennäköisesti suhtautuu johonkin 
ilmiöön tai kiistakysymykseen. Kolmanneksi etnisyyteen liittyy emotionaali
nen aspekti, joka jo sinänsä tarjoaa mahdollisuuksia yksilölliseen ja symboli
seen manipulointiin. Neljänneksi etnisyydellä on hyvin usein kansainvälinen 
ulottuvuutensa etnisten siteiden ylittäessä valtiollisia rajoja, millä on tietenkin 
merkitystä keskenään konfliktissa olevien kansallisvaltioiden kannalta.

Yhden esimerkin etnisyyden manipulaatiosta tarjoaa Nicaraguan sandinis
tihallituksen ja miskitointiaanien välinen aseellinen konflikti 1980-luvun alku
puoliskolla. Tuolloin Yhdysvalloissa Ronald Reaganin hallitus halusi liittää tä
män perusluonteeltaan etnisen konfliktin osaksi tukemaansa niin sanottua 
contrasotaa, jossa oli muutoin kyse puhtaasti poliittisista ristiriidoista, joihin ei 
liittynyt etnisiä erimielisyyksiä. Sekä pitääkseen miskitot contrien rintamassa 
että antaakseen contrasodalle etnisen "oikeutuksen” Yhdysvaltain hallitus kävi 
miskitojen ja samalla laajemmin alkuperäiskansojen ihmisoikeuksien puolesta 
armotonta propagandasotaa maailman medioissa. Vieraillessaan Saksassa pre
sidentti Reagan itse lausui Berliinin muurin kupeessa edeltäjäänsä John F. 
Kennedyä mukaillen (”Ich bin ein Berliner” ) olevansa itsekin miskito-intiaani, 
ja antoi näin ymmärtää, että miskitojen asia oli Yhdysvaltain ja koko niin sano
tun "vapaan maailman” asia. Kun miskitot kuitenkin irtautuivat contra-sodas
ta omia aikojaan ja tekivät Nicaraguan hallituksen kanssa rauhan vuonna 1985, 
Yhdysvaltain hallituksen tuki miskitojen omille etnisille ryhmäpäämäärille lo
petettiin saman tien, eikä Reaganin hallituksessa enää ollut alkuperäiskansojen 
oikeuksien puolustajia.

Vielä systemaattisempi esimerkki etnisyyden manipuloinnista voidaan löy
tää Etelä-Afrikasta (ks. Ferguson 1997). Etelä-Afrikan tasavallan oman territo
rionsa sisälle muodostamilla mustien "kotimailla” oli tarkoitus legitimoida 
Etelä-Afrikan sisäinen vallanjakoja rotujen segregaatio rakentamalla tietoisesti 
toisia "kansallisia” valtioita eli niin sanottuja Bantu-valtioita (Bantu States tai 
Bantustans). Yhteensä nämä alueet kattoivat noin 13 prosenttia Etelä-Afrikan 
pinta-alasta. Nämä "kotimaat” perustuivat vuonna 1913 perustettuihin reser
vaatteihin (native reserves), jotka varattiin yksinomaan mustille, siten että val
koisten oikeus maahan kaikkialla muualla Etelä-Afrikassa samalla vahvistui.

Sen jälkeen kun Kansallispuolue oli vuonna 1948 päässyt Etelä-Afrikassa



valtaan ja apartheid-politiikka oli vahvistettu itsenäisen Etelä-Afrikan viralli
seksi politiikaksi, oli tarpeen jollakin tavoin oikeuttaa rotuerottelu samaan ai
kaan kun mustan Afrikan itsenäisyysliikkeet (mm. Keniassa tai Ranskan Länsi- 
Afrikassa) ja musta nationalismi englanninkielisellä Karibialla olivat nousussa, 
puhumattakaan Yhdysvaltain mustien kansalaisoikeusliikkeestä. Valtiojohto 
keksi kääntää rotuerottelun "kansalliseksi” kysymykseksi, jotta huomio ei kiin
nittyisi siihen sisältyvään selvään syrjintään. Tämä tapahtui niin, että mustille 
eteläafrikkalaisille annettiin oma "kansallisuus”: heistä tuli pääosin reservaat
tien pohjalta muodostettujen "kansallisvaltioiden” kansalaisia. Näille Bantu- 
valtioille Etelä-Afrikan tasavalta puolestaan myönsi "itsenäisyyden”, jonka se 
sitten kaikkien diplomatian sääntöjen mukaan myös tunnusti.

Bantu-valtioiden kansalaisina mustilla oli julkisesti -  ennen kaikkea ulko
maailman suuntaan -  ikään kuin täydet kansalaisoikeudet omine vaaleineen, 
hallituksineen ja näennäisille valtiollisille suvereniteetteineen. Kansalaisoikeu
det kuitenkin pätivät ainoastaan Bantustanien sisällä, eivät muualla Etclä-Afri- 
kassa, jossa vain valkoisilla oli täydet kansalaisoikeudet. Sellaisetkin mustat, 
jotka olivat syntyneet Bantustanien ulkopuolella, Etelä-Afrikan valkoisella alu
eella, saatettiin heidän etnisen taustansa mukaisesti liittää jonkin tällaisen "ko
timaan” kansalaisiksi, vaikka he eivät olisi koskaan edes käyneet uudessa "ko
timaassaan”. Miljoonia mustia myös pakkosiirrettiin näihin valtioihin, jotta 
niillä olisi kansalaisia ja väestösuhteet muualla Etelä-Afrikassa korjautuisivat 
valkoisten hyväksi.

Näin mustista eteläafrikkalaisista tuli muukalaisia omalla maaperällään: he 
olivat nyt periaatteessa omista Bantu-valtioistaan kotoisin olleita ulkomaalai
sia. Etelä-Afrikan valkoisella alueella töitä tehdessään he olivat siten maahan
muuttajia tai siirtotyöläisiä, joiden tuli kantaa "kotimaidensa” passeja ja joille 
ei tietenkään noin vain kuulunut antaa täysiä kansalaisoikeuksia, kuten ei 
muuallakaan teollisuusmaissa siirtotyöläisille aina annettu. Teknisesti Etelä- 
Afrikan valkoisilla alueilla ei ollut mustia Etelä-Afrikan tasavallan kansalaisia 
eikä siten myöskään rotuongelmaa vaan korkeintaan vieraista valtioista tullei
den siirtotyöläisten ongelma.

Bantustaneihin perustettiin myös asianomaiset hallitukset: neljä näistä "ko
timaista” (Transkci, Boputatsvvana, Venda ja Ciskei) saivat vuonna 1976 ikään 
kuin täydellisen itsenäisyyden ja muut rajoitetumman (mutta niistäkin oli tar
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koitus myöhemmin tehdä itsenäisiä). Järjestelmään kuului, että Etelä-Afrikan 
tasavalta toimisi niitä yhdistävänä siteenä samaan tapaan kuin Ison-Britannian 
monarkia Brittiläisessä kansainyhteisössä. Näille neljälle itsenäiselle valtiolle 
luotiin myös kaikki tarvittava symboliikka ja regalia: lähetystöt Etelä-Afrikan 
pääkaupungissa diplomaatteineen ja virka-autoineen, lippuineen ja kansallis
hymneilleen. Transkei sai jopa oman, keskiajan eurooppalaisen heraldisen pe
rinteen mukaisen vaakunan. Etelä-Afrikan hallitus yritti saada muun maailman 
vakuuttumaan Bantu-valtioiden itsenäisyydestä ja "kansallisesta” luonteesta. 
Transkein osalta tuotettiin esimerkiksi kallis ja korea esittelyteos "Transkein ta
savalta”, jota jaettiin Etelä-Afrikan lähetystöistä ympäri maailmaa.

Jälkeenpäin on helppo todeta, että legitimaation hankinta näille "kansallis
valtioille” epäonnistui. Yksikään valtio Etelä-Afrikkaa lukuun ottamatta ci tun
nustanut niitä, ja mikä pahempaa hallituksen kannalta, Bantu-valtioiden "kan
salaiset” itse eivät koskaan kunnolla omaksuneet ajatusta uudesta kansalaisuu
destaan lukuun ottamatta hyvin pientä, näiden valtioiden perustamisesta hyö
tynyttä väestönosaa. Apartheidin vastainen kamppailu jatkui "kotimaista” 
riippumatta. Aktivisti Steve Biko kutsui niitä "sofistikoiduiksi keskitysleireik
si”, joissa mustien sallittiin "kärsiä rauhanomaisesti”. Kun apartheid-hallinto 
lopulta kaatui, Bantustanien hallintokoneistot purettiin ja ne liitettiin Etelä- 
Afrikan tasavaltaan normaaleina provinsseina. Oli ironista, että esimerkiksi 
Transkei oli kooltaan ja bruttokansantuotteeltaan henkeä kohden suurempi 
kuin kansainvälisesti tunnustettu valtio Lesotho tai jotkin muut Afrikan pikku
valtiot. Kyse ei siten välttämättä ollut siitä, olisivatko Bantu-valtiot olleet valti
oina "elinkelpoisia”, vaan siitä legitimaation puutteesta, joka liittyi niiden syn
typrosessiin. Etnisyyden (tai kansallistunteen) manipulaatio on vaikea laji eikä 
aina onnistu halutulla tavalla.

Alkuperäiskansat etnisinä ryhminä

Alkuperäiskansat ovat yksi etnisten ryhmien kansainvälisoikeudellisesti tunnus
tettu erityistyyppi. Ne ovat jollakin tasolla enemmän kuin "vain” etnisiä ryhmiä, 
ikään kuin niillä olisi olemassaololleen ja ryhmälojaalisuudelleen muita etnisiä 
ryhmiä vahvempi oikeutus. Niitä kutsutaankin usein "valtiottomiksi kansakun



niksi” (nalions wiihout n State) tai kuten alkuperäiskansat itse itseään myös kut
suvat, "ensimmäisiksi kansakunniksi” (first natioiis). Etnisten ryhmien teoreet
tisen tarkastelun kannalta alkuperäiskansat ovat mielenkiintoisia juuri siksi, että 
niille on kansainvälisin sopimuksin muodollisesti, joskaan ci yleensä käytän
nössä, tunnustettu se "kadonnut” kansan status, jota etniset ryhmät kansallis
valtion historian «kodifikaatiossaan, uudelleentulkinnassaan hakevat.

Alkuperäiskansat (inciigeiious peoples) määritellään keskeisimmässä niitä 
koskevassa kansainvälisessä sopimuksessa, kansainvälisen työjärjestön ILOm 
sopimuksessa 169 (Convention 169) vuodelta 1989 seuraavasti: alkuperäiskan
sat ovat "itsenäisissä valtioissa asuvia kansoja [peoples|, joita pidetään alkupe
räisinä siksi, että ne polveutuvat väestöstä, joka asutti kyseistä valtiota tai 
maantieteellistä aluetta, johon valtio kuuluu, valloituksen tai asuttamisen tai 
nykyisten valtiollisten rajojen asettamisen aikaan, ja jotka edelleen säilyttävät, 
laillisesta asemastaan riippumatta, joitakin tai kaikkia omia sosiaalisia, kult
tuurisia ja poliittisia instituutioitaan” (artikla 1). Alkuperäiskansoihin rinnas
tetaan sopimuksessa myös niin sanotut heimokansat (tribal peoples): ne ovat 
"itsenäisissä valtioissa asuvia heimokansoja, joiden sosiaaliset, kulttuuriset ja 
taloudelliset olosuhteet erottavat ne muista kansallisen yhteisön ryhmistä ja 
joiden status määräytyy osittain tai kokonaan heidän omien tapojensa ja tradi- 
tioidensa tai erityisten heitä koskevien säätelylakien pohjalta” (ibid.). YK:n 
Genevessä toimivassa alkuperäiskansojen työryhmässä jo pitkään valmistellun, 
vielä yleiskokouksessa ratifioimattoman Alkuperäiskansojen oikeuksien julis
tuksen määritelmä on samansuuntainen.

Sopimuksen (1. artiklan) perusedellytys siitä, ketkä kuuluvat sopimuksen 
piiriin, on ihmisten (kollektiivinen) itseidentifikaatio, aivan kuin sen vahvis
tamiseksi, mitä nykytutkimus pitää etnisyydessä keskeisenä. Toisaalta sopi
muksen ensimmäinen artikla asettaa myös sen varauksen, että "termin kansa 
ipeople) käyttöön ci pidä ajatella liittyvän mitään seuraamuksia sen suhteen, 
mitä oikeuksia kyseiseen termiin mahdollisesti liitetään kansainvälisessä lain
säädännössä”. Kyse on hyvin oireellisesta ilmentymästä valtioiden ja etnisten 
ryhmien (tässä tapauksessa alkuperäiskansojen) välisestä suhteesta: varaus on 
valtioiden takaportti mahdollisesta tilanteesta, jossa ne sopimuksen allekirjoit
tajina voitaisiin haastaa johonkin kansainväliseen tuomioistuimeen omien al- 
kuperäiskansojensa kohtelusta.
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Tämän varauksen hyväksyminen oli useimmille jäsenvaltioille sopimus
tekstin periaatteellisen hyväksymisen ehto, ja monissa maissa sopimuksen kan
sallinen ratifiointi viivästyi kansa-sanasta heränneiden ao. maan kansallisen 
eliitin epäilyjen takia. Juuri käsitteen "kansa” käytöstä käytiin sopimusta laa
dittaessa kiivainta keskustelua ja sen tilalle esitettiin usein "miedompaa” sanaa 
"väestöryhmät” (populations). Mainittakoon, että Suomi on periaatteessa hy
väksynyt ILOm sopimuksen, mutta ei ole vieläkään ratifioinut sitä kansallisesti. 
Pääsyynä tähän on ollut se, että Suomen kansallinen lainsäädäntö ei kaikilta 
osin täytä sopimuksen asettamia vaatimuksia. Suomen lainsäädännön jälkeen
jääneisyyden syynä on lähinnä ollut Suomen valtion ja saamelaisten pitkään 
keskeneräiset ja selvitysvaiheessa olevat prosessit Lapin entisten saamelaismai- 
den omistus- tai hallintaoikeudesta.

Antropologi Thomas Hylland Eriksenin mukaan alkuperäiskansat ovat 
suorastaan määritelmällisesti ei-valtiollisia (non-state) kansoja. Näin yhtäkään 
kansaa, joka on jonkin valtion johdossa, ei voi pitää alkuperäiskansana, ja vas
taavasti jos alkuperäiskansa sattuisi pääsemään käsiksi valtiovaltaan, se lakkaisi 
olemasta alkuperäiskansa. Eriksen esittää myös, että alkuperäiskansoilla itse 
asiassa tuskin koskaan on tavoitteenakaan täysi itsenäisyys ja oma "kansallis
valtio”. Alkuperäiskansa olisi tällä tavoin ajateltuna kuin mikä tahansa etninen 
ryhmä, joka edellä esitetyn mukaisesti on aina jonkin kansallisvaltion sisäänsä 
sulkema ryhmä eikä siis enää "kansa”. Siten puhe alkuperäiskansoista olisi vain 
tyhjää retoriikkaa ja koko käsite pitäisi korvata "alkuperäisellä etnisellä ryh
mällä”.

On totta, että alkuperäiskansat ovat leimallisesti ei-valtiollisia tai valtiotto
mia kansoja, mutta Eriksenin ajatuksen ottaminen määrittelyn pohjaksi tekisi 
alkuperäiskansan käsitteestä täysin tilanteellisen. Esimerkiksi heimoristiriito
jen repimässä Afrikassa alkuperäiskansa ja muu, valtaa pitävä kansa saattavat 
vaihtaa paikkoja, jolloin myös käsitteet vaihtavat paikkaa. Käsitteellä "alkupe
räinen etninen ryhmä” ei olisi tällöin myöskään analyyttista arvoa. On myös 
huomioitava, että aina aika ajoin alkuperäiskansat ryhtyvät havittelemaan 
omaa (kansallista) valtiotaan (esimerkiksi kurdit).

Alkuperäiskansojen kansainvälisoikeudellisen määrittelyn perusteella nii
den tunnustettu legitiimisyys ryhmänä näyttääkin olevan suurempaa kuin et
nisten ryhmien keskimäärin. Kysymys on hankala. Mitä on esimerkiksi ajatel



tava Tyynenmeren pienistä ja nuorista saarivaltioista, joissa valtiovaltaa pitävät 
hallussaan samoilla saarilla hamasta menneisyydestä saakka asuneet polynesia
laiset kansat? Ovatko nämä kansat alkuperäiskansoja vai jotain muuta? Olivat
ko ne alkuperäiskansoja silloin kun heidän saarensa vielä olivat eurooppalais
ten siirtomaavaltojen hallinnassa mutta eivät ole enää hallitessaan saariaan it
se? Tällaisten pienten saarivaltioiden joukosta löytyvät myös enimmäkseen ne 
harvat maailman valtioista, joita voi pitää etnisesti homogeenisinä, siis "puh
taina” kansallisvaltioina. Mutta missä silloin on kansallisvaltioiden tarvitsema 
"toinen”, jota vasten kansallisvaltion ideologiaa rakennetaan ja historiaa kodi
fioidaan. Riittääkö siihen esimerkiksi jo edesmennyt siirtomaavalta? 1

1 Tässä luvussa on käytetty seuraavaa kirjallisuutta: Allardt & Starck 1981; Barth 1969; Bell 
1975; Burgess 1978; Eriksen 1993; Ferguson 1997; ILO 1989; McCrone 1998; Nash 1989; 
Paine 1985; Schmermerhorn 1978; Valtonen 1991.
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KIRSI MÄKI

Feministit ja 
nationalismitutkimus
Nationalismitutkimuksessa kuten itse nationalismeissakin on sukupuoli- ja 
naisnäkökulmasta katsottuna havaittavissa kipukohtia. Feministitutkijat ovat 
viime vuosikymmenien aikana tehneet näitä näkyviksi problematisoimalla ja 
analysoimalla muun muassa sukupuolen, seksuaalisuuden, kansakunnan, 
kansallisvaltion, kansallisuuden ja kansalaisuuden keskinäisiä yhteyksiä. 
Tässä luvussa tarkastellaan feminismin ja nationalismin monitahoisia ja 
usein problemaattisiksi katsottuja suhteita niin akateemisen tutkimuksen 
kuin kyseisten aatesuuntaustenkin näkökulmasta.

Akateeminen feministinen teorianmuodostus on käynnistynyt, laajentunut ja va
kiintunut osana 1960-luvun jälkeistä feminististä liikehdintää. Feministinen 
tutkimus on Suomessa kuten monissa muissakin maissa jäänyt naistutkimus- 
nimikkeen varjoon. Arkipuheessa nimitykset ymmärretään toisiinsa liittyviksi, 
mutta käsitteillä on kuitenkin eronsa, toteavat esimerkiksi Anu Koivunen ja 
Marianne Liljeström, jotka jäsentävät naistutkimuksen hallinnolliseksi yleisni
mikkeeksi, eräänlaiseksi sateenvarjokäsitteeksi, joka ei välttämättä kerro tutki
joiden teoreettisista lähtökohdista tai poliittisista tavoitteista. Feministisen tut
kimuksen he sen sijaan ymmärtävät nimitykseksi, joka nostaa esille nimen
omaan tutkimuksen lähtökohtiin ja tavoitteisiin liittyvät kysymykset, vaikka se



ei annakaan niihin yhtä ainoaa vastausta. (Koivunen ym. 1996.)
Parin viime vuosikymmenen aikana myös nationalismitutkiniusta on tehty 

feministisistä tai yleisemmin sukupuoli- ja naisnäkökulmista lukuisissa yli
opistoissa ja oppiaineissa eri puolilla maailmaa. Tutkimuksissa nationalismeja 
lähestytään erilaisista akateemisista ja poliittisista keskusteluyhteyksistä käsin. 
Nationalismitutkimuksia tehdään esimerkiksi postkoloniaalisten, postsosialis- 
tisten, antirasististen, antimilitarististen ja rjueer-tutkimukseen liittyvien kes
kustelujen yhteydessä.

Puhe teoreettisilta tai metodologisilta lähtökohdiltaan yhtenäisestä femi
nistisestä nationalismitutkimuksesta onkin harhaanjohtavaa. Kyse on ennem
min monitieteisestä tutkimusotteesta. Jos haluaa etsiä feminististä nationalis- 
mitutkimusta esimerkiksi kirjastosta, ci voi vain kävellä alaa käsitteleviä teoksia 
sisältävän hyllyn eteen. Tutkimukset löytääkseen joutuu turvautumaan moniin 
hakusanoihin ja niiden yhdistelmiin, kuten sanoihin kansakunta, sukupuoli, 
seksuaalisuus, feminismi, kansallisuus, etnisyys ja nainen.

Kun siis tässä luvussa puhutaan feministisestä nationalismitutkimuksesta, 
tarkoitetaan laajaa sateenvarjokäsitettä, jonka alla on eri oppialoilla ja eri lähes
tymistavoista käsin tehtyjä tutkimuksia. Yleisesti ottaen tässä tutkimuksessa 
problematisoidaan, analysoidaan ja teoretisoidaan sukupuolen ja seksuaali
suuden rakentumista kansallisissa ja etnisissä prosesseissa. Tutkijoita yhdistää 
käsitys siitä, että jos sukupuoli ja seksuaalisuus jätetään huomioimatta natio- 
nalismitutkimuksessa, kansakuntien ja kansallisvaltioiden rakentumisesta ja 
ylläpidosta jää samalla havaitsematta jotakin olennaista. Sukupuolen ja seksu
aalisuuden rinnalle on otettu tutkimuskategorioiksi myös muut identiteettejä 
muovaavat ja yhteiskunnallisia hierarkioita tuottavat jaot. Tällaisia jakoja tuot
tavat esimerkiksi rotu, luokka, kansallisuus, etnisyys ja näiden yhdistelmät.

Näiden yhteiskunnallisia hierarkioita tuottavien ja identiteettejä muovaa- 
vien rakenteiden purkaminen ja näkyväksi tekeminen on yksi nationalistitut- 
kimuksen feminististen analyysien keskeisistä tavoitteista. Tavoitteena ei siis 
ole pelkästään "lisätä” naisia nationalismitutkimukseen tai muuten "täyden
tää” olemassaolevaa tutkimustraditiota.

Alkuun on syytä tehdä muutama käsitteitä koskeva tarkennus. Naisista ja 
miehistä sekä naiseudesta (feminiinisyydestä) ja mieheydestä (maskuliinisuu
desta) puhutaan usein ikään kuin ne olisivat sisällöltään itsestään selviä ja
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merkitykseltään yksiselitteisiä käsitteitä. Näin ei kuitenkaan ole. Mieheyttäja 
naiseutta ei ole kaikkialla eikä kaikkina aikoina käsitetty samalla tavalla, vaan 
ne ovat pitkälti olleet kulttuurin ja yhteiskunnan muovaamia ja sisällöltään 
muuttuvia käsitteitä. Sama koskee myös normaaliksi tai epänormaaliksi kul
loinkin määriteltyä seksuaalisuutta. Sukupuolten väliset yhteiskunnalliset 
roolit eivät siten ole biologian määräämiä vaan sidoksissa omaan aikaansa ja 
paikkaansa.

Vaikka sukupuolten väliset yhteiskunnalliset roolit eivät ole biologian mää
rittämiä, on luonnontieteellisiin perusteluihin kuitenkin vedottu usein. Suku
puolirooleja on "luonnollistettu” olemuksellisiksi ja johdettu miehen ja naisen 
fysiologiasta. Tätä ajatusta ilmentää esimerkiksi yli kansallisten rajojen viljelty 
käsitys, jonka mukaan kansakunta tarvitsee poikia, jotta heistä tulisi sotilaita, 
ja naisia, jotta nämä synnyttäisivät ja kasvattaisivat pojistaan sotilaita. Esimer
kiksi toisen maailmansodan aikana tällaisia äänenpainoja esiintyi niin Suomes
sa kuin muissakin sotaa käyneissä maissa osana nationalistista väestöpoliittista 
keskustelua. 2000-luvun alun muunnoksiin kansakunnan fyysisen jatkuvuu
den turvaamisen teemasta kuuluu esimerkiksi se väestöpoliittinen keskustelu, 
jossa suomalaisnaisia on rohkaistu synnyttämään uusia kansalaisia uusiksi ve
ronmaksajiksi.

Tällaiset käsitykset tuovat näkyviin arkiajattelua jäsentävän ymmärryksen 
kansakunnan sukupuolittuneisuudesta. Kansakunnan sukupuolittuneisuus jäi 
sen sijaan pitkään havaitsematta nationalismitutkimuksissa, myös niissä, joissa 
korostettiin, että nationalismit ja kansakunnat ovat historiallisia ja sosiaalisia 
konstruktioita.

Feminismi nationalismitutkimuksessa

Tämän kirjan alkupuolella esitellyt nationalismitutkimuksen moderneiksi 
klassikoiksi kanonisoidut tiedemiehet ovat korostaneet julkisuutta ja instituu
tioita, kuten Benedict Anderson joukkoviestintää tai Ernest Gellner koulutus
järjestelmää, keskeisinä kansakunnan rakentumisen kenttinä ja välineinä. Täs
tä syntyy osaltaan myös feministisen tutkimuksen nationalismitutkimuksecn 
kohdistama kritiikki.



Monet naistutkijat ovatkin osoittaneet, että esimerkiksi Benedict Anderso
nin tunnetun teorian yksi ongelma sen sukupuolettomuus. Anderson kyllä rin
nastaa pääteoksensa johdannossa sukupuolen ja kansallisuuden toteamalla, 
että modernissa yhteiskunnassa kaikilla ”on” sekä sukupuoli että kansallisuus. 
Hän ei kuitenkaan kehitä tätä ajatusta sen pidemmälle. Naistutkijat ovat sen si
jaan jatkaneet tästä eteenpäin ja samalla haastaneet sukupuolisokean nationa- 
lismitutkimuksen tunnistamaan ja tunnustamaan, että sukupuolella on merki
tystä kansakunnalle, kansallisvaltiolle ja kansallisuuden rakentamiselle.

Andersonilaisen "kuvitellun yhteisöllisyyden” tutkimukselle on ollut lei
mallista julkisen ja yksityisen erottaminen toisistaan. Niiden välinen raja on 
kuitenkin tutkimuksessa osoitettu liikkuvaksi (Gordon ym. 2002). Esimerkiksi 
Katri Komulainen (2001) on vastaavasti todennut, että tarkasti rajattuun julki
seen elämänpiiriin keskittynyt nationalismitutkimus on ollut sukupuolineut
raalia, kyvytön näkemään julkisuuden, kansakuntaisuuden ja sukupuolen väli
siä yhteyksiä. Kansallisuuden analyyttinen yhdistäminen yksityiseksi ymmär
rettyyn perheeseen, sukupuoleen tai seksuaalisuuteen on ollut vähäistä. Tutki
muksissa onkin kiinnitetty varsin vähän huomiota esimerkiksi siihen, kuinka 
yksityiset ihmiset kokevat kansallisuuden tai millaisia elämänkulkuun liittyviä 
merkityksiä kansallisuudelle annetaan. Ajatus kansallisuuden kuulumisesta 
julkisen elämän piiriin on korostunut myös yksittäisten ihmisten haastatteluis
sa, joita naistutkijat ovat tehneet. Vaikka omasta elämästä puhutaan näissä 
haastatteluissa hienosyisesti ja pohdiskelevasti, suomalaisuus ymmärretään 
usein "taustapaperiksi”, jonka päälle omaa elämää piirretään, toteaa Komulai
nen.

Nationalismi, sukupuoli ja seksuaalisuus ovat kaikki sosiaalisesti ja kult
tuurisesti rakentuneita, ja ne vaikuttavat merkittävästi myös toisiinsa. Esimer
kiksi Tamar Mayer (2000) on esittänyt, että "meidät” rakennetaan "heidän” 
vastakohdikseen käyttämällä hyväksi erilaisia erottelumahdollisuuksia ja sul
kemalla "toiset" ulos. Mayer jopa esittää, että yhden sukupuolen, yhden kansa
kunnan tai yhden seksuaalisuuden vaikutusmahdollisuuksien lisääntyminen ja 
aseman parantuminen perustuu lähes aina toisen heikentämiseen. Koska ihmi
sillä kuitenkin on moninkertaisia identiteettejä, vuorovaikutus kansakunnan, 
sukupuolen ja seksuaalisuuden välillä usein pakottaa ihmiset neuvottelemaan 
identiteeteistään monimutkaisilla tavoilla, Mayer muistuttaa.
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Esimerkkinä voidaan käyttää Suomessa syntynyttä koulutyttöä, Suomen 
kansalaista, joka kuuluu somalialaisten etniseen vähemmistöön. Koulutytön 
suomalaisuus ja kiinnittyminen suomalaiseen kansakuntaan rakentuu täysin 
toisella tavalla kuin esimerkiksi hänen yhtälailla suomalaisen ja etniseen enem
mistöön kuuluvan miespuolisen opettajansa. Kansallisuus, etnisyys, sukupuoli 
ja seksuaalisuus kietoutuvat toisiinsa monin tavoin. Tytön tapaus osoittaa, 
kuinka etnisesti ja kulttuurisesti monimuotoistuvassa Suomessakin on entistä 
vaikeampaa määritellä kansallisuutta miehisyyden ja etnisen suomalaisuuden 
pohjalta, kuten on vanhastaan ollut tapana.

Kritiikistä huolimatta Andersonin teoksen keskeinen ajatus kansallisista 
yhteisöistä "kuviteltuina yhteisöinä” on ollut tärkeä nationalismitutkimukscn 
feministisissä analyyseissä. Imagiiied Communities otettiin monien nationalis- 
mitutkimukseen perehtyneiden naistutkijoiden keskuudessa innostuneesti 
vastaan eri puolilla maailmaa, koska Anderson haastoi aikaisemman, perintei
seen poliittiseen käsitteellistämiseen nojanneen nationalismitutkimuksen, joka 
oli keskittynyt erityisesti valtion muodostukseen ja kansalaisuuden määritel
miin. Anderson puolestaan vaati niiden poliittisten ja ennen kaikkea kulttuu
riin perustuvien seikkojen tunnustamista, jotka antavat kansakunnille mah
dollisuuden olla olemassa tietyissä historiallisissa yhteyksissä. Feministiselle 
tutkimukselle kuviteltu yhteisö, kulttuurin tuote, joka luo yhteenkuulumisen 
ja identiteetin siteitä, avasi tilaa sukupuolen ja nationalismin pohdinnoille.

Jakoa feministiseen ja ei-feministiseen nationalismitutkimukseen voidaan 
tietysti myös arvostella, koska luokitteluihin liittyy aina liiallisen yksinkertais
tamisen, ulossulkemisen ja eristäytymisen vaaroja. Tämä vaara on ilmeinen, jos 
esimerkiksi ei-feministinen tutkimus ymmärretään " 'y l e i s e k s i ”  tai "neutraalik
si” tutkimukseksi ja feministinen puolestaan "poliittiseksi”’ tai yksinomaan 
naisia koskevaksi ja naisten naisille tekemäksi nationalismitutkimukseksi. Täl
lainen vaara saattaa piileskellä myös tämän kirjan rakenteessa. Yhdessä luvussa 
käsitelty feministinen nationalismitutkimus saattaa jäädä ikään kuin poliitti
sesti korrektiksi "erikoistapaukseksi”.

Viime vuosikymmenten feministiset analyysit nationalismista ovat tavoit
taneet jo muutamia kirjoittajia. Sukupuoli ja seksuaalisuus on tunnistettu ja 
tunnustettu nationalismitutkimukseen kuuluviksi käsitteiksi myös muutamis
sa muissa tämän kirjan luvuissa. Nationalismitutkimuksen voidaan sanoa laa



jentuneen ja monipuolistuneen Suomessa ja muualla viime vuosina. Tätä ilmi
ötä kuvaa Pauli Kettusen (2003) mukaan esimerkiksi se, että etnisyys ja suku
puoli ovat tulleet tärkeiksi kysymyksiksi kansakunnan ja kansallisvaltion ra
kentumista ja muuttumista tutkittaessa.

Feminismit ja nationalism it

Feministien kiinnostus nationalismcihin syntyi jo ennen 1960-luvun akatee
mista naistutkimusta. Näiden kahden "ismin” usein ongelmalliseksikin katso
tulla aatteellisella rinnakkainelolla on yli sata vuotta kestänyt yhteinen historia. 
Historiallisesti tarkasteltuna on ollut monia feminismejä, jotka ovat syntyneet 
ja muotoutuneet eri tavoin eri puolilla maailmaa, usein väljemmässä tai kiin
teän! mässä yhteydessä aikakauden muihin aatevirtauksiin ja ideologioihin.

Myös varhaisempien aikojen feministit pohtivat naisten ja feminismien 
suhdetta kansalliseen yhteenkuulumisen tunteeseen ja kansalliseen identiteet
tiin sekä nationalismeihin ja internationalismiin. Esimerkiksi englantilainen 
feministi ja kirjailija Virginia Woolf esitti vuonna 1938 julkaisemassaan pasi
fistisessa pamfletissa kriittisen kannan: ”As a woman I Itave no country. As a 
\vomnn I want no country. As n wonian my country is the \vhole World.”

Sittemmin Woolfin ajatus on jakanut mielipiteitä feministisissä liikkeissä ja 
tutkimuksessa. Esimerkiksi Gayatri Chakravorty Spivak (1989) on todennut, 
että naisten etäännyttäminen kansallisuudesta on ongelmallista, koska tällöin 
väheksytään muun muassa naisten osuutta imperialismiin ja rasismiin. Valkoi
sella naisella on hänen mukaansa myös omat rasistiset taakkansa kannettavana 
imperialismin historiassa ja postkoloniaalisessa nykyisyydessä.

Mitä feminismi itse asiassa on? Entä mitä on feministinen tutkimus? Femi
nismin käsitteelle ei ole pystytty antamaan yksiselitteistä määritelmää. Tässä 
yhteydessä esimerkiksi Anu Koivusen ja Marianne Liljeströmin esittämä mää
ritelmä (1996) on varsin käyttökelpoinen:

"Feminismin voi poliittisena projektina käsittää sarjaksi neuvotteluja, jotka 
koskevat länsimaisen ajattelun ristiriitaista tapaa määritellä nainen: sa
malla kun nainen on länsimaisen tieteen ja taiteen historiassa ollut voimak-
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ka as ti esillä esittämisen ja tiedon kohteena eli objektina, hän on ollut näky
mätön, kielletty ja kelvoton subjektina eli esittävänä ja tietävänä toimijana. 
Tätä asetelmaa voidaan nimittää myös naiseuden paradoksiksi. Feministi
nen kritiikki myös on osoittanut, että naiset eivät länsimaisen ajattelun pe
rinteessä itse asiassa lainkaan sisälly abstrakteihin "ihmisen” tai "yksilön” 
malleihin. [...] Yhtäältä feministinen teoria muotoutuu oppositiosuhteessa 
"ulospäin" eli suhteessa kritiikin kohteen oleviin instituutioihin ja ajatusra
kennelmiin. Toisaalta feministisen tutkimuksen sisällä on käynnissä jatku
va "sisäinen” keskustelu, jossa tarkastellaan tieteen valtavirran kanssa käy
dyn dialogin ehtoja ja tavoitteita sekä itsekriittisesti pohditaan vaihtoehtoi
sen tiedon tuottamisen lähtökohtia."

Harriet Clayhillsin (1991) mukaan ensimmäisiä feminismin nimissä tehtyjä 
julkisia esiintymisiä oli kansainvälinen konferenssi Congres generale des socictcs 
feministes, joka järjestettiin Pariisissa vuonna 1892. Suomessa 1880-luvulta al
kaen porvarillis-liberaalit pyrkimykset naisten emansipaatioon tunnettiin 
tuolloin naisasian nimellä. Pariisin konferenssi sijoittuu länsimaisen tasa-arvo- 
feminismin -  usein kritisoidullakin -  historiallisella aikajanalla niin sanottuun 
ensimmäisen aallon vaiheeseen. Tällöin kansalliset ja kansainväliset naisliik
keet kohdensivat voimavaransa ennen kaikkea naisten poliittisen kansalaisuu
den eli äänioikeuden- ja vaalikelpoisuuden saavuttamiseen.

Australialaisen naistutkija Gisela Kaplanin (1997) mukaan feminismi ja na
tionalismi ovat Euroopassa usein olleet keskenään ristiriitaisissa ideologisissa 
asemissa. Esimerkiksi naisen ruumiin kansallistaminen kansakunnan jatku
vuuden turvaamisen nimissä on ollut osa poliittista nationalismia. Kaplanin 
njukaan 1800-ja 1900-luvun vaihteen uusi eurooppalainen poliittinen natio
nalismi oli vastuussa ensimmäisten maallisten abortin ja ehkäisyn kieltävien la
kien säätämisestä. Muun muassa Otto von Bismarckin ensimmäisiä lainsää
dännöllisiä muutoksia oli abortin kriminalisointi vuonna 1871. Tätä lakia vas
taan saksalaisnaiset kamppailivat vielä sata vuotta myöhemmin, ja sen jäänteitä 
on yhä jäljellä.

Toisaalta kansalliset ja anti-imperialistiset vapautusliikkeet ovat tarjonneet 
feminististen liikkeiden synnylle hedelmällisen maaperän, kuten esimerkiksi 
Kumari jayavvardena (1986) on esittänyt. Jayawardenan tutkimus, joka käsit



teli 1800- ja 1900-luvun vaihteen feminismiä ja nationalismia kolmannessa 
maailmassa, saavutti paljon suosiota etenkin postkoloniaalisen tutkimuksen 
alalla. Jayavvardenan mukaan feminismi ci ollut hänen tutkimissaan Aasian 
maissa yksinomaan länsimaista tuontitavaraa, vaan se nousi myös paikallisista 
oloista ja paikallisten naisten omasta toiminnasta. Hän joutuu kuitenkin tote
amaan, että naiset tosin toivotettiin tervetulleiksi kansallisiin vapautuskamp- 
pailuihin mutta taistelun päätyttyä heidät haluttiin kansallisten liikkeiden 
miespuolisten johtajien johdolla työntää taas takaisin yksityisen kodin piiriin. 
Tämä käytäntö ei ole liittynyt vain aasialaisiin nationalismeihin.

Kansainvälisissä naisliikkeissä ja sittemmin jossakin määrin myös feminis
tisessä akateemisessa tutkimuksessa internationalismia ja pasifismia on usein 
pidetty feminismin liittolaisaatteina, kun taas nationalismia ja militarismia on 
pidetty feminismin ei-toivottuina aatteellisina seuralaisina. Aatteellinen jako ei 
kuitenkaan ole näin yksiselitteinen. Jo länsimaisen feministisen liikkeen kamp
pailu naisten äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden puolesta oli koonnut interna
tionalismin ja universaalin sisaruuden ideaalin nimissä länsimaisia porvarilli
sia naisia yhteen. Kansainvälisen sisaruuden kokemus konferensseilleen ja yh- 
teydenpitoineen siivitti -  lähinnä taloudellisesti turvattua elämää eläneiden -  
naisasianaisten taistelua oikeuksiensa puolesta.

Internationalismin ja pasifismin aatteet joutuivat kuitenkin kovalle koe
tukselle, kun ensimmäinen maailmansota syttyi. Pääosa kansainvälisten nais- 
asiajärjestöjen naisista ryhmittyi tuolloin -  samoin kuin myöhemmin toisen 
maailmansodan aikana -  kansallisten tunnustensa taakse ja otti osaa kansalli
siin sotaponnisteluihin. Kansallinen yhteenkuuluvuuden tunne ohitti univer
saalin sisaruuden. Toisaalta ensimmäisen maailmansodan aikana perustettiin 
esimerkiksi Naisten kansainvälinen rauhan ja vapauden liitto (YVILPF), joka 
kutsuttiin kokoon antimilitarismin nimissä.

Maailmansotien välisenä aikana kokoonnuttiin jälleen monissa kansallis
ten naisjärjestöjen kansainvälisissä yhteenliittymissä internationalismin ja pa
sifismin puolesta. Kansalliset etunsa tyydyttäneen kansakunnan edustajan oli 
tuolloin -  kuten nykyäänkin -  helpompi olla internationalisti, kuten Leila 
Rupp (1999) on todennut. Esimerkiksi 1930-luvulla brittiläiset ja yhdysvalta
laiset feministit syyttivät egyptiläisfeministejä liiallisista nationalistisista paino
tuksista, mutta unohtivat, että he saattoivat itse pitää samanaikaisesti omat
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kansalliset etunsa taattuina. Ruppin mukaan kaikki feminismit pohjautuvat 
viime kädessä nationalismiin. Hänen mukaansa eri maiden "kansalliset” femi
nismit eroavat toisistaan siltä osin, milloin ne missäkin maassa tulivat esiin 
suhteessa kansallisen autonomian turvaamiseen.

Länsimaiden ja kehitysmaiden feministien kansainvälisiä keskustelu
yhteyksiä ovat viime vuosikymmeninä hankaloittaneet lisäksi myös muun 
muassa erilaiset näkemykset kansallisiin yhteisöihin kuulumisesta. Nira Yuval- 
Davisin (1997) mukaan monille länsimaiden feministeille naisten vapautumi
nen on ollut feministisen liikkeen ensisijainen tai jopa ainoa päämäärä. Tähän 
taas kehitysmaiden feministit ovat vastanneet, että niin kauan kuin heidän 
kansansa ci ole vapaa, ei ole mielekästä puhua vain naisten vapauttamisesta: 
kuinka he voisivat saavuttaa tasa-arvon mieskansalaistensa kanssa, kun mie
hetkin ovat alistettuja?

Monet yhdysvaltalaiset ja brittifeministit ovat olleet Virginia VVoolfin kans
sa yhtä mieltä siitä, ettei heillä naisina ole isänmaata. Monet feministiaklivistit 
ovatkin ottaneet osaa hallitustensa vastaiseen poliittiseen toimintaan, kuten 
Vietnamin sodan vastaiseen liikkeeseen, kansalaisoikeusliikkeeseen, antikolo- 
nialistiseen toimintaan ja myöhemmin naisten rauhanliikkeeseen. Tämä on 
luonut kehitysmaiden ja länsimaiden feministeille hyvinkin erilaisia näkemyk
siä siitä, mikä on yksittäisen naisten ja heidän yhteisöjensä suhde tai naisten 
suhde maansa hallitukseen. (Yuval-Davis 1997.)

Uudenlaista kansallisten ja etnisten yhteisöjen rajoja ylittävää ajattelua ja 
toimintaa edustavat tänä päivänä esimerkiksi Women In Black -liikkeet eri puo
lilla maailmaa. Tämä Lähi-idän heiveröisen rauhanprosessin tukemiseksi synty
nyt liike sai alkunsa, kun joukko israelilaisia ja palestiinalaisia naisia päätti 1990- 
Iuvun alkupuolella yhdessä ilmaista mielipiteensä väkivaltaisuuksien lopettami
seksi. He tekivät yhdessä banderollinsa, pukeutuivat mustiin vaatteisiin ja meni
vät hiljaisesti osoittamaan mieltään vilkkaisiin tienristeyksiin joka torstai. Näillä 
hiljaisilla, mutta paljon puhuvilla mielenosoituksilla konfliktin eri osapuolia 
edustavat naiset pyrkivät yhdistämään tai pikemminkin "ohittamaan” nationa
lismeille tyypilliset "meitä” ja "muita” toisistaan erottavat vihamieliset rajat.

Feminismit ja nationalismit ovat edelleen nykymaailmassa monin tavoin 
kietoutuneet tosiinsa. Puhe kansainvälisyydestä on sekä globaalia että paikallis
ta tasoa yhdistävässä "globaalistuvassa” maailmassa vaihtunut puheeksi trans-



nationalisuudesta, poikkikansallisuudesta. Kansainvälisen naisliikkeen piirissä 
esitettiin 1990-luvulla teesi siirtymisestä niin sanottuun toisesta aallosta kol
manteen aaltoon, joka virittää kysymyksiä poikkikansallisesta demokratiasta 
kansalaisen ja monikulttuuristuvan kansakunnan näkökulmasta.

Vaikka kansallisuudet eivät nykymaailmasta ole kadonneet, globalisaatio 
muovaaja purkaa sukupuolten järjestyksiä kansallisuuksien sisällä. Esimerkke
jä tästä ovat hyvinvointivaltion palvelujen uudelleenjärjestelyt, ylikansalliset 
seksipalvelut ja köyhyyserot. Heteroseksuaalisuuden ja komplementaarisuu- 
den varaan rakentunut kansallistettu sukupuoli on kyseenalaistumassa, analy
soivat esimerkiksi Suomineitonen hei! -teoksen toimittajat (Gordon ym. 2002).

Etnisyys ja kansallisuus osaksi fem inististä tutkim usta

Tutkijat eivät heti akateemisen feministisen tutkimuksen alkuvaiheessa kiin
nittäneet huomiota nationalismeihin, kansallisuuteen, rotuun tai etnisyyteen 
liittyviin pohdintoihin. Ajatus universaalista sisaruudesta peitti naisten väliset 
hierarkkisoivat erot.

Sisterhood is powerfitlja muut sen kaltaiset iskulauseet suuntasivat länsimai
den feministisiä liikkeitä ja tutkijoita työssään eteenpäin, mutta lähemmässä tar
kastelussa 1960- ja 1970-luvun sisaruus osoittautui vielä kuitenkin ennen kaik
kea länsimaisten valkoisten, keskiluokkaisten, etniseen valtaväestöön kuuluvien 
heteroseksuaalisten feministien sisaruudeksi. 1970- ja 1980-luvun vaihteessa 
Yhdysvaltain ja Britannian etnisiin ja rodullisiin vähemmistöihin kuuluvat fe
ministit, etenkin Black Feministii -liikkeen feministit, alkoivat ensimmäisten 
joukossa kyseenalaistaa valkoisten naisten hegemonista asemaa naisliikkeissä ja 
-tutkimuksessa. Kritiikki suuntautui länsimaisen valkoisen feministisen teorian 
ja käytäntöjen sisäistä etnosentrisyyttä ja rasismia kohtaan (Anthias & Yuval- 
Davis 1983). Pian kritiikkiin yhtyivät myös kehitysmaiden naistutkijat.

Näin käynnistyi feministisen tutkimuksen ja feminististen liikkeiden sisäi
nen kriittinen keskustelu. Samalla heräsi sekä teoreettinen että poliittinen kiin
nostus naisten välisiä hierarkkisoivia eroja kohtaan. Länsimaisessa akateemi
sessa maailmassa vahvat marxilaiset tutkimusotteet, kuten marxilainen femi
nismi, olivat toki ennenkin jäsentäneet tutkimusintressejään luokkaeron pöh-
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jalta. Sekään ci kuitenkaan tunnistanut kansallisuutta tai etnisyyttä merkittä
väksi tutkimuksen tai politiikan kategoriaksi.

Britanniassa tutkijoina työskennelleet Israelin juutalainen Nira Yuval- 
Davis ja Kyproksen kreikkalainen Floya Anthias olivat ensimmäisten joukossa 
suuntaamassa kansainvälistä feminististä keskustelua mustavalkoisesta rotu- 
asetelmasta kohti etnisyyden ja hieman myöhemmin kansallisuuden käsitteen 
käyttöönottoa tutkimuksessa ja politiikassa. Vuonna 1983 ilmestyneessä artik
kelissaan he jakoivat Black Feministn -liikkeen valkoiseen feministiseen liikkee
seen ja tutkimukseen kohdistuneen kritiikin. Samalla he halusivat kuitenkin 
laajentaa keskustelua kohti sukupuolen, etnisyyden ja luokan keskinäisten suh
teiden perusteellisempaa tarkastelua. Etnisyyden käsitteen tulkijakaksikko liitti 
niihin uiko- ja sisäpuolelle sulkeviin yhteisöllisiin rajoihin, jotka ovat yhteisen 
alkuperän ajatuksen ympärillä. Etnisyyteen liittyy heidän mukaansa myös val
ta-asetelma, jossa on kyse hallinnasta ja riippuvuudesta. Ele muistuttivat, että 
myös etnisellä enemmistöllä on etninen tausta siinä missä vähemmistölläkin.

Britanniassa asuessaan molemmat tutkijat kuuluivat etnisiin vähemmistöi
hin. Synnyinmaissaan heidän omat etniset yhteisönsä olivat puolestaan raken
tuneet jyrkkien ja jopa vihamielisten ulossulkevien mekanismien varaan (juu
talaiset ja palestiinalaiset; Kyproksen kreikkalaiset ja turkkilaiset). Etnisyyden 
kategorian huomioiminen tutkimuksessa ja politiikassa auttoi maahanmuut
taja- ja etnisiin vähemmistöihin kuuluvien naisten näkyväksi tekemisessä ja 
heidän yhteiskunnallisen asemansa problematisoinnissa.

1980-luvulla sukupuolijakoa yleensä sekä naisten ja valtion suhdetta erityi
sesti käsittelevä feministinen tutkimuskirjallisuus lisääntyi nopeasti. Esimer
kiksi sosialistinen feministinen tutkimus painotti politiikan vaikutusta naisten 
yhteiskunnallisen aseman rakentumiseen. Verotus, hyvinvointipalvelut ynnä 
muut määrittelivät naiset vaimoiksi, äideiksi ja työntekijöiksi. Naisia kuitenkin 
tarkasteltiin usein homogeenisena ryhmänä tai hierarkkisoivista eroista huo
mioitiin lähinnä luokkaan, seksuaalisuuteen, ikään tai perhetilanteeseen liitty
neet erot. Etnisyyteen ja kansallisuuteen ci sen sijaan juurikaan kiinnitetty huo
mioita. Ylipäätään ei myöskään tarkasteltu esimerkiksi sitä, kuinka naiset itse 
vaikuttivat ja kuinka heihin toisaalta muilla tavoin vaikuttivat kansalliset ja et
niset prosessitpa sitä, miten nämä prosessit olivat yhteydessä valtioon.



Näitä kysymyksiä nosti kansainvälisesti esiin vuonna 1989 julkaistu ja sit
temmin feministisen nationalismitutkimuksen erääksi klassikoksi noussut 
Yuval-Davisin ja Anthiasin toimittama artikkelikokoelma Women -  Nation -  
State. Erityiset kirjan johdantoartikkelissa esittämät naisten viisi "kansallista 
tehtävää” ovat laajasti inspiroineet feministitutkijoita tarkastelemaan naisen 
suhdetta kansakuntaan ja valtioon.

Yuval-Davisin ja Anthiaksen mukaan naiset osallistuvat etniseen ja kansal
liseen kehitykseen lähinnä viidellä tavalla. Näitä tapoja ovat etnisten yhteisöjen 
jatkuvuuden takaaminen biologisen uusintamistyön avulla, etnisten tai kansal
listen yhteisöjen rajojen uusinlaminen, aktiivinen kansallisen kulttuurin välit
täminen ja tuottaminen, etnisten tai kansallisten erojen symboloiminen sekä

KUVA 7: Vieraiden m iesten uhkaama viaton ne ito  herättää vahvoja tunte ita.

Fem inistit ja nationa lism itu tk im us



KÄSITTEITÄ. TEORIOITA JA TULKINTOJA

osallistuminen kansallisiin, taloudellisiin, poliittisiin ja sotilaallisiin kamppai
luihin.

Monien muiden feminististen nationalismitutkijoiden tavoin myös Yuval- 
Davis ja Anthias ovat korostaneet, että naisilla on merkittäviä rooleja kansallis
ten yhteisöjen ja valtioiden tuottamisessa. Tämä tuottaminen käsittää muita
kin asioita kuin vain yhteisön uusien jäsenien synnyttämisen. Eräs naisien kes
keinen tehtävä liiti)')' esimerkiksi kansallisen kulttuurin ja traditioiden luotta
miseen ja välittämiseen. Yksilön subjektiivisuuden rakentuminen saa perus
tansa ja muotoutuu pitkälti jo varhaislapsuudessa, jolloin lapselle välitetyt yh
teisöä koskevat myytit, symbolit ja identifioinnin kohteet juurtuvat syvälle hä
nen elämänkatsomukseensa. Varhaislapsuudessa myös opitaan äidinkieli, 
maistetaan ruokia ja opitaan muita elämäntavan muotoja. Lasten hoitoja kas
vatus ovat tavallisesti äitien tai muiden naisten vastuulla.

Naisten kansallisiin tehtäviin kuuluu myös kansallisuuksien välisten rajo
jen uusintaminen. Tämä tulee näkyviin erityisesti kansallisten ja etnisten tyh
mien välisten avio- ja seksisuhteiden sääntelyssä. Lisäksi naiset symboloivat 
usein myös kansallisia eroja, kuten Suomi-neito esitetään Suomen ja Marianne 
Ranskan symbolina. Naiset myös osallistuvat aktiivisesti kansallisiin, taloudel
lisiin, poliittisiin ja sotilaallisiin kamppailuihin.

Yuval-Davisin ja Anthiasin naisten kansakunnallisten tehtävien jäsennystä 
on naistutkimuksessa kritisoitu ja kehitetty uudelleen. Jako herättää myös ky
symyksen siitä, mitkä ovat miehen tehtävät kansakunnassa.

Sukupuoliero ja seksuaalisuus kansakuntien rakennusaineina

Viime vuosikymmeninä nationalismitutkijat ovat olleet kiinnostuneita siitä, 
miten modernit valtiot ja kansakunnat ovat rakentuneet 1700-luvun lopulta 
lähtien. 1700-luvun lopulla länsimainen porvarillinen keskiluokka nimittäin 
nousi kansallisvaltioiden ja modernien yhteiskuntien rakennusprojektien etu
joukoksi. Sukupuolieroon perustuva jako yksityiseen ja julkiseen elämänpiiriin 
oli keskeinen länsimaisissa modernien kansakuntien rakennushankkeissa, sillä 
naiset ja miehet omaksuvat kansallisten traditioiden mukaisesti kasvatettuina 
poikina ja tyttöinä kansalaisuuteen liittyviä käsityksiä itsestään ja yhteisöstään.



Näihin käsityksiin puolestaan sisältyy tiettyjä odotuksia ja vaatimuksia.
Kirjan alkupuolella esitellyistä tutkijoista esimerkiksi Ernst Gellncr ja 

Anthony D. Smith ovat korostaneet intellektuellien -  yleensä miesten -  kes
keistä asemaa nationalististen ideologioiden luomisessa ja uudelleen tuottami
sessa. Heidän mukaansa erityisesti hegemonisesta älymystöstä ja valtiokoneis
tosta ulossuljettujen alistettujen yhteisöjen älymystön jäsenet "löysivät uudel
leen” kansakunnan kollektiiviset muistot ja muuttivat kansan suullisen traditi
on ja kielet kirjoitetuiksi. Lisäksi he hahmottelivat kauaksi myyttiseen tai his
torialliseen menneisyyteen "kansallisen kultakauden”, jonka uudelleen raken
tamisesta tuli nationalististen pyrkimysten perusta. Toisin kuin byrokraatteja 
ja intellektuelleja, naisia on tuskin koskaan mainittu näissä teoksissa (Anthias 
ja Yuval-Davis 1992).

Sen sijaan kansakuntien ja kansalaisuuksien sukupuolittuminen näkyy ky
seisten intellektuellien tuotannossa. Esimerkiksi kansakouluissa vuosikym
menten ajan luetun Topeliuksen Maamme kirjan (1981 [ 1876]) ensilchdillä on 
mielenkiintoinen arkinen kohtaus. Siinä nainen esitetään äitinä, joka välittää 
yhteisönsä kulttuuria ja traditioita pojalleen:

"Kapusin tikapuilta maalian. Äitini oli vastikään kerinyt lampaat ja istui 
nyt portaiden edustalla, erotellen kopassaan olevat valkeat villat mustista. 
Kysyin häneltä: ”Onko kaikki tämä maa, niin kauas kuin silmä näkee, mei
dän isänmaatamme?”

Äitini sanoi: ”Istu tähän viereeni, niin sanon sinulle sen. Kaikki tämä maa, 
jonka tässä näet, ja vielä paljon sen lisäksi, on Suomenmaata. Ennen isääsi 
asuivat hänen isänsä ja esi-isänsä ei yksin tässä talossa, vaan monissa muis
sa taloissa ja monissa eri osissa maatamme. Tämä maa on heidän, ja sen 
vuoksi tämä maa on meidän isäimme maa, jonka mc, heidän lapsensa, 
olemme perinnöksi saaneet... ”

Ja niin äiti alkaa kertoa pojalleen tarinoita Suomesta ja suomalaisuudesta välit
tämällä tietoa, tapoja, myyttejä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta suomalaisena 
olemisesta ja elämisestä. Tämä traditio on varsin miehistä: /sormiaan historias
sa naiselle jää lähinnä kertojan rooli perhepiirissä, mutta historian vaikuttajat
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ja sukupolvinen ketju ovat miehisiä. Akateemisen historiallisen tiedon tuotta
jana Topelius ei naisia nähnyt. Yliopiston ovet avautuivat Suomessa naisille en
simmäistä kertaa 1870-luvulla, jolloin naisille annettiin ensimmäistä kertaa 
erivapaudella lupa opiskella yliopistossa. Vuodesta 1901 lähtien erillislupaa ei 
enää tarvittu. Vuonna 1878 yliopiston rehtorina ollut Zachris Topelius lausui 
(ks. Mustakallio 1988):

"Lupa stuula vapaasti antautua näille opinnoille on kohottava Itänen ase
maansa ja itsctictouttaan, mutta harvat tulevat tätä lupaa hyväkseen käyt
tämään. Yliopistollinen ura on aina oleva useimmille naisille vaikea. Har
voilla on sitä rohkeutta ja kestävyyttä, sitä tiedon rakkautta, jota kysytään 
sellaisella uralla, mutta sen tähden tulevat nämä harvat eteviksi. Emansi- 
peerattu nihilistinen naisylioppilas ilman uskontoa ja isänmaata olisi mei
dän maassamme miltei mahdoton, koska tapa sellaisen tuomitsisi, ja tapa 
on naisen laki. ”

Historiantutkija Anne Ollila (1990) on puolestaan summannut yhteen J. V. 
Snellmanin perhettä koskevaa ajattelua. Snellmanin mielestä perheen tärkein 
tehtävä oli tulevien kansalaisten kasvattaminen. Lapset eivät kuitenkaan olleet 
olemassa vain valtiota varten, vaan he olivat vanhemmilleen myös tae kuole
mattomuudesta. Valtion ja perheen välillä vallitsi riippuvuussuhde: perhe tar
vitsi valtiota kuten valtio tarvitsi perheitä. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että 
kun valtio suojeli perheiden omaisuutta sekä oikeuksia, perheet pitivät yllä vas
tavuoroisesti valtiota kasvattamalla lapset isänmaallisiksi ja siveellisiksi. Hyvä 
perheenisä oli Snellmanin mukaan myös hyvä kansalainen ja isänmaan ystävä, 
joka lisäksi huolehti perheen elatuksesta ja raha-asioista.

Kuitenkin lasten kasvatus oli ensisijaisesti naisen vastuulla. Snellman piti 
lasten kasvatusta naisen luonnollisena tehtävänä, koska nainen halusi onnea. 
Perhe on naiselle päämäärä, mutta mies säilyttää subjektiivisen vapautensa ja 
hänellä on velvollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa ja valtiossa. Tämän työnja
on mukaisesti nainen edustaa perhettä kansalaisyhteiskunnassa ja naisen teh
tävä on huolehtia kodista. Naisen rooli kasvattajana oli Snellmanille riittävä 
peruste naisten kouluttamiseen: naisia oli sivistettävä juuri siksi, että heistä tu
lee perheenäitejä ja uusien kansalaisten kasvattajia.



Snellmanin oppi-isä G. VV. F. Hegel oli niin ikään ilmaissut käsityksensä 
naisten kyvyistä rakastaa, hoivata, kasvattaa ja kouluttaa. Hegel kuitenkin väit
ti, että juuri sen vuoksi naiset täytyi sulkea ulos julkisesta kansalaisuudesta. 
Tunteen, halun ja ruumiin huoltajina he kuuluivat yksityiselämän piiriin. Jul
kisuus oli näin yksinomaan varattu miehille tilaksi, jota määritti rationaalinen 
ja puolueeton harkinta. Ajatus ei sinänsä ollut uusi. Esimerkiksi Carole Pate- 
manin mukaan jo antiikin ajoista lähtien poliittista elämää on pidetty -  vapai
den miesten keskuudessa -  välttämättömyyden, ruumiin, seksuaalisen intohi
mon ja syntymän maallisen maailman vastapuolena.

Historiantutkija Irma Sulkunen (ks. esim. 1987; 1991; 1995) on suomalais
ta raittius-ja naisliikettä käsittelevissä tutkimuksissaan tarkastellut muun mu
assa kansakunnan ja kansallisvaltion sukupuolistumista sekä naisten toimintaa 
ja naiseuteen liitettyjä merkityksiä suomalaisessa nationalismissa. Sulkusen esi
tys suomalaisesta sukupuolten maailmojen erkaantumisesta ja kaksijakoisesta 
kansalaisuudesta tuo näkyviin suomalaisen modernin kansakunnan syntyyn 
liittyneen sukupuolittamisen.

Virginia VVoolfin ajattelun vastaisesti moniksi naisjärjestöiksi muotoutu
nut ja monilla tavoin ristikkäin verkottunut varhainen suomalainen keskiluok
kainen naisliike koki vahvasti, että naisilla oli isänmaa, jonka puolesta sekä 
naisten että miesten tuli toimia omilla aloillaan. Tämä naisliike piti uudenlaista 
naiskansalaisuudcn määrittelyä keskeisenä, edistyksellisenä tehtävänään. Nais
liike irrotti naisen miehen vastakohdaksi, täytti hänet uusilla sosiaalisilla nai- 
sellisuusmääreillä ja sitoi tämän "tosinaisen” naiskansalaisuudcn kasvun ja 
elinkelpoisuuden tarkasti rajattuun yksityiseen elämänpiiriin. Samalla naisliike 
rikkoi maalaisyhteiskunnassa vallinneen miesten ja naisten maailmojen muo
dostaman ykseyden ja erottamattomuuden halkaisemalla feminiinisen ja mas
kuliinisen ennen tuntemattomiin ja emansipatorisina pidettyihin yksityisen ja 
julkisen toisiaan koskemattomiin elämänpiireihin.

Uusi naiskansalaiscn ideaali tiivistyi äidillisyyteen, uhrautuvuuteen ja toi
meliaisuuteen. Nainen ei toki ilmesty kuvaan yksin, vaan hänen ominaispiir
teenä jäsentyvät raittiin, ahkeran ja säästäväisen miehen erottamattomaksi vas
tapuoleksi. Nämä yhdessä nousevat uuden kansalaisen esikuvaksi ja demo
kraattiseksi luonnehditun uuden yhteiskunnan synnyttäjiksi. Kansalaisuus siis 
sukupuolitettiin kaksijakoiseksi kansalaisuudeksi. Tässä uuden naiskansalai-
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suuden muotoilussa keskiluokkainen naisliike piti itseään etuoikeutettuna 
joukkona ja jäsensi naiskansalaisuuden hierarkkiseksi sisaruudeksi äitiys- ja 
koti-ideologian ympärille. (Ks. Sulkunen 1987.)

Uusimmassa tutkimuksessaan Sulkunen (2004) problematisoi muun 
muassa maskuliinisuutta osana Suomalaisen kirjallisuuden seuran ja suoma
laisen kansakunnan rakentumista. Tutkimuksissa on nimittäin usein tarkastel
tu miehiä siten, että sukupuoli on jätetty problematisoimatta tai tutkimuskoh
teena on niin itsestään selvästi miehet, että sukupuoli katoaa tuohon itsestään 
selvyyteen. Näin on tapahtunut esimerkiksi alkoholiongelmia, historiaa, väki
valtaa ja työelämää koskevissa tutkimuksissa, kuten suomalaisen kriittisen 
miestutkimuksen pionecreihin lukeutuva Arto Jokinen (2003) on todennut. 
Tällainen miehen sukupuolen näkemättömyys leimaa myös valtaosaa nationa- 
lismitutkimuksista niin Suomessa kuin muualla, joskin kiinnostus analysoida 
maskuliinisuuden ja seksuaalisuuden rakentumista kansakunnan keskipistee
seen on lisääntynyt. Sukupuolen, seksuaalisuuden ja kansakunnan yhteyksien 
tarkastelun pioneerikin lukeutuu muun muassa yhdysvaltalainen, syntyperäl
tään Saksalainen historiantutkija George iVtosse.

YHDYSVALTALAINEN HISTORIANTUTKIJA G e o r g e  L. M o s s e  ( 1 9 1 8 - 1 9 9 9 )  on la a ja s s a  

tu o ta n n o s s a a n  tu tk inu t m u u n  m u a s s a  fa s is m in  s e k ä  n a ts i-id e o lo g ia n  ja  -ku lttuurin  

s u h d e tta  s u k u p u o le e n  ja  (h o m o )s e k s u a a lis u u te e n . H itle rin  v a lta a n n o u s u n  jä lk e e n  

nuori B erliin in  ju u ta la in e n  M o s s e  lähti p e rh e in e e n  S a k s a s ta . H ä n  op is k e li s itte m m in  

h is to riaa  H a rv a rd is s a  ja  ty ö s k e n te li ne ljä n  v u o s ik y m m e n e n  a jan  h is to rian  p ro fe s s o 

rina V V isconsin in  y lio p is to s s a  Y h d y s v a llo is s a  ja  v ie ra ile v an a  p ro fe s s o rin a  H ebrew  

University o i Jerusalemissa. H ä n  otti s e k s u a a lis u u d e n  ja  m a s k u liin isu u d e n  ta rk a s 

te lun  m u k a a n  n a tio n a lis m itu tk im u k s e e n  jo  1 9 8 0 - lu v u lla  te o k s e s s a a n  Nationalism  

and Sexuality: Respectability and Abnorm al Sexuality in Modern Europe  ( 1 9 8 5 ) ,  

m in k ä  jä lk e e n  hän  on ju lk a iss u t luku is ia  a ih e tta  ko s k e v ia  tu tk im u ks ia . M o s s e n  m u is 

te lm a t Confronting H istory  ( 2 0 0 0 )  ju lka is tiin  h ä n e n  k u o le m a n s a  jä lk e e n . L G B T -tu t-  

k im u k s e n  (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) p io n e e re ih in  lu k e u tu v a  M o s s e  

te s ta m e n tt is i v a ro ja  A m s te rd a m in  y lio p is to lle , jo n n e  p e ru s te ttiin  G e o r g e  M o s s e n  

s ä ä tiö  e d is tä m ä ä n  a la n  tie te e llis tä  tu tk im u sta .



Mosse (1985) analysoi etupäässä saksalaisen ja brittiläisen kulttuurihistorialli
sen lähdeaineiston, muun muassa kaunokirjallisten ja lääke- ja oikeustieteellis
ten tekstien sekä taideteosten, valossa 1800-luvun alun nousevan porvarillisen 
keskiluokan moraalikäsitysten ja nationalismin liittoa. Tämä liitto kunnialli- 
suuskäsityksinecn sukupuoliin menestyksekkäästi kansakunnan ja teki tästä ja
osta kansakunnan perustan. Kansakunnassa jokaisella oli oma paikkansa. 
Miesten tehtävät liittyivät julkisuuteen ja teollisuuden kehittymiseen, kun taas 
naisten tuli toimia modernisoituvassakin yhteiskunnassa lähinnä yksityiselä
mässä, traditioiden välittäjänä. Nainen -  usein samalla syytettynä pinnallisuu
desta ja kevytmielisyydestä -  idealisoitiin moraalin, yksityisen ja julkisen järjes
tyksen vartijaksi. Hän oli perinteisen järjestyksen vartija, tradition välittäjä sekä 
uusien kansalaisten synnyttäjä ja kasvattaja.

Mossen mukaan miehestä ja miehisyydestä sen sijaan tehtiin erilaisten 
kulttuuria ja politiikkaa käsitelleiden sekä tekstien kuin myös taideteosten voi
min kansakunnan ja yhteiskunnan perusta, ydin. Nationalismi omaksui ide- 
aalikseen miehen, mieskuntoisuuden ja miehisen käytöksen ja rakensi kansal
lisen stereotypian tämän ympärille. Innoittajana toimi Mossen mukaan erityi
sesti antiikin miesihanne, josta pyrittiin poistamaan homoeroottisuuteen viit- 
taavat piirteet, kuitenkaan täysin onnistumatta. Miehen seksuaalisuutta tuli
kin kontrolloida ja samalla ohjata miehinen intohimo korkeampia, kansallisia 
päämääriä varten. Lääketieteen auktoriteetin avulla erityisesti homoseksuaalit 
ja masturboijat leimattiin epänormaaleiksi, koska he eivät kyenneet kontrol
loimaan seksuaalisuuttaan eivätkä siten kuuluneet kansakunnan miehiseen 
ytimeen. Siinä missä kristillinen kirkko oli aikaisemmin tuominnut vain itse 
homoseksuaalisen aktin, 1800-luvun alussa erityisesti uuden tieteenalan oi
keuslääketieteen auktoriteetilla homoseksuaalinen mies leimattiin fyysisesti ja 
psyykkisesti sairaaksi. Naisten homoseksuaalisuutta ei Mossen mukaan juuri
kaan edes tunnistettu. Normaalin ja epänormaalin seksuaalisuuden määrittä
minen ja tämän normalisoinnin toimeenpano olivat olennainen osa keski
luokkaisen moraalikäsitysten ja nationalismin liittoa, jonka jälkikaikuja voi
daan edelleen havaita nykymaailman moraalikäsityksistä, Mosse esittää.

Kansakuntien rakentaminen ja siihen liittyvä sukupuolta ja seksuaalisuutta 
normalisoimaan pyrkivät piirteet ei ole pelkästään historiaa. Yhä nykyäänkin 
kansallisuudella peitetään ihmisten välisiä eroja ja toisaalta suljetaan joitain ih
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misryhmiä ulos kansallisesta yhteisöstä. Toisia ryhmiä unohdetaan ja toisia 
idealisoidaan. Kansakunnan jäsenet ovat olleet ja ovat edelleen suostuttelun, 
idealisoinnin, leimaamisen, integroinnin ja ulossulkemisen kohteena. Tämän 
kirjan lukemisen ohessa voikin samalla pohtia, millaisia määreitä "hyvälle” tai 
"huonolle” suomalaiselle nais- ja mieskansalaisille yhä nykyään annetaan.

Feministisen nationalismitutkimuksen teemoja

Feministisen nationalismitutkimuksen tuloksia on viime vuosina julkaistu pal
jon, ja niistä on käyty monia akateemisia keskusteluja. Suurin osa tutkimukses
ta painottuu 1900-lukuun ja erityisesti vuosituhannen vaihteen nationalismien 
sukupuolittuneisuuden analyysiin. Laajoja nationalismeihin liittyviä feministi- 
tutkijoiden keskusteluja käydään muun muassa postkolonialismista ja postso- 
sialismista sekä aseellisten konfliktien sukupuolittuneista vaikutuksista. Myös 
varhaisempi, modernin kansallisvaltion syntyyn liittyvä nation building -tutki
mus on luonut oman akateemisen keskusteluyhteytensä erimaalaisten tutkijoi
den välille (ks. esim. Blom ym. 2000).

Tutkimuskohteena nationalismi ajankohtaistui entisestään 1900-luvun lo
pun tapahtumien johdosta. 1980-luvun puolivälistä käynnistyneet Neuvosto
liiton ja Itä-Euroopan kansandemokratioiden hajoamisprosessit ja uudelleen- 
itsenäistymiset toivat nationalismien monet, sukupuolittuneetkin muodot 
niin kansainvälisen median kuin kansalaisten, tutkijoiden ja politiikkojen tie
toisuuteen. Esimerkiksi 1990-luvun alussa Balkanilla tilanne kärjistyi etnis- 
kansallisiksi aseellisiksi konflikteiksi, joissa kansallistetusta sukupuolesta ja 
seksuaalisuudesta tuli laajamittaisesti käytetty sodankäynnin väline. Sotahisto
rian synkimpiin lukuihin ja tabuihin kuuluvasta sodankäynnin muodosta, so- 
taraiskauksen uhriksi joutumisesta, tuli todellisuutta tuhansille naisille ja myös 
joukolle miehiä. Raiskauksen uhrien rohkeus tuoda kokemuksensa julkisuu
teen pakotti vihdoin kansainvälisen yhteisön ja oikeuden tunnustamaan sota- 
raiskauksen aseman kansainvälisessä rikosoikeudessa.

Viime vuosien etniset, kansalliset ja uskonnolliset konfliktit vaativat esi
merkiksi Nira Yuval-Davisin mukaan kiireellisesti sellaisten tutkimusten teke
mistä, joilla voitaisiin lisätä etnisten ja kansallisten kehityskulkujen ja niiden



sukupuolispesifisten vaikutusten tunnistamista ja ymmärrystä. Eräs kansain
välisten feminististen järjestöjen ja tutkimuksen yhteinen aikaansaannos on 
aseellisten konfliktien sukupuolittuneiden käytäntöjen näkyväksi tekeminen, 
jonka ansiosta YK:ssakin vihdoin tunnustettiin aseellisten konfliktien suku- 
puolittuneet vaikutukset. Tämän kehityksen eräänä välietappina voidaan pitää 
YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa 1325 "Naiset, rauha ja turvalli
suus” vuodelta 2000.

Vaikka osa naistutkijoista pitää naistutkimukseen usein liitettyä yhteiskun
nallista ja poliittista ulottuvuutta epäkiinnostavana tai ongelmallisena, monet 
kansainvälisesti tunnetut feministi-nationalismitutkijat ovat myös kansalais
aktivisteja. Esimerkiksi brittiläinen sosiologi Cynthia Cockburn (1998) on sel
keästi ilmaissut olevansa sitoutunut feministiseen liikkeeseen ja etnis-kansalli- 
sissa aseellisissa konflikteissa elävien naisten rauhanponnisteluihin. Hän on 
elänyt tutkimuskohteidensa arjessa mukana muun muassa Pohjois-Irlannissa, 
Bosniassa ja Lähi-idässä. Cockburn on korostanut tarvetta kehittää ajattelun 
välineiksi käsitteitä, jotka heijastavat todellisuutta ja palvelevat käytännön ta
voitteita. Näin hän tulee yhdistäneeksi politiikan ja tutkimuksen.

Suomalainen feministinen nationalism itutkimus

Akateemiset feministiset tutkimusotteet omaksuttiin Suomessa 1970- ja 1980- 
luvun vaihteessa. Tällöin käynnistyi akateemisen naistutkimuksen asteittainen 
institutionalisoituminen suomalaiseen tiedemaailmaan sekä vuoropuhelu 
kansallisten ja kansainvälisten tiedeyhteisöjen kanssa. Toisin kuin monissa 
muissa maissa, esimerkiksi Pohjoismaissa, Suomessa naistutkimus ei ole synty
nyt feministisen poliittisen toiminnan pohjalta. Yliopistollisesta naistutkimuk
sesta on tullut yksi keskeisimpiä feministisen liikehdinnän muotoja Suomessa 
(Koivunen 1995). Vuosituhannen vaihteen suomalainen naistutkimus ja nais
liikkeet ovat ehkä aikaisempia vuosikymmeniä enemmän yhteydessä toisiinsa. 
Tämä koskee ainakin yksittäisiä naistutkijoita, jotka toimivat sekä tutkijoina 
että kansalaisaktivisteina.

Vaikka akateemisen naistutkimuksen katsotaankin käynnistyneet Suomes
sa noin kolmisenkymmentä vuotta sitten, on syytä kuitenkin muistaa, että su
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kupuolta problematisoivan kirjoittamisen ja tutkimisen traditio oli kuitenkin 
ollut olemassa jo ainakin sata vuotta aikaisemmin. Suomalaiset kirjoittavat 
naiset olivat tuolloin kirjoituksissaan ja tutkimuksissaan problematisoineet, 
analysoineet ja telineet näkyväksi sukupuoleen, naisten ja miesten yhteiskun
nalliseen ja kansakunnalliseen asemaan liittyviä kysymyksiä (Katainen ym. 
2004). Monilla varhaisilla suomalaisilla tutkijanaisilla oli tuolloin myös vahvat 
yhteydet aikakauden naisliikkeisiin.

Viimeisen parin vuosikymmenen aikana ja etenkin 1990-luvulta alkaen 
Suomessakin on julkaistu lukuisia eri alojen tutkimuksia, jotka tavalla tai toi
sella tarkastelevat tutkimuskohdettaan nationalismitutkimuksen feministisille 
analyyseille tyypillisen ottein. Suuri osa näistä tutkimuksesta on keskittynyt 
suomalaisuuden rakentumisen tarkasteluun: kansallisuutena ja kansalaisuute
na sekä historiallisissa että nykyaikaan liittyvissä yhteyksissä. Suomalaiset nais
tutkijat ovat myös keskustelleet kriittisesti naistutkimuksen ja -tutkijoiden na
tionalismista ja suomalaisuussitoumuksista (ks. esim. Koivunen 1998; Parvik- 
ko 1998).

Naistutkijat ovat esimerkiksi tutkineet cri-ikäisten ja eri sukupuolta olevien 
suomalaisten keskuudessa sitä, millaisia merkityksiä suomalaiset nykyään an
tavat kansallisuudelleen. Vuosituhannen vaihteen suomalaiseen feministiseen 
nationalismitutkimukseen johdattaa esimerkiksi sukupuolen ja kansallisuuden 
tutkijaverkosto Katajattaren vuonna 2002 julkaisemaan artikkelikokoelma 
Suomineitonen hei! Kansallisuuden sukupuoli (Gordon ym. 2002). Kirjassa etsi
tään vastauksia muun muassa siihen, onko suomalaisuudella sukupuolta ja mi
ten kansallisuus ja sukupuoli kietoutuvat toisiinsa. Kirjoittajat toteavat, että 
suomalaisuuden on ajateltu olevan jotakin sellaista, joka liittyy kaikkiin "mei
hin”. Vaikka käsitettä suomalainen käytetään molemmista sukupuolista, suo
malaisuus ja kansallisuus sukupuolittuvat jatkuvasti. Tekijät muistuttavat 
myös, ettei kansallisuutta ole mielekästä tarkastella vain erojen pohjalta. Kan
sallisuus on yksi keskeisistä tavoista rakentaa yhteisyyttä erojen päälle.

Etnisyyteen ja feminismiin liittynyt keskustelu ei ajankohtaistunut Suo
messa vielä 1980-luvulla, jolloin anglo-saksisissa maissa Black Feminism -liike 
toi tuolloisten naisliikkeiden etnosentrisyyttä ja rasismia esiin. Samaan aikaan 
esimerkiksi historia-alan tutkimuksissa suomalaisnaisten välisiä eroja tarkas
teltiin etenkin luokkaerosta käsin. Suomessakin etnisyys on noussut feministi



sen nationalismitutkimuksen teemaksi. Vuosituhannen vaihteen monikult- 
tuuristuvassa Suomessa etnisyyteen ja rasismiin liittyvä keskustelu on ajankoh
taistunut. Rasismilla ja nationalismilla on yhteytensä myös Suomessa, vaikkei 
Suomi olekaan ollut siirtomaavalta eikä suomalainen feminismikään ole rasis
min ulkopuolella. Tieteen ja taiteen sekä sukupuolen, etnisyyden ja kansalli
suuden rajoja työstettiin uudella tavalla esimerkiksi Kassandra 2000-taiteen ja 
tieteen tutkimushankkeessa, jonka tavoitteena oli luoda uutta suomalaisuutta 
yli kulttuurirajojen. Monivuotinen hanke on osittain jo päättynyt, mutta työ 
jatkuu.1

1 Tiissä luvussa on käytetty seuraavaa kirjallisuutta: Airaksinen & Ripatti 1999; Anthias & 
Yuval-Davis 1983; Anthias & Yuval-Davis 1989; Anthias & Yuval-Davis 1992; Blom ym. 2000; 
Bryceson & Vuorela 2002; Clayhills 1991; Cockburn 1998; Enloe 1989; Gordon ym. 2 0 0 0 ; 
Gordon & Lahclma 2002; Gordon ym. 2002; |ayawardena 1986; jokinen 2003; juntti 1998; 
luntti (ei vuosilukua); Kaplan 1997; Katainen 2004; Keränen 1998; Kettunen 2003; Koivunen 
1995; Koivunen 1998; Koivunen 2003; Koivunen & Liljeström 1996; Komulainen 2001; 
Komulainen 2002; Lempiäinen 2003; Mayer 2000; McClintock 1993; McClintock 1995; 
Mossc 1985; Ollila 1990; Ollila 1993; Parker ym. 1992; Parvikko 1998; Pcttman 2000; Pulkki
nen 1987; Pulkkinen 1993; Pulkkinen 1998; Pulkkinen 2001; Radcliffc & YVcstvvood 1996; 
Uupp 1999; Saarinen 1999; Siltala 1999; Stcans 1998; Sulkunen 1986; Sulkunen 1987; Sulku- 
nen 1989; Sulkunen 1991; Sulkunen 1995; Sulkunen 2004; Urponen 2002; Valenius 1996; 
Valenius 2004; Vuorela 1999;\Valby 1996; West 1997; Woolf 1938; Yuval-Davis 1997.
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PASI IHALAINEN

Kirkko ja kansakunta 
1700-luvulla
Nationalismin synty on useimmiten liitetty yhteiskuntien uudenaikaistami
seen ja ajoitettu valistuksen aikakaudelle 1700-luvun lopulle. Monen varhais- 
moderneja länsieurooppalaisia yhteiskuntia tutkivan mielestä varhaisia kan
sallistunteen ja -tietoisuuden ilmentymiä ei kuitenkaan pitäisi tarkastella yk
sinomaan modernististen nationalismiteorioiden ehdoilla. Ennemminkin tulisi 
yrittää ymmärtää, mitä uuden ajan alun ihmiset itse tarkoittivat, kun he puhui
vat kansasta, kansakunnasta ja isänmaasta. Tässä luvussa modernin nationa
lismin syntyä tarkastellaan asteittaisena ilmiönä. Erityisesti pohditaan sitä, 
millaiset 1700-luvulla tapahtuneet ajattelumallien muutokset edistivät mo
dernin nationalismin syntyä.

Huhtikuun 26. päivänä vuonna 1769 Skaran piispa Andreas Forssenius nousi 
Norrköpingin tuomiokirkon saarnatuoliin puhuakseen Ruotsin kuninkaalle, 
valtaneuvostolle ja valtakunnan neljän säädyn edustajille. Poliittiset eliitit oli
vat kokoontuneet valtiopäiville päättämään kansakunnan kannalta tärkeistä 
kysymyksistä, mutta valtiopäivät avattiin perinteiseen tapaan kuuntelemalla 
pappissäädyn nimeämää valtiopäiväsaarnaajaa. Saarnaaja oli mukauttanut pu
heensa poliittiseen tilanteeseen sopivaksi ja puhui tuolla kertaa kristillisen kan
salaisen velvollisuudesta edistää isänmaanrakkautta.



Forssenius löysi isänmaanrakkaudelle lukuisia perusteita, Vanhan testa
mentin Israelista aina isänmaanrakkauden luonnollisuuteen saakka. Painavin 
peruste rakastaa Ruotsia oli kuitenkin peräisin Uudesta testamentista. Forsse
nius kysyi kuulijoiltaan: "Eikö ole selvää, että Vapahtajamme Jeesus rakasti 
isänmaataan? Eikö hänen esimerkkinsä pitäisi olla sääntö, jota meidän tulee 
noudattaa? Tietenkin sen pitäisi.” Isänmaanrakkaus oli Forsscniuksen puhees
sa jokaista Ruotsin valtakunnan asukasta koskeva uskonnollinen velvollisuus.

Forsseniuksen puhe osoittaa, miten tehokkaasti uskontoa voitiin vielä 
1700-luvulla hyödyntää kansallistunteen ilmaisemisen ja rakentamisen väli
neenä. Näin etenkin Ruotsissa, joka oli uuden ajan alun Euroopan oloissa 
poikkeuksellisen yhtenäinen valtakunta, varsinkin jos asiaa tarkastellaan valti
onkirkon jäsenyyden kannalta. Jokainen kunnon alamainen oli Ruotsissa myös 
harras luterilainen.

Tammikuussa 1770 toinen -  tällä kertaa anglikaaninen -  piispa piti vastaa
van poliittisen saarnan Britannian parlamentin ylähuoneelle. Piispa Jonathan 
Shipleyn ilmaisema käsitys brittiläisestä kansakunnasta oli jo koko lailla maal
lisempi kuin Ruotsin valtionkirkon tiedotustoiminnassaan vaalima. Shipleylle 
Britannia oli kansallisia etuja edistämään liittynyt ihmisyhteisö, jossa "vapaus 
oli aikaansaanut kaupankäynnin kehittymistä aktiivisen kansan keskuudessa” 
ja jossa kansalla oli "käytössään suuret luonnonvarat ja taidot niiden hyödyn
tämiseen”.

1700-luvun taloudellinen ja aatteellinen modernisaatio näytti luoneen brit
tien keskuuteen uudenlaista henkeä ja ymmärrystä. Britannia oli Shipleyn pu
heessa ylivertainen kaikkiin muihin ihmisyhteisöihin verrattuna ja maan ai
nutlaatuisuuden vuoksi myös kaikkien sen asukkaiden tuli "palvella, puolustaa 
ja totella” tätä kansakuntaa. Shipley meni brittiläisen kansakunnan uskonnosta 
riippumattomassa palvonnassa vieläkin pidemmälle vaatimalla, että koko ih
miskunnan tuli kunnioittaa kansakuntaa, jolle se oli tieteellisestä edistyksestä 
niin paljon velkaa. Britannia oli Shipleyn mukaan ansainnut pysyvän vaurau
den tilan ja erityisaseman kansakuntien joukossa. Shipleyn tulkinta Britannias
ta ei ollut enää kovin kaukana-modernin, 1800-luvun historiasta tutun natio
nalismin perusoletuksista.

Nationalismin tutkimuksessa on pitkään korostettu esimodernin ja mo
dernin ajattelun vastakkaisuutta. Ranskan vallankumousta edeltäviä viittauk-
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siä kansakuntaan ja isänmaahan on pidetty lähinnä ikivanhana patriotismina. 
Ne eivät siis olisi heijastumia jäsentyneestä kansallisesta identiteetistä, moder
nisoitumassa olevasta nationalismista puhumattakaan. Varhaismodernien 
kansallisten identiteettien merkitystä vähättelevissä tulkinnoissa ci ole kuiten
kaan riittävästi huomioitu näiden itsckäsitysten toisenlaista, uskonnolliseen 
perinteeseen nojaavaa perustaa. Reformaatiota seuranneella uskonnon "kan
sallistamisella” eli kansallisten kirkkojen perustamisella oli etenkin protestant
tisissa maissa ratkaisevan tärkeä merkitys valtioiden ja kansakuntien sekä eril
listen tunnustuksellisten ja kansallisten identiteettien muotoutumisen kannal
ta.

Jotkut tutkijat -  kuten Jonathan Clark (2000), Peter van Rooden (1999) ja 
Jonas Nordin (2000) -  ovatkin viime aikoina kiinnittäneet yhä enemmän huo
miota etnisten ryhmien ja identiteettien syvälle menneisyyteen, mahdollisesti 
aina kcskiajalle asti ulottuviin juuriin. Samalla he ovat kiinnittäneet huomiota 
myös valistuksen vuosisadalla tehtyyn kansakunnan käsitteen uudelleenmää
rittelyyn (Bell 2001; Hastings 1997; Ihalainen 2003). Esimerkiksi Philip Gorski 
(2000) on alkanut pitää kansallisten identiteettien ja nationalismin syntyä en
nemmin pitkäaikaisena kehityskulkuna kuin Ranskan vallankumouksen ai
kaansaamana yhtäkkisenä mullistuksena. Nationalismin muotoutumisen aika
na tapahtuneiden muutosten luonne on kuitenkin usein jäänyt täsmentämättä. 
Eräs syy tähän on ollut sopivan empiirisen aineiston puute.

Tässä luvussa otetaan aikaisemmassa tutkimuksessa yleensä sivuutetun läh
deryhmän eli Ruotsissa, Britanniassa ja Alankomaissa pidettyjen valtiopäivä- 
saarnojen pohjalta kantaa siihen, mitä kansakunnan käsitteelle 1700-luvun ku
luessa oikein tapahtui. Lähtöoletuksena on, että tällöin oltiin jo siirtymässä 
varhaismodernista kansallistunteesta, joka pohjautui lähinnä uskontoon ja 
monarkkiin kohdistuneeseen lojaalisuuteen, kohti modernia maallista natio
nalismia, jossa kansakunta oli olemassa monarkista ja jopa uskonnosta riippu
matta. Kansakunnan uudelleenmäärittely oli näin ollen hyvässä vauhdissa val
lankumousten aikakaudelle saavuttaessa. 1700-luvun viimeisen neljänneksen 
aikana erilaiset modernit ja varsin maalliset nationalismit saattoivatkin jo mur
tautua esiin.



Varhaismodernit kansalliset identiteetit

Yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa käytetään yleisesti kansallisen identi
teetin käsitettä, mutta 1700-luvulla tätä termiä ci kuitenkaan vielä ollut ole
massa. Pyrittäessä ymmärtämään tämän aikakauden poliittista ajattelua onkin 
syytä pohtia, antaako kansallisesta identiteetistä puhuminen oikeansuuntaisen 
kuvan 1700-luvun käsitysmaailmasta. Kansallisen identiteetin käsitteen käyttö 
saattaa nimittäin viedä harhaan, jos se luo lukijoiden mielissä kuvan modernin 
kansakunnan kaltaisesta suvereenista poliittisesta yhteisöstä, jossa poliittisen 
vallan katsotaan olevan lähtöisin kansasta, jossa kansakunta sinänsä on ihailun 
kohde ja jossa uskonnon merkitys kansallisen ajattelun kannalta on marginaa
linen.

Historiantutkijoiden keskuudessa kansallisen identiteetin käsitettä on käy
tetty joskus varsin kritiikittömästikin csiteollisten yhteiskuntien kuvaamiseen. 
Kansallisen identiteetin merkkejä on löydetty esimerkiksi Englannista aina var
haiselta keskiajalta lähtien (Greenfeld 1992; Hastings 1997). On myös esitetty, 
ettei esimerkiksi 1600-luvun ruotsalainen kansallinen identiteetti eronnut 
1800-luvulle tyypillisestä nationalismista muutoin kuin intensiteetiltään 
(Nordin 2000). Jotkut tutkijat ovat katsoneet nationalismin käsitettä voitavan 
aivan hyvin käyttää myös uuden ajan alkua tutkittaessa, koska kansakunnasta 
puhuttaessa oli pohjimmiltaan kysymys samasta ilmiöstä (Gorski 2000).

Toiset tutkijat ovat puolestaan kyseenalaistaneet identiteetin ja nationalis
min käsitteiden viljelyn toteamalla, että ne eivät olisi olleet ymmärrettäviä uu
den ajan alun ihmisten näkökulmasta. Näiden tutkijoiden mukaan kansallisen 
identiteetin olemassaoloa ja sen kattavuutta ei voida pitää selviönä vaan asia on 
aina erikseen todistettava (ks. esim. Claydon & McBride 1998; Kidd 1999). 
Varsinkin 1800-lukua tutkivat ovat epäilleet, ettei kattavaa kollektiivista iden
titeettiä voinut olla lainkaan olemassa ennen yleisen asevelvollisuuden ja kan
sakoulun kaltaisten yhtenäistävien maallisten instituutioiden syntyä. Heidän 
näkemyksensä mukaan uuden ajan alun valtioilla ei yksinkertaisesti ollut re
sursseja rakentaa voimakasta, kaikki maan asukkaat piiriinsä sulkevaa kansal
lista identiteettiä.

Kansallisesta identiteetistä puhuminen varhaismoderneja yhteiskuntia ku
vattaessa vaatiikin käsitteen määrittelyä ja siihen liittyvien rajoitusten ja virhe-
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tulkintojen tiedostamista. Aikalaismateriaalista lähtöisin olevia havaintoja on 
verrattava modernissa yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa käytettyyn kan
sallisen identiteetin käsitteeseen. Samalla on myös täsmennettävä, miltä osin 
kansallisen identiteetin käsite todella kuvaa luotettavasti myös sitä länsieu
rooppalaista kansallisuusajattelua, jota esiintyi ennen vallankumousten aika
kautta. Näin vältytään epäajanmukaisilta tulkinnoilta.

Vaikka tavoitteena onkin ylittää kuilu katkosta korostavien modernistien ja 
jatkuvuutta painottavien perennialistien välillä, 1700-luvun ajattelua ci pidä 
pyrkiä väkisin sovittamaan tämän päivän yhteiskuntatieteiden käyttämiin ana
lyyttisiin kategorioihin. Sen sijaan tarkoituksena on rekonstruoida ja analysoida 
aikalaisten itsensä käyttämiä kansakunnan käsitteitä ja niihin liitettyjä merkityk
siä. Tavoitteena on päästä perille siitä, mitä aikalaiset itse oikein tarkoittivat pu
huessaan isänmaasta ja kansakunnasta. Lähteiden rajallisuuden vuoksi kyse on 
tietenkin lähinnä koulutettujen säätyjen jäsenistä. Kansakunnan käsitettä mää
riteltiin harvoin suorasanaisesti, mutta siihen liitettyjä vaihtoehtoisia merkityk
siä voidaan erilaisten lähdeaineistojen avulla kuitenkin selvittää.

Jotkin 1700-luvun kansallisuusajattelun piirteet voidaan epäilemättä kään
tää nykytutkimuksen kielelle ja nimetä kansalliseksi identiteetiksi. Esimerkiksi 
monissa historiallisissa lähteissä ilmenevä tietoisuus kansallisen poliittisen yh
teisön olemassaolosta, tunne kansakunnan yhteisen hyvän edistämisen tärkey
destä (nationalsense; nationalspirit) ja kansanluonteen (nationalcliaracter, na
tional genius) käsite, joka tuli suosituksi vuosisadan puolivälissä muiden muas
sa valistusfilosofi Montesquieun vaikutuksesta, kertovat jonkinlaisen kansalli
sen itseymmärryksen olemassaolosta (Smith 1991).

Kansallisen identiteetin pohjana olivat vielä 1700-luvun alkupuolella en
nen muuta yhteinen hallitsija ja valtakunnan virallinen kirkko, jonka piiriin 
kaikkien kunnon alamaisten tuli ainakin periaatteessa kuulua. Jäsenyys tässä 
uskonnollisessa yhteisössä loi yhteisyyden tunnetta maan asukkaiden keskuu
teen ja toimi siten positiivisen kansallisen identifikaation lähteenä. Valtionkir
kon papisto opetti uskonnollisen julistuksensa yhteydessä maan asukkaille 
myös kansakunnan viralliset ja kaikille asukkaille periaatteessa yhteiset poliit
tiset perusarvot, joihin isänmaanrakkaus elimellisesti kuului. Papit loivat pu
heissaan kuvaa kansakunnan yhteisestä menneisyydestä, johon kirkon oma 
historia usein kietoutui tiiviisti.



Toisaalta kansallisen kirkon tiedotustoiminta saattoi olla voimakas väline 
muista uskontokunnista ja kansakunnista erottautumisen ilmaisemiseen. Oli 
tavanomaista ajatella, että omalla kansakunnalla — erityisesti protestanttisissa 
maissa-oli hallussaan ainoa oikea oppi, joka naapurikansoilta puuttui tai jota 
nämä harjoittivat enemmän tai vähemmän vääristyneellä tavalla. Kansakunta 
katsoi olevansa uskonnoltaan ainutlaatuinen. Valtionkirkon jäsenyys oli omi
aan erottamaan asukkaiden enemmistön muista, vieraiksi katsotuista uskon
nollisista suuntauksista, olivatpa nämä sitten uiko- tai kotimaisia. Valtionkirk
koon kuulumattomat suljettiin helposti myös kansallisen poliittisen yhteisön 
ulkopuolelle.

Uskonto saattoi näin toimia niin positiivisen kuin negatiivisenkin kansalli
sen identifikaation lähteenä. Se oli kuitenkin sikäli kaksiteräinen miekka, että 
se saattoi samaan aikaan toisaalta vahvistaa ja toisaalta heikentää kansallisen 
identiteetin yhtenäisyyttä. Uskonnon vaikutus riippui pitkälti siitä, kuinka yh
tenäinen tai monimuotoinen maan väestö uskonnon kannalta oli, ja siitä, 
kuinka suvaitsevainen virallinen kirkko oli. Esimerkiksi monimuotoisessa 
Alankomaissa uskonto ei voinut toimia yhtä tehokkaasti kansallisen identitee
tin luojana kuin uskonnoltaan yhtenäisessä Ruotsissa.

Uskonnon pohjalta konstruoitu varhaismoderni kansallinen identiteetti ja I 
Ranskan vallankumouksen jälkeen syntynyt moderni nationalismi erosivat toi
sistaan ennen muuta siten, ettei edellinen vielä pitänyt sisällään ajatusta kan- 
sansuvereniteetista tai puhtaasti maalliseksi ymmärretystä kansakunnasta. 
Kansaa ci siis vielä yleisesti katsottu poliittisen vallan lähteeksi, eikä kansakun
taa samassa määrin ihailtu maallisessa mielessä, uskonnosta riippumatta. Ala
maisten rotuun, kieleen tai yhteiseen kulttuuriin ei varhaismodernissa kansal
lisessa keskustelussa myöskään kiinnitetty erityisemmin huomiota. Vielä 1700- 
luvun alkupuolenkin kansallisille identiteeteille oli ennemmin tyypillistä kan
sakunnan yhteisen uskonnon, monarkkiin kohdistuneen lojaalisuuden ja 
maan asukkaiden yhteisen historiallisen taustan korostaminen (Kidd 1999; 
Clark 2000).

Kansansuvereniteettiajattelun marginaalisuus ei kuitenkaan merkitse sitä, 
että varhaismoderneissa yhteiskunnissa olisi eletty täysin vailla kansallistun
netta. Toisin kuin modernissa nationalismissa, jossa maalliset eliitit ovat kan
sakunnan aktiivisia rakentajia, varhaismoderneissa yhteiskunnissa kansallisen
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kirkon papiston rooli kansakunnan ytimenä tai ainakin valtiovallan korosta
man virallisen kansallisen identiteetin tehokkaimpana levittäjänä oli keskei
nen. Kuten todettua, sellaiset varhaismodernille kansalliselle ajattelulle tyypil
liset piirteet kuin uskonnon, monarkian ja historian roolin korostaminen oli
vat kiinteä osa kansallisten kirkkojen opetusta.

Kansallisilla kirkoilla oli myös hallussaan aikansa tehokkaimpiin kuulunut 
tiedotusväline, saarnatuolit. Niitä voitiin erityisesti sellaisissa maissa kuin lute
rilaisen uskontopakon leimaamassa Ruotsissa ja kalvinistisessa Skotlannissa 
hyödyntää tehokkaasti valtion virallisten näkökantojen korostumiseksi kansal
le. Asiathan olivat nimittäin varmoja vasta, kun ne oli "kirkossa kuulutettu”, 
kuten suomen kielessä edelleen osuvasti todetaan. Skotlannissa presbyteerinen 
kirkko puolestaan käytti aktiivisesti kansakunta-terminologiaa jo 1640-luvun 
kriisien yhteydessä (MacDonald 1998).

Papiston rooli kansakuntien rakentajana antaa aihetta kohdistaa 1700-lu- 
vun kansallisia identiteettejä koskeva analyysi nimenomaan sen korostamiin 
käsityksiin kansakunnasta. Papisto ei tietenkään ollut poliittisen ajattelun mo
dernisaation edelläkävijä. Sen keskuudessa tapahtunut kansallisuusajaltelun 
asteittainen muuttuminen ja varsinkin kansakunnan käsitteen maallistuminen 
heijastavat kuitenkin todellisia ja yhteiskunnassa laajalle ulottuneita käsitysten 
muutoksia. Papiston puhetavan muuttuessa vastaavan asennemuutoksen voi
daan olettaa jo lyöneen läpi suuressa osassa aatteellista eliittiä. Papiston kautta 
uudet käsitykset saattoivat puolestaan levitä tehokkaasti massojen keskuuteen.

Valtiollisissa tilaisuuksissa pidetyt saarnat kertovat kansallisvaltioiden 
institutionaalisesta identiteetistä siinä muodossa kuin virallisen kirkon papisto 
sitä poliittisen vallan haltijoiden aloitteesta, heidän tuellaan ja tiukassa poliitti
sessa kontrollissaan määritteli. Niissä ilmaistu valtiollinen identiteetti heijastaa 
virallisia valtiota ja kansakuntaa koskevia arvoja, mielipiteitä ja ihanteita.

Valtiolliset saarnat kertovat jonkin verran myös kansakunnan kollektiivi
sesta identiteetistä eli niistä kansallista yhteisöä koskevista käsityksistä, joita vi
rallisen kirkon johtava papisto yhteiskunnallisena vaikuttajana kussakin maas
sa rakensi. Papiston puheet antoivat ilmauksen huomattavasti laajemmille 
kuin vain papiston omille käsityksille kansakunnan luonteesta. Kansakunnan 
tilasta puhuessaan papit päätyivät usein sanomaan sellaista, mitä heidän kuu
lijansa halusivatkin kuulla.



Kansakunnan käsitteen merkitysten muutos

Valliopäiväsaarnojen analyysin taustaksi on syytä käsitellä hieman kansakun- 
takäsitteistön merkitysmuutoksia. Latinan nnf/o-sanasta johdettu kansakunta- 
käsitteistö alkoi 1600-luvulta lähtien saada uusia poliittisia merkityksiä, kun 
sillä alettiin viitata samassa maassa syntyneisiin ihmisiin kollektiivisena ryhmä
nä. Kun kansakunnasta puhuttaessa oli vanhastaan viitattu lähinnä maassa 
asuviin vierasmaalaisiin vähemmistöihin, kansakunta hyväksyttiin nyt myös 
oman maan kansan nimitykseksi.

Ranskan- ja englanninkielisissä maissa nation tarkoitti 1700-luvulla jo 
useimmiten omaa valtiota ja yhteisen hallituksen alaisuudessa elävää väestöä, 
jota saattoi yhdistää yksi kieli ja mahdollisesti myös yhteinen syntyperä ja men
neisyys. Kansakunta käsitti maan kaikki asukkaat, vaikka selvää olikin, että vain 
osalla heistä oli varsinaista poliittista vaikutusvaltaa. Valtiolliscsti hajanaisessa 
Euroopan saksankielisessä osassa kansakunnan käsite ei voinut viitata niinkään 
valtioon. Käsite tarkoitti ennemminkin saman kulttuurin piiriin kuuluvaa 
kansaa, ja niinpä se ei ollut luonteeltaan yhtä lailla poliittinen (Bliickcrt 2000; 
Kemiläinen 1964; Schönemann 1992).

Kansakunta-terminologian käyttö yleistyi ja kansakunnan käsitteeseen lii
tetyt merkitykset muuttuivat monissa Länsi-Euroopan maissa huomattavasti 
1700-luvulla. Tällöin siirryttiin asteittain uskonnollisen maailmankuvan do
minoimasta, lähinnä Israelin malliin pohjautuneesta kansakunnan käsitteestä 
moderniin poliittiseen kansakunnan käsitteeseen. 1700-luvun osalta on syytä 
kiinnittää huomiota erityisesti uskonnon ja kansallisuusajattelun vuorovaiku
tukseen, sillä kansakunnan käsitteen saamat uudet merkitykset luotiin osittain 
vanhojen merkitysten pohjalta ja ne tulivat esille myös perinteisissä keskuste
lun muodoissa. Muutoksessa viime kädessä oli kysymys kansakunnan käsitteen 
sekularisoitumisesta eli siitä, että kansakuntaa alettiin tarkastella ei-uskonnol- 
lisista lähtökohdista käsin.

Uskonnollisen taustan merkitys käy ilmeiseksi, kun tarkastellaan 1700-lu- 
vun Ranskassa ja Saksassa tapahtuneita isänmaan ja kansakunnan käsitteiden 
merkitysten muutoksia. David A. Bell (2001) on osoittanut, että Ranskassa 
kansakuntaa määriteltiin monin lavoin uudelleen vuosien 1756-1763 sodan 
jälkeen. Tuota seitsenvuotista sotaa on pidetty ensimmäisenä sotana, jonka so-
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tarctoriikassa oi puhuttu enää vain uskontojen ja monarkkien vaan kansakun
tien välisestä konfliktista. Kansallisen terminologian käyttö lisääntyi, kun uusia 
kansallista identiteettiä luonnehtivia termejä otettiin käyttöön ja vanhoja käsit
teitä alettiin määritellä uudelleen. Patrioottisen kielen käytöstä tuli todellinen 
muoti-ilmiö myös siksi, että Rousseaun kaltaiset tunnetut valistusajattelijat 
kirjoittivat teemasta juuri noihin aikoihin.

Uudenlainen ymmärrys kansakunnan luonteesta johti vuosisadan lopulla 
jo sellaiseen maalliseen kansakunnan palvontaan, jota ilmeni Ranskan vallan
kumouksen tapahtumahistoriassa. Ranskalaiset saattoivat laulaa Marseljeesis
saan pyhästä isänmaanrakkaudesta, muuntaa pariisilaisen kirkon kansallissan- 
kareiden hautapaikaksi ja nimetä uuden tasavaltalaisen edustuslaitoksensa 
kansalliskokoukseksi.

Kansakuntakäsitysten muutokset liittyivät Bellin mukaan uskonnon yh
teiskunnallista roolia koskevien käsitysten muutoksiin. Uskontoa oltiin 1700- 
luvulla rajaamassa poliittisen ajattelun ulkopuolelle. Uusilla tai uudelleen mää
ritellyillä kansakunnan käsitteillä oli kuitenkin edelleen yhteys uskontoon, sillä 
kansallinen ajattelu nojasi katoliselle kirkolle tyypillisten ajattelumallien ja toi
mintastrategioiden jäljittelyyn. Esimerkkeinä tällaisesta jäljittelystä voidaan 
mainita kansallisten merkkimiesten nostaminen pyhimysten asemaan, saar
naajien lähettäminen provinsseihin levittämään ilosanomaa uudelleen synty
neestä kansakunnasta ja kansallisten vuosipäivien juhlistaminen uskonnollisia 
kulkueita jäljittelevillä paraateilla.

Ranskalainen nationalismi saattoi siis Bellin mukaan rakentua perinteisen 
uskonnollisuuden tarjoamalle pohjalle. Vastaava pohja oli olemassa muualla
kin, varsinkin maissa, joissa johtava kirkollinen suuntaus oli kansallistettu jo 
uskonpuhdistuksen yhteydessä. Tällaisia maita olivat juuri Ruotsi, Englanti, 
Skotlanti, Alankomaat ja Tanska.

Myös Saksassa moderni kansallinen ajattelu näyttäisi syntyneen asteittain 
jo 1700-luvun kuluessa, vaikka valtiollista yhtenäisyyttä ei vielä saavutettu
kaan. Hans-Martin Blitz (2000) on ajoittanut uudenlaisten isänmaan ja kansa
kunnan käsitteiden nousun seitsenvuotisen sodan jälkeiseen keskusteluun. 
Uudella kansakuntakeskustelulla oli myös Preussissa yhteyksiä vanhoihin us
konnollisiin traditioihin, sillä tunnustuksellisella retoriikalla ja valtiollisilla 
saarnoilla oli siinä roolinsa. Blitz kuitenkin katsoo, että "nationalismista” alkoi



tulla Saksassa jo varsin varhain, aina vuoden 1760 tienoilta lähtien, eräänlainen 
korvikeuskonto, kun kansallisuusajatlelu itsenäistyi tunnustuksellisesta ajatus
maailmasta.

Kansakunnan uudelleenm äärittely Englannissa,
Alankomaissa ja Ruotsissa

Kansallisiin merkkipäiviin liittyneiden uskonnollisten rituaalien luonne säilyi 
vuodesta toiseen päällisin puolin varsin samanlaisena. Niiden yhteydessä pi
dettyjen valtiollisten saarnojen sisältö muuttui kuitenkin aikaa myöten merkit
tävästi varsinkin kansakuntaa käsitelleiden asioiden osalta. Tällaiset käsitteiden 
ja käsitysten muutokset olivat osa 1700-luvulla käynnissä ollutta kollektiivista 
kansakunnan uudelleenmäärittelyä, joka puolestaan liittyy modernisoitumassa 
olevan yhteiskunnan kohtaamiin moninaisiin poliittisiin, sosiaalisiin, talou
dellisiin ja kulttuurisiin muutoksiin. Valtiollisissa saarnoissa ilmenneessä kan
sakunnan uudelleenmäärittelyssä heijastuivat muun muassa ei-uskonnollisten 
poliittisten teorioiden nousu, talouselämän eri alojen alkava modernisoitumi
nen ja uuden luonnonfilosofian aikaansaama kasvava usko ihmisyhteisöjen 
omiin mahdollisuuksiin vaikuttaa kohtaloihinsa.

Kansakunnan uudelleenmäärittelyn havainnollistamiseksi voidaan tarkas
tella kolmen johtavan kirkkokunnan puolesta protestanttisen maan -  Englan
nin, Alankomaiden ja Ruotsin -  valtiollisen propagandan kansakunnan ja isän
maan käsitteissä vuosina 1685-1772 tapahtuneita muutoksia. Näistä maista 
säilyneiden valtiollisten saarnojen avulla voidaan tutkia, miten kansallisen 
identiteetin rakentamiseen käytetyt käsitteet monipuolistuivat ja muuttuivat 
merkityksiltään.

On mahdollista tarkastella esimerkiksi kansallisen ja kansainvälisen protes
tantismin voimakkuutta Englannissa, Alankomaissa ja Ruotsissa. Se, ymmär
rettiinkö kirkko kansainväliseksi vai kansalliseksi, vaikutti osaltaan siihen, pi- 
dettiinkö omaa kansakuntaa jollakin tapaa ainutlaatuisena muihin kansakun
tiin verrattuna. Oma uskonnollinen yhteisö voitiin katsoa osaksi laajempaa yli
kansallista kirkkoa, protestanttista internationaalia, jolloin oman kansakun
nan pitäminen ainutlaatuisena ei ollut yhtä itsestään selvää. Ylikansallinen us
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konnollinen identiteetti ei tosin välttämättä sulkenut pois kansallisen identi
teetin olemassaoloa. Varhaismoderni identiteetti oli yleensäkin monitasoinen. 
Samanaikaisesti saatettiin identifioitua esimerkiksi sukuun, kyläyhteisöön, 
seurakuntaan, maakuntaan, valtakuntaan ja myös kansainväliseen kirkkokun
taan.

Alankomaissa reformoidun kirkon papit puhuivat paljon isänmaan erityis
asemasta, mutta alankomaalainen protestantismi oli perusluonteeltaan kan
sainvälisesti suuntautunutta. Tämä vähensi huomattavasti mahdollisuuksia ra
kentaa sen pohjalle erityistä, ainoastaan alankomaalaisia koskevaa identiteettiä. 
Myös maassa vallinnut tunnustuksellinen monimuotoisuus rajoitti reformoi
dun kirkon varaan rakennetun kansallisen identiteetin vaikuttavuutta ja uskot
tavuuttakin.

Englantilainen virallinen protestantismi oli anglikaanisessa muodossaan 
varsin kansallismielistä, joskin siihen sisältyi myös joitakin kansainvälisyyttä 
korostavia aineksia. Oli tavanomaista esittää, että Englanti oli Jumalan erityistä 
suosiota nauttiva kansakunta, jossa harjoitettu kristinoppi oli puhtaampaa 
kuin muiden kansallisten kirkkojen opettama. Aina 1700-luvun puoliväliin 
saakka Englanti määriteltiin usein nimenomaan protestanttiseksi kansakun
naksi, jonka ytimen anglikaaninen kirkko muodosti. Protestantismin kansain
välinen ulottuvuus ei niinkään yhdistänyt englantilaisia muiden maiden pro- 
testantteihin vaan erotti heidät omaksi ainutlaatuiseksi kansakunnakseen: 
Englantia pidettiin pitkään uskonpuhdistuksen asian tärkeimpänä puolustaja
na, katolilaisuuden merkittävimpänä vastustajana, Euroopan kadotetun va
pauden ainoana ylläpitäjänä ja mannermaan vainottujen protestanttien turva
paikkana. Näitä samoja vierasmaalaisia protestantteja kohtaan tunnettiin kui
tenkin samanaikaisesti syviä ennakkoluuloja. Kansainvälinen protestanttinen 
identiteetti ci näin ollen merkittävästi heikentänyt kansallista anglikaanista 
identiteettiä.

Ruotsissa luterilaisen kirkon luoma kuva uskonnollisesta yhteisöstä oli ko
rostetun ruotsalaiskansallinen. Evankelis-luterilaisuus oli ainutlaatuinen ruot
salaisten uskonto, joka sisällytti piiriinsä valtakunnan kaikki asukkaat. Sympa
tiaa muita protestantteja tai edes muiden maiden luterilaisia kohtaan ei viralli
sesti tunnettu, vaan nämä suljettiin kansallisen yhteisön ulkopuolelle. Tällaiset 
ajattelumallit olivat omiaan tukemaan sellaisia kansakunnan konstruktioita,



joissa Ruotsia todellakin pidettiin omaleimaisena ja suorastaan ainutkertaisena 
kansakuntana. Vahvan kansallisen identiteetin rakentamisen edellytykset oli
vatkin erityisen hyvät juuri Ruotsin valtakunnassa.

Voidaan pohtia myös sitä, miten pitkälle eri maissa oltiin valmiita mene
mään verrattaessa omaa kansakuntaa Vanhan testamentin Israeliin, uuden ajan 
alun tärkeimpään mallikansakuntaan. Israel-metaforat tarkoittavat tässä oman 
kansakunnan rinnastamista Jumalan erityisessä suojeluksessa olevaan juutalais
ten kansakuntaan. Toisin kuin vanhemmassa tutkimuksessa on usein esitetty, 
nämä olivat 1700-luvun Englannissa sittenkin jo heikkenemässä. Kansakunnan 
erityisyyden tunne alkoi yhä enemmän rakentua muiden seikkojen kuin pelkän 
Israelin kaltaisuuden korostamisen varaan. Esimerkiksi Rooman tasavalta tarjo
si yleisemmän maallisen vertailukohdan kansakuntaa rakennettaessa.

Alankomaissa Israel-metaforat olivat puolestaan varsin monimerkityksisiä. 
Ne saattoivat viitata niin yksittäisen paikkakunnan uskonnollis-poliittiseen yh
teisöön kuin kaikkien protestanttien muodostamaan kansainväliseen protes
tanttiseen yhteisöönkin. "Alankomaiden Israel” oli harvoin identtinen Alanko
maiden liittotasavallan kanssa, joskin 1700-luvun puolivälissä kalvinistiscn kir
kon johto saattoi liittää käsitteeseen myös tällaisia merkityksiä. Alankomaiden 
Israel-käsilteen pohjalta oli kuitenkin vaikea rakentaa vahvaa, oman kansa
kunnan erityisyyden tunteeseen perustuvaa kansallista identiteettiä.

Ruotsissa Israel-käsitteen relevanssi säilyi kansakunnasta puhuttaessa sen 
sijaan varsin pitkään. Poliittinen ja uskonnollinen yhteisö samastettiin tehok
kaasti. "Ruotsin Israel” ja "Ruotsin lapset” -käsitteiden uskottavuutta tukivat 
maan poikkeuksellinen uskonnollinen yhtenäisyys ja kansallisen ajattelun ja 
luterilaisen kirkon hengellisen sanoman tiivis liitto. Erityisesti Vanhaa mutta 
myös Uutta testamenttia käytettiin tehokkaasti isänmaanrakkauden herättä
miseen alamaisten keskuudessa. Kuten Forsseniuksen esimerkki osoitti, jopa 
Jeesus voitiin Ruotsissa esittää mallikelpoisena patrioottina.

Erityisen mielenkiintoinen seikka on 1700-luvulla yleistyneiden klassisen 
patriotismin, vapauden retoriikan, kaupan kielen ja uuden mekanistisen luon
nonfilosofian kielen vaikutus kansakuntien viralliseen itseymmärrykseen. Va- 
listusvirtausten innoittamana myös virallisen kirkon papisto osallistui tähän 
uudelleenmäärittelyyn. Varsinkin Englannissa kansakunnan uudelleenmäärit
tely näiden uusien tai ainakin selvästi maallisten poliittisten kielten pohjalta ja
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avulla oli ilmeistä. Jo 1720-luvulla käynnistynyt kansakunnan entistä optimis
tisempi määrittely nopeutui seitsenvuotisen sodan aikoihin ja johti lopulta 
merkittävään kansakunnan virallisen identiteetin muutokseen.

1700-luvun jälkipuoliskolla Englantia ei enää samassa määrin kuin ennen 
ymmärretty Jumalan valvovan silmän alla vaeltavaksi syntiseksi kansakunnaksi 
vaan ennemminkin taloudellisesti ja tieteellisesti menestyväksi ja klassisia hy
veitä vaalivaksi kansakunnaksi, joka saattoi itsekin vaikuttaa omiin kohta
loihinsa. Kansakunta ei siten enää ollut kansallisten syntiensä ja niiden Juma
lassa nostattamien reaktioiden vanki. Kuten alussa tarkasteltu Shiplcyn saarna 
osoittaa, vapauden, talouden, maallisen patriotismin ja lieteen retoriikka oli 
noussut kansakuntaa määriteltäessä vanhan protestanttisen retoriikan rinnalle 
ja tilalle. Vuoteen 1770 mennessä kansakuntaa kuvaavasta kielestä oli tullut jo 
varsin monipuolista ja yllättävänkin vapaata perinteisestä uskonnollisesta ter
minologiasta. Muun muassa "kansallishenki” ja "kansallistunne” olivat saaneet 
ilmauksensa Englannin kirkon kielenkäytössä. Kansakunnan käsitettä laajen
nettiin ottamalla siihen mukaan myös osa valtionkirkkoon kuulumattomista 
protestanteista. Englantiin ja jossain määrin koko Britanniaan oli syntynyt 
vahva, joskin maan tunnustuksellisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden 
vuoksi monitahoinen kansallinen identiteetti.

Alankomaissa ja Ruotsissa vanhan, virallisen protestanttisen suuntauksen 
pohjalle rakennetun kansallisen identiteetin jatkuvuus oli voimakkaampaa. 
Aatemaailman sekularisaatio eteni näissä maissa hitaammin. Etenkin Ruotsissa 
vanhojen käsitysten jatkuvuus oli maan tunnustuksellisen yhtenäisyyden, lute
rilaisen papiston vahvan aseman ja perusarvoista vallinneen konsensuksen an
siosta varsin turvattu. Ruotsin ja Alankomaiden välillä voidaan puolestaan ha
vaita mielenkiintoisia eroja siinä, miten virallinen kansallinen identiteetti toi
saalta tunnustuksellisesti monimuotoisessa ja toisaalta uskonnollisesti yhtenäi
sessä maassa määriteltiin.

Alankomaissa virallinen kansallinen identiteetti oli huomattavasti ruotsa
laista joustavampaa. Kansainvälisesti suuntautunut kalvinistinen teologia ja ar
kielämän vaatima monimuotoisuuden hyväksyminen selittävät osaltaan tätä 
kehitystä. Reformoidut tunsivat olevansa osa laajempaa aatteellista kokonai
suutta eivätkä täysin ainutkertainen yhteisö. Uskonnollinen monimuotoisuus 
oli Hollannin maakuntien kaupungeissa arkipäivää, joten jo varhain kävi mah



dottomaksi määritellä kansakuntaa yhden tunnustuskunnan jäsenyyden poh
jalta. Muut protestantit, "hyväntahtoiset Rooman-uskoiset” ja jopa juutalaiset 
haluttiin ottaa mukaan rakentamaan kansallista yhteisöä. Uskonnollisten vä
hemmistöjen jäsenille myönnettiin täydet kansalaisoikeudet tosin vasta Rans
kan vallankumousta seuranneen miehityksen aikana.

Kansallisesta, kielestä tuli Alankomaissakin entistä monipuolisempaa, ja 
synkähkö kuva alankomaalaisista syntisenä kansakuntana alkoi sekin saada po
sitiivisempia sävyjä, joskin maan kokema syvä taloudellinen taantuma 1700- 
luvun jälkipuoliskolla ei ollut omiaan tukemaan myönteistä omakuvaa. Kan
sallista identiteettiä heikensivät osaltaan myös papiston viittaukset taivaalli
seen isänmaahan, jota pidettiin maallista tärkeämpänä päämääränä.

Ruotsissa virallinen kansallinen identiteetti säilyi tiukemmin määriteltynä 
ja kansakunnan homogeenisyyteen nähden varsin kattavana. Isänmaanrakka- 
us yhdistettiin tiiviisti valtionkirkon luterilaiseen oppiin: isänmaan rakastami
nen oli uskonnollinen velvollisuus. Uskonnollisesti yhtenäisessä yhteiskunnas
sa "Ruotsin Israelin” käsite tarkoitti tehokkaammin kaikkia valtakunnan asuk
kaita kuin vastaavat kansakunnan metaforat Englannissa tai Alankomaissa. 
Myös käsitteen uskottavuus kansakunnasta puhuttaessa säilyi Ruotsissa pi
dempään kuin muissa maissa. Käsitteen sisältämän kielikuvan teho säilyi ken
ties kaikkein pisimpään juuri Suomessa, jossa arvot modernisoituivat vasta 
varsin myöhään. Suomessa 1900-luvun kriisit tukivat lisäksi käsityksiä pienes
tä, oikeiden arvojen puolesta taistelevasta kansasta, joka kuin ihmeen kautta 
sclvisi ylivoimaisen ateistisen vihollisen hyökkäyksistä. Varsinkin joissakin he
rätysliikkeissä rinnastukset Suomen ja Israelin kansojen kohtaloiden välillä 
ovat säilyneet vahvoina nykypäivään saakka.

Toki ruotsalainenkin kansallinen identiteetti modernisoitui jossain määrin 
jo 1700-luvulla. Isänmaanrakkaus määriteltiin varsin varhain-ajan aatevirta
usten mukaisesti -  luonnolliseksi ilmiöksi. Myös maallisen klassisen patriotis
min vaikutus näkyi melko varhain. Kansalaisen (niedborgare) käsitteestä tuli 
tiivis osa isänmaallista keskustelua, joskaan kansalaisten poliittisia oikeuksia ei 
ollut valtiopäiväsaarnoissa tapana korostaa.

Kaupan tai vapauden kieli ei kuitenkaan ollut Ruotsissa kansakunnan mää
rittelyssä yhtä keskeisellä sijalla kuin Englannissa tai Alankomaissa. Nation- ja 
patriotismi-terminologiat pysyivät aina 1760-luvun lopulle saakka melko ke-
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liittymättöminä, sillä vanha Jadcrneslandet-terminologia ja isänmaanrakkau- 
den korostus ajoivat saman asian. Vei myös oman aikansa, ennen kuin ruotsa
laiset saattoivat pitää itseään kansakuntana muiden kansakuntien joukossa. 
Vanha gööttiläinen myytti nimittäin opetti, että Ruotsi oli kaikkien läntisen 
Euroopan kansojen kantakoti. Kuten Jussi Kurunmäen kirjoittamassa luvussa 
tämän kirjan osassa 111 käy ilmi, termillä nation oli 1700-luvun Ruotsissa mo
nia muitakin kuin "kansallisia” merkityksiä.

1700-luvun Ruotsissa vallitsi siten omana aikanaan voimakas ja poikkeuk
sellisen yhtenäinen kansallinen identiteetti, jota myös luterilainen papisto ra
kensi. Todennäköisesti myös valtakunnan suomalaiset alamaiset saatiin tehok
kaasti omaksumaan tämä virallinen kansallinen identiteetti. Luterilaisuuden ja 
kuninkaalle osoitetun uskollisuuden pohjalle rakentunut, Ruotsin valtakun
taan kohdistunut identiteetti lieneekin säilynyt Suomessa vahvana aina Ruot
sin vallan loppumiseen saakka. Sen olemassaolo ei tosin estänyt rajatumman 
suomalaisen paikallisidentitectin ilmenemistä valtakunnallisen rinnalla esi
merkiksi kielikysymyksiin liittyvissä yhteyksissä. Varsinainen suomalainen 
kansallinen identiteetti muotoutui kuitenkin vasta 1800-luvun kuluessa, ja sil
loinkin siihen kuului monia vanhasta Ruotsin valtakunnasta perittyjä piirteitä. 
Esimerkiksi itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalveluksessa ja valtiopäivien ava- 
jaisjuhlallisuuksissa luterilainen kansakunnan rakentamisen traditio elää edel
leen osana Suomen virallista kansallista identiteettiä.

Nationalismin teoriat 1700-luvun kehityksen 
selittäjinä ja vääristäjinä

Lopuksi on syytä verrata keskenään 1700-luvun kansallisen ajattelun historial
lisesta tutkimuksesta saatuja tuloksia ja nationalismin syntyä koskevia teorioi
ta. Lähinnä kysymykseen tulevat teoriat, joissa on otettu huomioon myös mo
dernisaatiota edeltävät kansallistunteen ilmentymät ja pyritty selittämään, 
kuinka 1700-luvulla siirryttiin kohti modernia nationalismia. Teoriat, joissa 
nationalismi esitetään yksiselitteisesti modernina 1800-luvun ilmiönä, eivät 
sen sijaan helpota 1700-luvulla esiintyneiden kansallisen ajattelun muotojen 
ymmärtämistä.



Nationalismin tutkimuksessa on 1990-luvun aikana yhä enemmän viitattu 
uskonnon kielellä käydyn varhaisen kansallisen keskustelun tutkimisen tärkey
teen. Uskonnollista keskustelua ei enää entiseen tapaan sivuuteta kansallisen 
ajattelun kannalta irrelevanttina kontekstina, jonka merkitys katosi modernin 
nationalismin tultua valtionuskonnon tilalle asukkaita yhdistäväksi poliittisek
si ideologiaksi. On alettu tunnustaa, että uskonnolliset ajattelumallit vaikutta
vat suuresti poliittisiin arvoihin ja identiteettien rakentamiseen.

Esimerkiksi Benedict Andersonin (1991) modernistinen nationalismitco- 
ria, jossa huomio kohdistuu painettujen kielten historiaan mutta jossa uskon
nollakin katsotaan olleen roolinsa nationalismin edeltäjänä ja mallina, on 
1700-luvun tutkimuksen kannalta huomion arvoinen. Andersonin mukaan 
nationalismi on uskontoa tai mentaliteettia muistuttava konstruktio, joka 
nousi 1700-luvun lopun Euroopassa uskonnon paikalle luomaan yhteisöllisyy
den tunnetta maallistumisen mullistamassa aatemaailmassa. Modernin natio
nalismin kieli oli kuitenkin edelleen läheistä sukua perinteiselle uskonnon kie
lelle, sillä nationalismi ci noussut ainoastaan uskonnon vaihtoehdoksi vaan ke
hittyi myös uskonnon pohjalta.

Andersonin teoriaa voitaisiin valtiollista saarna-aineistoa vasten tulkita 
myös siten, että siirtymistä perinteisestä uskonnon dominoimasta kansallisesta 
identiteetistä kohti modernimpaa ja maallisempaa ymmärrystä omasta kansa
kunnasta tapahtui myös kansallisten kirkkojen piirissä. Kansakuntaa uudelleen 
määriteltäessä käytettiin edelleen myös uskonnollisperäistä tai ainakin näen- 
näisuskonnollista kieltä ja virallisten kirkkojen tarjoamia propagandakanavia. 
Ainakin maissa, joissa oli protestanttinen enemmistö, teologit osallistuivat -  
osittain jopa tiedostamattomasti -  kansallisen ajattelun muuttamiseen entistä 
maallisempaan suuntaan.

)o ennen painotuotteiden aikakautta oli siis olemassa viestintävälineitä, joi
ta voitiin käyttää luomaan ja levittämään varsin laajalle ja melko samanaikai
sesti käsityksiä kansakunnasta yhtenäisenä yhteisönä. Nationalismi ci myös
kään vielä 1700-luvun puolella välttämättä tullut yksiselitteisesti täyttämään 
maallistumisen aiheuttamaa aatteiden tyhjiötä. On mahdollista, että kansallis
tettu uskonto oli ainakin muutamissa protestanttisissa maissa muuttumassa 
entistä "nationalistisemmaksi”. Uskonnollisia keskustelun muotoja voitiin 
joka tapauksessa käyttää kansallismielisten ajatusten levittämiseen.
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Uskonnollisperäiselle kansakunnan määrittelylle oli luonteenomaista jat
kuvuus, mutta myös konservatiivisen keskustelun sisällä tapahtui muutoksia. 
Koska kirkko muodosti useimmissa maissa edelleen kaikkein tehokkaimman 
tiedotusorganisaation, johtavan papiston muuttuneilla käsityksillä oli hyvät 
mahdollisuudet kulkeutua myös alempien säätyjen tietoisuuteen. Vähäisistä- 
kin käsitteellisistä uudelleenarvioinneista seurasi, ettei kansallisten kirkkojen 
tiedotustoiminnassa enää ollut paluuta vanhoihin Israelin mallin mukaisiin 
käsityksiin kansakunnasta. Sen jälkeen kun uusi kansakunnan käsite oli lyönyt 
itsensä läpi kansallisten kirkkojen välittämässä virallisessa kansallisvaltion 
identiteetissä, niin papistolle kuin maallisellekin poliittiselle eliitille tuli entistä 
helpommaksi kehittää myös uskonnosta täysin riippumatonta nationalistista 
ajattelua.

Anthony D. Smith (1991; 1998; 1999) on puolestaan uusimmissa tutki
muksissaan korostanut varhaismodernien yhteisöidentiteeltien ja modernin 
nationalismin samankaltaisuutta ja jatkuvuutta. Vaikka Smith pitääkin varsi
naista nationalismia modernina ja maallisena 1700-luvun jälkipuoliskolla syn
tyneenä ideologiana, hän katsoo modernien kansallisten identiteettien raken
tuneen vanhojen etnisten yhteisöllisten identiteettien pohjalle. Smithin mu
kaan ei ole järkevää erottaa ajattelun "perinteistä” ja "modernia” ulottuvuutta 
jyrkästi toisistaan, sillä on helppo löytää esimerkkejä, joissa nämä ovat eläneet 
rinnakkain ja kietoutuneet tiiviisti toisiinsa.

Valtiollisen saarna-aineiston kansakuntaa koskeva kieli on hyvä esimerkki 
perinteisen ja uuden kansallisen kielen yhteenkietoutumisesta 1700-luvulla. 
luuri tämänkaltaisella aineistolla luotiin perinteisiä yhteisöidentiteettejä uusi
en sukupolvien keskuuteen, eikä valtiollisten saarnojen merkitys hävinnyt vielä 
niin sanottuun moderniin nationalismiin siirtymisen jälkeenkään.

Smith on huomioinut myös ne muutokset, joita tapahtui, kun 1700-luvulla 
alettiin siirtyä esimoderneista yhteiskunnista kohti moderneja yhteiskuntia. 
Varhaismodernien kansallisten identiteettien osalta hän on puhunut "uskon
nollisesta” nationalismista eli huomioinut myös sen, millainen merkitys vali
tun kansan myytin kaltaisilla ajattclutottumuksilla oli yhteisöidentiteetin ra
kentamisen kannalta. Smithin tutkimukset tarjoavat hedelmällisiä teoreettisia 
lähtökohtia 1700-luvulla tapahtuneen kansakunnan uudelleenmäärittelyn tar
kasteluun, koska niissä viitataan myös siihen, millainen rooli merkittävillä kä



sitteellisillä innovaatioilla oli moderniin nationalismiin siirryttäessä. Nationa
listisen opin muotoutuminen vaati hänen mukaansa sitä, että 1600-ja 1700-lu- 
kujen aikana omaksuttiin uusia, uskonnollisesta nationalismista eroavia kan
sakuntaa kuvaavia käsitteitä, kieliä ja symboleja. Syntymässä ollut modernin 
nationalismin kieli saattoi jo avoimesti ja uskonnosta riippumatta julistaa 
oman kansakunnan ainutlaatuisuutta.

Smithin oma empiirinen aineisto on 1700-luvun osalta jäänyt ohueksi, sillä 
hän on ollut kiinnostunut maailmanhistorian kaikista nationalismin vaiheista. 
Tulevan nationalismitutkimuksen kehittämiseksi on syytä huomioida Smithin 
suositus, jonka mukaan nationalismin synnyn ymmärtäminen vaatii uskon
nollisten myyttien, symbolien ja perinteisen ajattelun tutkimista. Ne saattavat 
tarjota vastauksen nationalismin historiaa tutkivien mieltä askarruttaneisiin 
kysymyksiin, kuten siihen, missä maissa "kansakunta” ensimmäisenä syntyi ja 
miksi "kansakunta” osoittautui lopulta niin ylivoimaiseksi muihin poliittisen 
järjestäytymisen muotoihin verrattuna. Ne saattavat auttaa meitä ymmärtä
mään, miten vallankumousten aikakaudella päädyttiin lopulta maallistunee
seen poliittiseen nationalismiin ja kansakunnan ensisijaisuuden korostami
seen. Niiden kokemia muutoksia tutkimalla selvinnee myös, miten edistysus
kon hengessä koulutettu maallinen älymystö nousi papiston rinnalle ja tilalle 
kansakunnan yhteisöllisyyden tunteen rakentajaksi ja miten tästä älymystöstä 
tuli "kansakunnan uusi papisto”.

Kjell Bluckertin (2000) mukaan kansallisvaltio kansakuntilleen ja nationa- 
lismeineen peri 1700-luvun lopulta lähtien kirkolle ja valtionuskonnolle aiem
min kuuluneen aseman. Tuli mahdolliseksi palvoa kansakunnan kollektiivista 
kuvaa itsestään ilman että Jumalalla olisi enää ollut tässä palvonnassa keskeistä 
roolia. Kirkkojen ja protestanttisten kansakuntien symbioottinen suhde kui
tenkin eli vielä pitkään tämän jälkeenkin. Osa papistosta otti maallisen älymys
tön nationalismin omakseen ja lähti osaltaan pyhittämään kansakuntaa. Kan
sallisessa keskustelussa jatkui uskonnollisen keskustelun jäljittely, ja usein 
myös nationalismin manifestaatioiden ulkoiset piirteet lainattiin uskonnolli
sista ennakkotapauksista.

Itse kansakunnan käsite oli useissa Länsi-Euroopan kielissä ikivanha, mutta 
esimerkiksi englantilaisessa uskonnollisessa keskustelussa se alkoi saada maal
lisempia ja entistä myönteisempiä merkityksiä jo 1700-luvun ensimmäisen
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puoliskon aikana. Alankomaissa ja Ruotsissa institutionaalisen kansallisen 
identiteetin uudelleenmäärittely kesti kauemmin mutta oli sielläkin käynnissä 
jo ennen Ranskan vallankumousta.
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Kansankoti ja hyvinvointivaltio 
-  ruotsalainen nationalismi
Ruotsia on viime vuosikymmenille asti pidetty varsin epänationalistisena 
maana. Tällainen käsitys on kuitenkin alkanut väistyä. Edistykseen sekä puo
lueettomuuteen ja universalistisiin periaatteisiin yhdistettyä Ruotsia on alettu 
pitää nationalistisia piirteitä sisältävänä kansakuntana siinä kuin muitakin 
kansakuntia. Muuttuneen tulkinnan taustalla ovat muun muassa keskustelu 
hyvinvointivaltion kriisistä sekä kylmän sodan päättyminen ja eurooppalainen 
integraatioprosessi, jotka ovat lisänneet kiinnostusta erilaisiin nationalismin 
ilmenemismuotoihin. Tuloksena on ollut joukko hyvinvointivaltion -  ruotsalai
sittain kansankodin -  kriittisiä tulkintoja, joiden johdosta nationalistiset piir
teet ovat saaneet sijaa ruotsalaisessa omakuvassa.

Ruotsin historiaa alettiin 1980-iuvulla tulkita nationalismitutkimuksen moder- 
nisaatioteorioidcn ja sosiaalihistoriallisen tutkimusotteen avulla. Tällaisissa 
tulkinnoissa 1800-luvun teollistuminen ja joukkoliikkeiden rooli kansakunnan 
rakentamisessa ovat korostuneet. Hovi- ja säätykulttuuri asetettiin vastakkain 
vapaasti organisoituvien kansalaisten kanssa. Vastakkainasettelu toi esiin 
kamppailun oikeudesta esiintyä kansakunnan nimissä ja oikeasta tavasta mää
ritellä tämän kansakunnan historia ja ennen kaikkea sen poliittinen traditio. 
Tutkimuksessa alettiin kiinnittää huomiota virallisen valtio-ja hallitsijakcskci-



sen kansakuntakäsityksen ohella myös alhaaltapäin nousseeseen kansakunta- 
käsitykseen, jota on Ruotsissa usein kutsuttu myös liberaaliksi nationalismiksi.

1990-luvulle tultaessa alkoi yleistyä käsitys, jonka mukaan ruotsalaista na
tionalismia on ollut olemassa muulloinkin kuin tällä kansallisajattelun pitkällä 
vuosisadalla, Ranskan vallankumouksesta ensimmäiseen maailmansotaan. 
Nationalismitutkimuksessa syntyi modernisaatioteorioiden vastapainoksi 
kiinnostus varhaisiin nationalismin ilmenemismuotoihin, mikä on alkanut nä
kyä virinneenä pyrkimyksenä analysoida Ruotsin 1700-luvun historiaa var- 
haisnationalismin näkökulmasta.

Kansakunta ja patriotismi 1700-luvulla

Nationalismitulkintojen eri painotuksista huolimatta nykyään ollaan varsin 
yhtä mieltä siitä, että kansakunta ja patriotismi olivat melko tavallisia poliitti
sen kielen käsitteitä 1700-luvun Ruotsissa. Hankalampaa on sen sijaan ollut 
päästä yksimielisyyteen siitä, mitä kansakunnalla oikein tarkoitettiin kussakin 
tapauksessa ja käyttöyhteydessä.

Modernististen nationalismitulkintojen mukaan Ruotsin valtakunta sisälsi 
kansakuntia (nationer), mutta termiä käytettiin vaihtelevissa merkityksissä ei
vätkä nämä kansakunnat olleet identtisiä modernien kansallisvaltioiden kansa
kuntien kanssa. Pikemminkin voidaan puhua maista tai maakunnista. Nation 
viitasi valtakunnan sisällä oleviin alueisiin, joita olivat esimerkiksi Svealand, 
Götaland ja Finland. Kansakunta merkitsi 1700-luvulla usein myös akateemis
ta korporaatiota kutakuinkin nykyisen yliopistollisen osakunnan merkitykses
sä. Vielä tänä päivänäkin osakunnat ovat Ruotsissa (kuten myös Suomessa 
ruotsiksi) "nationer". Tällainen painotus ei kiistä sitä, että 1700-luvun Ruotsis
sa tunnettiin kiintymystä ja lojaalisuutta koko valtakuntaa tai hallitsijaa koh
taan, mutta modernististen tulkintojen mukaan on hyvin kyseenalaista väittää, 
että Ruotsissa olisi ollut nationalismia ennen 1800-lukua. (esim. Jansson 1990; 
Klinge 1983; Petterson 1993.)

Historioitsija Jonas Nordin (2000) olijoidenkin muiden tutkijoiden ohella 
kuitenkin esittänyt, että kansakunta ja isänmaa olivat yleisiä identiteetin koh
teita 1700-luvun Ruotsissa. Niin Ruotsia kuin Suomeakin kutsuttiin usein sa-
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lialla nation, jolloin tarkoitettiin kieleltään ja kulttuuriltaan erillisiä alueita. 
Tällaisessa Anthony D. Smithin teoreettisista kirjoituksista inspiraationsa saa
neessa katsannossa Suomi oli selvästi oma kansakuntansa eikä pelkästään "val
takunnan itäinen puoli” ja nykyisin Ruotsina tuntemamme osa valtakuntaa 
Ruotsin kansakunta. Joissakin tutkimuksissa on myös esitetty, että Ruotsia ku
vattiin jo 1600-luvulla myös yhteen kansallisuuteen viittaavin termein. Esi
merkkejä tästä ovat muun muassa uskollisuuden osoitukset hallitsijaa ja ruot
salaiseksi tulkittua luterilaista kirkkoa kohtaan, ruotsin ja suomen kielten mer
kityksen korostuminen eliittien keskuudessa sekä sotien yhteydessä ilmenneet 
kansalliset identifikaatiot. ( Gustafsson 2000; Nordin 2000.)

Eräänlaisena näiden tulkintalinjojen välisenä kompromissina voidaan pi
tää käsitystä, jonka mukaan 1700-luvun ruotsalainen kansakunta-ajattelu oli 
siirtymävaihe 1600-luvun goottilaisen kansakuntakäsityksen (Ruotsi uutena 
Atlantikscna, maailman vanhimpana valtiona, sivilisaation kehtona jne.) ja 
modernin lähes koko väestöä koskettaneen dynaamisen nationalismin välillä. 
Tätä lähellä on myös näkökanta, jossa 1600-luvun suurvaltakautta ja valtioby- 
rokratian muodostamista pidetään valtakunnan ruotsalaistamisen aikana ja 
massamedian ja joukkoliikkeiden aikaa 1800-luvulla taas Ruotsin kansallista
misena (Lindberg 2002). Tällaiset sovittelevat näkemykset ovat epäilemättä 
järkeviä. 1700-luvulla ei ollut ruotsalaista nationalismia joukkoliikkeenä tai 
koko väestön kansakuntaan sisällyttävänä ilmiönä. Kansallisten symbolien 
käyttö kuitenkin lisääntyi huomattavasti.

Valistuksen aika Ruotsissa osui osittain päällekkäin niin sanotun vapauden 
ajan (1719-1772) kanssa. Sillä on tarkoitettu aikakautta, jolloin säädyillä oli 
käytännössä lähes suvereeni poliittinen valta ja kaksi valtiopäiväpuoluetta, 
"hatut” ja "myssyt”, kamppailivat johtavasta asemasta. Ajanjaksoa on pidetty 
myös eräänlaisena Ruotsin historian esiparlamentaarisena periodina. Sitä pi
dettiin varsinkin 1800-luvulla myös puolueriitojen ja korruption aikakautena. 
Ruotsin suurvaltakaudcn ja karoliiniscn yksinvallan aika edelsi vapauden ai
kaa, jota puolestaan seurasi vuonna 1772 Kustaa III;n vallankaappauksella 
aloittama niin sanottu kustavilainen aika, jota on usein luonnehdittu valistu
neen yksinvaltiuden ajaksi.

1700-luvun puolivälin jälkeen säätykritiikki yleistyi poliittisessa keskuste
lussa (Hallberg 2003). Se puolestaan oli yhteydessä ajatukseen hallitsijalle ja



säädyille vastakkaisesta kansakuntakäsityksestä, joka löi konkreettisesti läpi 
Ranskassa vallankumouksen yhteydessä. 1760-luvulla puhuttiin lisäksi joskus 
kahdesta kansakunnasta siten, että tarkoitettiin rikkaiden ja köyhien välistä 
eroa. Kustaa 111:n noustua valtaan /mf/on-retoriikkaa käytettiin myös, kun vas
tustettiin kuninkaan absolutistisia pyrkimyksiä. Häntä vastustaneet halusivat 
tuoda esiin sen, että "kansakunta” merkitsi valtiopäivillä edustettuina olleita 
säätyjä. Kuningas puolestaan saattoi vedota vapauden ajan korruptoituneeseen 
säätypolitiikkaan, jolloin Venäjä, Englanti ja Ranska olivat maksaneet itsensä 
ruotsalaisiin neuvottelupöytiin, ja todeta, että kansakuntaa edusti hän eivätkä 
säädyt. (Lönnroth 1988.)

Varsinkin vapauden ajan loppu 1760-luvulla oli vilkkaan poliittisen kes
kustelun ja kirjoittelun aikaa, jolloin patrioottina esiintyminen oli yleistä. Kus
taa 111 osoittautui myös ahkeraksi patrioottisen kielen viljelijäksi. 1700-luvun 
ruotsalainen patriootti oli ennen kaikkea hyödyllinen kansalainen, joka kan
natti yhteiskunnan yleistä hyvinvointia ja vastusti oman edun ajamista. Hän 
vastusti tyranniaa ja anarkiaa. Lisäksi hän puolusti maansa vapautta ja työsken
teli sen taloudellisen ja materiaalisen hyvinvoinnin puolesta. (Christcnsson 
1996; Kurunmäki 2000; Nilsson 1984.) Hänet ymmärrettiin ahkeraksi ja työte
liääksi mieheksi: patriootti oli vallinneen käsityksen mukaan aina mies, kun 
taas naisten tehtävä oli tuottaa ja kasvattaa isänmaalle lapsia (Edgren 2001).

1760-luvulla patriootti vastusti puolueriitoja ja säätyetuisuuksia. Kustaa 
IIl:n noustua valtaan patrioottisuus tarkoitti usein myös kuninkaan vastaista 
oppositiota. Rojalistisissa pamfleteissa puolestaan kuninkaan vastaista opposi
tiota kutsuttiin "venäläisiksi patriooteiksi”. Kustaa III itse käytti isänmaallista 
retoriikkaa tehdessään vallankaappauksensa 1772. Elän käytti mielellään ilma
usta "patrioottinen kansalainen” -  hän itse oli "ensimmäinen kansalainen” -  
luodakseen käsitystä puolueettomuudesta ja tehdäkseen eroa vapauden ajan 
juonitteluihin. Hän otti mallia klassisesta republikaanisesta patrioottiretorii- 
kasta kuten monet muutkin "valistuneet” ympäri Eurooppaa. Kustaan "kansa- 
laispatrioottista” projektia tuki Patriotiska säUskapet, joka oli tosin perustettu 
jo ennen hänen valtakauttaan vuonna 1767 ja josta tuli "kuninkaallinen” 1772. 
Kustaan aikaansaannosta olivat myös muun muassa kansallisteatteri ja kansal
lisooppera sekä Ruotsin Akatemia. (Christcnsson 1996; Nordin 2000; Hallberg 
2003.)
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Ranskan vallankumouksen aatteet ulottuivat myös Ruotsiin. Vaikka Kustaa 
III oli ammentanut ajatuksiaan ranskalaisilta valistusfilosofeilta, hän ci tunte
nut sympatiaa vallankumouksellisia kohtaan. Kuninkaanvastaiset aatteet li
sääntyivät kuitenkin Ruotsissakin. Radikaalit kielsivät kuninkaallisen patriotis
min ja julistivat, että kuningas oli despootti. Heille patriotismi merkitsi tasa-ar- 
voa ja vallankumouksellisuutta aivan kuten Ranskassa. Lyhyen aikaa ilmestyi 
sellaisia lehtiä kuin Patriolen, Werlds-Borgnren, Människjo-Wännen ja Medbor- 
garen. Tätä vallankumouksellista huumaa ci kuitenkaan kestänyt kauan. 1790- 
luvun jälkipuoliskolta lähtien oli jälleen tavallista puhua patriootista, kun tar
koitettiin työteliästä kansalaista. Varsinkin talonpoika oli idealisoitu tällaiseksi 
patriootiksi. (Christensson 1996.)

Suomen valloittaminen takaisin Ruotsin rajojen sisällä

Vuotta 1809 on lukuisissa modernistisissa tulkinnoissa pidetty ruotsalaisen na
tionalismin alkamisajankohtana. Ruotsin kansainvälinen asema ja maantie
teellinen alue muuttuivat tuolloin merkittävästi. Napoleonin sotien yhteydessä 
ja ennen kaikkea Venäjää vastaan käydyn sodan johdosta Ruotsi menetti Suo
men sekä alueita Pommerista. Näin Ruotsi sai nykyisen maantieteellisen muo
tonsa. Vuonna 1814 monarkiaan liitettyjä vuonna 1905 siitä eronnut Norja ei 
tätä seikkaa juurikaan muuttanut, sillä Norja oli vuonna 1814 säädetyn konsti
tuutionsa kanssa sisäisesti melko riippumaton Ruotsista. Samalla Ruotsin 
maantieteellinen painopiste siirtyi länsi-itä akselilta etelä-pohjoincn akselille. 
Alkoi vakiintua käsitys homogeenisestä populaatiosta. 1800-luvun alun mer
kittävin ruotsalainen runoilija, kansallisrunoilija, Esaias Tcgner, totesi runos
saan Sven vuodelta 1811, että oli aika valloittaa Suomi takaisin "Ruotsin rajojen 
sisällä”. Valtakunnasta oli siis tehtävä kansallisvaltio. (Sträth 1994.)

Aikaisempaa tehokkaamman kansallisen identiteetin luomisen 1800-luvun 
alussa on katsottu tapahtuneen ylhäältäpäin, siis poliittisen ja kulttuurisen elii
tin vaikutuksesta. Keskeinen asema on annettu vuonna 1810 perustetulle 
Göliskn Förbnndctillc. Se oli kansallisromanttinen seura, joka tuotti myyttiä 
loistokkaasta viikinkiajasta ja ruotsalaisten talonpoikien ikiaikaisesta vapau
desta sekä kansan ja kuninkaiden liitosta, joka oli yhteisrintamassa feodaalista



riistoa vastaan. 1800-luvun alun kansallisromantikot pitivät vapautta olennai
sena osana ruotsalaista tasa-arvon perinnettä. Kansallisromantikot korostivat 
lisäksi, että luterilainen usko ja kirkko olivat puolustaneet tätä tasa-arvoista va
pautta turmiollista katolisuutta vastaan. (Sträth 1994.)

Ruotsalaisissa nationalismitutkimuksissa on esitetty, että 1800-luvun na
tionalismi ja patriotismi muuttui vuosisadan alun kansallisromanttisesta 
suuntauksesta vuosisadan lopun konservatiiviseksi nationalismiksi. Kustavi
lainen valistus-ja hyötypatriotismi muuttui siis 1800-luvun alun kansallisro
manttisen käänteen mukana kansankulttuurin, kielen ja varsinkin ruotsalai
sen talonpojan idealisoinniksi. Vuosisadan lopun valtionationalismi puoles
taan on liitetty 1880-luvun protektionismiin ja vuosisadan lopulla aktualisoi
tuneeseen Norjan asemaa koskeneeseen unionikriisiin. Kansallisromanttisen 
ja konservatiivisen "punssipatriotismin” väliin on sijoitettu kansallisliberaali- 
seksi luonnehdittu skandinavismi, jota esiintyi vuosisadan puolivälin molem
min puolin.

On myös todettu, että eliitin luoman kansallisromanttisen kansakuntakäsi- 
tyksen rinnalla oli olemassa käsitys kansakunnasta joka syntyi alhaaltapäin. Se 
syntyi liberaalien aatteiden innoittaman lehdistön ja kansalaisyhdistystcn kes
kuudessa. Tällainen kansakuntakäsitys oli hovipolitiikan, virkamiesvaltion ja 
säätyerojen vastainen. Näkemystä voidaan kutsua kansallisliberaaliksi. Sen 
mukaan säädyt ja ammattikunnat oli korvattava yhteisyydellä, jonka muodos
tivat vapaasti yhdistymään kykenevät yksilöt. Iskusanoiksi tulivat nssociations- 
principen ja personlighetspricipen. (Jansson 1990; 1995; Petterson 1993.)

Ei kuitenkaan ole syytä erottaa kansallisliberaalia ja kansallisromanttista 
kansakäsitystä liian jyrkästi toisistaan. Esimerkiksi liberaalin yhdistysperiaat- 
teen innoittamat yhdistykset olivat usein sidoksissa valtiovaltaan ja saivat ni
meensä epiteetin "kungliga sällskapct". Käsitykset kansallisesta historiasta eivät 
myöskään välttämättä eronneet olennaisesti toisistaan. Pikemminkin voidaan 
sanoa, että samalle kansalliselle perinteelle kehittyi 1800-luvun alkupuolella 
sekä konservatiivinen että liberaali-populistinen lukutapa (Trädgärdh 1990). 
Hyviä esimerkkejä rojalismin ja esivaltakriittisen liberaalin kansallisen kansa
kunta-aatteen yhdistelmästä olivat ylioppilasliikkeenä 1830-luvun lopulla al
kanut skandinavismi ja siihen 1860-luvulla liittynyt tarkka-ampujaliike, joka 
ajoi kansanaseistuksen aatetta, joka taas oli yhdistetty vaatimuksiin poliittisista
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reformeista. Vaikka ruotsalaista 1800-luvun puolivälin nationalismia onkin 
luonnehdittu sisäänpäin kääntyneeksi, on kuitenkin todettava, että esimerkiksi 
skandinavismi oli Ruotsissa varsin aggressiivisesti venäläis- ja jossain määrin 
saksalaisvastaista. (Kurunmäki 2000; Petterson 1993; Rodcll 2001.)

Patriotismin käsitettä käytettiin sekä säätyvaltiokriittisesti että lojalistiscsti. 
Ero ei useinkaan ollut selvä, mutta kun tuli kyse poliittisista reformeista, pat
riotismi jakautui yhtäältä hallitsijaan ja valtioon sitoutuneeseen suuntaukseen 
ja toisaalta säätykritiikkiä esittäneeseen kansallisliberaaliin patriotismiin. Sen 
sijaan koti, maa ja alkuperä sekä usein myös aikaisemmat kuninkaat olivat 
kummassakin patriotismissa arvotettuja. Myös maata viljelevä talonpoika oli 
idealisoitu. (Kurunmäki 2000.)

1800-luvun merkittävin ruotsalainen historioitsija Erik Gustaf Geijer 
(1783-1847) oli vanhemmalla iällään keskeinen liberaalin kansakunta-ajatuk
sen ja säätykritiikin muotoilija, mutta samalla hän oli kuninkaan ja kansan vä
lisen koalition vannoutunut kannattaja (Kurunmäki 2000). Yläluokkaa koh
taan osoitettu kritiikki ei tarkoittanut sitä, että patriotismin tulkinta olisi ra
kentunut republikaanisten poliittisten kansalaisuuden kriteerien varaan. Esi
merkin tästä tarjoaa 1830-1840-lukujen kenties merkittävin kirjailija, radikaa
lina rabulistina pidetty Carl Jonas Love Almqvist (1793-1866), joka kirjassaan 
Svenska fattigdomens belydelse (1989 (1838]) teki jyrkän pesäeron "epäkansal- 
liseen” yläluokkaan (lierrefolk). Almqvistin mukaan herrat kyllä puhuivat pat
riotismistaan mutta eivät olleet mieleltään ja sivistykseltään ruotsalaisia. Heiltä 
puuttui luonnollinen kosketus kansaan, ruotsalaiseen maahan ja sen luontoon. 
Almqvist käyttikin runsaasti sanoja "syntyminen”, "veri”, "maa”, "jumala” ja 
"luonto” ja "luonne”. Ruotsalaisen -  oikeasti kansallisen -  talonpoikaisrah- 
vaan ansioina hän piti itse asiassa sen yksinkertaisuutta ja köyhyyttä. Alm
qvistin poliittinen viesti oli se, että herrojen oli tultava kansan kaltaiseksi tai ai
nakin opittava tuntemaan kansa, mutta mitään rahvaan omaa toimintaa ko
rostavaa poliittista viestiä hän ci esittänyt.

Koulukirjojen isänmaallisuuskäsityksiä tutkinut Herbert Tingsten, joka oli 
eräs 1900-luvun merkittävimpiä ruotsalaisia valtio-oppineita, on kirjassaan 
Gud och fosterlandet (1969) todennut, että luterilainen usko sekä Jumalan ja 
isänmaan sitominen yhteen olivat keskeinen osa koulukirjojen esittämää histo
riaa aina 1900-luvulle asti. Korkeimman johdatukseen perustuva näkemys ci



sallinut vaatimuksia jyrkistä poliittisista muutoksista. Kysymys oli konservatii
visesta ja orgaanisesta historianäkemyksestä. Lojaalisuus Jumalaa ja valtiota 
kohtaan liittyi samalla myös hallitsijaa kohtaan tunnettuun lojaalisuuteen. Täl
laiseen patriotismiin liittyi lisäksi ajatus hyödylliseksi yhteiskunnan jäseneksi 
tulemisesta. Myytti vapaasta talonpojasta oli kirjoissa selviö. Vapauden olen
nainen sisältö oli yhteispeli kuninkaan ja kansaa edustaneiden säätyjen kesken. 
Kuten tavallista sodat ja sankarikuninkaat nostettiin koulukirjoissa näkyvästi 
esiin.

Poliittiseen toimintaan, poliittisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvä 
patriotismin tulkinta tuli 1800-luvun Ruotsissa selvimmin esiin, kun 1860-lu- 
vulla keskusteltiin poliittisten säätyjen lakkauttamisesta. Valtiopäiväreformi 
myös toteutui vuonna 1866, kun säätyedustus muutettiin kaksikamariseksi 
henkilövaalcihin perustuneeksi valtiopäivälaitokseksi. Keskeiseksi kysymyk
seksi nousi se, pidettiinkö säätyjä kansallisina vai nimenomaan kansakuntaa 
hajottavina kokonaisuuksina.

Reformia vastustaneiden, lähinnä aatelisten, ongelmana oli ristiriita kah
denlaisen patriotismin välillä: toisaalta haluttiin olla lojaaleja esivaltaa kohtaan 
ja toisaalta pitää kiinni säälykunniaan liittyneestä ja -  kuten sanottiin -  isän
maata ikiaikoja palvelleesta, patriotismista. Monet katsoivatkin uhrautuvansa 
isänmaan alttarilla. Reformia kannattaneille kansallisliberaalcille reformi oli 
puolestaan patrioottinen kysymys tulevaisuudesta. He liittivät patriotismireto- 
riikassaan isänmaan ja kansakunnan käsitteet "yleiseen mielipiteeseen” ja 
"edistykseen” ja puhuivat "kansakunnan uudestisyntymisestä”. Reformin vas
tustajat pyrkivät vetoamaan vanhoihin arvoihin, esi-isiin ja säätykunniaan. 
Isänmaan etua uhkasi heidän mielestään kosmopoliittinen rahaintressi. Kon
servatiivit olivat alakynnessä isänmaallisuusretoriikassa. He jopa valittivat, että 
nykykielessä patriootti-sanastoa käytettiin väärin.

Patriotismin ja kansakunnan käsitteet liittyivät siis valtiopäivärcformi- 
kamppailun yhteydessä pikemminkin reformistiseen kuin säätyjärjcstclmää 
puolustaneeseen kieleen. Sen jälkeen kun reformikysymys oli tullut ratkaistuk
si, radikaali kansakunnan ja patriotismin käsitteiden käyttö väheni. Käsitteet 
tulivat 1800-luvun loppua lähestyttäessä luonteeltaan aikaisempaa konservatii
visemmiksi. 1880-luvun lopun keskustelu protektionistisista suojatulleista ja 
Norjan asemasta vahvistivat "ruotsalaisuuden” korostamista poliittisessa kie
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lessä. Jos vielä 1860-luvulla konservatiivit joutuivat valittamaan sitä, että "pat
riotismia” käytettiin väärin, niin 1880-luvulle tultaessa heillä oli yliote "patrio
tismin” nimissä esiintymisessä. (Kurunmäki 2000.)

1800-luvun jälkipuolisko oli kansallisten symbolien luomisen ja leviämisen 
aikaa. Määrätietoisen lyön ansiosta liputus yleistyi 1860-luvulta lähtien ja oli 
varsin yleistä vuosisadan lopulla. Kansakoulut olivat tässä toiminnassa avainase
massa niin kuin yleensäkin kansallisten symbolien levittämistyössä. (Biörnstad 
1967.) Hobsbavvmin ja Rangerin termein sanottuna traditioiden keksiminen 
yleistyi. Vuonna 1873 perustettu Nordiska Museet (1873) oli nimestään huoli
matta hyvin ruotsalainen. Taalainmaan talonpoikaiskulttuuri ja -maisema idea
lisoitiin ruotsalaiseksi menneisyydeksi ja aitoudeksi. Siitä on osoituksena Tuk
holmaan 1S91 perustettu laaja ulkoilmamuseo Skansen. (Bohman 1997; Frängs- 
myr 2000.) Kansallisen kulttuurin keräämisen ja muokkaamisen rinnakkaisil
miönä voidaan pitää valtiovallan ja tiede-eliitin johdolla 1800-luvulla toteutet
tua yhä tarkempaa eri alojen, eri alueiden ja väestön tilastoimista (Höjer 2001).

Poliittisena kriitikkonakin ansioitunut August Strindberg (1849-1912) ku
vasi vuonna 1882 ilmestyneessä kirjassaan Det ny a riket tyypillistä patrioottia 
Kaarle Xlhn ja kansanlaulujen ihailijaksi. Patriootti piti puheita kuninkaiden 
historiasta ja luuli, että emigraation syy oli heikentynyt kuningasvalta ja hei
kentynyt uskonnollisuus. Hän myös luuli, että emigraatiota voitiin ehkäistä 
suojatulleilla ja että Ruotsi oli maailman vapain ja onnellisin maa. Hän vihki 
mielellään monumentteja muille patriooteille ja jakoi Patriotiska sällskapetin 
mitaleja uskolliselle palvelusväelle ja järjesti liputuksia maakunnissa. Opiskelu
aikojen skandinavismin vuoksi hän oli myös luonteellaan sotaisa.

Äänioikeus, luokka ja m ilitarism i

"Uuden konservatismin” nimityksen saanut suuntaus vahvistui 1890-luvulla. 
Se oli militaristista ja rojalistista mutta samalla yhteiskuntapoliittisesti refor
mistista. Tämän suuntauksen keskeisiä nimiä oli runoilija Verner von 
Heidenstam, joka vielä 1880-luvulla oli ollut läheisessä yhteydessä Strind- 
bergiin ja muihin 1880-luvun kulttuuriradikaaleihin. Heidenstam, joka sai kir
jallisuuden Nobelin palkinnon vuonna 1916, vastusti antikvaarista kotiseutu-



romanttista patriotismia. Hän kannatti vuonna 1899 julkaisemassaan runoko
koelmassa Ett folk ja sen runossa Medborgarschigeii yleistä ja yhtäläistä äänioi
keutta, mutta hänen perusteenaan oli pikemminkin sosiaalisen yhteenkuulu
vuuden rakentaminen kuin poliittisten oikeuksien korostaminen. Eräässä ru
non säkeessä todettiin, että kaikki olivat perineet yhteisen isänmaan, samoin 
oikeuksin ja samoin sitein, ja että ihmisten oli siksi myös äänestettävä vapaasti 
eikä sen mukaan mitä rahapussi painaa. Samassa runokokoelmassa oli kuiten
kin myös runoja, joissa Heidenstam toi esiin kansakunnan nimissä uhrautumi
sen kultin ja sotaisen nationalismikäsityksen. (Björk 1946; 1993; Hall 2000; 
Frängsmyr 2000.)

Vuonna 1893 perustettu Fosterländskn förbundet perustui 1880-luvulla 
nousseeseen protektionismin aaltoon. Korkca-arvoisten upseerien johtama 
yhdistys kannatti tulleja ja pyrki muodostamaan suojaa yleistä äänioikeutta ta
voitelleiden lakkoilevien työläisten aiheuttamaa "anarkistista uhkaa” vastaan. 
Toisaalta yhdistys vastusti myös vapaakauppamielistä oikeistoa. Se vastusti 
myös jyrkästi norjalaisten itsenäistymispyrkimyksiä. Isänmaallisuus merkitsi 
näin ymmärrettynä poliittisesti säilyttävää politiikkaa muttei sosiaalisten on
gelmien väheksymistä. Niihin vastattiin patriarkaalisella suojan ja turvallisuu
den retoriikalla. Yhteiskuntaa piti suojata sitä hajottavilta poliittisilta refor
meilta. (VVigforss 1932.)

Patriotismin konservatiivisesta leimasta huolimatta nousevan työväenliik
keen kielessä "isänmaa” oli "työläisen” ja "luokkatietoisen” ohella niitä käsit
teitä, joilla luotiin liikkeen omaa identiteettiä. Isänmaa oli käsite, jota käytet
tiin, kun vaadittiin täyttä äänioikeutta (Josephson 1996).

Äänioikeuden yhdistäminen suoritettuun asevelvollisuuteen oli 1800-lu- 
vun lopulla varsin yleinen näkökanta. Tunnettu vuosisadan loppupuolen his
torioitsija, Heidenstamin ohella merkittävä niin sanotun uuden konservatis
min keulahahmo, professori Harald Hjärne esitteli iskulauseen "försvar ocli 
reformer", jonka mukaan äänioikeus ja asevelvollisuus oli liitettävä toisiinsa. 
Tavoitellun asevelvollisuusarmeijan oli rakennuttava yhteiskuntasolidaarisuu- 
dellc, jonka katsottiin olevan saavutettavissa laajennetun äänioikeuden avulla. 
Työväenliikkeen puolella ajatuskulku oli samankaltainen mutta järjestys oli 
päinvastainen. Äänioikeus asetettiin asevelvollisuuden ehdoksi: ensin ääni, sit
ten kivääri. (Jansson 1990.)
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1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun Ruotsin johtava naisasianajaja, kir
jailija ja filosofi Ellen Key, oli äänekäs konservatiivisen ja militaristisen patrio- 
tismitulkinnan kriitikko. Sosialidemokraatteja lähellä ollut Key hyökkäsi 
pamfletissaan Svensk eller storsvensk patriotismi vuodelta 1899 niitä vastaan, 
jotka pyrkivät pitämään Norjan kiinni unionissa jopa aseellisesti. Key arvosteli 
rahavaltaa, protektionismia ja militarismia ja totesi, että ruotsalainen patrio
tismi oli vanhentunutta ja eli menneessä. Se hajotti kansakuntaa jakamalla vel
vollisuuksia epätasaisesti ja olemalla antamatta kansalaisille yhtäläisiä oikeuk
sia.

Keyn mukaan ruotsalainen puoluslusaate oli militaristista ja norjalainen 
puolestaan kansanomaista. Tämä ajatus perustui siihen, että ruotsalainen isän
maallinen liike kannatti tulleja, poikkeustilalakeja ja varustelua mutta ei hyväk
synyt pienintäkään reformia, jolla olisi parannettu työläisten ja valtion palve
lusväen asemaa. Sellainen isänmaallisuus oli Keyn mukaan antikansallista ja 
vastoin kansan enemmistöä, ajan vaatimuksia ja historiallisia traditioita. Ilman 
uusia poliittisia oikeuksia, uskonnon vapautta ja parempia työoloja oli turha 
yrittää herättää sitä patriotismia, jonka puutteesta kansaa syytettiin. Toimiva ja 
uhrautuva isänmaanrakkaus syntyi ainoastaan kansallisesta yhteenkuuluvuu- 
dentunteesta, joka puolestaan syntyi ainoastaan oikeuksien ja velvollisuuksien 
yhtäläisyydestä. Key yhdisti tällaisen patriotismin ihmisyyden ideaaliin.

Kansankoti-metafora ja nationalismi

Yksi syy siihen, että moderni ruotsalainen hyvinvointivaltio on ymmärretty pi
kemminkin universalistisesta kuin nationalistisesta näkökulmasta, on epäile
mättä se, että vuodesta 1932 lähtien lähes poikkeuksetta hallitusvallassa olleet 
sosialidemokraatit olivat 1900-luvun alussa olleet selkeästi vastakkain nationa
lismin ja isänmaallisuuden nimissä äänekkäästi esiintyneen konservatiivisen ja 
militaristisen eliitin sekä kuningashuoneen kanssa. Kansakunnan käsitteeseen 
liittynyt kieli oli 1900-luvun alun vasemmiston -  sosialidemokraattien ja libe
raalien -  mukaan selkeästi oikeistolaista. Monien sosialidemokraattien ja libe
raalien näkökulmasta katsottuna kuningas, upseeristo ja johtavat konservatii
vipoliitikot olivat äänioikeuden laajentamisen ja parlamentaarisen hallitusta



van aikaansaamisen este. Parlamentarismi löi lopulta läpi Ruotsissa vuonna 
1917, ja yleinen ja yhtäläinen äänioikeus tuli voimaan vuonna 1921.

Vuosina 1932-1946 pääministerinä toiminut sosialidemokraatti Per Albin 
Hansson pyrki pitkin 1920-lukua siihen, että sosialidemokraatit ottaisivat hal
tuun konservatiivien keskeisiä poliittisia käsitteitä ja metaforia. Folkhan on 
niistä tunnetuin ja parhaiten onnistunut "kaappauksen” kohde. "Kansankoti” 
oli 1900-1910-lukujen konservatiivinen poliittinen metafora, jonka tarkoituk
sena oli rakentaa yhteisyydentunnetta yli luokkarajojen ja siten turvata yhteis
kuntarauha demokratisoitumisen ja työväenliikkeen uhatessa. Kansan (folk) 
käsite oli 1900-luvun alun Ruotsissa kuitenkin pikemminkin vasemmiston 
kuin oikeiston hallitsema. Tämä selittää osittain sen, että sosialidemokraatit 
onnistuivat omimaan myös "kansankodin”. (Götz 2001; Sträth 1993; 2001; 
Trädgärdh 1990.)

Vuonna 1921 Tukholmassa pidetyssä vaalikokouksessa Per Albin Hansson 
totesi, että sosialidemokraattien tavoitteena ci ollut työväenluokan diktatuuri, 
vaan "tehdä Ruotsista hyvä koti kaikille ruotsalaisille”. Vielä tärkeämpää tässä 
yhteydessä on se, että Hansson määritteli puolueensa isänmaalliseksi siten, että 
"isänmaa” ja "koti” liittyivät yhteen. Hän totesi, että sosialidemokraatteja oli 
usein kutsuttu isänmaattomiksi, mutta hänen mukaansa ci ollut olemassa isän- 
maallisempaa puoluetta kuin sosialidemokraattinen puolue, sillä kaikkein suu
rinta isänmaallisuutta oli tehdä maasta sellainen, että kaikki tuntevat olevansa 
siellä kotonaan. Sellaisessa kodissa ci ole lapsipuolia eikä hemmoteltuja. (Isaks
son 2001; ks. myös 1996; VVestberg 2003)

Kansankoti-metaforan tunnetuin esittelijä -  joskaan ei keksijä -  oli valtio- 
opin professori Rudolf Kjellen 1910-luvulla. Hän oli kuuluisa ja sittemmin 
myös jyrkästi arvosteltu geopoliittisista kirjoituksistaan, joiden on sanottu 
inspiroineen muun muassa Saksan kansallissosialisteja. Kjellenin mukaan val
tio oli elävä organismi. Kuten ihmisyksilö myös valtio joutui kamppailemaan 
olemassaolostaan. Valtio oli pikemminkin valtajärjestelmä kuin oikeusjärjes
telmä. Kansakunta puolestaan oli subjektiivinen tahtoja tietoisuus, joka perus
tui biologiseen persoonallisuuteen: etniseen yksilöön.

Kjellenin mukaan valtion oli johdettava kansakuntaa kohti moraalista teh
tävää työn, koulutuksen, puolustuksen ja kommunikaatioyhteyksien avulla. 
Näin valtio loi järjen, lojaalisuuden ja kuuliaisuuden, kun taas kansakunta toi
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elinvoimaa valtioon ja antoi sille mahdollisuuden elää. Valtio oli ruumis ja 
kansakunta sielu. Kansakunnan luonnollisuus ja valtion järki muodostivat yh
dessä isänmaan, joka oli persoonallinen yksilö ja jolla oli korkeampi oikeus ole
massaoloon kuin yksittäisillä ihmisillä.

Kjellenin ajattelua leimasi käsitys orgaanisten olentojen välisestä cloonjää- 
mistaistelusta ja käsitys siitä, että isänmaa on kollektiivinen persoonallisuus, 
joka koostuu valtiosta ja kansakunnasta. Tähän rakennelmaan kuuluivat lisäksi 
yhdistykset (associalioncr), jotka kuitenkin poikkesivat siitä, mitä liberaalit 
niillä tarkoittivat. Ne eivät olleet yksilöiden vapaasti muodostamia vaan kollek
tiivisia korporaatioita, jotka vastasivat yksilöistä. (Ajatus muistuttaa läheisesti 
Italian fasistien käsitystä korporaatioista). Näiden korporaatioiden kautta oli 
mahdollista antaa kansalaisille yleinen äänioikeus. Yhdessä nämä -  valtio, kan
sakunta, korporaatiot -  muodostivat "kansankodin”. Tällainen orgaaninen 
patriotismi sisälsi käsityksen poliittisista oikeuksista, mutta siinä ci ollut sijaa 
yksilöiden poliittiselle toiminnalle. Patriotismi oli ikään kuin toimivan valtio- 
organismin lopputulos. (Hall 2000.)

Kansankotiajattelun eräs keskeinen taustatekijä oli huomattava emigraatio. 
Noin miljoona ruotsalaista muutti Pohjois-Amerikkaan vuosina 1870-1900. 
Emigraation syitä ja seurauksia hallitukselle selvittänyt tilastotieteen professori 
Gustav Sundbärg (1857-1914) julkaisi vuonna 1911 selvityksen ohessa kirjasen 
Del svenska folklynnet, jossa hän piti siirtolaisuuden yhtenä suurimpana syynä 
ruotsalaisten puutteellista patriotismia. Kirjasessa hän totesi, että ruotsalaiset 
olivat nukkuneet 1800-luvun kansallisuusajattelun aikakauden yli. Se patrio
tismi, mikä oli jäljellä, oli jäännettä suurvaltakaudelta 1600-luvulta. Sund- 
bärgin mukaan kansallisuusaatteen puute oli tehnyt ruotsalaisista kosmopo
liitteja, joihin hän laski ennen kaikkea skandinavistisesti suuntautuneet 1800- 
luvun kansallisliberaalit. Liberaalit ja sosialidemokraatit olivat hänen katsan
nossaan erityisen epäpatrioottisia. Puutteellinen kansallistunne ja patriotismi 
olivat syynä siihen, että luokkaeroja pidettiin Ruotsissa suurempina kuin ne oi
keasti olivat. Sundbärg oli samoilla linjoilla kuin Heidenstam ja Kjellen, sillä 
myös hän piti äänioikeutta tarpeellisena kansakuntaa yhdistävänä ja siten pat
riotismia tuottavana asiana.

Korporatistinen ajattelu ei välttämättä ollut vierasta myöskään ruotsalaisil
le sosialidemokraateille. Joissakin tulkinnoissa työväenliikettä on pidetty pi-



Remminkin korporatismin jatkeena kuin sen vastakohtana. Ajatuskulku on 
sellainen, että työväenliike onnistui jatkamaan ruotsalaista poliittista kulttuu
ria hallinnutta käsitystä kuninkaan ja kansan välisestä koalitiosta olemalla sekä 
kuningas eli puolue että kansa eli ammattiyhdistysliike. (Hall 2000, Trädgärdh 
1995) 1930-luvulta alkanutta sosialidemokraattien valtakautta tulisi näin ollen 
pitää pikemminkin 1800-luvun paternalismin jatkona kuin täysin uutena ajan
jaksona. Tällaiseen tulkintaan liittyy ajatus, että byrokraattisesta ja etuoikeuk
siin perustuneesta virkamicsvaltiosta tuli byrokraattinen sosialidemokraatti
nen virkamiesvaltio.

Sosialidemokraatit lisäsivät patriotismiin aikaisempaa tasa-arvoisemman 
sosiaalisen ulottuvuuden. Tämä oli mahdollista ainakin osittain siitä syystä, 
että patriotismin ja kansakunnan käsitteet olivat olleet myös oikeuksien ja vel
vollisuuksien yhdistelmään liittyneitä käsitteitä ISOO-luvun Ruotsissa. Sosiaa
linen ulottuvuus ci kuitenkaan poista sitä seikkaa, että patriotismiin on lähes 
aina liittynyt myös "toisten” poissulkeminen, käsitys yhteisestä menneisyydes
tä ja etnis-kulttuurisesti ymmärretystä kansakunnasta. Sosialidemokraattien 
kansankoti oli pikemminkin kansallinen yhteisö kuin abstrakteihin ja univer
saaleihin oikeuksiin perustuva kokonaisuus.

Naiset ovat usein jääneet patrioottisuuden ulkopuolelle "toisiksi" myös 
Ruotsissa. Patriotismin historia on pitkään ollut miesten historiaa. Esimerkiksi 
1860-luvun valtiopäiväreformin yhteydessä käytetty palriotismikicli viittasi ai
noastaan miehiin. 1860-luvun lopulla lähtien syntyneet naisten asemaa paran
tamaan pyrkineet yhdistykset olivat pitkään vaiti muun muassa naisten äänioi
keudesta. Naiset patrioottisina kansalaisina tulevat mukaan kuvaan vasta yleis
tä ja yhtäläistä äänioikeutta ajaneen liikkeen yhteydessä 1800-luvun lopulla, 
mutta esimerkiksi naisten yhtäläistä äänioikeutta ajaneen Ellen Kcyn mielestä 
naisen paikka oli pikemminkin kodin ja perheen piirissä kuin parlamcntaaris- 
poliittisessa elämässä.

Hyvinvointivaltion ja puolueettomuuden kääntöpuoli

Sosialidemokraatit muokkasivat 1930-luvulla omaa käsitystään Ruotsin histo
riasta tukeutumalla vanhoihin sankareihin ja myytteihin (Linderborg 2001).
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Sosialidemokraattien johtama Ruotsi liitettiin edelleenkin talonpoikaisen va
pauden ja paikallisen itsehallinnon traditioon. Voidaan puhua 1800-luvun al
kupuolelta jatkuneen kansallisromanttisen ajattelun ja modernin kehitysopti
mismin yhdistelmästä. Kun poliittinen työväenliike omaksui luokkaretoriikan 
sijaan isänmaaretoriikan ja puhui mieluummin kansalaisesta kuin työläisestä, 
se samalla myös normalisoi suhteensa vallitsevaan porvarilliseen historiakäsi
tykseen. Aikaisemmin ylistetyn rahvaan ja kuninkaan välisen koalition tilalle 
tuli sama asia hieman uudessa muodossa, kun alettiin korostaa kansan ja val
tion välistä yhteyttä.

Ruotsalaista poliittista kulttuuria on usein luonnehdittu konformistiseksi 
ja kollektivistiseksi. Ruotsissa on ollut sosialidemokraatlisjohtoinen hallitus yli 
kuusikymmentä vuotta viimeisen seitsemänkymmenen vuoden aikana. Olisi 
kuitenkin väärin väittää, että kansankotiajattelu ja hyvinvointivaltio olisivat 
yksinomaan sosialidemokraattisia hankkeita. Ruotsalainen oikeisto kääntyi 
suurimmaksi osaksi viimeistään 1930-luvulla poliittisen demokratian kannat
tajaksi, ja kaikki suuret puolueet ovat toisen maailmansodan jälkeen olleet 
enemmän tai vähemmän selvemmin modernistisen hyvinvointiprojektin taka
na aina 1980-luvulle saakka. Yhteiskunnan modernisoiminen onkin Ruotsin 
tapauksessa ollut helppo tulkita ruotsalaisten arvojen toteuttamiseksi.

Politiikan tutkija, professori Björn YVittrock (2004) on todennut, että 
Ruotsista on 1900-luvulla puuttunut niin sanottu konstituutiopatriotismin 
traditio. Keskeinen syy tähän on se, että vaikka maassa siirryttiin parlamenta
rismiin vuonna 1917, tuolloin ei kajottu vuonna 1809 kirjoitettuun konstituu
tioon. Ruotsin hallitusmuoto alkoi sanoilla "kuningas yksin hallitsee valtakun
taa” aina vuoteen 1974 asti. Tämä ei juuri yllyttänyt suuntaamaan patrioottista 
kiintymystä viralliseen valtio- ja oikeusjärjestelmään. Voidaankin sanoa, että 
konstitutionalismin sijasta ruotsalaista patriotismia määrittelee ajatus hyvin
voinnista, "kansasta” ja "edistyksestä” .

Viime vuosikymmenien keskusteluissa on ollut vastakkain pääpiirteittäin 
kaksi käsitystä hyvinvointivaltion suhteesta nationalismiin. Yhtäältä on koros
tettu sitä, että hyvinvointivaltio solidaarisuuden ja universaalisuuden periaat
teineen on ohjannut kansallistunteen uomille, joissa ei ole ollut tilaa nationa
lismille. Toisaalta on myös alettu korostaa "kansankodin” nationalistisia piir
teitä. Yhtenä osasyynä on pidetty sitä, että ruotsalainen (tai ylipäätään pohjois-



KUVA 8: Leif Zette rling in näkemys kansankodista.
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mainen) yhteiskunnan käsite on läheisessä yhteydessä kansallisvaltion käsittee
seen. Pohjoismaisissa poliittisissa kulttuureissa käytetään käsitettä "yhteiskun
ta” usein sellaisissa tilanteissa, joissa muualla puhuttaisiin valtiosta, julkisesta 
vallasta tai hallituksesta. Yhteiskuntaa ei ole pidetty valtion ulkopuolisena yk
sityisen toiminnan alueena. Pikemminkin yhteiskunta on ollut asia, joka on ra
joittanut yksityisiä intressejä yleisen edun nimissä. Kuten Pauli Kettunen 
(2001) on todennut, tämä yleinen etu on koskenut koko kansakuntaa: (hyvin
vointiyhteiskunnasta on usein tullut kansallisvaltion synonyymi.

Kettunen on myös huomauttanut, että kun puhutaan niin sanotusta poh
joismaisesta mallista tai pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta, on huomattava, 
että tämä pohjoismaisuus on usein ymmärretty kansallisvaltion kehyksessä. 
"Pohjoismaisen” viittauskohde on kuitenkin ollut useimmiten Ruotsi. Kun 
Suomessa on puhuttu pohjoismaisesta mallista, on tarkoitettu usein ruotsalais
ta mallia, ja kun Ruotsissa on puhuttu pohjoismaisesta mallista, on tarkoitettu 
lähes poikkeuksetta Ruotsia. (Kettunen 2001.)

Yhteiskunnallisten reformien toteuttaminen kokonaisedun nimissä on ai
heuttanut nykysilmin katsottuna epämiellyttäviä "sosiaalisen insinööritaidon” 
seurauksia. Kansankodissa harjoitettiin muun muassa järjestelmällistä pakko- 
sterilisaatiota (Runcis 1998; Zaremba 1999). On todettava, että Ruotsi ei tässä 
asiassa ollut millään tavalla yksin aktiivinen. Taustalla oli eurooppalaisittain 
varsin laajalle levinnyt edistysuskon ja sosiaalidarwinismin yhdistelmä. Tosin 
Ruotsi oli jo 1920-luvulla ollut johtavia tieteellisen rotuhygienian maita. Val
tiollinen rolubiologian instituutti perustettiin lähes yksimielisellä päätöksellä 
1921. (Hall 2000.)

Koska Ruotsi ei ole joutunut käymään sotaa sitten 1800-luvun alkuvuosien, 
on helposti päädytty ajattelemaan, että Ruotsissa on oltu jotenkin luonnollises
ti rauhanomaisempia ja puolueettomampia kuin useimmissa muissa maissa. 
Tällainen käsitys on kyseenalaistettu viime aikoina. Muun muassa historioitsija 
Bo Sträth (1994) on todennut, että ajatus neutraliteetista on itse asiassa toisen 
maailmansodan jälkeinen jälkikätciskonstruktio. Valtiojohto katsoi tarpeelli
seksi perustella Ruotsin pysyttelemistä sodan ulkopuolella. Norja ja Tanska oli
vat natsi-Saksan miehittämiä, ja Suomi kävi sotaa Neuvostoliittoa vastaan Sak
san rinnalla. Ruotsi sen sijaan salli Saksan joukkojen kauttakulun ja teki kaup
paa Saksan kanssa. Tällainen ei välttämättä näytä jälkikäteen kovin urhoollisel-



ta tai kunniakkaalta. Puolueettomuudesta tehtiin kuitenkin tässä tilanteessa 
sankarillinen ja menestyksellinen periaate, jolla katsottiin olleen pitkä histori
ansa. Neutraliteettia ci yhdistetty ajatukseen kansallistunteesta ja patriotismis
ta, joilla oli sodan vuoksi varsin negatiivinen maine, vaan ajatukseen kansojen 
välisestä solidaarisuudesta. Ennen kaikkea Yhdistyneet Kansakunnat oli se foo
rumi, jolla solidaarisuuden sanomaa haluttiin viedä eteenpäin. Solidaarisuu
den sanoman levittämisen taustalla oli kuitenkin kansallinen intressi. Yhä ylei
semmäksi on muodostunut käsitys, että Ruotsin hallitus on ollut vähemmän 
puolueeton kylmän sodan aikana kuin aikaisemmin on annettu ymmärtää. 
(Johansson 2001; af Malmborg 1994; Sträth 2001.)

Puolueettomuuden tai liittoutumisen teema sekä siihen liittyvä käsitys kan
sallisista ominaispiirteistä tulevat esiin myös eurooppalaiseen integraation liit
tyneessä keskustelussa. Kuten politiikan tutkija Jacob VVestberg (2003) on 
osoittanut, ajatus kansankodista ja puolueettomuudesta oli keskeinen syy sii
hen, ettei Ruotsin hallitus pitkään aikaan pitänyt mahdollisena hakea Euroo
pan Yhteisön ja sittemmin Euroopan Unionin jäsenyyttä. Kun suhtautuminen 
jäsenyyteen 1990-luvun alussa muuttui, ruotsalaiset kansalliset ominaispiirteet 
ja arvot olivat edelleenkin mukana, tällä kertaa jäsenyyttä kannattaneiden sosi
alidemokraattien retoriikassa. Tavoitteena oli "ruotsalaistaa” Eurooppa. Aja
tus, että Ruotsi on jonkinlainen mallimaa muulle Euroopalle, ei ole täysin ka
donnut vielä nykyäänkään. Ruotsalaisessa keskustelussa maan roolia euroop
palaisessa integraatiossa voidaan niin perustella kuin vastustaakin vetoamalla 
maan erikoislaatuisuuteen.

Hyvinvoinnin, edistyksen sekä puolueettomuuden ja kansainvälisen soli
daarisuuden korostuminen toisen maailmansodan jälkeisessä ruotsalaisessa 
poliittisessa keskustelussa on johtanut ilmiöön, jota on kutsuttu hyvinvointi- 
nationalismiksi. Tällaisen tulkinnan mukaan Ruotsissa luultiin yleisesti, että 
maassa oltiin niin sivistyneitä ja edistyksellisiä, että nationalismin ongelma oli 
ratkaistu. "Ruotsalaisen mallin” kotimaan oli mahdollista toimia pikemmin
kin kansainvälisenä erotuomarina ja omatuntona pikemminkin kuin nationa- 
listisesti. Tällainen esimerkkinä oleminen ilmenee kuitenkin helposti hyvin na
tionalistisena. (Johansson 2001.)

On kuitenkin syytä muistaa, että Ruotsi on eurooppalaisittain katsottuna 
ollut varsin avoin kansainvälistymiselle myös rajojensa sisällä. Laskutavasta
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riippuvasti 10-20 prosentilla nykyruotsalaisista on siirtolaistausta. Maa on on
nistunut maahanmuuttopolitiikassaan kansainvälisesti katsottuna kohtalaisen 
hyvin, jos mittapuuna pidetään julkista poliittista keskustelua. Julkiseen kes
kusteluun ei ole muutamaa 1990-luvun alun vuotta lukuun ottamatta päässyt 
aggressiivisia nationalistisia kantoja. Pienehkö mutta äänekäs äärioikeistolai
nen rasistinen ryhmä on kuitenkin saanut aikaan sen, ettei tavallinen ruotsalai
nen mielellään avoimesti puhu nationalismin puolesta. Nationalismi on näin 
ollen edelleenkin poliittisesti cpäkorrcktia.

Ruotsalainen siirtolaispolitiikka on kuitenkin ollut hyvin integroivaa, mikä 
on vaikuttanut myös siihen, miten nykyinen ruotsalainen nationalismi voi
daan ymmärtää. Ruotsi on ollut avoin siirtolaisille, mutta avoimen siirtolaispo
litiikan ehtona on pitkälti ollut se, että siirtolaiset "ruotsalaistuvat”. Ruotsin 
ruotsalaistaminen on pitkään ilmennyt myös saamelaisten ja Torniojokilaak- 
son asukkaiden heikossa kielellisessä ja kulttuurisessa asemassa (Jansson 1990). 
Esimerkiksi meänkicltä sai puhua välitunneilla Tornionjokilaakson kouluissa 
vasta vuodesta 1957 lähtien (Peura 1994).

Nykyisin ruotsalaisuuden kriteereissä ei ole kysymys niinkään etnisyydestä 
eikä välttämättä edes uskonnosta vaan kielestä ja kulttuuriarvoista. Tällaisen 
integraatioajattelun kääntöpuoleksi jää helposti siirtolaisten syrjäytyminen 
omille asuinalueilleen ja omine sosiaalisine ongelmineen. Tällainen syrjäyty
minen puolestaan ruokkii -  muuallakin kuin Ruotsissa-hiljaista ja vähemmän 
hiljaista siirtolaisvastaisuutta ja rasismia.



PASI SAUKKONEN

Identiteetti vailla ydintä -  
Alankomaiden kansallinen 
identiteetti
Alankomaat ei ole valtiona vanha eikä uusi eikä maana suuri eikä pieni. Sen 
kansallisen identiteetin kulmakiviksi eivät sovellu kovin hyvin kieli, uskonto 
eivätkä yhteiset historialliset kokemuksetkaan. Maan kulttuurisiksi tunnus
merkeiksi on tarjottu suvaitsevaisuutta, avoimuutta ja halua ottaa vastaan ul
komaisia vaikutteita. Onko sillä siis ytimetön identiteetti, jolla ei ole tarkkoja 
rajoja? Voiko sellaisen identiteetin avulla menestyä maailmassa? Tässä lu
vussa tarkastellaan historian avulla Alankomaiden kansallisen identiteetin ra
kentumista ja hollantilaisen nationalismin ominaispiirteitä.

Alankomaat ei kuulu Englannin tai Ruotsin tavoin niin sanottuihin vanhoihin 
valtioihin, mutta se itsenäistyi jo ennen Ranskan vallankumouksen jälkeistä 
varsinaista nationalismia. Jotkut nationalismitutkijat ovatkin pitäneet 1500-ja 
1600-luvun uskonnollisiin kiistoihin perustunutta liikehdintää ja vastarintaa 
sekä itsenäisyyspyrkimyksiä varhaisina esimerkkeinä nykyaikaisesta kansallis
tunteesta ja sen poliittisesta mobilisoinnista. Historialliset vaiheet, yhteiskun
nan hallinnollinen ja kulttuurinen monimuotoisuus sekä tietynlainen matala
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profiili kansainvälisessä kanssakäymisessä ovat toisaalta vahvistaneet Alanko
maiden sisällä käsitystä heikosta tai vähäisestä hollantilaisesta nationalismista. 
(Ks. yleisesti Alankomaista Andcvveg & Irwin 2002; Gardberg, Kolbc & Sauk
konen 1997.)

Alankomaiden valtion synty ajoittuu protestantismin ja uskonsotien sekä 
keskusvallan vahvistamis- ja vastustamispyrkimysten repimään Eurooppaan. 
Alavien maiden alueella (De lage lauden) ilmeni 1500-luvun puolivälissä laajaa 
tyytymättömyyttä Espanjan kuningasta ja habsburgilaiskeisaria Filip Ilta koh
taan. Konflikti purkautui aluksi nimenomaan uskonnollisten tunnusten alla. 
Alueelle oli protestanttisista ryhmittymistä juurtunut vahvimmin kalvinismi, 
jonka pohjalta organisoitiin vuonna 1566 kapina, jonka aikana kapinalliset hä
vittivät katolisia kuvia ja veistoksia erityisesti Flanderissa (Beeldenstonn).

Kapina tukahdutettiin nopeasti, mutta osin nimenomaan raakojen rankai
sutoimien vuoksi vastarintaliike säilyi ja vahvistui erityisesti alueen pohjois
osissa, jonne monet vainotut pakenivat. Kehitys johti siihen, että kapinalliset 
maakunnat ryhtyivät Nassaun kreivin ja Oranian ruhtinaan sekä Hollannin, 
Zeelandin ja Utrechtin maakuntien käskynhaltijan Vilhelmin johdolla yhteis
toimintaan ja tekivät virallisen irrottautuniispäätöksen. Niin sanotun kahdek- 
sankymmentävuotisen sodan jälkeen vuonna 1648 solmitusta Westfalenin 
(Munstcrin) rauhansopimuksesta alkoi Alankomaiden itsenäisyyden aika.

Vuosina 1648-1795 Alankomaiden liittotasavaltaa ei tosin voida tiukasti 
ottaen pitää modernina valtiona. Sitä on luonnehdittu "myöhäiskeskiaikaisek- 
si kaupunkivaltioiden liitoksi” (Acrts ym. 1999), jossa seitsemällä provinssilla 
(valtion virallinen nimi oli Seitsemän yhdistyneen Alankomaan tasavalta, Rc- 
pnbliek der Zeven Verenigde Nederlanden) ja käytännössä monilla kaupungeil
lakin oli varsin itsenäinen ja omavarainen asema. Hollannin maakunnan ta
loudellinen, poliittinen ja kulttuurinen johtoasema oli tosin kiistaton. (Ks. täs
tä aikakaudesta yleisesti Israel 1998.)

Itsenäistymiseen johtaneen kapinan motiivit olivat kuitenkin moninaiset 
ja sisälsivät niin taloudellisia, poliittisia kuin uskonnollisiakin syitä tyytymät
tömyyteen. Yhtäältä oli kysymys halusta vastustaa Espanjan oikeuksia hyö
dyntää Alankomaissa luotavaa vaurautta ja Alankomaiden kannalta haitallista 
talouspolitiikkaa ja ylipäätään poliittisen vallan keskittämispyrkimyksiä. Toi
saalta kiistan sytykkeenä ja pitkäaikaisena käyttövoimana oli uskonnollisen



vapauden ja erityisesti protestantismin turvaaminen katolisen kirkon yhte
näisyyden lujittamistoimia ja myöhemmin myös vastauskonpuhdistusta vas
toa n.

Uskonnolla ja muilla omantunnonkysymyksillä olikin Alankomaiden val
tion muodostamisessa, poliittisessa kulttuurissa ja kansallisessa identiteetissä 
suuri merkitys. "Protestanttisen kansakunnan” kapinasta katolista yhtenäi
syyttä ja hierarkiaa vastaan tuli kansallinen peruskertomus. Tuleva valtionraja 
ei kuitenkaan asettunut protestanttisen ja katolisen Euroopan väliin. Alanko
maihin jäi huomattava katolinen vähemmistö, minkä lisäksi omana aikanaan 
varsin suvaitsevaisen ilmapiirin ansiosta maa houkutteli runsaasti pakolaisia ja 
eri uskontokuntien edustajia muualta Euroopasta, esimerkiksi juutalaisia ja 
Ranskan hugenotteja.

Alankomaiden kalvinistinen yhteisö alkoi myös jo pian jakautua erilaisten 
oppiriitojen vuoksi pienempiin kirkkokuntiin. Näiden väliset jännitteet heijas
tuivat usein korkeimpaan politiikkaan saakka, kuten 1600-luvun alussa, kun 
remonstranttien (Arminius) ja kontra-remonstranttien (Gomarius) välisessä 
teologisessa kiistassa käskynhaltija Maurits ja randspensionaris Johan van 
Oldenbarnefeldt asettuivat eri puolille, jälkimmäisen kannalta kohtalokkain 
seurauksin.

Tällaisessa monien vähemmistöjen maassa, eräänlaisessa monikulttuuri
sessa yhteiskunnassa ja maahanmuuttajavaltiossa avant In lettre uskonnon- ja 
omantunnonvapaus sai siten kaksoismerkityksen. Yhtäältä se liittyi "uuden Is
raelin” kansalliseen sankaritarinaan suurta imperiumia ja katolista kirkkoa 
vastaan. Toisaalta se ilmeni maan sisällä käytännön suvaitsevaisuutena toisin
ajattelevia yksilöitä ja ryhmiä kohtaan tai vähintään niiden sietämisenä.

Protestantismin vahvasta ja virallisluonteisesta asemasta huolimatta Alan
komaihin ei siten syntynyt sellaista valtionkirkkojärjestelmää, jossa muita us
kontokuntia olisi alettu vainota tai niiden jäseniä käännyttää väkisin. Katolisil
la oli 1600- ja 1700-luvulla oikeus harjoittaa uskontoaan, joskin vain julkisuu
delta piilossa, mistä vieläkin todistavat lukuisat piilokirkot monissa kaupun
geissa. Ainoastaan kalvinisteilla oli oikeus julkisiin virkoihin. Poliittisilta va
pauksiltaan suurin osa Alankomaiden katolilaisista oli lisäksi muutenkin hei
kommassa asemassa. Maakunnista Limburgia ja Brabantia, jotka olivat väes
töltään miltei kokonaan katolisia, hallittiin suoraan niin sanottuina generali-

Id en titee tti va illa  ydintä -  Alankomaiden kansallinen id en titee tti



NATIONALISMIEN MUOTOJA

teettimaina (Staats-Liinburg, Staats-Brabant), eikä niillä siten ollut edustusta 
liittovaltion valtiopäivillä.

Alankomaiden kulttuurin monimuotoisuus ja kansallisen itsekäsityksen 
lukuisat juuret ilmenevät kiinnostavalla tavalla Philips van Marnixin 1500-lu- 
vun loppupuolella kansallissankari Vilhelmin kunniaksi kirjoittamassa runos
sa, joka on vuodesta 1932 lähtien ollut Alankomaiden kansallislaulu. Sen en
simmäisessä säkeistössä Dillcnburgissa syntynyt Vilhelm kertoo olevansa "nas- 
saulainen” (van Nassoinve) ja "saksalaista verta” (van Duylsclien bloct), pysy
vänsä kuolemaansa saakka isänmaalle uskollisena, olevansa (Etelä-Ranskassa 
sijaitsevan) Oranian (Oraengicn) ruhtinas ja kunnioittaneensa aina Espanjan 
(Hispaengien) kuningasta. Tutkijat eivät tosin vielä nykyäänkään ole täysin yk
simielisiä siitä, mitä runoilija tarkoittaa termeillä "Duytschcn” ja "vaderland”. 
Monien maantieteellis-kansallisten viittaustensa tähden sitä on kuitenkin jos
kus ehdotettu jopa Euroopan "kansallislauluksi”.

Pyrkimys yksimielisyyteen

Kansallisesta identiteetistä voi 1600- ja 1700-lukujen Alankomaiden tapauk
sessa puhua ainoastaan hyvin rajoitetusti. Suurimmalle osalle ihmisistä paikal
linen, alueellinen, uskonnollinen ja säätyidentiteetti olivat selvästi valtiota ja 
kansakuntaa tärkeämpiä asioita (Groenvcld 1980). On myös esitetty 
(Kossmann 1994), että Habsburgeja vastaan kohdistuneessa liikehdinnässä oli 
havaittavissa ainakin kuusi erilaista laajempaa käsitystä "kansallisesta” koko
naisuudesta ja yhteenkuuluvuudesta, joista jokainen painotti eri tavoin eri asi
oita. Näitä käsityksiä olivat belgialainen, vallooninen, flaamilainen, yleisalan- 
komaalainen, burgundilainen ja pohjoisalankomaalainen käsitys.

Tämän teoksen kansallista identiteettiä käsittelevässä luvussa on esitetty, 
että kansallinen identiteetti sisältää sekä valtion identiteetin, kollektiivisen yh- 
teisöidentiteetin että yksilöiden samastumisen valtioon ja kansakuntaan. Alan
komaiden kansallinen identiteetti alkoi kaikissa näissä merkityksissä muotou
tua jo tällä ajanjaksolla. Liittotasavallan taloudellinen menestys, taidemaail
man kukoistus ja omana aikanaan hyvin erikoislaatuinen poliittinen järjestel
mä toivat sille runsaasti julkisuutta ja kansainvälistä mainetta. Ulkomaiset



tarkkailijat ja matkailijat kirjoittivat toisinaan suopeita ja toisinaan kriittisiä 
havaintojaan jokisuiston asukkaiden elämästä (van Ginkel 1997).

Sisäistä yhteisyyden ja yhtenäisyyden tunnetta hajanaisessa poliittisessa 
järjestelmässä pyrittiin kohottamaan hakemalla historiallisia juuria Rooman 
valtakunnan aikaan sijoittuvasta bataavilaismyytistä. Toinen vahva ajatteluta
pa koski Alankomaita uutena Jumalan valittuna kansana. (Ks. Schama 1991.) 
Erityisesti 1700-luvun lopulla myös hollantilainen kansanluonnekirjallisuus 
alkoi vilkastua osana yleisempää isänmaanrakkautta ylistävää epäpoliittista 
patriotismia. Kansanluonnekirjallisuuden merkittävin saavutus oli YVillem 
Ockcrsen kolmiosainen teos, jonka viimeisessä osassa (1797) hollantilaisten 
flegmaattinen kansanluonne sijoitettiin kevytmielisen eloisien ja sangviinisten 
ranskalaisten sekä ylpeän synkkämielistcn ja melankolisten englantilaisten vä
liin.

Toisaalta vilkas kauppamerenkulku, löytöretket ja siirtomaiden asuttami
nen lisäsivät vierailla mailla liikkuvien yhteenkuuluvuuden tunnetta. Lukuisat 
sodat Englantia vastaan ja niiden johdosta syntyneet kertomukset suurista voi
toista ja tappioista sekä amiraali Michicl dc Ruyterin kaltaiset sotasankarit oli
vat myös omiaan lisäämään tietoisuutta omasta kansakunnasta. Ei sovi myös
kään unohtaa Haagin nousua valtakunnan pääkaupungiksi, Leo Belgicuksen 
symbolista hahmoa, Vilhelm Oranialaisen ympärille rakentunutta henkilö- 
kulttia eikä valtiollis-kirkollisten rituaalien, kuten 1700-luvulla institutionali
soituneiden rukouspäivien, merkitystä. (Frijhoff 2002; Sas 1999.)

Näiden toteamusten jälkeen on kuitenkin jälleen tärkeätä muistaa, että kä
sitys yhdestä hollantilaisesta tai alankomaalaisesta kansakunnasta oli kiistan
alainen, vinoutunut ja vain harvojen yksiselitteisesti jakama. Esimerkiksi ulko
maalaisten kuva Alankomaista painottui yleensä kuten William Tcmplcn kir
joituksessa Observations lipon the United Provinces of the Netherlnnds (1673) 
hyvin vahvasti nimenomaan valtakunnan läntisiin alueisiin, Hollannin maa
kuntaan. Taide kukoisti nimenomaan Amsterdamin, Lcidenin ja Haagin kal
taisissa läntisissä kaupungeissa ja kuvasi sikäläisen porvariston elämää. Muut 
maakunnat "hollannistuivat” hallinnoltaan, kulttuuriltaan ja suuntautumiscl- 
taan, mutta vain vähitellen. Kalvinistisen uskonnollisen yhteisön ja kansakun
nan vahvasti yhdistävä puheenparsi rajasi katoliset ja maan lukuisat pienem
mät uskontokunnat kansallisten rajojen ulkopuolelle.
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1780-luvulla Alankomaat oli itse asiassa sisällissodan partaalla, kun vapaa
mieliset "patriootit” ja ruhtinasmieliset oranjistit kävivät omaa valtataistelu- 
aan. Kaupunkien porvaristo oli kärsinyt huomattavasti taloudellisesta lasku
kaudesta ja tyytymättömyys purkautui voimakkaaseen liikehdintään, jossa on 
myös jo havaittavissa joitakin esimerkiksi isänmaakulttiin, kansansuvereni- 
teettioppiin ja kansalliseen politiikkaan viittaavia nationalistisia elementtejä. 
Sekä liikkeen että siihen kuuluneiden ihmisten ajattelu oli tosin usein varsin 
ristiriitaista. Isänmaallista kieltä hyödynsi myös konservatiivinen vastapuoli, 
joka saattoi kutsua itseään "vanhanaikaisiksi patriooteiksi” (Schama 1977).

Kiista päättyi vuonna 1787 Preussin kuninkaan avustuksella oranjistien 
voittoon ja patrioottien joukkomaanpakoon, mutta jo vuonna 1795 ranskalais- 
armeija miehitti Alankomaat kokonaan. Vuonna 1796 uuden Bataavitasaval- 
lan kansalliskokous asetti kaikkien uskontokuntien edustajat keskenään yh-

KUVA 9: Lc ijonahohm o yhdistää alueet ja säädyt puo lustustahto iseks i yksilöksi.



denvertaisiksi ja julisti valtion yhtenäiseksi ja jakamattomaksi. Esivalta pyrki 
myös edistämään kansallistietoisuutta ja -tunnetta esimerkiksi virallisen triko
lorilipun, kansallisten juhlapäivien ja isänmaanrakkauteen kasvattavien lasten
kirjojen avulla. Aikaisempi varsin elitistinen käsitys alankomaisesta kansalli
suudesta alkoi näin ja osin myös esimerkiksi nopeasti kasvavan lehdistön ansi
osta levitä sosiaalisesti laajemmalle, joskin tuolloin oli yhä liioittelua puhua 
"koko kansasta” (van Ginkel 1999).

Vuosina 1795-1813, jolloin Alankomaat oli Ranskan enemmän tai vähem
män suorassa poliittisessa valvonnassa tai alaisuudessa, itsenäisyyden palautta
miseen tähtäävä hollantilainen poliittinen nationalismi oli erittäin vähäistä, ai
van viime vuosia lukuun ottamatta. Jonkinlaisesta kasvaneesta kansallistun
teesta kertoo kuitenkin kasvanut kiinnostus kieltäjä kansallista historiaa koh
taan, joskin varsinkin jälkimmäisessä tapauksessa tapahtumien ja henkilöiden 
yksityiskohtaisempi tarkastelu ja sen pohjalta tehdyt poliittiset tulkinnat johti
vat nopeasti suuriin erimielisyyksiin eri osapuolten välillä.

Kansallisen identiteetin luominen

Varsin vaiherikkaiden tapahtumien jälkeen Alankomaista ja 1700-luvun lopul
la Itävallalle kuuluneista eteläisistä provinsseista luotiin Napoleonin kukistu
misen jälkeen yhtenäinen Alankomaiden kuningaskunta Wienin kongressissa 
vuonna 1815 osana laajempia eurooppalaisia valtiojärjestelyjä. Sen johtoon tuli 
Oranje-Nassau-suvun jäsen, kuningas Vilhelm I. Vaikka uusi monarkistinen 
yhtenäisvaltio erosikin vallankumousta edeltäneestä liittotasavallasta perin
pohjaisesti, sen voi myös sanoa tuoneen yhteen eri lähtökohdista käsin tuotet
tuja samansuuntaisia kehityskulkuja jo kauempaa historiasta.

Alankomaissa oli jo 1600-luvun "kultaisen vuosisadan” taloudellisen me
nestyksen aikana ja 1700-luvulla tapahtuneen siirtomaiden valloituksen joh
dosta kasvanut käsitys jonkinlaisesta suurvalta-asemasta. Tätä käsitystä vahvis
ti edelleen vastaperustetun kuningaskunnan alueen ja väestön koko. Sisäisten 
erimielisyyksien laantumisen ja kasvaneen omanarvontunnon osoitukseksi 
Alankomaille hankittiin vuonna 1816 vahvasti paatoksellinen kansallislaulu. 
Sen laatinut runoilija HendrikTollens painotti ennemmin kansallista puhtaut-
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ta kuin kansainvälisyyttä, ennemmin isänmaallisuutta kuin lukuisia lojaliteet
teja ja ennemmin kuuliaisuutta hallitsijaa kohtaan kuin henkilökohtaisia ja 
kollektiivisia vapauksia: Wien Neerlands bloed in de aders vloeit, Van vreemdc 
sinet Ien vrij (...)

Käsitys siitä, että Alankomaat oli eurooppalainen suurvalta, koki kuitenkin 
kovan kolauksen jo vuonna 1830, kun eteläiset provinssit itsenäistyivät Belgi
aksi. Kuningaskunnan erilaiset intressit ja identiteetit uusien ja vanhojen maa
kuntien välillä osoittautuivat yhteensovittamattomiksi, eikä kuningas Vilhelm 
l:n energinen ote asioihin lainkaan lieventänyt tätä jännitettä.

Eteläisten provinssien ranskankielinen väestö, josta myös paikallinen ja 
alueellinen eliitti rekrytoitui, suhtautui erittäin kielteisesti Vilhelmin pyrki
myksiin vahvistaa hollannin kielen asemaa koko valtakunnassa. Alueen hollan
ninkielisiä vieraannutti puolestaan protestanttien johtava rooli valtakunnassa. 
Teollistuvan etelän taloudelliset intressit olivat toisenlaiset kuin kaupasta ja 
maanviljelyksestä eläneen pohjoisen. Poliittinen kulttuuri ja historialliset ko
kemukset poikkesivat kaksisataa vuotta kestäneen eron vuoksi myös selvästi 
toisistaan.

Belgian kapina herätteli lyhytaikaisesti hollantilaisissa kansallista itsetietoi
suutta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, joka suuntautui "halveksittavaa ja rä- 
hinähenkistä belgialaista rotua vastaan”. Hollantilaisten aseman puolustami
nen ja vuoden 1831 lyhyt sotilaallinen konflikti rauhanehtojen parantamiseksi 
(de Tiendaagse Veldtocht) loivat myös kansallisia sotasankareita. Heistä merkit
tävin maineeltaan lienee Schelde-joella antautumisen sijaan sota-aluksensa ta
hallaan räjäyttänyt J. C. J. van Speyk. Katolilaisten asema oli jälleen hankala 
heihin kohdistuneen epäluulon vuoksi, ja Brabant olikin lopulliseen rauhante
koon saakka (1839) käytännössä miehitetty, vaikkei levottomuuksia laajem
min esiintynytkään.

Suurvaltahaaveista luopuminen oli tuskallista, mutta maan alueellinen ja 
poliittinen supistuminen antoi hollantilaisille samalla mahdollisuuden alkaa 
kehittää oloihin soveltuvaa käsitystä omasta valtiosta ja kansakunnasta ja siten 
rakentaa Alankomaiden kansallista identiteettia>Yuonna 1837 perustettiin esi
merkiksi aikakauslehti de Gids, jonka sisällössä painottuivat alankomaalaisuu- 
den korostaminen ja kansallistunteen herättäminen ja maan aseman hahmot
taminen "Saksan ja Englannin välissä”. Itsetietoisuutta ja itseluottamusta tar



vittiin myös siihen, että ulkopuoliselle maailmalle voitaisiin osoittaa Alanko
maiden kaltaisen maan itsenäisen olemassaolon oikeutus. Pienten maiden 
elinkelpoisuus oli 1800-luvun alkupuolella kaikkea muuta kuin itsestään sel
vää.

Kansallista identiteettiä täytyi kaikkiaan rakentaa oloissa, joissa kansallisia 
ylpeydenaiheita oli perin vähän. 1600-luvun kukoistukseen verrattuna maa 
tuntui olevan vain varjo entisestään. Hollantilaisten intellektuellien hieman it
seironisesta suhteesta omaan maahansa antaa hyvän kuvauksen E. J. 
Potgieterin runo "Hollnncl" vuodelta 1832. Runoilija vakuuttaa rakastavansa 
maataan vaikka "harmaa on taivaas ja myrskyinen rantas, paljaat on dyynis ja 
tasaiset peltos” . Samalla runossa käyvät ilmi käsitys ihmisen muovaamasta 
alankomaalaisesta maisemasta, nostalgisuus kultaista menneisyyttä kohtaan 
sekä vapauden ja suvaitsevaisuuden ymmärtäminen olennaisiksi osiksi alanko
maalaista itsekäsitystä. Kuten tämäntyyppisessä runoudessa on usein tyypillis
tä, katse on suunnattu sekä tulevaisuuteen että menneisyyteen, josta haetaan 
ylevää esimerkkiä oman ajan ihmisille.

Kansallista identiteettiä rakennettaessa on kaikissa oloissa pakko ottaa huo
mioon maan väestön kulttuurin monimuotoisuus ja rajaamisen vaikeus. 
Alankomaissa nämä ongelmat olivat huomattavan suuria. Suurista alueellisista 
ja paikallisista murre-eroista sekä friisin- ja limburginkielisistä vähemmistöistä 
huolimatta kuningaskunta oli kieleltään varsin yhtenäinen. Kansallisvaltion 
rakentaminen kielen varaan oli kuitenkin vaikeaa Belgian pohjoisosien hollan
ninkielisten vuoksi. Kieleen perustuvaa suur-alankomaalaista kansakäsitystä, 
jossa Flanderi katsotaan Alankomaiden osaksi, onkin aika ajoin herätelty uu
delleen, muun muassa historioitsija Picter Gcylin johdolla 1930-luvulla.

Toisaalta kansallinen identiteetti saattoi vielä huonommin perustua uskon
nolle. Maan väestöstä vajaa puolet oli katolisia. Kaksi eteläistä provinssia, 
Limburg ja Pohjois-Brabant, olivat miltei täysin katolisia, ja uskonnollinen elä
mä oli muutenkin monimuotoista. Erityisesti kalvinistit tosin korostivat käsi
tystä siitä, että uskonto määrittää kansakuntaa. Esimerkiksi 1800-luvun puoli
välin vaikutusvaltaisen historioitsija-poliitikko Guillaume Grocn van Prinste- 
rcrin mukaan kalvinistisen reformoidun kirkon jäsenet muodostavat vähem
mistöasemastaan huolimatta Alankomaiden kansallisen ytimen.
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Kansakunnan eriytyminen

Vuonna 1848 Belgian kansainvälinen asema vakiintui, minkä johdosta myös 
Alankomaiden rooli selkoni ja vahvistui. Samana vuonna hyväksyttiin J. L. 
Thorbecken liberalistinen perustuslain uudistus, joka loi pohjaa Alankomai
den yhteiskunnan ja poliittisen järjestelmän modernisoinnille. Thorbecke pyr
ki yhdistämään valtakunnan erilaisia elementtejä, joskin hän korosti liberaalin 
porvariston asemaa kansakunnassa.

Olennainen kysymys koski kirkon ja valtion välistä suhdetta. Uskonnonva
paus oli muodollisesti saatettu voimaan jo vuoden 1798 perustuslaissa, mutia 
lopullisesti valtio ja kirkko erotettiin toisistaan tässä perustuslain uudistukses
sa. Perustuslain yhdistymisvapauden nojalla katolinen kirkko sai palauttaa 
maahan kirkollisen organisaationsa, minkä johdosta vakaumukselliset kalvi- 
nistit organisoivat vuonna 1853 mittavia mielenosoituksia. Tilanne rauhoittui 
kuitenkin melko nopeasti. Eri väestöryhmät suhtautuivat usein toisiinsa avoi
men kielteisesti ja käyttivät toisistaan vahvasti stereotyyppisiä ilmaisuja mutta 
hyväksyivät silti toistensa olemassaolon.

Uskonnollisen monimuotoisuuden sekä valtion ja kirkon erottamisen joh
dosta modernin yhteiskunnan rakentaminen oli Alankomaiden kuningaskun
nassa varsin toisenlaista kuin useimmissa muissa maissa. Uskonnolliset, elä
mänkatsomukselliset ja aatteelliset yhteisöt perustivat 1800-luvun jälkipuolis
kolla runsaasti omia sosiaalisia ja poliittisia instituutioita, kuten sanomalehtiä, 
puolueita, erilaisia järjestöjä ja yhdistyksiä sekä jopa kouluja ja yliopistoja. Kai
kista kovimmat poliittiset taistelut käytiin nimenomaan uskonnollisten yhtei
söjen oikeudesta omaan koulujärjestelmään.

Kalvinistien johtohahmon Abraham Kuyperin yksi keskeisistä ajatuksista 
oli "suvereenisuus omassa piirissä”. Sillä tarkoitettiin nimenomaan yhteisöjen 
oikeutta päättää itse kaikista niistä asioista, joita ei ollut välttämätöntä päättää 
valtionpolitiikassa. Voimakkaimmin eriytyi kuitenkin lopulta katolinen väes
tönosa, jonka jäsenet pystyivät periaatteessa kulkemaan kehdosta hautaan 
oman uskontokuntansa instituutioiden suojassa. Alankomaiden yhtenäistymi
nen ja uudenaikaistuminen oli siten samanaikaisesti yhteiskunnan hajautu
mista (Knippenberg & de Pater 1992).



Alankomaiden liberaaleille, jotka suurelta osin olivat maltillisia kalviniste- 
ja, muita protestantteja ja juutalaisia, maan jakautuminen uskonnollis-clä- 
mänkatsomuksellisiin yhteisöihin oli katkera kokemus. He muodostivat omat 
organisaationsa enemmän tai vähemmän vastahakoisesti ja yrittivät samalla 
korostaa valtiollista kokonaisuutta, jonka valta haluttiin kuitenkin liberalistis
ten traditioiden mukaisesti pitää rajallisena. Yhteisöhenkcä ja velvollisuuden
tuntoa korostavat liberaalit samastivat usein oman itsekäsityksensä, arvonsa ja 
intressinsä kansalliseen identiteettiin ja pitivät muita lähinnä itsekkäinä pro- 
vinsialisteina ja nurkkapatriootteina. (le Velde 1992.)

Kansallisen identiteetin rakentumisen kannalta yhteiskunnan eriytyminen 
tarkoitti sitä, että kukin yhteisö kehitti myös tavallaan oman versionsa alanko- 
maalaisuudesta ja yksilöiden suhteesta hollantilaiseen kansaan ja Alankomai
den valtioon. Kun valtion johto pyrki kohottamaan kansallishenkcä ja luo
maan yhteistä kansallista symbolikieltä, nämä erilaiset tulkinnat törmäsivät 
usein toisiinsa. Jopa taiteen tyylilajeissa ilmeni poliittis-yhteisöllisiä kannanot
toja. Alankomaiden valtion olemassaoloa ja kulttuurin omintakeisuutta ei 
näistä sisäistä kiistoista ja tulkintaerimielisyyksistä huolimatta sinänsä kiistetty, 
ja yhteiskunnan uudenaikaistumisen johdosta valtion ote kansalaisista vahvis
tinkin.

Mielenkiintoisia jälkiä 1800-luvun kansallisista kulttuurikahakoista ovat 
kulttuurivaikuttajia ja suurmiehiä esittävät patsaat sekä muut historialliset ja 
allegoriset monumentit. Yhteisvoimin tuotetuissa monumenteissa ristiriidat 
ilmenivät tyylillisenä cklcktisyytenä ja uskonnollisten ja esteettisten vakaumus
ten välisinä kompromisseina. Esimerkiksi Rembrandtin patsas (1852) on tyy
liltään klassillinen ja assosioituu siten vapaamieliseen protestantismiin. Sen si
jaan saman kuvanveistäjän tekemässä runoilija Joost van Vondelin patsaassa 
(1867) ilmenee selvästi vahvemmin katolinen symboliikka. Vondelin patsaan 
tuottaneen komitean puheenjohtajana toimi aikansa johtava katolinen polii
tikko J. A. Alberdingk Thijm. (Bank 1990.)

Tällainen tilanne ei ymmärrettävästi ollut hedelmällisin mahdollinen kas
vualusta nationalistiselle tai laajemmin kansallisromanttiselle taiteelle, joka ku
koisti muualla Euroopassa. 1800-luvun suuret hollantilaiset, kuten taidemaa
lari Vincent van Gogh, kirjailija Multatuli (Edouard Dornves Dekkcr) ja sävel
täjä Alphons Diepenbrock, eivät mitenkään erityisesti korostaneet sen kum-
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liiemmin Alankomaiden erityisyyttä kuin omaa hollantilaisuuttaanknan. Sel
västi nationalistiset teokset, kuten Bernard Zxveersin Ann niijn Vnderlnnd -sin
fonia, ovat useimmille hollantilaisillekin tuntemattomia.

Nationalismia kanavoitui sen sijaan yhtäältä esimerkiksi Oranje-kulttiin. 
Perustuslain uudistuksen johdosta kuningas oli nimittäin tullut poliittisesti 
vaarattomaksi. Lisäksi 1600-lukua nostalgisoitiin ja erityisesti sen taidetta alet
tiin pitää kulttuurin kultakautena: Conrad Buskcn Huetin Het land van 
Iieinbrand ilmestyi vuosina 1S82-1884. Osana kansatieteen kehitystä paikallis- 
alueellinen agraarinen sekä merenkäyntiin ja kalastukseen liittyvä kansankult
tuuri idealisoitiin ja kansallistettiin. Juustoa myyvästä volendamilaistytöstä 
maalaisasussaan tuli koko kansakunnan henkilöitymä ja yksi parhaiten tunne
tuista hollantilaisista kuva-aiheista.

Yhteisöjen organisoitumisen ja koululaitoksen eriytymisen johdosta yksi 
Alankomaiden kansallisen identiteetin erikoisia piirteitä on myös se, ettei 
maalla ole samassa mielessä yhtenäistä kansallista historiaa kuin monilla kan
sallisvaltioilla. Jo 1800-luvun alkupuoliskolla vapaamielisemmän porvariston 
ja ruhtinasmielisten oranjistien tuikintatraditiot olivat poikenneet toisistaan, 
mutta myöhemminkin erimielisyydet olivat huomattavia. Liberaalit, kalvinistit 
ja katolilaiset katsoivat asioita hyvin erilaisista näkökulmista.

Siinä missä kalvinistien mielestä Vilhelm Oranialainen oli suuri sankari ja 
kansakunnan perustaja, katolilaiset pitivät häntä vallanhimoisena uskonpettu- 
rina, joka oli saanut aikaan suvaitsemattoman valtakoneiston. Kalvinisteille 
myös niin sanotut "merikerjäläiset” (wntergenzcn) ovat sotasankareita, kun 
taas katolilaiset muistavat heidät lähinnä "Gorcumin marttyyrien” surmaajina. 
1500-luvun kapinaliikkeen sijaan katolilaiset etsivät kansakunnan juuria erityi
sesti keskiajalta. Liberaali historiankirjoituksen traditio yritti puolestaan aset
tua ikään kuin näiden väliin ja samalla yläpuolelle (Tollebeek 1990).

Kansanluonne ja kansallinen kulttuuri

Suuri osa Alankomaiden kansanluonnetta ja kansallista kulttuuria käsitteleväs
tä (ja siis myös tuottavasta) kirjallisuudesta on myös syntynyt enemmän tai vä
hemmän liberaalisti -  tai kuten Alankomaissa yleensä halutaan sanoa, vapaa-



mielisesti -  ajattelevan älymystön keskuudessa. Yksi heistä oli Alankomaiden 
modernin historiankirjoituksen isäksikin kutsuttu Robert Fruin. Hän kirjoitti 
vuonna 1871 (Fruin 1900) yhdessä S. Visseringin kanssa artikkelin hollantilai
sesta kansanluonteesta, jolla tuli olemaan suuri vaikutus myöhempään kansan- 
luonnekcskusteluun.

Artikkelissa toistetaan pitkälti samoja piirteitä ja ominaisuuksia kuin 
Ockerse miltei sata vuotta aikaisemmin. Samalla Fruin varoo liberaalien so v i
televan kansallisen ideologian mukaisesti ottamasta kantaa uskonnollisiin ky
symyksiin ja pyrkii asettumaan teologisten kiistojen ja kirkkokuntien suosimi
sen yläpuolelle. Myös historiantutkijana hän katsoi, että tieteellinen metodolo
gia on juuri se väline, jonka avulla voitaisiin ylittää kiista valtiopainotteisen 
(liberaalin) ja kalvinistispainotteisen (oranjistisen) tulkintatradition välillä ja 
luoda laajempaa kansallista yhtenäisyyttä ja yksimielisyyttä (Tollcbeck 1990; 
kuvauksesta Saukkonen 1999).

Sovittelevasta asenteestaan huolimatta Fruin tekee toisenlaisen rajauksen 
korostaessaan sitä, että erityisesti Hollannin provinssien läntiset kaupungit 
ovat Alankomaiden kansallisen olemassaolon ydin. Hänen mukaansa missään 
muussa maassa porvarillinen elementti ei ole yhtä vahva kuin Alankomaissa, 
jossa kaupunkilaisporvaristo on sekoittunut talonpoikaissäätyyn ja sulauttanut 
itseensä jo alunperin vähäisen ja merkityksettömän aatelin.

Näin Fruin tuli vahvistaneeksi edelleen sitä jo liittotasavallan aikana synty
nyttä ja yhä yleistä näkemystä, jossa läntiset rannikkokaupungit edustavat koko 
Alankomaita ja jossa Hollanti maakuntana sekä Hollanti kansakuntana ja kult
tuurina sekoittuvat. Fruinin kirjoituksessa tehdään kuitenkin myös toinen ra
jaus, joka ilmentää hyvin sitä, että kansakuntaa määriteltäessä ja kuvattaessa 
tehdään aina sosiologisesti kiinnostavia ja toisinaan poliittisesti merkitykselli
siä valintoja.

Varsinaiseksi kansakunnaksi Fruin määrittelee nimittäin kaupunkilaisen 
keskiluokan. Hänen mukaansa Alankomaita kutsutaan täysin perustellusti 
"kauppiaiden kansakunnaksi”, koska kaupankäynti ja merenkulku ovat jo pit
kään olleet maan tärkein elinkeino ja antaneet sen kansanluonteelle terävim
mät poimunsa. Työväestöä hän kuvaa suorasukaisen kriittisesti ja on tyytyväi
nen ainoastaan siihen, että "kansamme on rauhallista ja järjestystä rakastavaa; 
ei mitenkään nöyristelevää, vaan helposti johdettavaa”.
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Jakautuneen kansakunnan yhdentyminen

Alankomaiden yhteiskunnan jakautuminen elämänkatsomuksellis-ideologis- 
ten yhteisöjen mukaisesti vakiinnutettiin ensimmäisen maailmansodan aika
na. Tällöin päästiin eri osapuolten kesken ja erityisesti katolilaisten, kalvinis- 
tien ja sosialistien liberaaleja vastaan suunnatun yhteistyön ansiosta kerralla 
sopuun yleisestä äänioikeudesta, yhteisöjen omille koulujärjestelmille annetta
vasta täydestä julkisesta tuesta ja sosiaalisen lainsäädännön uudistamisesta.

Vuosia 1918-1967 onkin kutsuttu pilarisaation ajaksi (Blom & Lamberts 
1994; Lijphart 1975; Stuurman 1983). Kansakunta jakautui kolmeen tai neljään 
yhteisöön, jotka ikään kuin pylväinä kannattelivat Alankomaiden valtion ja yh
teiskunnan kattorakenteita. Vuoden 1917 sovinnonteko vakiinnutti tämän 
eriytymisen. Samanaikaisesti pilareiden välinen vastakkainasettelu kuitenkin 
lieveni, koska tehtyjen ratkaisujen jälkeen yhdenkään ryhmän ei tarvinnut enää 
kokea toista itselleen uhaksi: kaikki olivat tuomittuja olemaan vähemmistöjä 
vähemmistöjen joukossa. Hieman paradoksaalisesti tämä loi samalla pohjaa 
pilarisaatiojärjestelmän asteittaiselle purkautumiselle, koska yhteisöjohtajicn 
ote omaan jäsenkuntaansa alkoi heiketä ja vihamielinen puhe toisinajattelevis
ta alkoi maltillisilta.

Kun asiaa on tarkasteltu yksilön sosiaalisten identiteettien rakentumisen 
näkökulmasta, pilarisaatiota on pitkään pidetty nimenomaan kansakuntaan ja 
valtioon identifioitumisen kannalta yksinomaan haitallisena ilmiönä. Viimeai
kaisessa tutkimuksessa on kuitenkin korostettu myös toisenlaista tulkintaa: 
poikkeavista kansakuntakäsityksistä ja tarkasti rajautuneista, osin toisilleen 
aggressiivisesti suhtautuvista yhteisöistä huolimatta kaikki pilarit organisoitui
vat lopulta kansallisesti (Blom 8; Talsma 2000; te Velde & Vcrhagc 1996). Tämä 
ilmeni selvimmin modernin puoluelaitoksen synnyn yhteydessä. Koska Alan
komaiden vaalijärjestelmässä koko maa oli yksi vaalipiiri, kaikki poliittiset ja 
ideologiset ryhmät joutuivat järjestäytymään koko maan kattaviin valtakun
nallisiin organisaatioihin. Poliittinen paikallistietoisuus ja -toiminta tosin säi
lyivät (katolisuuden puitteissa) Brabantissa ja Limburgissa vahvoina aina 
1980-luvulle saakka (Knippcnberg & de Pater 1990).

Maailmansotien välisenä aikana keskusteltiin erittäin voimakkaasti Alan
komaiden valtiota ja kansaa koskevista käsityksistä (van Heerikhuizen 1982).



Monet sivistyneistön edustajat pitivät hajanaisuutta kansallisen kehityksen ja 
eloonjäämisen uhkana samalla kun moderni aika tuntui vaarantavan perintei
sen elämänmenon jatkuvuuden. Vuonna 1934 ilmestyi suuren suosion saavut
tanut Johan Huizingan teos Nederland’s geestesmerk, jossa otettiin vahvasti 
kantaa sekä kulttuuris-yhteiskunnnllisen käsityksen puolesta että poliittisia ää- 
rimmäisyysaatteita vastaan (Huizinga 1946).

Teos sijoittuu tilanteeseen, jossa myös Alankomaiden poliittinen maltilli
suus ja perinteinen pragmatismi olivat koetuksella. Puolueista niin kansallisso
sialistinen NSB kuin kommunistinen CPU olivat saaneet lisää kannattajia, ja 
kuuluisa kulttuurihistorioitsija katsoi aiheelliseksi varoittaa maanmiehiään 
vaarallisesta ja "epähollantilaiseksi” luokiteltavasta poliittisesta heroismista. 
Heroismin ja radikalismin vastakohdaksi katsottiin porvarillisuus 
(burgerlijklicid) ja siihen liitettävät ominaisuudet, miltä osin Huizinga kulkee 
turvallisesti Fruinin jalanjäljissä. (Saukkonen 1999.)

”Alankomaiden kansan yhtenäisyys johtuu ennen muuta sen porvarillisesta 
luonteesta. Mitä tahansa tapahtuukin, me hollantilaiset olemme kaikki 
porvarillisia, notaarista runoilijaan ja paronista proletaariin. Kansallinen 
kulttuurimme on porvarillista kaikissa tämän termin merkityksissä. Porva
rilliset elämänkatsomukset ovat levinneet kaikkiin kansamme ryhmiin ja 
luokkiin, maalla asuviin ja kaupunkilaisiin, omistaviin ja omistamatto
miin. Koko historiamme heijastaa porvarillisia pyrkimyksiä. Porvarillisen 
vapauden tähden jaksoivat esi-isämme taistella Espanjaa vastaan. Porvaril
lisiin tapoihin juurtuivat yllä mainitsemani tasavallan poliittiset ominai
suudet. Porvarillisesta ilmapiiristä tulivat esille henkemme vähäinen mili- 
taristisuus ja yleinen kauppiashenki. Porvarillinen yhteiskunta selittää kan
sanluokkien vähäisen kumouksellisuuden, ja yleisesti ottaen sen tasaisen 
kansallisen elämän, joka vain hieman lainehti suurten hengenmullistusten 
tuulessa. Kuten nähdään, annan termille myös osan sen kielteisestä sisällös
tä. Porvarillisuudesta seuraavat myös päällimmäiset puutteemme: tuhoa- 
misvimman estottomuus, hyvien julkisten tapojen puute ja usein valitettu 
turhantarkkuus."
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Kansallissosialistien kannatus jäi lopulta varsin heikoksi. Saksa miehitti kuiten
kin Alankomaat keväällä 1940 ja alisti maan siviilihallintojärjestelmän valvon
taan. Miehitys päättyi eteläisissä osissa maata syksyllä 1944, mutta suurimmas
sa osassa vasta toukokuussa 1945, nälkätalven nimellä kulkevien koettelemus
ten jälkeen.

Miehitysajalla oli suuri merkitys Alankomaiden kansallisen identiteetin ke
hittymiselle ja hollantilaiselle nationalismille. Vihollisen monivuotinen läsnä
olo vähensi jännitteitä pilariyhteisöjen välillä ja loi perustaa aikaisempaa laa
jemmalle kansallisen yhteenkuuluvuuden tunteelle. Miehitysvallan ja hollanti
laisen kansallissosialismin rinnakkaiseksi ja osittain vastajärjestöksi perustettu 
de Nederlandse Unic oli ensimmäinen (ja itse asiassa myös toistaiseksi viimei
nen) nationalistinen hollantilainen massaorganisaatio (van Ginkcl 1999). Sii
lien liittyi nopeasti 800 000 jäsentä, mutta saksalaiset kielsivät järjestön jo 
vuonna 1941. Vastarintaliikkeessä kunnostautuivat erityisesti rauhan ajan ve
riviholliset, kommunistit ja jyrkemmän linjan (gereforiueerd) kalvinistit.

Saksalaiset myös hieman auttoivat kansallisen yksimielisyyden toteutumis
ta internoimalla lukuisia hollantilaisia intellektuelleja ja poliitikkoja. Eräänlai
sina panttivankeinakin nämä saattoivat St. Michielsgestelissä melko vapaasti 
suunnitella sodanjälkeistä yhteiskuntaa. St. Michielsgestelissä syntyivät myös 
yritykset murtaa pilarisaatio muuttamalla sosialistinen työväenpuolue SDAP 
sodan jälkeen kaikille avoimeksi työn puolueeksi (PvdA). Kansalaiskasvatuk- 
seen liittyviä tavoitteita varten luotiin myös kansallinen kulttuuri-instituutti 
(Nalionual lustituut) ja kansanliike (Nederlandse Volksbeweging). Hankkeet 
olivat liian kunnianhimoisia toteutuakseen, ja pilarisaatiorakenteet vahvistui- 
vatkin 1950-luvulla. Omalta osaltaan ne kuitenkin edistivät sodanjälkeisen 
konsensuksen kehittymistä erityisesti eliittiryhmien kesken.

Valtion identiteetin kannalta myös Indonesian itsenäistymisellä oli tieten
kin oma merkityksensä. Se teki käytännössä lopun Alankomaiden siirtomaa
vallasta, joskin Surinam itsenäistyi vasta vuonna 1975 ja Alankomaiden kunin
gaskuntaan kuuluu yhä eräitä Karibian saaria.

Indonesian itsenäistymisjulistus herätteli Alankomaissa myös impcrialis- 
tis-nntionalistisiä tuntemuksia, mutta toisen maailmansodan kokemukset kui
tenkin enimmäkseen vähensivät hollantilaisten halua korostaa omaa maataan 
ja sen merkitystä julkisuudessa. Kaikkea nationalismiin viittaavaa pidettiin



vuosikymmenten ajan enemmän tai vähemmän epäilyttävänä. Maltillinen juh
linta ja kansallisten symbolien käyttö sallittiin lähinnä kuningashuoneeseen/ 
liittyvien juhlapäivien ja urheilukilpailujen yhteydessä. Jälkimmäisistä erityisiä 
tapauksia olivat Saksan ja Alankomaiden väliset jalkapallo-ottelut, joiden 
yhteydessä usein kaivettiin esille sodanaikaisia kaunoja.

Hyväksytyksi kansallisen tietoisuuden ja yhteisen muistelun kohteeksi tuli 
nimenomaan miehitysaika sinänsä, joka vuosittain kulminoitui keväiseen va
pautuksen päivään ja sitä edeltävään vainajien muistohetkcen. Sota-ajan koke
muksista on julkaistu lukemattomia romaaneja ja muita kaunokirjallisia teok
sia ja tuotettu radio- ja televisio-ohjelmia sekä elokuvia. Erityinen merkitys oli 
kansallisena hankkeena toteutetulla Loc de Joogin massiivisella historiateos- ja 
television dokumenttisarjalla (De Bezetting), jota voidaan Rob van Ginkclin 
(1999) mukaan pitää uudenaikaisena esimerkkinä kansallistetusta historiaku
vasta ja -projektista.

Suurten ikäluokkien aikuistuttua, liikenne- ja viestintävälineiden kehityt
tyä ja individualistisen ajatusmaailman yleistyttyä pilareiden ote jäsenkuntaan
sa alkoi 1960-luvulla nopeasti herpaantua (Kennedy 1995; Righart 1995). Kun 
yhteisöjen sosiaalinen kontrolli ja yksilöidentitcettiä muodostava voima hcik- 
kenivät, hollantilaisten suhtautuminen omaan maahansa ja valtioonsa muut
tui suoremmaksi ja välittömämmäksi. Yksilöiden individualistinen toiminta
vapaus lisääntyi kuitenkin samalla niin paljon, ettei rationaalinen ja emotio
naalinen kiinnittyminen valtioon ja kansakuntaan kehittynyt kovin vahvaksi. 
Tutkimuksissa onkin osoitettu, että hollantilaiset suhtautuvat jossain määrin 
vähättelevästi omaa maataan, sen asemaa, historiaa, kansallista kulttuuria ja 
omaa kansallisuuttaan kohtaan. Tämä ilmiö on puolestaan saanut jotkut toiset 
syyttämään hollantilaisia oman kansallisuutensa vähättelystä ja laiminlyönnis
tä. (Saukkonen 1999.)

Ytimettömän identiteetin uudet haasteet

Kansallista identiteettiä koskeva keskustelu voimistui monien muiden Euroo
pan maiden tavoin Alankomaissa 19S0-luvulla. Nopeat edistysaskeleet euroop
palaisessa integraatiossa, yleinen taloudellinen ja sosiaalinen kansainvälisty-
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miskchitys, siirtotyöläisryhmien muuttuminen enemmän tai vähemmän pysy
viksi uusiksi vähemmistöiksi ja muu maahanmuutto, poliittisen äärioikeiston 
organisoituminen ja kannatuksen kasvu sekä kylmän sodan päättyminen, 
Neuvostoliiton hajoaminen ja näihin liittyvät nationalistiset ilmiöt eri puolilla 
Eurooppaa ja maailmaa aiheuttivat vilkasta mielipiteenvaihtoa niin valtion 
asemasta kuin kansallisesta kulttuurista ja yksilön ja kansakunnan välisestä 
suhteestakin. (Ks. esim. Koch & Scheffer 1996.)

Historiansa aikana Alankomaille kehittyneen kansallisen identiteetin saat
toi ajatella soveltuvan hyvin myös uusiin oloihin. Jo pitkään oli korostettu kan
sakunnan rakenteellista "ykseys erilaisuudessa” -mallia. Tässä mallissa kulttuu
rin yhtenäisyyttä saati poliittista yksimielisyyttä ei voitu pitää selviönä, vaan 
päätöksenteko täytyi rakentaa eri osapuolten väliselle yhteisymmärrykselle yk
simielisyyden puutteesta sekä keskinäisille neuvotteluille, joissa pyrittiin sovit
tamaan eri näkökantoja yhteen.

Toisaalta maassa vallitsi vahva käsitys siitä, ettei se ole "saari maailmassa”. 
Alankomaat laskettiin yleisesti mukaan laajempiin kokonaisuuksiin, kuten 
protestanttisen kristinuskon ja moraalin Pohjois-Eurooppaan, Belgian 
Flanderiin ja Ranskan Normandiaan ulottuvaan hollannin kielialueeseen tai 
ylipäätään niihin luoteiseurooppalaisiin maihin, joiden kanssa Alankomaat oli 
ollut paljon kanssakäymisissä. Jo varsin varhain oli itse asiassa nostettu esiin ni
menomaan valmius ja kyky vastaanottaa kulttuurivaikutteita eri ilmansuun
nista sekä muokata niistä jotain omintakeista "tyypillisesti hollantilaisena” 
piirteenä. (Ks. Saukkonen 1999.)

Alankomaiden valtion merkitys kansallisen identiteetin kannalta oli myös 
muuttunut moniin maihin, esimerkiksi Pohjoismaihin, verrattuna vähäisem
mäksi ja kevyemmäksi. Liittovaltiohistoria, vahvat paikalliset ja alueelliset tradi
tiot, pilarisaatiokaudcn eriytyneisyys ja ylipäätään liberalistisen aateperinnön 
vahva panos olivat luoneet hyvät mahdollisuudet kehittää maahan vahvaa kan
salaisyhteiskuntaa, rakentaa suoria kansainvälisiä kontakteja ja hyväksyä ylikan
sallisten oikeus- ja hallintajärjestelmien vaikutusvallan kasvu. Hollantilaiset 
ovatkin yleensä kuuluneet kaikkein uskollisimpiin Yhdistyneiden kansakuntien, 
Euroopan yhdentymisen ja kansainvälisten tuomioistuinten kannattajiin.

Alankomaiden poliittinen elämä oli 1980-ja 1990-luvulla varsin rauhallis
ta. Esimerkiksi nationalistisen tai ulkomaalaisvihamieliscn uuden oikeiston



kannatus oli varsin vähäistä. Avoimesti populistisen Pim Fortuynin keväällä 
2002 saavuttama kansansuosio tulikin useimmille täydellisenä yllätyksenä. 
Vaalivoittoon matkalla ollut Fortuyn murhattiin toukokuussa juuri ennen par
lamenttivaaleja.

Sekä poliittisen sanomansa että symboliikkansa puolesta Fortuyn-ilmiötä 
voidaan pitää nationalistisena. Poliittisen eliitin ja toteutetun politiikan arvos
telun lisäksi hänen kritiikkinsä kärki kohdistui kasvanutta maahanmuuttoa ja 
erityisesti islaminuskoa kohtaan. Hän kävi hyökkäykseensä usein juuri kansal
lisen identiteetin, yhteisinä pidettyjen arvojen ja normien, Alankomaiden pe
rinteisen suvaitsevaisuuden sekä kirkon ja valtion tiukan erottamisen nimessä. 
Tässä mielessä Fortuynin tapaus osoittaa, ettei edes Alankomaiden "ytimetön” 
identiteetti ole täysin ongelmaton. Avoimuutta ja suvaitsevaisuutta voidaan 
käyttää identiteettiaseena toisia etnisiä tai kulttuurisia ryhmiä vastaan.

Fortuynin suosio paljastaa myös jotain Alankomaiden kansallista identi
teettiä koskevien perinteisten käsitysten vinoutumista. Kaikissa maissa joillain 
alueilla, kulttuuriyhteisöillä ja ihmisryhmillä on ollut muita enemmän valtaa 
kansallista identiteettiä määriteltäessä. Alankomaiden tapauksessa läntisten 
provinssien kaupunkilaisella keskiluokalla ja kalvinistisella uskonnolla on ollut 
etuoikeutettu asema maaseutuväestöön, kaupunkien työväestöön ja katoliseen 
kansanosaan verrattuna. Kansallismielisen ja ksenofobisen populismin kanna
tus pakottaa kysymään, onnistuiko Fortuyn poliittisessa kampanjassaan vetoa
maan niihin ihmisiin, joita ei yleensä ole laskettu "viralliseen” kansalliseen 
identiteettiin. Kuinka suuri osa hollantilaisista on ollut niin avoimia ja suvait
sevaisia kuin liberaali kaupunkilaisporvaristo ja lähimmäisenrakkautta koros
taneet kalvinistit ovat halunneet kansakuntansa esittää?

Kolmanneksi itse asiassa jo hieman ennen Fortuynia alkanut kiivas keskus
telu Alankomaiden maahanmuuttopolitiikasta ja monikulttuuristumisesta 
heijastaa sitä, että pilarisaation jälkeinen yhteiskunta suuntautuu uudenlaisia 
viholliskuvia ja toiseuksia vastaan. 1960-luvun jälkeen Alankomaiden yhteis
kunta on arvomaailmaltaan yhtenäistynyt huomattavasti ja alkanut siinä mie
lessä muistuttaa enemmän "normaalia” kansallisvaltiota. Samalla kansallista ja 
kansakuntaa korostavaa puheenpartta on kuitenkin alettu käyttää aikaisempaa 
tehokkaammin erilaisiksi katsottuja maahanmuuttajia ja etnisiä vähemmistöjä 
vastaan. Alankomaalainen nationalismi voikin olla vasta alkamassa.
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PETRI MIRALA

Nationalismi ja unionismi -  
kansallisuusaate Irlannissa
Irlannin politiikkaa on 1800-luvulta lähtien hallinnut kaksi johtavaa aatesuun- 
taa, joista kumpaakin voidaan pitää nationalistisina. Nationalismilla tarkoite
taan Irlannissa -  samoin kuin tässä luvussa -  itsehallintoa tai itsenäisyyttä Ir
lannille ajavaa aatetta. Irlannin ja Britannian liittoa kannattava unionismi on 
sekin eräänlainen nationalismin -  tosin brittinationalismin -  muoto. Useim
mat nationalistit ovat olleet roomalaiskatolisia, kun taas unionismi on ollut lä
hinnä protestanttien liike. Muut viime vuosisatojen johtavat aatteet, kuten työ
väenliike, ovat olleet näiden rinnalla vähäpätöisiä Irlannin historiassa.

Irlannin nationalismi ja unionismi eivät ole tutkimuskohteita, joita voisi tarkas
tella viileän akateemisesti. Molemmat ovat eläviä aatesuuntia. Tutkijatkin lei
mataan usein jommankumman kannattajiksi sen mukaan, millainen on hei
dän näkökulmansa Irlannin historiaan. Edes marxilaiset tutkijat eivät ole pys
tyneet asettumaan kahtiajaon yläpuolelle, vaan useimmat heistä ovat asettu
neet nationalismin kannalle. Marxin ja Engelsin mukaan Irlannin ongelmien 
syynä oli yksinkertaisesti se, että Britannia sotkeutui Irlannin sisäisiin asioihin. 
Engels valmisteli jopa Irlannin historian julkaisemista, vaikka työ jäikin kes
ken. Engelsin ajatusten mukaisesti 1900-luvun alun irlantilainen sosialistijoh-



taja James Connolly katsoi, cttii sorrettujen kansojen tuli olla nationalisteja en
nen kuin heistä voi tulla internationalisteja.

Kiista siitä, mitä Irlannin historiasta saa sanoa, ilmenee niin kutsuttuna rc- 
visionismidebattina. Irlannissa sanaan revisionismi tiivistyy pyrkimys asettaa 
kyseenalaiseksi ne kansallisromanttiset sankaritarinat, joita maan johtavat 
aatesuunnat historiana tarjoilevat. Näitä pyhiä lehmiä kävivät ensimmäisinä 
hätyyttämään 1930-luvun nuoret historioitsijatT. W. Moodyja R. D. Edwards. 
Uuden suunnan lippulaivaksi nousi Irisli Historical Studies -lehti. (Brady 
1999.)

Käsite "kätketty Irlanti” edusti nationalistista historiankirjoitusta puhtaim
millaan. Tämä ilmiö sai nimensä Daniel Corkeryn Hidden Irelatul -teoksen 
(1924) mukaan. Corkery kuvasi Munsterin maakunnassa 1700-luvulla eläneitä 
iirinkielisiä runoilijoita. Hän katsoi löytäneensä salatun maailman, jossa kukis
tetun katolilaisen aristokratian ylevät arvot olivat tulleet koko sorretun katoli
sen väestön kulttuuriksi ja josta protestanttisella Irlannilla ja sen unionistihis- 
torioitsijoilla ei ollut aavistustakaan. Louis M. Cullen (1988 [ 1969]) kyseen
alaisti puolestaan tavan, jolla Corkery oli käyttänyt kirjallisuutta historian ku
vaamiseen. Cullenin mukaan Corkery yleisti perusteettomasti vanhan yläluo
kan arvomaailman kuvaamaan koko katolista yhteisöä ja loi näin romantisoi
dun kuvan valloittajiaan vastustavasta yhtenäisestä kansasta.

Revisionismikeskustelu levisi yliopistojen ulkopuolelle 1960- ja 1970-luku- 
jen taitteessa. Sysäyksenä olivat nationalismin nimissä Pohjois-Irlannissa teh
dyt veriteot. Ne saivat monet varsinkin Irlannin tasavallassa samaistamaan na
tionalismin väkivaltaan. Tästä oli enää lyhyt matka sen pohtimiseen, olivatko 
aiemmin kansallisuusaatetta ajaneiden liikkeiden tavoitteet ja keinot olleet hy
väksyttäviä.

Irlannin oma ”Historikerstreit” leimahti kuumimpaan liekkiinsä 1980-lu- 
vun lopulla. Kiistaa lietsoivat muun muassa Steven Eilisin ja Roy Fostcrin uu
det tulkinnat. Ellis (ks. Brady 1999) löysi keskiajan Irlannin uniikkeina pidet
tyjä piirteitä myös muista Englannin periferioista, kuten V/alesistä ja Pohjois- 
Englannista. Fostcrin (1989 [1988]) uusi, "revisionistinen” kokonaisesitys 
Modern Ireland 1600-1972 jakoi tulkinnoillaan kahtia niin historioitsijat kuin 
lukevan yleisönkin.
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Ihailijoidensa mielestä revisionistit olivat ammattitaitoisia historioitsijoita. 
Vastustajat taas arvostelivat heitä "arvovapaasta historiasta” ja historian pake
toimisesta irtonaisiksi monografioiksi, joissa tyystin sivuutettiin englantilais- 
valloitus ja kolonisaatio. Revisionisteja syytettiin jopa 1800-luvun suuren nä
länhädän aiheuttamien kärsimysten vähättelystä. Heidän sanottiin legitimoi
neen unionismin ja tehneen maan kahtiajaosta rationaalisen suojautumiskei
non protestanteille, koska he olivat antaneet väärän todistuksen nationalismin 
luonteesta.

Aluksi asialla olivat poliittisen mielenkuohun vallassa olleet kansalaiset, 
mutta 1980-luvun lopulla myös osa ammattihistorioitsijoista alkoi epäillä, että 
revisionismi oli todella mennyt liian pitkälle. Nationalismin karsiminen histo
riantutkimuksesta oli johtanut myös nationalismin kieltämiseen tutkimuskoh
teissa. Tätä voidaankin pitää revisionismin suurimpana puutteena: nykyisen 
nationalismin vieroksunta on johtanut siihen, että todisteita aiempina vuosisa
toina ilmenneestä kansallisesta tietoisuudesta ei aina ole haluttu tunnistaa eikä 
tunnustaa.

Gael ja gall

"Kelttiläisyyden” ja "brittiläisyyden” käsitteitä tutkinut Murray G. H. Pittock 
(1999) on pilkannut käsitystä, jonka mukaan nationalismi olisi uusi ilmiö, joka 
liittyy Ranskan vallankumoukseen, modernisaatioon, uusiin medioihin, kuten 
sanomalehtiin, tai milloin mihinkin. Pittockin mukaan englantilaisten ja Brit- 
teinsaarten niin sanottujen kelttien (skottien, irlantilaisten ja walesiläisten) 
suhteissa on käytetty nationalistista kieltä jo kauan ennen kuin kukaan nimitti 
sitä nationalismiksi. Pittock kritisoi tutkijoita siitä, että nämä tuijottivat natio
nalismin institutionalisoiviin perustuslakeihin ja muihin dokumentteihin. 
Vaikka toisessa nähty "toiscus” ei olisikaan ollut nykymittapuulla täysin "kan
sallista”, tämä ci silti hänen mukaansa tee siitä ”ei-kansallista”.

Englannin kruunu ja normanniylimystö saivat Irlannissa jalansijaa 1100- 
luvulta alkaen. Kulttuurien törmätessä vastapuolen tavat herättivät kummas
tusta ja paheksuntaa. Englantilaissiirtokunnan laeissa yritettiin estää siirtolaisia 
muuttumasta irlantilaisten kaltaisiksi. Kilkcnnyn statuutti (1366) kielsi muun



muassa scka-avioliitot, iirin kielen ja irlantilaisen oikeuden käytön. Toisaalta 
iirin kielellä tehtiin erottelu gaelin (gaeli, irlantilainen) jagallin (muukalainen) 
välillä. Gaelit saivat nimensä Nooan pojanpojan mukaan, joka muokkasi iirin 
(gaelin) kielen Baabelin kielten sekamelskassa syntyneiden kielten parhaista ai
neksista. Call oli vieras, vielä sukupolvien ajan Irlannissa asultuaankin. Etniset 
vastakkainasettelut eivät siis ole uutta Britteinsaarilla. Edes nimitys "Briltcin- 
saarct” ei ole täysin neutraali. Irlantilaiset nationalistit inhoavat sitä, koska he 
eivät katso olevansa brittejä ja koska termin katsotaan oikeuttavan Englannin 
ylivallan.

Englannin valta rajoittui keskiajalla Dublinin seutuun (the Palc). Sen ulko
puolella, beyoncl the Pale, vallitsi iirinkiclinen kulttuuri, joka osin sulautti it
seensä normanniparonienkin jälkeläiset. Monet englantilaissiirtolaisten jälke
läisistä kuitenkin säilyttivät etnisen identiteettinsä niin kutsuttuina vanhaeng- 
lant iloisina.

Kruunun valta ulottui koko saarelle vasta 1600-luvun alussa. Tällä vuosisa
dalla peräti neljä etnis-uskonnollista ryhmää otti vaihtelevina liittokuntina 
mittaa toisistaan. Uudet siirtolaiset olivat anglikaaneja (englantilaiset) tai pres- 
byteerejä (skotit). Gaelit ja vanhaenglantilaiset pysyivat katolilaisina ja löysivät 
1640-luvulla hetkeksi toisensa niin kutsuttujen Irlannin konfederoitujen katolis
ten liitossa. Roy Foster (1989 [ 1988]) löytää katolilaisen nationalismin juuria jo 
näistä 1600-luvun sodista. Tuen hakeminen paavilta kuningasta vastaan ei ol
lut sinänsä uutta, mutta vastauskonpuhdistuksen kamppailuissa juuri katoli
suudesta tuli englantilaisvastaisuuden ilmenemiskanava.

Protestanttien ylivalta

Vilhelm Oranialaiscn valtaannousu 1600-luvun lopulla vakiinnutti protestant
tien ylivallan. Tällöin säädettiin etenkin katolilaisia mutta myös presbytecrcjä 
sortavia niin kutsuttuja rangaistuslakeja (Penat Laws). Ankaria lakeja ei aina 
sovellettu kirjaimellisesti, mutta niiden synnyttämä katkeruus loi kasvupohjan 
myöhemmälle katoliselle nationalismille. Katolilaisten maanomistusta vaikeu
tettiin ja lisäksi heiltä evättiin äänioikeus ja pääsy parlamenttiin, valtion virkoi
hin, lakimiehiksi ja sotilaiksi. Katolisen yläluokan poliittinen valta kukistettiin.
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Osa suojautui rangaistuslaeilta näennäisesti anglikaaneiksi kääntyneinä, niin 
kutsuttuina salakatolisina.

1600-luvun etninen nelijako hämärtyi vähitellen. 1700-luvun Irlanti tun
nusti vain kolme ryhmää: anglikaanit olivat ensimmäisen luokan kansalaisia ja 
muut protestantit, kuten Ulsterin presbyteerit, olivat toisen luokan kansalaisia, 
kun taas katolilaiset olivat kolmannen luokan alamaisia. Identiteetit olivat siis 
pikemminkin uskonnollisia kuin kansallisia. Vaikka kolmijako oli laeissa insti
tutionalisoitu, kategoriasta toiseen saattoi siirtyä vaihtamalla uskontoa. Iiriksi 
sasanach ja albanaclt saattoivat tarkoittaa yhtä hyvin englantilaista ja skottia 
kuin anglikaania ja presbyteeriä. Muistona tästä on yhä kaupunkeja, joiden ka- 
dunnimistöön kuuluvat English Street, Scotch Street ja Irish Street.

Katolilaiset, jotka eivät halunneet kääntyä protestanteiksi, joutuivat etsi
mään uusia reittejä sosiaaliselle nousulle. Kaupankäynti oli sallittu elinkeino, ja 
monet vaurastuivatkin sillä tai vuokraamalla protestanteilta vuokraamaansa 
maata edelleen. Kielloista huolimatta katolilaiset lähettivät poikiaan manner
maalle opiskelemaan papeiksi. Näistä aineksista syntyi katolinen keskiluokka, 
joka alkoi 1700-luvulla tavoitella varallisuuttaan vastaavaa osaa poliittisesta 
vallasta. Protestantit pelkäsivät aiheellisesti, että katolilaisten todellisena ta
voitteena oli saada takavarikoidut maansa takaisin.

Aluksi katolilaisten poliittisena ideologiana oli jakobitismi eli pyrkimys pa
lauttaa Stuart-suvun katolinen haara valtaan. Jakobiittien aate kärsi kuitenkin 
haaksirikon, kun viimeinen suuri Stuart-kapina Skotlannissa kukistettiin 1746. 
Sen jälkeen ainoa mahdollisuus oli vakuuttaa uskollisuutta uudelle ja ilmeisesti 
jäädäkseen tulleelle hannoverilaisellc hallitsijasuvulle. Stuartien lopullinen hä
viö myös hälvensi protestanttien pelkoa katolilaisten uhkasta.

1700-luvun Irlannissa poliittinen valta oli anglikaanisella maanomistaja- 
yläluokalla (Asccnilancy). Nämä pitivät aluksi itseään "Irlannissa asuvina eng
lantilaisina”, mutta monet heistä omaksuivat pian niin kutsutun patrioottisen 
ideologian, jossa juuri he olivat Irlannin kansakunta. Aatteen uskontunnustus 
oli William Molyneux’n teos Case of Ireland’s Being Boitnd By Acts of Parlia- 
ttient iti England, Stated (1698). Molyncux’n mukaan Irlantia ei ollut valloitet
tu, vaan se oli vapaaehtoisesti alistunut Englannin kuninkaan valtaan. Irlantia 
tuli siksi kohdella vapaana maana. Maan asukkaita ei voitu pakottaa tottele
maan lakeja, joihin he eivät olleet antaneet suostumustaan. Samaa taistelua jät-



koi satiirisilla pamfleteillaan tuomiorovasti Jonathan Swift.
1700-luvun patriootit eivät olleet moderni nationalistinen liike. He halusi

vat Molyneux’n hengessä vapauttaa Irlannin poliittisista ja kaupallisista rajoi
tuksista, joita Britannia sille asetti. Kielellistä, kulttuurista tai poliittista eroa 
emämaasta he eivät silti tavoitelleet vaan vain samoja oikeuksia kuin Britanni
alla heidän mielestään yhteisessä imperiumissa oli. Väestön katolinen valtaosa 
ei poliittisesti kuulunut tähän "Irlannin kansakuntaan”, eivätkä useimmat pat
riootitkaan halunneet heitä sen jäseniksi.

Molyneux’n ilmaisema ajatus pantiin merkille myös Pohjois-Amerikassa. 
1770-luvulla syttynyt Yhdysvaltain vapaustaistelu vuorostaan vahvisti patri
ootteja. Irlannin protestantit eivät kapinoineet, mutta jo heidän vapaaehtois- 
joukkojensa olemassaolo pelästytti hallituksen myönnytyksiin. Vuonna 1782 
YVcstminsterin parlamentti luopui ylivallastaan Dublinin parlamenttiin näh
den. Irlanti oli nyt ajan terminologian mukaisesti "itsenäinen”, vaikka sillä oli
kin yhä yhteinen hallitsija, hallitus ja armeija Britannian kanssa. Brittihallitus 
ohjailikin yhä Irlannin parlamenttia epäsuorasti, antamalla "oikein” äänestä
ville lahjuksia, aatelisarvoja ja palkkiovirkoja.

Kun protestantit eivät enää pelänneet katolilaisia, ihmisten luokittelu us
konnollisen kannan mukaan alkoi yhä useammasta näyttää tarpeettomalta ja 
väärältä. 1770-luvulta alkaen katolisvastaisia lakeja purettiin vähitellen. Katoli
laisten nostalginen gaeliläisen kulta-ajan muistelu tuli osaksi protestanttienkin 
ideologiaa. Muinaisen irlantilaisen kulttuurin ihailulla korostettiin erillisyyttä 
Britanniasta. Näytti siltä, että yhteinen käsitys irlantilaisuudesta saattaisi muo
toutua.

Vuoden 1798 kapina ja unioni

Ranskan vallankumous mullisti Irlannin poliittisen elämän. Ranskalaiset, jotka 
olivat katolinen kansakunta, olivat nousseet tyranniaa vastaan ja kumonneet 
omaa protestanltivähemmistöään sortavat lait. Protestantit havaitsivat, että 
katolilaisetkin saattoivat siis olla capnces libertatis eli kykeneviä vapauteen. 
Patrioottien radikaalisiipi ja osa katolilaisista liittoutui Yhdistyneet irlantilaiset 
-järjestöksi (United Irishmen). Uskonnonvapauden vaatimus yhdistyi pyrki-
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myksecn uudistaa pienen eliitin käsissä olevaa Irlannin parlamenttia.
Vallankumouksen leviämistä pelkäävä Britannia painosti anglikaanicliittiä 

edelleen hellittämään katolilaisten sortoa. Vuodesta 1793 lähtien katolilaiset
kin miehet saivat äänestää, kunhan täyttivät samat varallisuusehdot, jotka pro
testanttejakin koskivat. Useimmat muutkin rangaistuslait kumottiin. Vain 
parlamentin jäseniksi tai korkeisiin virkoihin katolilaisia ei päästetty. Yhdisty
neet irlantilaiset eivät kuitenkaan tyytyneet tähän vaan tarttuivat vuonna 1798 
aseisiin Ranskan ja katolisen rahvaan tukemina. Kapinasta tuli verinen sisällis
sota, jonka aikana tapahtuneet verilöylyt myrkyttivät uudelleen protestanttien 
(joihin presbyteeritkin nyt luettiin) ja katolilaisten välit.

Kukistettuaan kapinan brittihallitus päätti ratkaista Irlannin kysymyksen 
pysyvästi. Suurella vaivalla ja lahjusten voimalla Irlannin parlamentti lakkautti 
vuonna 1800 itsensä. Syntyi Britannian ja Irlannin unioni, Yhdistynyt Kunin
gaskunta. Kuningas Yrjö III ei kuitenkaan suostunut pääministeri Pittin suunni
telman seuraavaan vaiheeseen, vaalikelpoisuuden myöntämiseen katolilaisille. 
Pääministeri halusi tehdä Irlannin katolilaisista harmittoman vähemmistön uu
dessa kuningaskunnassa. Pittin visiossa he olisivat sulautuneet tyytyväiseksi 
osaksi yhteistä brittiläisyyttä skottien ja tvalesiläisten tavoin. (Geoghegan 1999.)

Kun katolilaisia ei huolittu briteiksi, he päättivät sittenkin olla irlantilaisia. 
Kun he Daniel CVConncllin (1775-1847) johdolla itse taistelivat itselleen tasa- 
arvon 1820-luvulla, ei jäljellä ollut kiitollisuuden murenaakaan Britanniaa 
kohtaan. Kuten nationalismin historiassa on usein käynyt, nykyaikainen irlan
tilainen nationalismi syntyi kuin vahingossa suuresta yrityksestä sulauttaa yh
teen kahden saaren maat ja kansat. Unionin tuhon siemenet kylvettiin siis jo 
sen syntyhctkillä (Bartlett 1992). Yrjö-kuningasta, joka jo elinaikanaan menetti 
Amerikan siirtokunnatkin, voidaan postuumisti pitää myös irlantilaisen natio
nalismin ja separatismin isänä.

Moderni irlantilainen nationalismi

Brittiläisyyden syntyä tutkinut Linda Collcy (1996) on havainnut, että vasta 
1700-luvulla Britannian kansat alkoivat todella kokea itsensä briteiksi. Yhdis
täjinä olivat protestanttisuus, imperiumi sekä sodat Ranskaa ja siirtomaiden ei-



eurooppalaisia kansoja vastaan. Englantilainen anglikaani, skotlantilainen 
presbyteeri ja walesilaincn metodisti saattoivat olla eri mieltä monista asioista, 
mutta ulospäin he vertasivat itseään takapajuiseksi uskomaansa katoliseen 
mannermaahan tai "pakanakansoihin”. Tosin Englannin, Skotlannin ja VValc- 
sin sulautuminen yhteen ci ehkä sittenkään ollut pysyvää, kuten 1990-luvun it- 
sehallintokehitys on sittemmin osoittanut.

Colleyn teorian heikko kohta on se, että hän sivuuttaa kokonaan Irlannin. 
Todellisuudessa monet irlantilaisetkin olivat innolla mukana brittiläisyyden 
rakennustalkoissa, vaikka katolilaisten osallistumisintoa heikensi täysien val
tiollisten oikeuksien puuttuminen. Pittin yritys sulauttaa irlantilaisuus provin- 
siaaliseksi identiteetiksi muiden joukkoon onnistuikin protestanttien mutta 
epäonnistui katolilaisten osalta. Katolilaisten taistelu parlamenttiedustuksen 
puolesta kääntyi jo 0 ’Connellin elinaikana unionin purkamisen vaatimiseksi 
(Rcpcal) ja jyrkempien nationalistien keskuudessa täyden itsenäisyyden vaati
miseksi. Tällöin muotoutui nykyinen lapa puhua vain "protestanteista” ja "ka
tolilaisista”. 0 ’Connellin liikkeen paikallisorganisaattoreiksi tulivat katoliset 
papit: kirkon ja nationalismin liitto oli siten valmis.

Irlantilainen nationalismi rakentui siis uskonnon eikä kielen ympärille, liri 
oli ollut vanhan yläluokan ja sivistyksen kieli, mutta nationalismin noustessa se 
oli jo alamaissa. 0 ’Conncll taisi sujuvasti iiriä ja käyttikin sitä sanomansa välit
tämiseen. Hän kuitenkin piti sitä takapajuisena kielenä, jolla ci olisi tulevai
suutta. Myös katolinen kirkko otti englannin omaksi kielekseen (latinan rin
nalle) ja edisti sen leviämistä muun muassa kouluissa. 1840-luvun suuri nälän
hätä iski pahimmin juuri iiriä puhuvaan köyhään maaseutuväestöön. Englanti 
yleistyi nopeasti, ja 1800-luvun lopulla iiri oli jo selkeästi vähemmistökieli. Se, 
että lähes kaikki nykyisin puhuvat englantia, peittääkin alleen sen, että kyseessä 
on myös etninen eikä vain uskonnollinen konflikti.

Mannermaan nationalismista oppinsa ammentanut Nuori Irlanti -liike 
(Young Ireland) oli toista mieltä kuin 0 ’Conncll. Se katsoi, että kansakunnan 
edellytyksenä on oma kieli. Näin iirin kieli ja Ranskan mallia mukaileva triko
lorilippu nostettiin Irlannin symboleiksi. Lipun vihreä raita symboloi katolilai
sia, oranssi protestantteja ja valkoinen toivetta rauhasta näiden välillä. Nuoren 
Irlannin kannattajissa olikin sekä katolilaisia että protestantteja, joita 0 ’Con- 
ncllin rauhanomainen linja ei tyydyttänyt.
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Nuorirlantilaiset tarttuivat "Euroopan hulluna vuonna” 1848 aseisiin saa
vuttaakseen itsenäisen Irlannin, mutta kapinasta tuli fiasko. Se synnytti kuiten
kin sankaritarinan, jota myöhemmät kapinallispolvet pyrkivät jäljittelemään, 
ja kapinallisten salaseurojen alakulttuurin. Muinaisten tarusankarien mukaan 
ristityt feeniläiset (Fenians) kapinoivat 1867 ja yrittivät haavoittaa britti-impe
riumia hyökkäilemällä myös Yhdysvalloista Kanadaan. Jyrkkä nationalismi eli 
tasavaltnlaisuus sai jo tuolloin tukea amerikanirlantilaisilta, joista monella on 
ollut kaunoja britti-imperiumia kohtaan.

Fecniläisten jälkeen tasavaltalaisuuden soihtua kantoi maanalainen Irlan
nin tasavaltalaisveljeskunta (Iriili Republicmi Brothcrhood, IRB). Jyrkimmät ta
savaltalaiset tekivät pommiattentaatteja Englannissa jo 1880-luvulla. Tasaval
talaisten esikuvana olivat vuoden 1798 kapinalliset, vaikkakin virheellisen his
toriantulkinnan pohjalta. 1700-luvun Ulsterin presbyteerisen keskiluokan 
nousu anglikaaniyläluokan "tyranniaa” vastaan oli perusteiltaan kovin toisen
laista kuin 1800-luvun nationalismin Britannian-vastaisuus.

K U V A  10. F e e n ilä is iä  tu lita is te lu s s a  p o li is in  ka nssa  D u b lin in  lä h is tö llä  1867.



Näyttävistä väkivallanteoistaan huolimatta tasavaltalaisina oli koko 1800- 
luvun ajan vähemmistösuuntaus. Nationalismin valtavirtaa johti vuosisadan 
loppupuoliskolla Charles Stewart Parnell, jonka irlantilainen puolue oli vai
kutusvaltainen Lontoon parlamentissa. Parnell ajoi sekä Irlannin itsehallintoa 
(Home Rttle) että vuokraviljelijöiden aseman parantamista. Maakysymys oli 
kytenyt kaiken politiikan taustalla jo 1600-luvulta lähtien. Katolisen aristo
kratian maiden takavarikointi eli rahvaan mielissä vääryytenä, jonka katsot
tiin koskeneen koko kansaa. Parnellin kaatuminen aviorikosskandaaliin 1890 
oli sokki perustuslailliselle nationalismille ja jakoi irlantilaisen puolueen vuo
siksi.

Poliittista tyhjiötä Parnellin jälkeen täytti kulttuurinationalismi: Iirin kie
len liitto (Conradit na Gaeilge, Gaelic Lcngue) ja irlantilaisia urheilulajeja britti
läisten tilalle ajanut Gaeliläinen urheiluliitto (Gaelic Alliletic Association eli 
GAA). Lakiesitys itsehallinnosta kaatui parlamentissa 1886 ja jälleen 1893. Kun 
brittiparlamentarismi ei tuntunut tuovan tuloksia, syntyi uusia suuntauksia, 
kuten Arthur Griffithin johtama Sian Fein ("Me itse”). Se ajoi ensin Britannian 
ja Irlannin kaksoismonarkiaa Itävalta-Unkarin tapaan. Tämä kaksoismonarkia 
oli määrä toteuttaa passiivisen vastarinnan keinoin. Irlantilaisten olisi tullut 
vetäytyä YVcstminsterin parlamentista ja lakata tunnustamasta britti-instituu
tioita, kuten tuomioistuimia. Väkivaltaista separatismia ajaneet jyrkän linjan 
tasavaltalaiset olivat näinä vuosina pieni marginaaliryhmä, joka pyrki soluttau
tumaan muihin nationalistijärjestöihin.

Unionismin nousu

Home Rule -liikehdintä sai 1800-luvulla lähes kaikki Irlannin protestantit luo
pumaan itsenäisyyshaaveista ja takertumaan tiukemmin Britannian kylkeen. 
Suositun iskulauseen mukaan Home Rule is Rome Rule eli "itsehallinto on paa- 
vinvaltaa”. Uuiouismista tuli järjestäytynyt poliittinen liike juuri vuosien 1885- 
1886 Home Rule -kriisin aikana.

Unionismi syntyi keskellä Britannian suurvalta-aikaa, ja sen kannattajiin 
kuului monia ryhmiä anglikaaniyläluokasta kiihkoevankclisiin. Yläluokalle 
tyypillinen asevoimien ihailuja niissä palvelemisen perinne omaksuttiin osaksi
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unionisminkin arvomaailmaa. Vanhaan, fundamentalistiseen katolisuuden 
pelkoon sekoittui rotuopillisia käsityksiä, joiden mukaan "anglosaksit” ovat 
herrakansaa ja "keltit” alkuasukkaita, joita "anglosaksien” tulee hallita. Unio- 
nismista löysivät poliittisen kotinsa myös varhaisemmat protestanttiliikkect, 
kuten 1795 perustettu Oranialaisveljeskunta (Orange Order). Oranialaisuudes- 
ta unionismi peri "suuren kertomuksen”, jonka mukaan protestantit ovat va
littu kansa. Tämän ajattelutavan mukaan protestantit olivat monien kärsimys
ten hinnalla lunastaneet maan, jota Irlannin katoliset alkuasukkaat eivät olleet 
kyenneet hoitamaan ja pitämään hallussaan.

Oranialaisuuden symboleita olivat Vilhelm Oranialaisen, protestanttien 
pelastajan, 1600-luvulla tekemät uroteot. Erityisesti muistellaan Boyne-joen 
taistelun (1690) ja Londonderryn piirityksen (1689) vuosipäiviä. Taustalla oli
vat myös vanhemmat tarinat katolilaisten petollisuudesta. Suurennellut kerto
mukset vuonna 1641 puhjenneen katolilaisten kapinan aikana tapahtuneista 
verilöylyistä oli elvytetty jo 1798, jolloin hallitus tarmokkaasti levitti kauhuta
rinoita pitääkseen protestantit puolellaan. Vuoden 1798 verilöylyt liitettiin 
puolestaan osaksi samaa katolilaisten väitettyjen petosten ketjua.

Unionistien alkuperäinen tavoite oli pitää koko Irlanti osana Yhdistynyttä 
kuningaskuntaa. Tämä kävi 1900-luvun alussa epärealistiseksi, kun anglikaani- 
yläluokan asema oli murentunut muun muassa paikallishallinnon reformien 
vuoksi. Tavoitteeksi tuli nyt pelastaa edes Ulsterin maakunta. Liikkeen johto 
luisuikin vanhalta yläluokalta Ulsterin protestanteille. Kun Home Rule uhkasi 
vuonna 1912, protestantit perustivat Ulsterin vapaaehtoisjoukot (Ulster Voltin- 
tecr Force), jotka valmistautuivat vaikka väkisin torjumaan itsehallinnon. Na
tionalistit kokosivat vastaavasti oman miliisinsä, Irlannin vapaaehtoiset (Irisli 
Volimteers). Maassa oli nyt kaksi kiihkeästi aseistautuvaa poliittista ryhmää. 
Pelättiin jo sisällissotaakin, mutta ensimmäisen maailmansodan puhkeaminen 
muutti äkillisesti tilanteen.

Itsenäisyys ja maan jako

Home Rule -laki hyväksyttiin juuri maailmansodan kynnyksellä, mutta sen täy
täntöönpanoa lykättiin sodan päättymiseen saakka. Nationalistit ja unionistit



marssivatkin brittiarmeijan riveissä rintamalle. Puolueiden johtajat -  unionis
een Edward Carson ja nationalistien John Redmond -  kannustivat irlantilaisia 
uhrautumaan kruunun puolesta. Lojaalisuuden osoittamisella taistelukentällä 
oli määrä saada Britannian kiitollisuus ja siten sen tuki omalle kannalle itschal- 
lintokiistassa.

Väkivaltainen tasavaltalaisuus sai sodasta uuden tilaisuuden. Jyrkimmät 
nationalistit jäivät kotimaahan ja valmistautuivat Saksan tuella kapinaan. Pää
siäisenä 1916 he tarttuivat aseisiin mutta saivat haltuunsa vain Dublinin kes
kustan, jossa taisteltiin noin viikon ajan. Kapinallisten antauduttua viisitoista 
kapinajohtajaa teloitettiin, heidän joukossaan opettaja ja runoilija Patrick 
Pearse sekä sosialistijohtaja James Connolly. Pearsc ajoi aseisiin tarttumista 
hinnalla millä hyvänsä. Vaikka onnistumisen mahdollisuudet olivat pienet, 
hän uskoi veriuhrin kiihottavan uusia sukupolvia uusiin kapinoihin.

"Pääsiäiskapinasta” ja sen teloitetuista johtajista tulikin sankarimyytti, joka 
kukisti sekä brittivallan että perustuslaillisen nationalismin. Vuoden 1919 vaa
leissa itsenäisyysmielisten valtaama Sinn Fein sai lähes kaikki parlamenttipaikat 
unionistien hallitsemien Ulsterin vaalipiirien ulkopuolella. Alkuperäisen ideo
logiansa mukaisesti Sinn Fein perusti Dubliniin oman parlamenttinsa (Drf// 
Birennn) ja kieltäytyi tunnustamasta brittivaltaa. Brittien ja Ddilin joukkojen 
välillä puhkesi sota, jossa jälkimmäiset tunnettiin nyt nimellä Irlannin tasaval
talaisarmeija (IRA).

Vuonna 1921 sota oli umpikujassa, eikä kumpikaan osapuoli pystynyt voit
tamaan. Neuvoteltiin kompromissi, jossa maa jakautui kahteen osaan: unio
nistien hallitsemaan Pohjois-lrlantiin (johon kuului kuusi Ulsterin yhdeksästä 
kreivikunnasta) ja nationalistien hallitsemaan Irlannin vapaavaltioon.

Nationalistien jyrkempi siipi kieltäytyi hyväksymästä sopimusta. Tilanne 
johti sisällissotaan (1922-1923), jonka vapaavaltion kannattajat voittivat. Va
paavaltiota kannattaneesta Sinn Fcinin haarasta polveutuu nykyinen Fine Gael 
-puolue. Nimitys "tasavaltalaiset” on tämän jälkeen tarkoittanut vain sisällis
sodan häviäjien poliittisia perillisiä, jotka pyrkivät asein ajamaan britit pois 
koko Irlannista. Näistäkin valtaosa palasi Earnon de Valeran johdolla Finniin 
Fri//-puolueena parlamentaariseen toimintaan jo 1920-luvun lopulla. Kaikkein 
jyrkin siipi kieltäytyi edelleen tunnustamasta vapaavaltion saati Pohjois-Irlan- 
nin olemassaolon oikeutta. Tästä joukosta polveutuvat nykyiset ääriryhmät
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IRA, sen poliittinen siipi Sinti Fiiti ja näistä erkaantuneet vielä militantimmat 
pikkuryhmät.

Katolinen kirkko sai Irlannin vapaavaltiossa nopeasti huomattavan valta- 
aseman, joka säilyi horjumatta aina 1900-luvun lopulle asti. Maan symboleiksi 
otettiin Nuoren Irlannin trikolori ja iirin kieli, jota yritettiin vaihtelevalla tar
molla elvyttää koko maan kieleksi. IRA:n sankarivainajia kunnioitettiin, kun 
taas maailmansodassa kaatuneiden 30 000 irlantilaisen muistaminen tuomit
tiin epäisänmaalliseksi. Pieni protestanttivähemmistö mukautui tilanteeseen 
tai muutti pois vapaavaltiosta.

Nationalismilla ja unionismilla on yhteisiäkin piirteitä. Molemmat ovat ol
leet suurimmaksi osaksi sosiaalisissa kysymyksissä konservatiivisia. Työväes
tön ja naisten oli suotavaa tukea irlantilais- tai brittiläiskansallista aatetta sen 
sijaan, että olisivat ajaneet omia ryhmäetujaan. Sosialismi ei saanut Irlannissa 
juuri lainkaan jalansijaa. Sosialistijohtaja James Connolly liittyi tukijoineen 
vuoden 1916 kapinaan, ja 1920-luvun alun itsenäistymisvaiheessa hänen seu
raajansa jättäytyivät jopa vaaleissa sivuun, jotta äänestäjät saisivat keskittyä rat
kaisemaan "kansallisen kysymyksen”.

Separatismista integraatioon

Dc Valeran noustua valtaan 1932 maata alettiin etäännyttää Brittiläisestä kan
sainyhteisöstä. Saaren yhdistämisvaatimus kirjattiin 1937 uuteen perustus
lakiin, jonka mukaan maan nimi oli vain "Irlanti” (Ireland, Eire) ja sen aluee
na oli koko saari. Maa jättäytyi 1939 puolueettomaksi toisessa maailmanso
dassa ja julistautui 1949 muodollisestikin Irlannin tasavallaksi. Riippuvuus 
vanhan emämaan markkinoista kuitenkin säilyi: talouden näkökulmasta vasta 
Euroopan talousyhteisön (EEC) jäsenyys vuonna 1973 teki Irlannista itsenäi
sen.

Molemmat valtapuolueet, Fiatina Fdil ja Fine Gael, olivat ajaneet talousyh
teisön jäsenyyttä jo 1950-luvulta asti, tavoitteenaan pääsy laajemmille Euroo
pan markkinoille. Jäsenyys vastasikin odotuksia vähentämällä ratkaisevasti 
riippuvuutta Britannian markkinoista ja tukemalla Irlannin maataloutta. Kos
ka Irlanti oli köyhimpiä silloisista jäsenmaista, se sai nauttia useista muistakin



tukimuodoista. (Girvin 2002.) Vuonna 1979 katkesi yhteys Britannian pun
taan, kun tasavalta liittyi Euroopan valuuttajärjestelmään mutta Britannia ei. 
Irlanti siirtyi myös ensimmäisten joukossa käyttämään yhteisvaluuttaa 2002, 
toisin kuin Britannia.

Koska integraatio merkitsi Irlannille laajempaa itsenäisyyttä Britanniasta, 
nationalismin ja eurooppalaismiclisyyden ei alkuun katsottu olevan lainkaan 
ristiriidassa. Syvenevä integraatio ja siirtolaisuus äkkirikastuneeseen Irlantiin 
herättivät kuitenkin vuosituhannen vaihteessa myös epäilyksiä. Irlannin äänes
täjät hylkäsivät unionia syventäneen Nizzan sopimuksen 2001 mutta hyväksyi
vät sen uudessa äänestyksessä seuraavana vuonna.

Pohjois-lrlannin kuohuva 1900-luku

Nationalismin ja unionismin kamppailu ratkesi etelässä nationalismin voitok
si. Pohjoisessa unionislit säilyttivät brittivallan suurimmassa osassa Ulsteria. 
Pohjois-lrlannin rajat vedettiin niin, että maakunta oli 1920-luvulta 1970-lu- 
vulle käytännössä Ulsterin unionistipuolueen (UUP) hallitsema yksipuolueval- 
tio. Koska protestantteja oli kaksi kolmasosaa väestöstä, unionistit voittivat 
aina vaalit.

Väestöstä kolmasosa oli katolilaisia, jotka pettyivät jäätyään itsenäisen Ir
lannin ulkopuolelle. Etelässä Siitit Fiinin seuraajat syrjäyttivät Redmondin na- 
tionalistipuolueen jo vuonna 1919. Pohjois-Irlannissa vanha nationalistipuo- 
lue säilyi mutta joutui pysyvästi oppositioon. Unionistit varmistivat valtansa 
myös paikallisesti. Jopa katolisenemmislöisten kaupunkien valtuustoissa valta 
saatiin unionisteille manipuloimalla vaalipiirien rajoja.

1960-luvulla syntyi kansalaisoikeusliike, joka vaati katolilaisten syrjinnän 
lopettamista. Ääriprotestantit vastasivat rajusti hyökkäämällä kansalaisoikeuk
sia vaatineiden mielenosoittajien kimppuun, mikä johti siihen, että osa sekä 
protestanteista että katolilaisista tarttui aseisiin. Seurasi kolmisenkymmentä 
vuotia (1969-1998) kestänyt levoton kausi, jonka aikana yli kolme tuhatta ih
mistä sai surmansa väkivaltaisuuksissa. Unionistihallitus ei pystynyt rauhoitta
maan tilannetta, joten Britannia otti 1972 Pohjois-lrlannin suoraan valvon
taansa.
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Levottomuuksien puhjettua Pohjois-Irlannin puoluekenttä jakautui uu
delleen. Vanha nationalistipuolue luhistui, ja sen konservatiivinen kannattaja
kunta ja katolinen vasemmisto liittoutuivat 1970 Sosialidemokraattiseksi työvä
enpuolueeksi (SDLP). SDLP on muodollisesti Britannian työväenpuolueen si- 
sarpuolue, vaikka useimmat sen kannattajat ovatkin pikemminkin konservatii
visia nationalisteja. Myös unionistipuolue pirstoutui: vanhan puolueen kilpai
lijaksi nousi 1971 fundamentalistipastori Iän Paisleyn Demokraattinen unionis
tipuolue (DUP).

SDLPrn maltillisen nationalismin haastajaksi nousi 1980-luvulla vanhaa 
Sian Fein -ninteä käyttävä tasavaltalaispuolue, joka pitkään oli poliittinen ku
lissi jolla ei ollut todellista vaikutusvaltaa. Todellista valtaa tasavaltalaisliikkees- 
sä käytti sen aseellinen haara IRA, joka pyrki väkivalloin ajamaan britit Poh- 
jois-Irlannista. Kymmenen IRA-vangin suurta julkisuutta saanut nälkälakko- 
kuolema 1981 nosti kuitenkin Sinn Feinin poliittiseksi voimaksi.

Tasavaltalaiset ovat usein turvautuneet sosialistiseen retoriikkaan, mutta 
suurin osa nationalisteista on vierastanut sosialismia. IRA tosin oli joutunut 
ennen levottomuuksien puhkeamista marxilaisen johdon alaisuuteen, mutta 
liikkeen sisäinen mullistus nosti 1970 valtaan perinteiset nationalistit. Suurin 
osa tasavaltalaisista siirtyi kannattamaan aseelliseen taisteluun halukkaampaa 
"väliaikaissiipeä” (Provisionals). Marxilainen, "virallinen” IRA (OfJicials) kuih
tui vähitellen pois.

Tasavaltalaisuuden vastaliikkeeksi on unionismistakin kehittynyt äärimuo
to, lojalismi. Lojalistijärjestöistä tunnetuimpia ovat 1910-luvun unionistikaar- 
tin nimen itselleen ottaneet Ulsterin vapaaehtoisjoukot (UVF) sekä Ulsterin 
puolustusliitto (UDA). Lojalismi on vielä tasavaltalaisuuttakin työväenluokkai- 
sempi ilmiö. Se ei ole rakentanut monimutkaista ideologiaa, vaan sen toiminta 
on pitkälti perustunut lähinnä katolilaisten pelkoon. Lojalistien poliittiset puo
lueet ovat jääneet Sinn Fiiniin verrattuina pieniksi tai lyhytikäisiksi.

Kahden nationalismin sovittaminen yhteen?

Kuten 1920-luvun alussakin myös vuosituhannen lopulla havaittiin, että kon
flikti oli ajautunut umpikujaan, josta kukaan ci voinut päästä voittajana ulos.



Pilkänperjantain sopimus eli Belfastin sopimus (1998) oli erikoinen, "postnatio- 
nalistinen” yritys ratkaista verinen konflikti. Se pyrki sovittamaan yhteen kaksi 
yhteensovittamatonta, samasta alueesta kilpailevaa aatetta.

Sopimuksessa pyrittiin ratkaisemaan kolme suurta kysymystä: Irlannin 
suhde Britanniaan, Pohjois-Irlannin suhde Irlannin tasavaltaan ja Pohjois- 
Irlannin kahden väestöryhmän suhde toisiinsa. Nationalistit myöntyivät sii
hen, että maan yhdistäminen ei ole nyt ajankohtaista ja että se voisi tapahtua 
vain Pohjois-Irlannin väestön enemmistön päätöksestä. Unionistit taipuivat 
siihen, että jos enemmistö muuttaa mielensä, Pohjois-lrlanti voi kansanäänes
tyksellä liittyä muuhun Irlantiin. Se on siis Yhdistyneen Kuningaskunnan osa, 
jolla on kansainväliseen sopimukseen perustuva oikeus liittyä halutessaan toi
seen valtakuntaan.

Arkoja asioita pyrittiin ottamaan symbolisesti huomioon, jotta kaikki voi
sivat hyväksyä sopimuksen. Eräille vähemmän keskeisille hallinnonaloille ra
kennettiin koko saaren kattavia hallintoelimiä myönnytykseksi yhdistyneen Ir
lannin idealle. Vastapainoksi Irlannin molemmat osat tulivat mukaan Saarten 
neuvostoon, jossa ovat edustettuina myös muun muassa Skotlanti ja Wales. 
Näin koko Irlanti-myös itsenäinen tasavalta-ja Britannia kytkettiin toisiinsa 
vapaaehtoisen keskustelufoorumin avulla. Pohjois-Irlannin asukkaille taattiin 
rauhansopimuksessa oikeus olla halutessaan kansalaisuudeltaan brittejä, irlan
tilaisia tai molempia, kuuluipa Pohjois-lrlanti kumpaan maahan tahansa. Py
rittiin myös rakentamaan yhteishallinto, jossa enemmistö ei pystyisi sortamaan 
vähemmistöä.

Nationalistit ovat olleet innokkaampia toteuttamaan sopimusta kuin unio
nistit. Jopa tasavaltalaiset ovat haudanneet sotaisan ideologiansa. Pienet 
IRA:sta irtautuneet ääriryhmät ovat silti vastustaneet sopimusta. Tasavaltalai
sille on siksi ollut tärkeää osoittaa äänestäjillecn, että brittivallan purkaminen 
etence. Esimerkiksi oikeussaleista poistettiin kuninkaalliset vaakunat, jotta ka
tolilaiset eivät kokisi olevansa jo valmiiksi tuomittuja tullessaan brittioikeuden 
eteen. Samoin Belfastin ensimmäinen Sinn Fein -puoluetta edustanut pormes
tari närkästytti unionisteja tuomalla Irlannin lipun työhuoneeseensa Union 
Jackin rinnalle.

Unionistien on ollut vaikeampi sopeutua uuteen tilanteeseen. Vaikka heille 
vakuutettiin, että sopimus vahvistaa unionia, he ovat joutuneet luopumaan
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monista johtavan asemansa tunnuksista. Varsinkin Pohjois-Irlannin poliisi
voimien uudistamista pidettiin nöyryyttävänä. Palvelukseen otettavista uusista 
poliiseista puolet tulee olla katolilaisia, kun aiemmin lähes kaikki poliisit olivat 
protestantteja. IRA:n aseistariisunta on sekin edennyt unionistien mielestä lii
an hitaasti. Monien unionistien mielestä yhdistynyttä Irlantia hivutetaan jo hil
jaa heidän kurkuistaan alas.

Yhteishallinto alkoi kangertclevasti. Ensimmäisen maakuntaparlamentin ja 
sen valitseman hallituksen toiminta keskeytettiin UUP:n ja Siilit Feinin riitojen 
vuoksi monta kertaa, ja Britannia otti hallinnon jälleen omiin käsiinsä. Protes
tanttien kasvava närkästys purkautui vuoden 2003 vaaleissa, joissa suurim
maksi puolueeksi nousi DUP. Myös Siilit Fein ohitti SDLP:n ja nousi suurim
maksi nationalistipuolueeksi.

Nationalismi, unionismi ja tulevaisuus

Vuosituhannen vaihtuessa Irlannin valta-aatteet ovat uudessa tilanteessa. Ir
lannin tasavalta on lyhyessä ajassa noussut Euroopan rikkaimpien maiden 
joukkoon. Katolisen kirkon ja kansallistunteen yhteys on tasavallassa säröillyt 
kirkon aseman muretessa ja uskonnollisen suvaitsevaisuuden yleistyessä. Poh- 
jois-Irlannin kiista on etelässä yhä useammalle vain rasittava anakronismi, jon
ka haluttaisiin katoavan häiritsemästä talouskasvua. Irlannin yhdistymistä 
kannatetaan periaatteessa yhä yleisesti, mutta sitä ei pidetä lähiaikoina realisti
sena.

Pohjois-Irlannin tilanne on toinen: siellä nationalismi ja unionismi ovat 
yhä vanhoissa asemissa toisiaan vastassa. Vuoden 1998 rauhansopimuksen 
suurin vahvuus ja suurin heikkous ovat oikeastaan sama asia: sopimus lupaa 
hyvää kaikille ja yrittää sovittaa yhteen kaksi yhteen sovittamatonta aatetta. 
Koska sopimus lupaa jokaiselle jotakin, se on onnistunut tuomaan toisilleen 
vihamieliset osapuolet neuvotteluihin ja osaksi yhteistä hallintoa. Kynnys ryh
tyä laajoihin väkivaltaisuuksiin on kohonnut.

Sopimukseen kohdistuneet ristiriitaiset odotukset ovat kuitenkin johtaneet 
myös ongelmiin, koska yhteistyö ci ole sujunut toivotulla tavalla. Unionistit 
toivoivat sopimuksen olevan lopullinen ratkaisu, joka vakiinnuttaisi heidän



asemansa Yhdistyneen Kuningaskunnan osana. Nationalistit puolestaan toi
voivat, että se johtaisi lopulta Irlannin yhdistymiseen. Kumpikin puoli pelkää 
toisen olevan oikeassa.

Tulevaisuuden suuri kysymys Pohjois-Irlannille on ehkä sittenkin Britan
nian tulevaisuus. Jos Skotlanti -  johon unionisteilla on erityisen lujat siteet -  
jonakin päivänä itsenäistyisi, kenen kanssa Pohjois-Irlanti silloin olisi unionis
sa? Mitä he silloin olisivat, viimeisiä brittejäkö vai sittenkin vastentahtoisesti ir
lantilaisia? Nationalisteilla ei vastaavaa identiteettiongelmaa ole.1

1 Tässä luvussa on käytetty scuraavaa kirjallisuutta: Bartlctl 1992: Bew 1994; Boycc & ö ’Day 
2001; Bradv 1999; Bryan 2000; Canny & Pagden 1987; Colley 1996; Connolly 1999; Cronin 
1980; Cruise CVBricn 1994; Cullcn 1988; Elliott 2000; Foster 1989; Geoghegan 1999; Girvin 
2002; Jupp & Magennis 2000; Kibcrd 1996; Kuusisto-Arponen 2003; I.ecrssen 2002; Marx & 
Engels 1971; McKay 2000; Mac Laughlin 2001; 0 ’Connor 1993; Pittock 1999; Stewart 1986; 
Tanner 2003; Whelan 1996.
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ILKKA LIIKANEN

Kansallinen yhtenäisyys ja 
kansanvalta -  suomalainen 
nationalismi
Suomalainen historiankirjoitus on vanhastaan kuvannut yhtenäisen kansa
kunnan syntyä kertomuksena kansanvallan vahvistumisesta. Uudemmat teo
riat postmodernista yhteiskunnasta ovat puolestaan pitäneet kansallisen yh
tenäisyyden tavoittelua demokratian sekä yksilöiden ja vähemmistöjen oi
keuksien uhkana. Tässä luvussa suomalaisen nationalismin kiistanalaista ke
hitystä jäsennetään kysymällä, miten 1800-luvun poliittiset toimijat itse mää
rittelivät kansallisen poliittisen kokonaisuuden luonnetta. Millaisia visioita 
esitettiin siitä, ketkä lukeutuivat suomalaisen kansakunnan tai Suomen kan
san täysivaltaisiksi jäseniksi ja mitkä olivat hyväksyttävät tavat osallistua kan
sallisen tulevaisuuden rakentamiseen?

Nationalismin käsitettä on käytetty perin säästeliäästi suomalaisessa historian
kirjoituksessa. Kansakunnan syntyä on käsitteellisten)' ainutkertaisena "kan
sallisen heräämisen” historiana, jota ci ole tahdottu rinnastaa muiden maiden 
kansallisiin liikkeisiin ja niiden saamiin poliittisiin muotoihin.



Suomessa tämä kansallisen historiankirjoituksen peruslinja säilyi myös toi
sen maailmansodan jälkeen, kun muualla Euroopassa käytiin kiivaasta keskus
telua nationalismin yhteiskunnallisesta ja poliittisesta luonteesta. Sotien jälki- 
arvioita hallitsi talvisodan kokemus ja ajatus Hitlerin rinnalla käydyn jatko
sodan erillisestä luonteesta. "Vaaran vuosien” ilmapiirissä sivistyneistön kes
kuudessa ei tunnettu tarvetta osallistua eurooppalaiseen aatteelliseen tilinte
koon. Päinvastoin rinnastus Saksaan ja natsismiin oli Suomessa yksi kylmän 
sodan ajan suurimmista tabuista.

Paradoksaalisesti voidaan sanoa, että jos itsesensuurin vuosina ei elämöity 
kansallistunteella, silloin ci käyty myöskään kriittistä keskustelua nationalis
mista. Suomessa perinteiset "kansallisten tieteiden” tulkinnat hallitsivat aka
teemista keskustelua aina 1960-luvulle asti ja pitkään sen jälkeenkin. Uudenlai
set käsitykset valtion ja kansakunnan synnystä murtautuivat vähitellen esiin 
esimerkiksi Matti Klingen (1967; 1969; 1975; 1981) ja Osmo Jussilan (1969; 
1987) tutkimuksissa. Kuitenkin vasta viime vuosikymmeninä Suomessa on 
tehty tutkimuksia, joissa tarkastellaan kansallista liikehdintää yleisemmän eu
rooppalaisen poliittisen kehityksen osana, suomalaisena nationalismina.

Vaikka nationalismin käsite ci ole oikein ottanut juurtuakseen suomalai
seen historiankirjoitukseen, täälläkin on toki sivuttu eurooppalaisen nationa- 
lismikeskustelun perusteemoja. Jo 1800-luvulla suomalaisella historiankirjoi
tuksella oli vahva poliittinen ulottuvuus, jonka avulla perusteltiin ja puolustet
tiin kansallisen valtioyksikön olemassaoloa. 1900-luvun Suomessa itsenäisen 
kansallisvaltion syntyjä kehitys muodostivat suorastaan historiankirjoituksen 
ydinkertomuksen, jonka osasina kaikkinainen yhteiskunnallinen toiminta ja 
ajattelu saivat merkityksensä. Tässä kertomuksessa kansallisvaltion rakentami
sen ja kansanvallan suhde oli kuitenkin pikemminkin selviö kuin tutkimuksen 
ongelma: suomalainen Suomi oli demokratian ehto ja kehto.

Seuraavassa suomalaista nationalismia hahmotetaan vertailevasta näkökul
masta poliittisena ilmiönä. Lähtökohtana on ajatus nationalismin ja modernin 
politiikan kiinteästä yhteydestä, jota esimerkiksi yhdysvaltalainen sosiologi 
Craig Calhoun (1997) on korostanut. Suomalaisen nationalismin poliittiseen 
perintöön pureudutaan kysymällä, miten kansallisen yhtenäisyyden ja kansan
vallan suhde ymmärrettiin 1800-luvun kansallisen rakennustyön eri vaiheissa: 
missä määrin kansallisten tunnusten avulla rakennettiin valtiota ja vahvistet-
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tiin väestön samaistumista siihen ja missä määrin Suomen kansan nimissä 
haastettiin vallitsevia valtarakenteita ja eliittiryhmien asemia.

Lähtökohtana ei siis ole esitellä ja arvioida "kansallisia herättäjiä” sen pe
rusteella, kuinka syvästi he samaistuivat Suomeen ja suomalaisuuteen, vaan 
sen perusteella, millainen käsitys heillä oli politiikasta. Suomalaisen nationalis
min kehitystä jäsennetään kysymällä, millaisena politiikan areenana Suomi 
kangasteli esitaistelijoidensa mielissä ja millaisia poliittisen toimijuuden mää
rittelyjä kansakunnan ja kansallisvaltion rakentajat edustivat. Ketkä olivat oi
keutettuja osallistumaan kansalliseen päätöksentekoon ja miten he saattoivat 
sen tehdä? Tarkasteltavina eivät ole vain ne, jotka kiihkeämmin julistautuivat 
"suomalaisuuden” edistäjiksi, vaan kaikki liikkeet ja poliittiset ajatussuunnat, 
jotka tähtäsivät kansallisvaltion ja kansallisesti ymmärretyn poliittisen toimin
takentän luomiseen, pyrkivät määrittelemään tämän poliittisen kokonaisuu
den luonnetta ja loivat sitä koskevia tavoitteita ja toimintaohjelmia.

Tässä mielessä lähestymistapa poikkeaa sellaisesta "suomalaisuusliikkeen 
historiasta”, jonka ytimenä on kieli- ja kansallisuusliikkeeksi katsottu fen- 
nomania. Vertailevan tutkimuksen näkökulmasta suomalaisen nationalismin 
ja kansallisen politiikan määrittelijöihin kuuluvat yhtä lailla autonomian ajan 
aatelisbyrokraatit, ruotsinkieliset liberaalit kuin kansanliikkeissä vaikuttaneet 
ruohonjuuritason kansakunnan rakentajat.

Suomi ja Suomen kansa Ruotsin valtakunnassa

Poliittisena ilmiönä suomalainen nationalismi syntyi 1800-luvulla. Ruotsin 
ajan asiakirjoissa tai julkisessa keskustelussa Suomea ci pidetty poliittisena yk
sikkönä, selvärajaisena hallinnollisena kokonaisuutena tai poliittisen toimin
nan kenttänä. Vaikka Suomi ja suomalaiset ja jossain määrin jopa Suomen 
kansa ja suomalainen kansakunta tulivat käsitteinä 1700-luvun luvun mittaan 
entistä yleisempään käyttöön, niihin ci ainakaan julkisesti liitetty valtiolliseen 
tulevaisuuteen viittaavia merkityksiä. Suomen kansaa ei käsitetty oikeudellises
ti tunnustetuksi toimijaksi, eikä käsitteellä pyritty perustelemaan erityisiä po
liittisia oikeuksia. Sikäli kuin Ruotsin ajan poliittisessa keskustelussa viitattiin 
vaalikuninkuuden ajalta periytyviin ajatuksiin siitä, että kansa on vallan oikeu-



tukscn lähde, käsite liitettiin itsestään selvästi Ruotsin kansaan ja Ruotsin val
takunnan säätyihin.

Viime vuosina Suomen asemasta on kuitenkin käyty uutta tieteellistä kes
kustelua. On kysytty, missä määrin 1700-luvun lopun käsityksiin kansasta ja 
kansakunnasta liittyi ajatuksia rahvaan oikeudesta omaan kieleen ja kulttuu
riin sekä huolta omaksi kokonaisuudeksi käsitetyn maan henkisestä ja talou
dellisesta tilasta. Samalla on palattu kansallisen historiankirjoituksen lempitee- 
maan siitä, käsittivälkö sivistyneistön edustajat itsensä näin ymmärretyn suo
malaisuuden edusmiehiksi.

Tällä kertaa keskustelua ovat vauhdittaneet ruotsalaiset historiantutkijat. 
He ovat kiistelleet keskenään siitä, kuinka paljon 1700-luvun Ruotsissa esiintyi 
uudenlaista kansallisuusajattelua. Jonas Nordioin (2000) mukaan Suomi oli jo 
1700-luvun alkupuolella selkeästi erillinen valtakunnan osa, jonka asukkaat 
suljettiin kansallisen yhteenkuuluvuuden ulkopuolelle ja jotka ainakin osittain 
myös itse identifioituivat omaksi kokonaisuudekseen. Torbjörn Eng (2001) on 
torjunut tämän ajatuksen. Hänen mukaansa ainakaan virallisissa valtiollisissa 
asiakirjoissa ei millään tavoin erotettu Suomea tai Suomen kansaa muusta val
takunnasta. Suomi ja sen asukkaat käsitettiin kyllä kielellisesti ja historiallisesti 
omaksi kokonaisuudekseen, mutta valtio-oikcudellisessa mielessä oli olemassa 
"vain yksi kansa”. Rahvas esiintyi aina yhtenä kokonaisuutena, Ruotsin rah
vaana.

Suomalaisessakin keskustelussa on herätelty uudelleen eloon tulkintoja 
Ruotsin ajan suomalaisesta patriotismista ja kansallistunteesta. Kansanomaista 
vastarintaa koskevan uuden tutkimuksen perusteella on ilmeistä, että rahvas 
tunsi kieleen perustuvaa yhteenkuuluvuutta ainakin omassa paikallisessa elä
mänpiirissään. Uusi aatehistorian tutkimus taas on osoittanut, että 1700-luvun 
oppineet eivät suinkaan tutkineet vain antikvaarisessa mielessä etniseksi koko
naisuudeksi ymmärretyn Suomen kansan kieli- ja kulttuuriperintöä.

Juha Mannisen (2000) esittämän tulkinnan mukaan jo Daniel Juslenius 
käytti 1700-luvun alun teksteissään kansan (geits tai populus) käsitteen lisäksi 
sellaista isänmaan (potria) ja kansakunnan (natio) käsitettä, johon liittyi voi
makas samaistuminen Suonteen ja suomalaisiin. Myös 1700-luvun lopun joh
taviin oppineisiin kuulunut Turun yliopiston kaunopuheisuuden (latinan) 
professori H. G. Porthan käytti 1780-luvun luennoissaan johdonmukaisesti
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suomalaisista kansakunnan käsitettä, mutta -  kuten Manninen korostaa -  Itä
nen kielenkäytössään siihen ei liittynyt ajatusta Suonten valtiollisesta tulevai
suudesta.

Tässä mielessä uusikaan keskustelu ci näyttäisi tuovan esiin todistuksia sen 
puolesta, että 1700-luvun etnis-kulttuuriset suomalaisuusharrastukset olisivat 
olleet kehittymässä kansan valtiollisiin tai poliittisiin oikeuksiin vetoavaksi kan- 
sallisuusajatteluksi. Vuosien 1788-1790 sodan aikainen upseerikapinointi läh
tösi kiistatta Suomen valtiollisen aseman muutokseen. Se ei kuitenkaan perustu
nut ajatuksiin kansankielen, kulttuurin aseman ja oikeuksien paremmasta tur
vaamisesta, kuten esimerkiksi Yrjö Blomstedt (1965) on vakuuttavasti osoitta
nut. Niin sanottujen Anjalan miesten toiminnan lähtökohtana olivat ensisijassa 
sotilas- ja turvallisuuspoliittiset laskelmat eikä kansallisuusaate. Heidän yhtey
tensä Venäjän hoviin paljastavat, että kustavilaisilla oppositiomichillä oli pi
kemminkin feodaaliajalle tyypillisiä käsityksiä uskollisuussiteistä hallitsijaan 
kuin nationalistisia ajatuksia kansallisesta poliittisesta kokonaisuudesta.

Sääty-yhteiskunnan kansallinen hallinto

Vuoden 1809 jälkeen kansallisen poliittisen ajattelun ehdot muuttuivat perin
pohjaisesti. Suomi julistettiin erilliseksi hallinnolliseksi kokonaisuudeksi, suu
riruhtinaskunnaksi. Samalla Suomen säädyt tunnustettiin uudessa mielessä 
riippumattomaksi poliittiseksi toimijaksi. Porvoon valtiopäivillä säädyillä oli 
kunnia siunata uusi vakioyhteys Venäjän keisarikuntaan. Samalla säädyille 
taattiin niiden entiset etuoikeudet ja oikeudet uskonnon harjoitukseen. Suuri
ruhtinaskunta oli täten uudessa mielessä kansallisen politiikan virallisesti hy
väksytty kenttä, ja Suomen säädyt olivat sen korkeasti tunnustettu toimijajouk- 
ko. Porvoossa parrasvaloihin nostettujen säätyjen poliittinen rooli jäi kuiten
kin tähdenlennoksi, ja käytännössä valta keskittyi hallintokoneiston ohjiin 
tarttuneiden aatelisbyrokraattien käsiin.

Uusi poliittinen kansallisuuskäsitys murtautui vain vähitellen maan väes
tön tai edes ruotsinkielisen sivistyneistön ajatteluun. Venäläiset valloittajat 
käyttivät jo sodan kestäessä estoitta käsitteitä Suomen kansa ja kansakunta, ja 
rauhan tultua suomalaisia rohkaistiin ilmeisen tietoisesti edistämään talouden



ja kulttuurin kehitystä uuden kansallisesti määritellyn hallinnollisen kokonai
suuden osana. Ruotsin ajan säätyläistölle tämä yhteiskunnallisen toiminnan ja 
poliittisten toimijoiden uusi kansallinen määrittely saattoi kuitenkin olla vä
hintäänkin yhtä vaikeasti omaksuttava asia kuin monesti mainittu uskollisuu
den vannominen uudelle hallitsijalle.

Pohjolan uljaan suurvallan sijasta omaa toimintaa oli opeteltava pitämään 
osana Venäjän keisarikuntaan kuuluvan syrjäisen suuriruhtinaskunnan tule
vaisuutta. Monille oman tulevaisuuden kuvittelu sen paremmin Suomen kuin 
Venäjän yhteydessä ei luontunut lainkaan, ja vanhojen säätyläissukujen jäseniä 
siirtyi Pohjanlahden yli vanhaan emämaahan. Suomeen jäänyt ja suuriruhti
naskunnan ohjiin astunut sukupolvi ci myöskään välttämättä liittänyt maan 
uuteen asemaan ja Porvoossa vahvistettuihin lakeihin järin vahvoja valtiollisen 
tulevaisuuden odotuksia. Porvoon valtiopäivien tapahtumat jäivät uutisoimat
ta, ja puheet ja pöytäkirjat jäivät painamatta. Suurempaa poliittista merkitystä 
ne alkoivat saada vasta seuraavan sukupolven silmissä.

Uusien hallinnollisten rakenteiden ja käytäntöjen vakiintuessa Suomen 
säätyläistön poliittinen ajattelu sai kuitenkin vähitellen uuden suunnan. Sen 
keskeiseksi juonteeksi tuli kysymys siitä, miten puolustaa ja vahvistaa uuden 
hallinnollisen yksikön autonomiaa ja samalla turvata keisarin säädyille suomat 
asemat ja etuoikeudet. Aluksi tätä tavoitetta ci kuitenkaan ryhdytty perustele
maan sen paremmin kansallisuusteorioilla kuin valtio-oikeudellisella argu
mentaatiolla suuriruhtinaskunnan perustuslaillisesta asemasta.

Esimerkiksi Suomen senaatin voimahahmo L. G. von Haartman määritteli 
politiikkaansa isänmaallisin vaikuttein, mutta perinteiseen hallitsijauskollisuu- 
tecn pohjautuvin perustein: "Isänmaani onni on kuulua Venäjään.” Haartman 
korosti määrätietoisesti maan hallinnollista erillisasemaa, mutta hän ei suin
kaan pitänyt Ruotsin ajan lainsäädäntöä Suomen onnellisen tulevaisuuden 
kulmakivenä. Hänelle oleellista oli hallitsijan kaksoisrooli valtakuntaa johtava
na keisarina ja Suomen suuriruhtinaana. Haartmanin näkökulmasta se takasi 
suuriruhtinaskunnan asemalle korkeimman mahdollisen juridis-hallinnolli- 
sen vahvistuksen ja samalla käytännössä verrattoman venäläisestä hallitusko
neistosta riippumattoman vaikuttamiskanavan.

Aatclisbyrokraattien patriotismin lähtökohtana oli säilyttää perinteiset sää
ty-yhteiskunnan periaatteet ja käytännöt ja luoda niille uusi kansallinen hallin-
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to. Tämän lähtökohdan mukaan isänmaan onnen edellytyksenä ei ollut kansal
lisen kulttuurin kukoistus tai kansan osallisuus tulevaisuutensa rakentamisessa 
vaan ennen muuta se, että maa yhteiskunnallisella vakaudellaan ja lojaalisuu
dellaan ansaitsi hallitsijan luottamuksen. Ylempien säätyjen isänmaallisena 
velvollisuutena oli siksi varjella tämän uskollisuuden siteen säilymistä ja estää 
radikaalien poliittisten tavoitteiden liittäminen kalliiseen kansalliseen asiaan.

Byrokraattis-lojalistisen ajattelutavan rinnalla alkoi vähitellen kehittyä toi
nenkin kansallinen strategia. Se nojasi Ruotsin ajan lakeihin ja säädöksiin ja 
tähtäsi sellaisten hallinnollis-juridisten periaatteiden ja käytäntöjen vahvista
miseen, jotka takasivat vallan säilymisen suomalaisten käsissä. Tämän strategi
an ydin ei ollut säätyhierarkian puolustus vaan uusi käsitys valtiosta ja hallitsi
jan vahvistamista perustuslaeista. Perustuslakiajattelun ensimmäiset edustajat 
M. Calonius, J. A. Ehrenström ja J. F. Aminoff käsittivät Suomen suuriruhti- 
naskunnan uudessa mielessä valtioksi, mutta toisaalta hekään eivät kehitelleet 
uusia ajatuksia Suomen kansan oikeuksista ja osallisuudesta valtioyksikön hal
lintoon. 1800-luvun ensi vuosikymmeninä Suomi käsitettiin pikemminkin 
kansallisesti järjestetyn hallinnon toimivalta-alueeksi kuin kansallisen politii
kan kentäksi.

Säännöllistä suomenkielistä lehdistöä ei 1800-luvun ensi vuosikymmeninä 
vielä ollut ja ruotsinkielistäkin poliittista keskustelua käytiin enemmän virka
mieskunnan sisällä kuin julkisuudessa. Vähitellen ajan suppeassa julkisessa 
keskustelussa alkoi kuitenkin syntyä uusi tapa perustella kansallisen valtioyksi
kön olemassaoloa. Tämä tapa lähti Suomen kansan kielellisistä ja kulttuurisista 
traditioista, jotka katsottiin valtiollisen tulevaisuuden perustaksi. Ensi alkuun 
tämä kulttuuriin perustuva suomalaisuuden määrittely muistutti Ruotsin ajan 
lopun johtavien oppineiden F. M. Franzenin ja H. G. Porthanin edustamaa an
tikvaarista ja romanttista kiinnostusta suomen kieltäjä kansankulttuuria koh
taan.

Suomenkielisen lehdistön synnyttyä 1820-luvulla kansakunnan rakentami
sen uudet peruslinjat saivat välittömästi myös suomenkielisen asun. "Suonien 
kansalle” alettiin kirjoittaa historiaa, jonka johtoteemana ci ollut vain etnis- 
kielcllisen kansakokonaisuuden menneisyys vaan myös uuden poliittisen ko
konaisuuden tulevaisuus. Vuonna 1820 Reinhold von Becker julkaisi Turun 
VViikko-Sanomissa artikkelin "Suomen kansan entisistä ajoista” , jossa kustavi



lainen lainsäädäntö nimettiin Suomen perustuslaeiksi. Seuraavana vuonna 
lehti kutsui Kustaa III:n lainsäädäntöä kansan "oikeuksien ja etuuksien” perus
taksi ja julisti nämä "perustus-asetukset” "Suomen kansan kalleimmaksi omai
suudeksi” (Jussila 1969).

Myös 1820-luvun ruotsinkielisessä lehdistökeskustelussa etninen ja juridi
nen kansakäsite liitettiin uudella tavalla toisiinsa. A. 1. Anvidsson ehti karko
tukseen päättyneen lyhyen lehtimiesuransa aikana radikalisoida molemmat 
hahmottumassa olleet kansallisen politiikan määrittelyt. Ensinnäkin Anvids
son julisti avoimesti myöhemmän perustuslaillisuuden tapaan, että Suomen 
valtion olemassaolon perustana olivat "perustuslait”. Toisaalta hän nosti var
haisten fcnnomaanien tapaan esiin Suomen kansan aseman ja vaati julkisen 
keskustelun kohteeksi myös perustuslakien sisällön eli sen, miten ne tyydytti
vät "kansan oikeudet”. Tämä närkästytti maata johtavat "vanhat kustavilaiset”, 
jotka olivat kehitelleet virkakoneiston sisällä uudenlaista perustuslakiajattelua. 
Senaattori K. J. YValleen paheksui kiukkuisesti sitä, että Anvidsson ja hänen op
pilaansa "uskoivat olevansa kutsuttu uudistamaan maailmaa ja saarnaamaan 
kansan oikeuksista ja hallitsijan velvollisuuksista” (Jussila 1969).

Anvidssonin joutuminen viranomaisten silmätikuksi voidaan ymmärtää 
pitkälti tältä pohjalta. Samalla kun hän radikalisoi hahmottumassa olevan pc- 
rustuslakiajattelun, hän toisaalta politisoi uhmakkaasti Porthanilta periytyvän 
käsityksen suomenkielisestä rahvaasta erityisenä kulttuurisena ja kielellisenä 
kokonaisuutena. Kuten Snellman.myohemmin, Anvidsson piti kansanomaista 
kulttuuria ja kansan tapoja ("kansallishengen1! ilmentyminä. Kansallishengen 
käsite ilmensi uudenlaista radikaalia poliittista ajattelua, joka viitoitti paitsi 
kansakunnan historiaa myös sen tulevaisuutta. Vaatimuksellaan, ettei yläluo
kan tullut halveksia rahvasta, koska kansan varassa lepäsi koko valtiollinen ole
massaolo, Anvidsson ci ainoastaan politisoinut romanttista kansakäsitcttä 
vaan antoi sille jopa sosiaalisen protestin sävyn (Palmgren 1976). Anvidssonin 
saama karkotustuomio määritteli osaltaan poliittisen keskustelun rajat suuri
ruhtinaskunnassa. Tuomio teki selväksi, ettei kansan tahtoon tai oikeuksiin ve
toaminen kuulunut hyväksyttävään kansalliseen ajatteluun.
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Kansallinen sivistys ja valtiollinen tulevaisuus

Poliittisiin uudistuksiin tähtäävä keskustelu suuriruhtinaskunnan tulevaisuu
desta tyrehdytettiin siis kovin ottein. Hyväksytyiksi tavoiksi vahvistaa autono
mista hallintoyksikköä jäivät perustuslaillis-juridinen ja kansallis-kulttuurinen 
diskurssi. Virkakunta tarttui edelliseen, yliopistonuoriso jälkimmäiseen. 1830- 
luvulla Lauantai-seuran ympärille kerääntyi nuori sivistyneistösukupolvi, jon
ka mukaan kansallinen kulttuuri oli valtion olemassaolon perusta. Arwids- 
sonin tavoin lauantaiseuralaisten kansallisuusajatteluun liittyi uusi valtiollinen 
tulcvaisuudennäkemys ja käsitys kansakunnan kehitystä viitoittavasta kansal- 
lishengestä.

Artvidssonin katsannossa kansallishengen eteneminen oli luonteeltaan si
käli poliittista, että se toteutui kansan asemaa ja oikeuksia parantamalla. Lönn
rotin, Runebergin, Snellmanin ja Topeliuksen omaksumassa näkemyksessä 
kansallishengellä viitattiin enemmän kansan tapojen ja kielen säilyttämiseen, 
kansanvalistukseen ja ennen kaikkea kansallisen korkeakulttuurin kehittämi
seen (Karkailla 2001). Seuraavien vuosikymmenten kuluessa nämä miehet ra
kensivat määrätietoisesti suomalaista kansakuntaa ja valtiota luomalla kansal
lista filosofiaa, historiankirjoitusta, romaanitaidetta ja runoutta ja jopa niui- 
naisrunouteen perustuvan kansalliseepoksen.

Kansallishengen käsite mahdollisti tiukan sensuurin oloissa myös varovai
set poliittiset yritykset avata kansakunnalle valtiollisia tulevaisuudennäkymiä. 
Pisimmälle kehittyneen muotonsa ajattelutapa sai J. V. Snellmanin kirjoituk
sissa. Hänen teoreettisen ja poliittisen ajattelunsa keskipisteenä oli valtio, ja 
vaikka kieli ja kulttuuri olivat tärkeitä, niiden edistämisen päämäärä oli suuri
ruhtinaskunnan valtiollisen aseman vahvistaminen. Kuten Osmo Jussila 
(1987) on osoittanut, Snellman osallistui määrätietoisesti keskusteluun Suo
men perustuslaeista. Ajatus siitä, että kansallishengen kehitys on valtion ole
massaolon perusta, erotti Snellmanin liberaaleista opeista, joissa valtiollisen 
toiminnan lähtökohtana oli kansan ja hallitsijan solmima sopimus. Silti Snell
manin filosofiset näkemykset eivät tukeneet perinteistä hallitsijan valtaaja esi- 
valtaidcologiaa. Hänen abstrakteille kategorioilleen oli mahdollista antaa hy
vinkin radikaali ajankohtainen merkitys, jos valtiosta ja perustuslaeista puhut
taessa tarkoitettiin erityistä Suomen valtiota ja "kansallishengen vaatimukset”



samaistettiin maan talouselämän, yhteiskunnallisten instituutioiden ja kansal
lisen sivistyksen edistämiseen.

Lauantai-seuran sukupolven nationalismiin ei liittynyt radikaaleja vaati
muksia kansan laajemmasta osallisuudesta poliittiseen järjestelmään, ja esi
merkiksi Snellman suhtautui 1860-luvulla kielteisesti esityksiin valtiopäiväjär- 
jestelmän uudistamisesta. Lauantaiseuralaisten kansakuntakäsitys poikkeaa 
silti edelliselle sukupolvelle tyypillisestä säätyajattelusta. Lauantai-seuran mie
hille kansallinen sivistys oli paitsi valtiollisen olemassaolon myös yhteiskunnal
lisen hierarkian uusi perusta. Ihmisen asemaa eivät määränneet säätyjä synty
perä vaan ennen muuta sivistys ja koulutus. Tämä käsitys haastoi yhteiskunnan 
vanhojen eliittiryhmien aseman ja avasi tien uusien yhteiskuntakerrosten sosi
aaliselle nousulle. Samalla se perusteli uudella tavalla akateemisen eliitin ase
maa rahvaan yläpuolella ja heijasteli ylempien yhteiskuntaryhmien omakuvan 
muutosta säätyläistöstä sivistyneistöksi.

Snellmanin sukupolven kansalliseen ohjelmaan ci sisältynyt ajatusta kansa
laisten tasavertaisesta osallistumisesta suomalaisuuden ja kansallisen sivistyk
sen edistämiseen esimerkiksi yhdistystoiminnan muodossa. Snellman itse suh
tautui kielteisesti muun muassa Kansanvalistusseuran perustamiseen, ja 
Lauantai-seuran kasvattamat "kansalliset suurmiehet” pysyttelivät enimmäk
seen sivussa seura- ja kokoustoiminnasta, jota 1870-luvun jungfennomaanit 
ryhtyivät herättelemään rahvaan parissa.

Epäilevä asenne rahvaan pariin ulotettua seura- ja kokoustoimintaa koh
taan voidaan katsoa yritykseksi pitää kiinni aikaisemmin omaksutuista kansal
lisen kulttuurin ja kansallisen identiteetin määritelmistä. Sivistyneistön kansal- 
lisuusajattelu rakentui romanttisen korkeakulttuurin näkemykselle suomalai
sesta kansanluonteesta ja Topeliuksen ja Runebergin luomalle ihanteelliselle 
kansakäsitykselle, jossa rahvaalla ei ollut aktiivisen toimijan roolia. Vanhan 
polven fennomaaneista monet oudoksuivat ajatusta, että seura- ja kokoustoi
minnan uudet muodot syrjäyttäisivät ylhäältä ohjatun kansanvalistuksen ja 
kansakäsitteen sisältö alkaisi määrittyä aihaaltapäin, julkisessa toiminnassa 
muotoutuvana kollektiivisena identiteettinä.

1860-luvulta lähtien joukkojärjestäytymisen läpimurto alkoi muovata suo
malaiselle kansallisuusajattelulle uutta poliittista sisältöä. Valtiopäivien koolle
kutsuminen lisäsi poliittista liikkuma-alaa, ja yhdistystoiminta alkoi rakentaa
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kokonaan uutta kansallisesti määriteltyä yhteiskunnallisen toiminnan aluetta. 
1870-luvulla nuorfennomaanit kanonisoivat Snellmanin suureksi ideologisek
si auktoriteetikseen. Käytännössä he kuitenkin omaksuivat uuden kansalli- 
suusajattelun muodon, jonka keskeinen piirre oli Snellmanin sukupolven vi
susti varoma vaatimus siitä, että kansan tuli osallistua kansakunnan tulevai
suuden rakentamiseen.

Suomen valtio ja Suomen kansa

"Mutia nyt tiima historian näkymälle myöhään saapunut Suomen kansa 
oli vähitellen ennättänyt muun maailman tasalle sivistyksessä ja yhteiskun
nallisessa edistyksessä, sen itsenäisyyden-tunto oli samassa määrässä herän
nyt ja tuo varttunut kansallis-henki alkanut vaatia erikoista valtiollista ase
maa. Näin valmistui ero Ruotsin valtakunnasta luonnollisena edistys-aske
leena Suomen kansan historiassa." (Koskinen 1869a.)

Yrjö Koskisen teos Oppikirja Suomen kansan historiassa viitoitti uutta vaihetta 
kansallisen ajattelun kehityksessä. Koskisen historiankehityksen punainen lan
ka oli ajatus, että valtiollisen kehityksen liikkeellepaneva voima oli kansa. Kos
kisen oppikirjassa Suomen kansan historia oli valtiollisen kypsymisen histori
aa. Kansa käsitettiin kokonaisuudeksi, joka vähitellen tuli tietoiseksi itsestään 
ja kutsumuksestaan valtionmuodostukseen. Koskinen kehitteli siis edelleen 
Snellmanin valtio-opin keskeisiä teemoja, mutta "kansallishengen” sijaan hän 
niinesi historiallisen kehityksen veturiksi Suomen kansan.

Kansan kohottaminen valtiollisen olemassaolon perustekijäksi merkitsi pa
luuta Arxvidssonin edustamiin eurooppalaisen vallankumouksellisuuden tu
lenarkoihin ajattelutapoihin. Kansallisvaltion ajatus konkretisoitui ja politisoi
tui, kun valtion synty katsottiin abstraktin kansallishengen sijasta riippuvaisek
si maan asukkaiden yhteiskunnallisesta edistyksestä ja itsenäisyyden tunnosta. 
Kansan esittäminen valtiollisen kehityksen keskeiseksi subjektiksi nosti uudes
sa mielessä esiin kansansuvcrccnisuuden periaatteen ja kansan edustamisen 
kysymyksen.

1870-luvulIe tultaessa kansa-retoriikka ci kuitenkaan välttämättä ilmennyt



yhtä vallankumouksellisena kuin Anvidssonin lehtimieskaudclla. Kansan ko
hottaminen valtiolliseksi toimijaksi voitiin nyt yhdistää kotimaisen säätyvaltio- 
päiväjärjestelmän syntyyni ja valtiopäiville kokoontuneiden säätyjen nimeämi
seen Suomen kansan edustajaksi vuoden 1869 valtiopäiväjärjestyksessä. Tässä 
kohden Koskisen kansakäsitteellä oli jopa tietty perustuslaillinen ulottuvuus.

1870-luvulla suomalainen nationalismi sai kuitenkin uuden poliittisen si
sällön, kun kansakäsitteen avulla ryhdyttiin määrittelemään uudelleen paitsi 
poliittista toimintakenttää myös täysivaltaisten poliittisten toimijoiden jouk
koa. Valtiollisten rakenteiden ja poliittisten instituutioiden vahvistamisen rin
nalle keskeiseksi kysymykseksi nousi politiikan piirin laajentaminen ja vanho
jen valtarakenteiden haastaminen kansan nimissä. Tämän uuden poliittisen 
nationalismin alkusoittona voidaan pitää Yrjö Koskisen vuonna 1869 julkais
tua kirjoitusta "Kysymys Normali-koulun suomenkielisestä osastosta” 
(1969b), joka viattomasta otsikostaan huolimatta sai liberaalin Helsinfors 
Dagbladin julkisesti syyttämään, että Koskinen oli ryhtynyt yllyttämään kansaa 
kumoukseen.

Koskisen kirjoitus on myöhemmin tulkittu kiihtyvän kielitaistelun lähtö
laukaukseksi, mutta jos hänen ajatuksenjuoksuaan tarkastellaan laajemmasta 
suomalaisen nationalismin kehityksen näkökulmasta, kirjoituksen käynnistä
män poliittisen kiistan ydin oli aivan toisaalla. Uutta ja tulenarkaa ci suinkaan 
ollut kielikysymys vaan tapa, jolla Koskinen vetosi kansaan ja kansan tahtoon 
vaatimustensa tueksi.

Kirjoituksessaan Koskinen määritteli kansan poliittiseksi toimijaksi tavalla, 
joka poikkesi radikaalisti suomalaisten puolueryhmittymien aiemmasta näke
myksestä. Koskinen teki kansasta osallisen kansallisen politiikan määrittelyssä, 
osapuolen, jonka tahto ja toiveet asetettiin vallan ylimmäksi perustaksi. Libe
raalin lehdistön jyrkkä reaktio kertoo siitä, kuinka merkittäväksi käänteeksi 
uudenlainen kansakäsitys katsottiin ja kuinka tärkeää liberaaleille oli kiistää 
fennomaanien oikeutus esiintyä "Suomen kansan” nimissä ja perustella vaati
muksiaan "kansan tahdon” toteuttamisella.

Kumoussyytöksellään Helsingfors Dagblad tarttui kärkkäästi fennomaa
nien haasteeseen ja lähti -  kenties tahtomattaankin -  mukaan avaamaan tais
telua siitä, kuka tai ketkä edustivat Suomen kansaa ja kansan tahtoa.

Liberaalit olivat tähän asti olleet eturintamassa taistelemassa vapaan yhteis
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kunnallisen ja poliittisen toiminnan laajentamiseksi. Liberaali lehdistö oli 
esiintynyt valistuneen kansalaismielipiteen, vapaaehtoisen järjestäytymisen ja 
kansalaisten poliittisten oikeuksien etummaisena esitaistelijana. 1860-luvulla 
tämä politiikka oli taannut heille aatteellisen johtoaseman liike-elämässä, yh
distysmuotoisessa kansalaistoiminnassa ja julkisessa ruotsinkielisessä keskus
telussa. Tälle vapaan yhteiskunnallisen toiminnan ideaalille oli kuitenkin täy
sin vieras ajatus, että valtiollisten instituutioiden ulkopuolella voitaisiin poliit
tisesti hyväksyttävällä tavalla edustaa kansan ääntä.

Suomalainen liberalismin pääsuunta sitoutui 1860-luvulla luotuun sääty- 
edustusjärjestelmään. Vapaamielisessä lehdistössä keskusteltiin tosin aluksi 
ahkerasti valtiopäiväedustuksen uudistamisesta. Viime kädessä perustuslailli
sen näkökulman omaksuneet liberaalit kuitenkin tervehtivät säätyvaltiopäivi- 
en koollekutsumista ja vakiinnuttamista kansan edustuksen voittona. Fen- 
nomaanien tapaan myös liberaalilchdistö tunnusti vuoden 1869 valtiopäivä
järjestyksen ajatuksen, että valtiopäivät edustivat Suomen kansaa. Liberaaleille 
se ei kuitenkaan tarkoittanut -  kansantribuunien määrittelemän -  kansan 
enemmistön tahdon tunnustamista politiikan perustaksi.

Liberaaleille oleellista oli poliittisen järjestelmän lakisääteisten muotojen 
vakiinnuttaminen ja vahvistus, jonka valtiopäiväjärjestys antoi käsitykselle 
"Suomen kansasta” perustuslaillisena juridisena subjektina. Koskisen esiin 
nostamat kansan enemmistön vallan ja kansan tahdon tunnukset nakersivat 
tätä tavoitetta. Ne heikensivät valtiopäivien legitimiteettiä ja madalsivat kansan 
perustuslaillisesta subjektista puoluepolitiikan välikappaleeksi. Tässä mielessä 
Koskisen ilmiantaminen ei ollut vain taktinen puoluepoliittinen manööveri. 
Dagbladin näkökulmasta kyseessä oli aito uhka poliittiselle järjestelmälle.

Näkemyseroja on silti myöhemmin liioiteltu. Perusteiltaan Koskisen näke
mys Suomen kansan valtiollisesta roolista ei poikennut paljoakaan liberaalin 
perustuslaillisuuden huomattavimman edustajan Leo Mechelinin ajattelusta. 
Vaikka Mechelinin liberaalit opit on usein kuvattu Yrjö Koskisen kansaan ve
toavan fennomanian vastakohdaksi, Suomen valtion synnyn tulkinnassa kan- 
sakäsite muodosti Mechelinin perustuslaillisessa argumentaatiossa aivan yhtä 
oleellisen lenkin kuin Koskisen historiankuvassa.

Mcchelin -  kuten perustuslakiteorectikot F. L. Schauman ja Robert Castren 
ennen häntä -  katsoi, että kansallisen valtiollisen olemassaolon perustana on



kansan ja hallitsijan Porvoon valtiopäivillä vahvistama liittosopimus, luuri 
teoria Suomen kansan ja hallitsijan yhteisestä sopimuksesta antoi vanhalle 
Ruotsin ajan lainsäännölle sen pcrustuslakiluontecn. Se perusteii, miksi Suo
men asema ei ollut riippuvainen vain hallitsijan mielisuosiosta antamasta julis
tuksesta, joka oli milloin tahansa peruutettavissa tai muutettavissa.

Suomen kansan valtiollisen roolin tulkinnassa 1860-luvun kilpailevien 
puolueryhmittymien kannat olivat loppujen lopuksi huomattavasti lähempänä 
toisiaan kuin myöhemmissä "kielitaistelun” historioissa on ollut tapana esittää. 
Voidaan jopa ajatella, että juuri tämä perustava, lähes koko kapean poliittisen 
luokan läpäisevä yhteisymmärrys kansasta kansallisen olemassaolon perusteki
jänä määritti pitkälle suomalaisen nationalismin tulevan suunnan. Se oli taus
talla, kun poliittinen keskustelu seuraavalla vuosikymmenellä laajeni kansa
laisyhteiskuntaan ja suomenkieliseen julkisuuteen. Puolueet heittäytyivät tais
teluun siitä, kenellä oli oikeus edustaa politiikan perustekijäksi kohotettua 
Suomen kansaa ja toimia kansan tahdon nimissä.

Politiikan kielessä 1870-luvulle tultaessa tapahtunut muutos on jälkeen
päin helppo yhdistää uusien yhteiskunnallisten ja poliittisten toiminta-aluei
den syntyyn. Sen taustalla oli retorinen kamppailu siitä, millainen oli ihanteel
linen poliittinen toimintakenttä. 1860-luvulle asti suomalainen poliittinen 
kulttuuri oli sulattanut melko kivuttomasti toisiinsa sääty-yhteiskunnan van
hoja käytäntöjä ja porvarillisen julkisuuden uusia muotoja. Virkavaltaisen po
liittisen rakenteen sisällä tehdyt liberaalit uudistukset olivat mullistaneet maan 
talouden, julkisen keskustelun ja valtiolliset instituutiot, mutta täysivaltaisen 
poliittisen toimijajoukon laajentuminen oli sittenkin koskettanut välittömästi 
vain pientä osaa maan väestöstä.

Säätyvaltiopäivien koollekutsuminen merkitsi periaatteessa poliittisen toi
mijajoukon laajentamista suomenkielisen rahvaan suuntaan. Edustuksellisena 
instituutiona säätyvaltiopäivät perustuivat kuitenkin vanhakantaiseen isäntä- 
valtaiseen traditioon. Politiikan kentän laajenemisen kannalta merkittävintä 
oli uusien julkisen keskustelun ja vapaaehtoisen kansalaistoiminnan muotojen 
läpimurto.

1870-luvulle tultaessa ruotsinkielisen julkisen keskustelun ja kaupunkien 
sivistyneistön, porvariston ja käsityöläisten yhdistysten rinnalle alkoi kasvaa 
uusi joukkojärjestäytymisen ja rahvaalle suunnatun lehdistön luoma toiminta
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tila (Stenius 1987). Politiikan toimintakentän laajentuminen asetti kielikysy
myksen uuteen valoon. Kyse ei ollut enää vain siitä, voitiinko valtiollista ole
massaoloa vahvistaa parhaiten ruotsinkielisen vai suomenkielisen kulttuurin 
avulla. Suomalaisen nationalismin peruskysymykseksi nousi, miten määritel
tiin poliittiset toimijat ja poliittisen vallan oikeutus kansallisen valtioyksikön 
sisällä. Laajempien kansankerrosten puoleen oli mahdollista kääntyä vain suo
menkielisillä julistuksilla, ja sivistyneistöryhmittymät joutuivat punnitsemaan 
kielikysymystä suhteessa siihen, millaisena he näkivät poliittisen toiminnan 
kentän.

Kansan tahto

Toisin kuin vastapuolen peloissa tai myöhemmissä sankaritarinoissa 1870-lu- 
vun fennomania ei suinkaan lähtenyt yksiselitteisesti ja yksimielisesti ajatuk
sesta, että suomalaisuus sai sisältönsä yhdistyksissä ja kansankokouksissa. 
Vuonna 1874 perustetusta kansanvalistusseurasta rakennettiin eräänlainen 
fennomanian aatteellinen ja organisatorinen keskus, mutta monille fennomaa- 
neillekin oli täysin vieras ajatus, että joukkojärjestäytyminen tarjoaisi ainoan 
tai parhaan tavan edustaa Suomen kansaa ja kansan tahtoa. Kansanvalistuksel- 
liseen järjestäytymiseen tukeutuneet fennomaanit uskoivat pikemminkin, että 
seura- ja kokoustoiminnan avulla oli mahdollista rakentaa yhteyksiä kansaan 
ja muodostaa kansan tahdosta näkemys, joka saisi kansan suomenkielisen val- 
taenemmistön kannatuksen.

Tässä suhteessa fennomaanisen sivistyneistön poliittisessa retoriikassa voi
daan havaita jopa tiettyä kaksinaisuutta. Liberaalin sivistyneistön kanssa käy
dyissä lehdislökiistoissa fennomaanit vetosivat kerkeästi kansaan ja kansan 
tahtoon. Paikallisilla puhujalavoilla taas rahvaalle viitoitettiin historian suun
taa luennoimalla "kansallisen sivistyksen” ja "kansallishengen” vaatimuksista. 
Molemmilla areenoilla käytettiin siis käsitteitä, jotka parhaiten perustclivat 
fennomaanisen sivistyneistön omaa asemaa ja valtapyrkimyksiä. Tämä kaksi
naisuus antoi tiettyä liikkumavaraa fennomaanien pyrkiessä ulos 1860-luvun 
lopun eristetystä asemastaan, mutta se kätki myös tulevien ristiriitojen sieme
nen.



1880-luvullc tultaessa johtavat fennomaanit joutuivat huomaamaan, että 
järjestäytyminen ei ollut vain neutraali kanava, jonka kautta voitiin levittää va
listusta alaspäin ja ohjata kansan tahdon ja tuen ilmauksia ylöspäin. Joukkojär- 
jestöissä poliittisen edustautumisen ajatus kytkeytyi omaehtoiseen identiteetin 
muodostukseen. Pian 1870-luvun radikaalifennomaanit joutuivat tekemään 
ratkaisuja siitä, kuinka pitkälle heidän näkemyksensä kansasta ja kansan tah
dosta olivat yhdistettävissä järjestöjen ja julkisuuden tuottamiin ja kanavoi
miin kansan tahdon ilmauksiin.

1870-luvulla fennomaanit saavuttivat suuren poliittisen menestyksen tu
keutumalla valtiopäivätoiminnan rinnalla järjestäytymisen ja kansankokous
ten edustamiin kansan tahdon ilmauksiin. 1880-luvulla valistukselliset järjes- 
täytymiskokeilut vaihtuivat laajojen kansanliikkeiden aikaan, ja kansanliikkeet 
alkoivat itse tuottaa määrittelyjä siitä, mitä olivat Suomen kansa, suomalaisuus 
ja kansan tahto. Tässä tilanteessa fennomaanien kansaretoriikan rinnakkain 
hyödyntämät kansanedustamisen periaatteet alkoivat joutua käytännössä risti-
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riitaan keskenään. Vanhasuomalainen puoluejohto omaksui aikaisempaa epäi- 
levämmän asenteen kansan tahdon suoria ilmauksista kohtaan ja alkoi uudel
leen painottaa käsitystä siitä, että säädyt olivat kansan edusmiehiä. Kansan tah
don manifestoiminen lehdistön ja joukkojärjestöjen avaamalla kentällä jäi uu
sille haastajille.

1870-luvun alkupuolen kuumimpien taisteluiden aikana Yrjö Koskisen po
liittisen retoriikan ytimenä oli ollut todistella, että fennomaaninen sivistyneistö 
edusti "kansan tahtoa” paremmin kuin kilpailevat puolueryhmittymät ja po
liittiset instituutiot. 1870-luvun lopun valtiopäivillä keskeiset fennomaanijoh- 
tajat Koskinen ja Agathon Meurman saavuttivat vahvan valta-aseman ja saat
toivat esiintyä pappissäädyn ja talonpoikaissäädyn tunnustettuina johtomiehi- 
nä. Tämä johti heidät vähitellen lieventämään kantojaan. Vuoden 1877 lopulla 
Koskinen otti suoraan etäisyyttä radikaalimpaan kansaretoriikkaan huomaut
tamalla, että vaikka säätyedustus ehkä olikin periaatteessa vanhentunut, niin 
"Suomen oloissa se sittenkin kuvastaa kansan yleistä mielipidettä”.

Koskisen kanta heijasteli myös fennomaanien uutta sukupolvijakoa. Yliop- 
pilasmaailmassa fennomaanit saavuttivat 1870-luvulla johtoaseman, eikä itse
tietoisten uusien ylioppilasjohtajien kansaretoriikkaan kuulunut minkäänlai
sia varauksia. Tätä todistavat myös radikaalifennomaanien KPT-ryhmän ni
melle annetut selitykset "Kansan Pyhä Tahto”, "Kaikki Punaiset Toverit” ja 
"Koko Programmi Toimeen”.

KPT:n retoriikkaan yhdistyi uudenlainen kansalaisaktivistin ihanne. Lau
ri Kivekkään johdolla KPT organisoi sekä pääkaupungissa että maaseudulla 
järjestäytymis- ja mielenosoitushankkeita, joiden huipentuma oli ylioppilas
kunnan J. V. Snellmanin 75-vuotispäivan kunniaksi vuonna 1881 järjestämä 
juhla. Snellmanin suureksi närkästykseksi Kivekäs sommitteli tilaisuudesta 
Suomalaisen puolueen voimannäytteen ja symbolisen osoituksen fennomaani- 
sen sivistyneistön ja talonpoikaisen kansan poliittisesta liitosta.

Kansan keskuudessa organisoidut kokoukset todistavat, että KPT-ryhmän 
ja vanhan polven fennomaanijohtajien ajattelutapojen välillä oli oleellinen ero. 
Yrjö Koskitienkin oli vannonut "kansan” nimeen ja pyrkinyt rakentamaan yh
distystoiminnan avulla pohjaa Suomalaisen puolueen hcgemoniapyrkimyksil- 
Ie. Koskinen ja vielä vähemmän muut vanhemman polven fennomaanit eivät 
kuitenkaan hyväksyneet mitään yksittäistä järjestöä tai mielenosoitusta ”kan



san tahdon” tulkiksi. Käyttäessään esimerkiksi Etelä-Hameen maalaisseuran 
isäntämiehiä "mallitalonpoikinaan” ja elävänä todisteena kansan tuesta vanhat 
fennomaanit eivät viitanneet järjestösiteisiin ja joukkovoimaan. He eivät suu
rin surminkaan pyrkineet organisoimaan maaseudulla paikallista "kielitaiste
lua” rahvaan ja säätyläistön välille.

Kivekäs sen sijaan pyrki määrätietoisesti taistelun laajentamiseen ja kärjis
tämiseen sekä pääkaupungin seuraelämässä että maaseudun heräävässä yhdis
tys- ja kokoustoiminnassa. Ehdottomalla sitoutumisella "kansan tahtoon” ja 
kiinteämmällä organisoitumisella Kivekäs kenties tahtomattaankin haastoi 
myös vanhan puoluejohdon taisteluun oikeudesta edustaa "kansaa”. Tällä tiel
lä hän sai vastaansa fennomaanien konservatiivisiiven ja lopulta myös vanhan 
tukijansa Yrjö Koskisen.

Vuosien 1877-1S78 valtiopäivien aikaan talonpoikaisjohtaja Agathon 
Meurman vaati Koskista sanoutumaan irti rahvaan liehakoinnista, joka vaa
ransi valtiopäivämenestyksen avaamat vaikuttamismahdollisuudet. Meurman 
ja Koskinen kiistelivät aluksi kiivaasti siitä, tuliko Suomalaisen puolueen kes
kittyä valtiopäivätyöhön vai uusille julkisille areenoille, mutta vähitellen Kos
kinen taipui. Viimeistään Koskisen senaattorinimityksen jälkeen vuonna 1882 
vanhat fennomaanit sanoutuivat yksissä tuumin irti yksittäisten seurojen tai 
kokousten oikeutuksesta edustaa kansan ääntä ja liittivät sen korkeintaan Kan
sanvalistusseuran kaltaisiin koko järjestökentän kattaviin keskusjärjestöihin tai 
valtiopäivien säätyedustukseen.

Koskisen kääntymys kuvasti yleisemminkin suomalaisen nationalismin ke
hitystä. Myös hänen vanhan poliittisen kilpailijansa ja tulevan senaattoritove- 
rinsa Leo Mechelinin ajatukset kulkivat samaan suuntaan. Jo Kansanvalistus- 
seuran perustamisen yhteydessä 1870-luvun puolivälissä käydyssä keskustelus
sa liberaalilehdistö tuomitsi ajatuksen yhdistys- ja kokoustoiminnasta "kansan 
äänenä”. Liberaaleille seura- ja yhdistystoiminta oli sellaisenaan yhteiskunnal
lisen edistyksen ja kansalaisten itsehallinnon väline, jonka ci tullut sotkeutua 
laillisen poliittisen järjestelmän toimintaan eikä yrittää esiintyä poliittisia vaa
timuksia kanavoivana kansan äänenä.

Vuonna 1879 Leo Mechelin otti kantaa kansanedustamiskysymykseen 
osallistuessaan sivusta keskusteluun, jota Koskinen ja Meurman kävivät puo
lueiden ja puolueryhmittymien oikeudesta esiintyä kansan äänenä. Mechelinin
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esittämän näkemyksen mukaan liberalismi oli poliittinen suuntaus, joka tahtoi 
edustuksellisten instituutioiden ja lujan oikeusjärjestyksen avulla turvata va
pauden. Samalla Mechelin tuomitsi suorin sanoin radikaalin tasavaltalaisen 
kansanedustuksen ohjelman. Vallitsevassa tilanteessa Mechelin torjui sekä 
kansalaisyhteiskunnan instituutioihin että äänioikeuteen perustuvan kansan 
edustamisen. Tässä mielessä hän nojautui kenties fennomaanejakin enemmän 
sellaiseen säätyedustukseen sidottuun kansakäsitteeseen, jossa kansa katsottiin 
yhdeksi yhtenäiseksi subjektiksi.

1870-luvun mittaan valtiopäivien koollekutsumista seurannut ja Ruotsin 
valtiopäiväkeskustelun elähdyttämä poliittisen järjestelmän uudistusinto aikoi 
siis hiipua. Keskustelu kansanedustuksen kehittämisestä säilyi kyllä liberaalin 
lehdistön keskeisenä teemana, mutta enemmän kuin välittömänä uudistusvaa- 
timuksena siihen viitattiin kehittyneimpien länsimaiden tarjoamana esimerk
kinä. Tuon esimerkin realistisuutta Suomen silloisissa oloissa ja suhteessa Ve
näjään alettiin kuitenkin avoimesti epäillä.

Suomalaisen nationalismin konservatiivinen käänne ei kuitenkaan ollut 
aukoton. Fennomaanit kehittivät edelleen myös vaihtoehtoisia tapoja määri
tellä kansallista politiikkaa ja kansan poliittisia oikeuksia. 1880-luvulle tultaes
sa niitä edusti määrätietoisimmin kasvatustieteen professori J. ). F. Pcrandcr. 
Jo vuonna 1869 Perander oli kehitellyt kansa- ja kansakuntakäsitystä, jonka 
poliittiset ja sosiaaliset ulottuvuudet poikkesivat selvästi Koskisen ja 
Meurmanin linjauksista. Perander tarkasteli fennomaanien tavoitteita suhtees
sa ruotsinkielisten liberaalien politiikkaan ja torjui liberaalin käsityksen, että 
kieli olisi fennomaaneille itseisarvo ja päämäärä sinänsä. Peranderin mukaan 
tärkeintä oli "poliittinen kansallisuus”, jonka hän asetti yksiselitteisesti etnisen 
yhteenkuuluvuuden yläpuolelle. Kielikysymys oli tärkeä erityisesti siksi, että 
suomen kielen heikko asema saattoi estää kansakunnan yhtenäistä poliittista 
toimintaa ja heikentää kansan voimia ja poliittisen yhteenliittymisen kykyä.

Vuonna 1876 Perander määritteli Kansanvalistusseuran tehtäviä antamalla 
yhdistystoiminnalle avoimesti poliittisen merkityksen. Peranderin mukaan 
seurat ja yhdistykset olivat osoituksia "itsehoidon, scIfgovernment’in” hengen 
tunkeutumisesta kansaan. "Yleisten asiain hoitoa ja hallintoa suurissa Euroo
pan kansoissa ei enää voi oikein esitellä, sen vaikutusta oikein punnita ottamat



ta lukuun seurojen ja yhdistysten vaikutusta eli sitä vapaata hallintotointa, jota 
ne pitävät valtion hallinnon ohessa.” .

Suomalaisen nationalismin kehityksessä Perander puolusti ensimmäisenä 
kansakäsitystä, jonka perustana oli julkisessa toiminnassa kehittynyt tahdon
muodostus ja kollektiivinen identiteetti. "Kansan tahtoa” ei määritelty sivisty
neen eliitin keskuudessa vaan vapaan kansalaistoiminnan areenoilla. Tämä aja
tus toteutui vähitellen 1880-luvun kansanliikkeiden, raittiusliikkeen, nuoriso
seuraliikkeen ja työväenliikkeen nousussa eli siinä, miten kansanliikkeet loivat 
suomalaista kansakuntaa.

Kansallinen politiikka ja kansanvalta

Liberaalisen puolueen vuonna 1880 julkaisemaa ensimmäistä suomalaista 
puolueohjelmaa voidaan osin pitää vastauksena KPT-ryhmän samaan aikaan 
julkisuudessa aloittamalle radikaalille kansaan vetoamiselle ja fennomaanien 
keskuudessa syntyneelle linjariidalle. Ohjelman rungon muodostaa liberaalien 
oman uudistusohjelman esittely, mutta sen muotoilut ovat ylen varovaisia ja 
innottomia verrattuna siihen kärkevyyteen, jolla ohjelmassa irtisanoudutaan 
kiihkosuomalaisista ja "nurjasti kansanvaltaisista” vaatimuksista. Myöhem
pien tulkintojen valossa on kiinnostavaa, että liberaalisen puolueen ohjelma ei 
suinkaan tuominnut radikaalifennomaanien agitaatiota yhtenäisen kansako- 
konaisuuden ajatuksen ylikorostamisen tähden. Päinvastoin liberaalit olivat 
huolissaan tuon yhtenäisyyden vaarantumisen takia: "Meistä nähden ovat 
isänmaa ja Suomen kansa vaan yksi ainoa jakautumaton kokonaisuus, vaikka 
kieliä on kaksi.”

Vuoden 1890 postimanifestista alkaneet pyrkimykset yhtenäistää Suomen 
lainsääntö keisarikunnan hallintojärjestelmän kanssa herättivät levottomuutta 
suomalaisen sivistyneistön keskuudessa ja heijastuivat käsityksiin poliittisen 
toiminnan lähtökohdista ja keinoista. Kansanvalistusseuran juhlakokouksista 
tuli tässä vaiheessa tärkeitä kansallisia mielenosoituksia, joissa rakennettiin 
kansallista rintamaa mutta myös määriteltiin hyväksyttävän poliittisen toimin
nan rajoja.
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Laulujuhlien puhujat olivat vanhastaan olleet lähinnä vanhan polven fen- 
nomaanijohtajia. Turun laulujuhlilla 1892 puhujana esiintyi poikkeuksellisesti 
myös liberaalien johtaja professori Leo Mcchclin. Puhujavalinnalla haluttiin il
meisesti korostaa kansallisen rintaman leveyttä, mutta puheissa rajattiin myös 
kansallisen politiikan reunat. Mechelinin puheen viestinä oli jyrkkä irtisanou
tuminen kaikista poliittisen järjestelmän uudistamisvaatimuksista. Hänen mu
kaansa perustuslakien pyhänä pitäminen oli kansan ainoa valtiollinen toivo
mus. "Kansan puolelta ei pyydetä uusia oikeuksia, ei uutta valtaa maan säädyil
le, ei mitään, joka sisältäisi kasvaneita valtiollisia vaatimuksia” (Mechelin 
1892). Yleisemminkin suomalaisen puolueen johto ja vanhan polven liberaalit 
saavuttivat 1890-luvulla suuren yksimielisyyden paitsi kansanvalistustyön hyö
dyllisyydestä myös poliittisten uudistusvaatimusten vahingollisuudesta.

1890-luvun mittaan myös entisten KPT-radikaalien innostus vedota kan
saan ja kansan tahtoon laimeni ja muuttui hienovaraisemmaksi. Nuoren suo
menmielisen puolueen ohjelmassa vuodelta 1894 tunnustettiin periaatteessa 
kansansuvereenisuuden ajatus, ja puolueen toiminnan tavoitteeksi asetettiin 
"kansanvallan” laajentaminen. Puolue sitoutui toimimaan valtiollisten ja yh
teiskunnallisten olojen kehittymiseksi "vapaamieliseen ja kansanvaltaiseen 
suuntaan”. Kansanvallan sisältö jäi kuitenkin epämääräiseksi ja ristiriitaiseksi. 
Ohjelmassa viitattiin kansansuvereenisuuden ja jopa parlamentarismin aja
tuksiin puhumalla "Suomen kansan laillisesta eduskunnasta”, jonka päätökset 
hallituksen tuli ottaa huomioon. Käytännössä nämä vaatimukset kuitenkin 
vesitettiin nimeämällä säätyvaltiopäivät Suomen kansan lailliseksi eduskun
naksi.

Suomen työväenpuolueen ensimmäinen ohjelma vuodelta 1899 ei sisältä
nyt laajoja periaatteellisia linjauksia kansansuvereenisuudesta tai kansanedus
tuksesta. Ohjelman ensimmäisessä lauseessa tyydyttiin lakonisesti ilmoitta
maan, että puolue pyrkii kaikissa suhteissa Suomen työväen taloudelliseen ja 
yhteiskunnalliseen vapauttamiseen. Tämän tavoitteen perusedellytyksiksi 
määriteltiin Suomen kansallisen itsenäisyyden säilyttäminen ja suojeleminen. 
"Lähimpäin pyrintöjensä päämääräksi” puolue esitti listan, jonka kaksi ensim
mäistä kohtaa sisälsivät suorat vaatimukset poliittisen järjestelmän uudistami
sesta: 1) yleinen, yhtäläinen ja välitön vaali- ja äänioikeus, 2) lainsäädäntö-ja 
itseverottamisoikeus kansalle eduskunnan kautta.



Eduskuntaan perustuvan lainsäädäntöoikeuden vaatiminen kansalle mer
kitsi avointa julistautumista kansansuvereenisuusperiaatteen kannalle. Samalla 
työväenpuolueen ohjelma yhdisti ensimmäisenä puolueohjelmana kansan
suvereenisuusperiaatteen ja yleisen äänioikeuden. Suomalaista nationalismia 
edustaneet ryhmittymät olivat aikaisemminkin viitanneet Suomen kansaan ja 
kansan enemmistön tahtoon toimintansa oikeuttajana. Kuitenkin vasta työvä
enpuolue esitti tälle kansan tahdonilmaukselle modernin politiikan mukaista 
muotoa: yleistä ja yhtäläistä äänioikeutta.

Äänioikeustavoite viitoitti uudenlaista ratkaisua kysymykseen siitä, ketkä 
laskettiin kansakunnan täysivaltaisiksi jäseniksi ja miten he saattoivat osallistua 
kansalliseen päätöksentekoon, mutta se ei suinkaan ratkaissut ongelmaa. Päin
vastoin, kysymys siitä, miten äänioikeustavoite oli toteutettavissa, kärjisti kan
sallisen politiikan vanhan peruskysymyksen siitä, mikä oli kansallisen edustus
laitoksen ja kansalaistoiminnan merkitys kansan tahdon ilmaisemisessa. Työ
väenliikkeen näkökulmasta säätyedustuslaitos ei voinut toimia sen paremmin 
kansan tahdon ilmaisemisen kuin kansallisen kansanvallan toteuttamisen väli
neenä. Sosialidemokraattisen puolueen Forssan ohjelmassa 1903 äänioikeusta- 
voitteen rinnalle nostetuinkin muut kansan suvereenin tahdon ilmaisemis- 
muodot: "Köyhälistön järjestäminen, sen kohottaminen tajuamaan asemansa 
ja tehtävänsä, sen tekeminen henkisesti ja aineellisesti taistelukykyiseksi on siis 
sosialidemokraattisen puolueen Suomessa varsinaisena ohjelmana, jonka to
teuttamiseksi se käyttää kaikkia tarkoituksenmukaisia ja kansan luonnollista 
oikeudentunnetta vastaavia keinoja.”

Suomalainen nationalismi ja moderni politiikka

Risto Alapuron (2002) mukaan 1800-luvun suomalaiselle poliittiselle kulttuu
rille oli tunnusomaista, että kansan edustamisen ajatus kiinnittyi enemmän 
järjestöihin kuin edustuslaitokseen. Säätyvaltiopäivät olivat 1800-luvun lop
puun mennessä vähitellen menettäneet uskottavuutensa Suomen kansan edus
tajana. Suurlakon ja vuoden 1906 eduskuntauudistuksen jälkeen syntynyt kan
sanedustuslaitos ei pystynyt jatkuvien hajotusten ja uusien vaalien keskellä 
nousemaan toimivaksi edustuksen kanavaksi. Tässä tilanteessa kansanliikkeet
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ja niiden koko maan kattanut paikallisyhdistysten verkosto saivat monien sil
missä muodollisia instituutioita suuremman uskottavuuden kansan äänenä ja 
kansan tahdon kanavana.

Kansanliikkeiden läpimurto oli vaikeasti yhdistettävissä vanhan poliittisen 
luokan hellimän valtioon kiinnittyneen nationalismin kanssa. Kansa ei ollut 
enää vain perustuslakien abstrakti subjekti, joka ilmaisi itseään säätyedustuk- 
sen kautta, tai pääkaupungin puolueryhmittymien äänetön yhtiömies, jonka 
tahdon määrittelemisestä sivistyneistön edustajat kilpailivat. Joukkojärjestäy- 
tyminen siirsi politiikan painopistettä paikalliseen toimintaan, ja kansan tah
don määrittely kiinnittyi paikalliseen omaehtoiseen identiteetin muodostuk
seen, tilannearvioihin ja tavoitteenasetteluihin.

Suomalaisen nationalismin ominaispiirteenä on joskus pidetty ajatusta yh
den ja yhtenäisen kansan tahdon olemassaolosta. Esimerkiksi vuoden 1918 ta
pahtumiin johtanutta kehitystä on kuvattu kahden totaalisen kansakäsityksen 
yhteentörmäykseksi. Sovittelu ei ollut mahdollista tilanteessa, jossa politiikan 
sisältöä määrittivät fennomaanien ja työväenliikkeen kilpailevat tulkinnat yh
destä ja ainoasta oikeasta kansan tai kansakunnan tahdosta.

Aatehistorian näkökulmasta snellmanilaisesta ja marxilaisesta traditiosta 
voidaan epäilemättä löytää tämänkaltaista yhteistä ainesta. Poliittisten käytän
töjen osalta suomalainen politiikka oli kuitenkin jo vuosisadan vaihteeseen tul
taessa laajentunut paikalliseen poliittiseen toimintaan, jossa kansaa ja kansan 
tahtoa koskevat määrittelyt kohtasivat jatkuvasti arjen identiteetin ja intressien 
määrittelyt. Viimeistään vuoden 1917 järjestäytymisaalto loi tilanteen, jossa 
kansan tahdon sisältöä ei enää voitu määritellä puhtaasti ylhäältäpäin vaan 
päähaasteena oli alhaaltapäin tulevan paikallisen kokemuksen ja tahdonmuo
dostuksen huomioon ottaminen.

Tämä alhaaltapäin tullut haaste ilmenee selvästi myös vuoden 1918 vallan
kumouksen syttymistavassa. Aseellisen yhteenoton lähtökohtana ci ollut niin
kään sosialidemokraattisen keskusjohdon varma vakaumus oikean kansan tah
don edustamisesta kuin paikalliset tulkinnat vallan oikeutuksesta ja kansanval
lan toteutumisesta. Paikallisten vallanottojen ketjuna käynnistynyt vallanku
mous todistaa pikemminkin kansanvallan ihanteiden poikkeuksellisesta kiin
nittymisestä paikallisiin järjestöihin ja paikallisesti tehtyihin kansan tahdon 
tulkintoihin kuin ylhäältäpäin tehtyihin määrittelyihin ainoasta oikeasta kan



san tahdosta. Itsenäisen kansallisvaltion syntyessä maassa vallitsi jyrkkä ristirii
ta ja epätasapaino kansan valtiollisen edustamisen ja paikallisten kansanvallan 
tulkintojen välillä. Valkoinen puoli yritti ratkaista sen rakentamalla itselleen 
paikallista suojeluskuntien verkostoa. Punaiset hakivat ratkaisua tavoittelemal
la asein valtiollista valta-asemaa. Seurauksena oli raju yhteentörmäys, jossa il
menee pelkistetysti suomalaisen nationalismin ristiriitainen perintö: miten yh
distää kansanvallan lupaus ja kansallisen yhtenäisyyden ihanne.1

1 Tässä luvussa on käytetty seuranvaa kirjallisuutta; Alapuro 1973; Alapuro 1988; Alapuro 
2001; Alapuro 2002; Alapuro yni. 1987; Blomstedt 1965; Calhoun 1997; Eng 2001; Engman 
2000; Jussila 1969; Jussila 1987; Jutikkala 1978; Kallcincn 2001; Karkama 2001; Katajala 2002; 
Kemiläinen 1993; Klinge 1967; Klinge 1969; Klinge 1975; Klinge 1981; Klinge 1982; Klinge 
1989; Korhonen 1963; Koskinen 1869a; Koskinen 1869b; Liikanen 1995; Manninen 2000; 
Mechelin 1879; Mcchclin 1892; Nordin 2000; Nurmio 1947; Palmgren 1976; Perander 1869; 
Perandcr 1876; Pulkkinen 1999; Rantanen 1997; Renvall 1956; Rommi 1964; Saukkonen 
1999; Soikkanen 1961; Stenius 1987; Stenius & Turunen 1995; Sulkuncn 1986; Tiilikainen 
1997; Tommila 1989; Ylikangas 1990; Ylikangas & Pajuoja 1987.

Kansallinen yhtenäisyys ja kansanvalta -  suomalainen nationa lism i



NATIONALISMIEN MUOTOJA

MARJA VUORINEN

Herrat, hurrit ja ryssän kätyrit 
-  suomalaisuuden vastakuvia
Tässä luvussa tarkastellaan kansallisen itseymmärryksen rakentamiseen 
olennaisesti kuuluvaa erilleen määrittelyn teemaa: niitä vasta- ja viholliskuvia, 
joita suomalaiskansallinen liike itseään määritellessään tuli rakentaneeksi. 
Näkökulma on yhtäältä historiografinen, toisaalta sosiologinen: luvussa ker
rotaan paitsi siitä, miten eri tutkijat ovat hahmottaneet erilaisia historiallisia 
toiseuksia, myös yleisemmin siitä, miten ideologiset vastakuvat rakentuvat.

"Kaiken puolesta mikä on jaloa ja puhdasta ja kaikkea vanhoillista mädännäi- 
syyttä vastaan”, määritteli eräs anonyymi kirjoittaja omaa aatettaan vuoden 
1918 tienoilla. Poliittiselle retoriikalle on ylipäätään tyypillistä sisäryhmän, "it
sen”, määritteleminen ulkoryhmän eli "toisten” avulla siten, että sisäryhmä 
edustaa hyviä asioita, kun taas paha on ulkoistettu toisiin. Toiseuden käsitteellä 
onkin nationalististen liikkeiden ja kansallisten identiteettien tutkimuksessa 
keskeinen rooli. Toiseustutkimuksen tärkeitä kehittäjiä ovat olleet muun mu
assa Stuart Hall (1999) ja Edward Said (1978).

Toiseustutkimuksen lisäksi on myös muita tutkimussuuntauksia, joille on 
yhteistä kulttuuristen vaikutteiden korostaminen. Yksilöitä ei siis pidetä lop
puun asti itsenäisinä ja muista erillisinä vaan ympäristönsä ehdollistamina, sen 
rakenteita uusintavina ja muokkaavina kulttuurin edustajina ja kantajina.



Nationalismiin liittyvää ryhmäkäyttäytymistä tutkii esimerkiksi Sigmund 
Freudin psykoanalyyttiseen teoriaan ja käsitteistöön pohjautuva psykohistoria. 
Se pyrkii saamaan esiin yksilön ja ryhmän suhteisiin vaikuttavia tiedostamat
tomia elementtejä, korostamalla muun muassa arkipäiväistyneessä ajattelussa 
piilevien merkitysten yhteiskunnallista voimaa (Ehrnrooth 1992; Siltala 1999). 
Merkkien kulttuuriseen tehtävään keskittyvä semioottinen tutkimus taas etsii 
nationalististen tekstien ja kuvien syvämerkityksiä. Diskurssianalyysi puoles
taan tarkastelee puhutun ja kirjoitetun kielen luonnetta todellisuuden rakenta
jana ja käytäntöjen tuottajana.

Tie erilaisuuden passiivisesta havaitsemisesta aktiivisiin viholliskuviin on 
pitkä: erilaisesta tulee toinen, toisesta vastakuva ja vastakuvasta viholliskuva. 
Erilaisuuden havaitseminen kuuluu osaltaan kaikkeen määrittelyyn, koska vas
takohdat määrittävät loogisesti toisiaan (esim. yöllä ci ole valoisaa, toisin kuin 
päivällä). Ideologiseen erillisyyteen johtava toiseuttaminen käynnistyy, kun it
seä aletaan määritellä suhteessa toiseen, toisen vastakohtana. Lopputuloksena 
on tietoinen, aktiivinen vastakuva. Viholliskuvia tulee niistä vastakuvista, joi
den katsotaan uhkaavan itseä. Muita, heikompia toisia sen sijaan uhkaa sulaut
taminen valtakulttuuriin.

Ryhmän olemusta tarkasteltaessa lähdetään tavallisesti siitä, miten jäsenet 
itse ryhmänsä käsittävät. Itsemäärittely toimii ryhmän virallisena julkisivuna ja 
aatteellisena oikeuttajana. Yhteisiksi katsotut piirteet, arvot ja tavoitteet ilmais
taan ensi sijassa sisällöllisesti myönteisinä lausekkeina. Ne kertovat siitä, minkä 
ja keiden hyväksi ryhmä toimii.

Toiminta jonkin puolesta jäsentyy kuitenkin aina myös toiminnaksi jota
kin vastaan. Ryhmän jäsenyys konkretisoituu ryhmän rajapinnalla, sisäpuoli
sen ja ulkopuolisen välisen eron havaitsemisen kautta. Mc-ryhmän ulkopuolel
la on erilaisia "muita” käsittävä toiseuden kategoria: sarja vastakuvia, joita syn
tyy, kun ei-toivotut piirteet ulkoistetaan ja heijastetaan pois itsestä. Psykoana
lyyttisen teorian piirissä tätä nimitetään projektioksi.

Jos ryhmän muodostumisen taustalla on ollut kokemus uhatuksi tai sorre
tuksi joutumisesta, erilleen määrittelyn tuottamat vastakuvat alkavat pian ra
kentua viholliskuviksi. Näitä oletettuja vihollisia vastaan ryhmää on vahvistet
tava: sen rajat on tiivistettävä ja sen sisäpuolelle jääneiden yhtenäisyyttä ja kes
kinäistä uskollisuutta tuettava. Niitä ryhmän jäseniä, jotka odotettavissa ole
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vassa taistelussa heikentäisivät sen selviytymismahdollisuuksia, aletaan myös 
pitää uhkana. Syntyy ulkoisten ja sisäisten viholliskuvien kaksinkertainen jär
jestelmä.

Täyttääkseen tarkoituksensa viholliskuvan on oltava sekä helposti tunnis
tettava että riittävän motivoiva, siis riittävän ilmeinen ja uhkaava. Tehokkain 
viholliskuva on yhtaikaa pintatasolla järkevästi perusteltavissa ja syvästi tuntei
siin vetoava. Identiteettien rakentumista tutkineen Stuart Hallin mukaan toi- 
seuden esittämiselle onkin ominaista stereotyypittely: viholliskuvat ovat yksi
puolisia, voimakkaasti yksinkertaistettuja kuvauksia. Moniaineksinen, muut
tuva todellisuus pelkistyy muutamiksi liioitelluiksi piirteiksi, jotka kuvataan 
myötäsyntyisinä ja pysyvinä. Luotu kuva heijastetaan takaisin kohderyhmään, 
jossa havaitaan vain omaa ennakkoasennetta vastaavia ja sitä vahvistavia piir
teitä. Parhaiten tällainen stereotypia on tietenkin luotavissa kohteesta, jota en
nestään tunnetaan huonosti.

Psykologiasta tuttu sp/tf-ilmiö eli pahaa toiseutta edustavan kohteen jaka
minen kahtia vaikuttaa päinvastaiseen suuntaan. Kohderyhmässä havaitaan 
tällöin myös stereotypiaa tukemattomia myönteisiä hahmoja. "Paha” kohde 
jakautuu stereotypian mukaisiin "pahoihin pahiksiin” ja itseä muistuttaviin 
"hyviin pahiksiin”, joissa on myös aidosti yksilöllisiä piirteitä. Split voi olla sekä 
stereotyypittelyn että projektion vastavoima.

Suomalaisuuden vasta- ja viholliskuvista käsitellään tässä niitä, joita on eri 
aikoina tietoisesti käytetty oikeaoppisen suomalaisuuden rajojen määrittämi
seen: venäläisyyttä, ruotsalaisuutta, yläluokkaisuutta, punaisuutta ja valkoi
suutta sekä henkistä, moraalista ja ruumiillista vajavaisuutta. Kutakin näistä 
vastakuvista tarkastellaan omana diskurssinaan eli rajattua teemaa jäsentävänä 
kieli- ja mielikuvien kokonaisuutena, jolla voi olla havaittavia seurauksia. Pie
nempiä suomalaisia vähemmistöidentiteettejä ja toiseuksia, kuten saamelaisia, 
romaneja, juutalaisia ja somalcita, ci tässä lueta vastakuvien joukkoon, koska 
niitä ci ole juuri hyödynnetty virallista suomalaisuutta määriteltäessä vaan ai
noastaan joko syrjitty, suvaittu tai ihannoitu. Topeliaanista juutalaiskuvaa on 
esitellyt Nils Erik Forsgärd (1998) ja saamelaisuuteen liittyvää toiseutta muun 
muassa Pekka Isaksson (2001) ja Seija Tuulentie (2001).



Keskiryhmien kansakunta

Viholliset y lhäältä ...
1800-luvun lopulla keskiryhmien edustajien eli oppisäätyläistön, liikemiesten 
ja vapaiden ammattien harjoittajien, kuten lääkärien, juristien ja sanomalehti
miesten, määrä ja siten myös yhteiskunnallinen painoarvo kasvoi. Kansakun
nan rakentaminen oli Suomessa keskiluokkaa edustavan säätyläistön ja -  ero
tukseksi vanhasta eliitistä -  keskiluokkaista identiteettiään vaalivan sivistyneis
tön hanke. Avoimesta vähemmistön vallasta siirryttiin vähitellen edustukselli
sen vallankäytön teoriaan, jossa uusi vähemmistö edelleen käytti valtaa, mutta 
periaatteessa enemmistön valtuuttamana. Samastumalla kansaan uusi eliitti 
omaksui sanomalleen laajan kaikupohjan.

Yhteiskunnallisen asemansa vahvistuessa sivistyneistö joutui aluksi kilpai
lemaan vanhaa yläluokkaa vastaan niin viroista kuin arvovallastakin. Lisäänty
vät säätyrajojen yli ulottuneet kontaktit johtivat siihen, että ryhmien väliset 
kulttuuriset vastakkaisuudet kärjistyivät. Todellisuudessa konflikti syntyi aate
lisen ja aatelittoman eliittiryhmän kohdatessa toisensa virastoissa ja salongeis
sa, mutta kansaan samastuva sivistyneistö heijasti konfliktin pois itsestään ja 
esitti sen aatelin ja kansan välisenä. Rahvaan oma näkemys asiasta lienee ollut 
yksioikoisempi: sillä ei ollut mitään syytä erotella aatelisia ja aatelittomia "her
roja” toisistaan.

1800-luvun yhteiskunnallisista viholliskuvista keskeisin, vanhaa pahaa val
taa symboloiva myyttinen aatelismies oli vihollinen, joka uhkasi ylhäältä. Tätä 
sivistyneistön ihanteellisen omakuvan vastahahmoa tuotiin 1800-luvulla esiin 
varsinkin kaunokirjallisuudessa; realismin kauden kirjailijoista on tässä mai
nittava erityisesti tolstoilaisen tasa-arvoaatteen omaksuneiden Juhani Ahon ja 
Arvid Järnefeltin tuotanto. Järnefelt, joka itsekin oli aatelismies, pyrki toteutta
maan ihanteitaan myös käytännössä muun muassa elättämällä itseään käsityö
läisenä. Kansanvaltaisessa retoriikassa aateli oli myös eräänlainen syntipukki; 
eliittiasemaan nouseva kansallinen sivistyneistö saattoi panna yhteiskunnan 
ongelmat vanhan eliitin syyksi ja aloittaa itse puhtaalta pöydältä.

Asemiaan vahvistava aateliton eliitti halusi määritellä itsensä suomalais
kansalliseksi, avoimeksi ja demokraattiseksi. Aatelin kuvasta käännettiin vas
taavasti esiin ruotsinkielisyys, sulkeutuneisuus ja hierarkkisuus. Akateeminen
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koulutus tarjosi sivistyneistölle uuden pätevyyden mittarin ja perustelun 
"oman ansion” retoriikalle, kun taas aateluuden muistutettiin perustuvan syn
typerään. Samalla korostettiin, että aatelin sosiaalinen ja kulttuurinen pääoma 
välittyi epädemokraattisesti kotiopetuksen ja perhesuhteiden kautta.

Uusi "keskiluokkainen” eliitti piti itseään modernisaation, edistyksen ja tu
levaisuuden edustajana, joten aateli sai edustaa konservatiivista menneisyyttä. 
Monet kirjoittajat, varsinkin Aho ja Järnefelt, totesivat tämän aivan suoraan
kin, mutta tavallisempaa oli osoittaa asia kiinnittämällä aatelille tyypilliset piir
teet (hovi- ja sotapalvelus, kartanotalous) menneisiin aikakausiin ja päättynei
siin kulttuurivaiheisiin. Esimerkiksi Topelius menetteli historiallisia romaane
ja kirjoittaessaan juuri näin. Taantumuksen henkilöitymänä oli ajan kaunokir
jallisuudessa iäkkään aatelisen evp-upseerin hahmo, kuten Topeliuksen Lin- 
naisten kartanon Viheriän kamarin eversti Littow, aristokratian isällistä valtaa 
ihannoiva, vallankumouksellisia kavahtava, sukumuistoja vaaliva kartanon- 
isäntä, joka kieltäytyy antamasta tytärtään aatelittomaksi luullun arkkitehti Lit- 
haun puolisoksi.

Aateluuteen liittyvä "vanha verenperintö” kääntyi danvinistisessa hengessä 
rappion kuvaksi. Sairaan ja terveen, taantumuksen ja kehityksen, kuoleman ja 
elämän vastakohtapareja kuvittivat aatelin puolella sukuperintönä kulkevat 
luonneviat ja mielisairaudet, aateliset "luuserihahmot” ja aatelin moraalinen, 
erityisesti seksuaalimoraalille!!, rappio. Tärkein poikkeus rappion retoriikasta 
olivat kartanotaloutta uudistavat, modernin maanviljelijän tai yrittäjän ideaa
lityyppiä edustavat aateliset isännät. Näistä alkavan splitin edustajista tunne
tuimpia ovat Topeliuksen romaanin arkkitehti Lithau ja meijeriyrittäjä YVin- 
terloo.

Rahvaan vastavoimaksi aateli määrittyi taloudellisen vastakkainasettelun 
pohjalta. Kansan kukkarolla käymistä vaatineet sodat, virkamiehiä ylläpitänyt 
verotus ja kartanotalouden kuvauksissa esiin tuotu aatelin ja talonpoikaisten 
välinen elämäntapa-ja varallisuuscro rakensivat sivistyneistön hahmotuksessa 
konfliktia aatelin ja rahvaan välille. Aatelia myös pidettiin muukalaisena väes
tönosana, joka oli lojaali vierasta hallitsijaa eikä omaa kansaansa kohtaan. Aa
telin "vieras” isäntä oli 1700-luvullc asti tietenkin Ruotsin ja myöhemmin Ve
näjän kruunu.



Isäntävallan ja aatelistyttöihin kohdistuvan naittajavallan teemojen avulla 
aateli esitettiin myös työväestön ja naisten yhteiskunnallisen vapauden viholli
seksi. Voutien harjoittama raaka kuri ja kartanonisäntien taitamaton, tuhlaile
va talonpito olivat aatelisen riiston symboleina pitkin matkaa muun muassa 
Topeliuksen Välskärin kertomuksissa. Aatelisten ja aatelittomien nuorten sää- 
tyrajat ylittävän romanttisen rakkauden teema soveltui hyvin demokratian 
ihanteen esittelyynpä kuvausta kärjistettiin usein korostamalla aatelisen suvun 
haluttomuutta suostua epäsäätyisiin avioliittoihin. Esimerkkejä tästä ovat vaik
kapa Fredrika Runebergin romaani Rouva Catharina lioijc ja luinen tyttärensä 
sekä J. L. Runebergin runoelma Nadescltda.

...ja  alhaalta
Suhde kansaan oli vahvistuvan sivistyneistön itseymmärrykselle tärkeä tukijal
ka. "Kansalliseksi” itsensä määritellyt sivistyneistö oikeutti valtaannousuaan 
sillä, että puhui kansan äänellä ja ajoi sen etua. Sivistyneistöllä oli mielestään 
yksinoikeus siihen, mitä kansa tahtoo ja millaista kansa on. Tähän nähden oli 
tietysti ikävää, että rahvas alkoi omatoimisesti perustaa tasa-arvoliikkcitä. Täs
sä luvussa käsitellään sivistyneistöä uhanneita uskonnollisia herätysliikkeitä ja 
niiden piirissä esitettyä kriittistä sanomaa ja seuraavassa alaluvussa taas työvä
en järjestäytymistä.

Ilkka Huhdan körttiläisyyden julkisuuskuvaa käsittelevä tutkimus (2001) 
tarkentuu kysymykseen "kansan” omasta äänivallasta. 1800-luvun herännäis- 
liike osallistui julkiseen keskusteluun yhtäältä suurten joukkokokousten ja toi
saalta omien aikakauslehtiensä välityksellä. Herännäisyys tuli siis sivistyneistön 
tontille ja haastoi sen yksinoikeuden julkiseen poliittiseen keskusteluun. Herä
tysliikkeiden päähuomio ci kohdistunut yhteiskuntarakenteeseen, mutta niissä 
esitettiin myös vallanpitäjien toimia ja herrasväen "turmeltunutta” kulttuuria 
koskevaa kritiikkiä.

Rahvaan kontrolloimaton julkinen liikehdintä oli maallisten vallanpitäjien 
silmissä uhka yhteiskuntarauhalle. Kirkon kannalta kansan omaehtoinen us
konnollisuus läheni harhaoppisuutta. Kansallisromanttiset ja kansanvalistus- 
henkiset fennomaanipiirit taas katsoivat, että heränneet olivat hajottava voima, 
joka heikensi kansallista yhtenäisyyttä. J. L. Runeberg suri Vanhan puutarhurin 
kirjeissään (1838) myös heränneiden yleistä kulttuurivihamiclisyyttä. Erään
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vastakkainasettelun synnytti vielä "kalevalaisen pakanuuden” ja kristillisyyden 
yhteentörmäys, jota Juhani Aho käsitteli laajasti 1800-luvun puoliväliin sijoit
tuvissa aatehistoriallisissa suurromaaneissaan Panu (1897) sekä Kevät ja Taka
talvi (1906).

Ensimmäinen askel ilmiön torjunnassa oli leimata herätysliike sosiaalisesti 
epäilyttäväksi hurmosliikkeeksi, jonka kannattajat olivat juomareita ja rauhan- 
häiritsijöita. Vähitellen kielenkäyttö koveni, ja vuosisadan lopulla herännäi
syyttä nimiteltiin jo joukkohysteriaksi. Heränneet joutuivat myös oikeustoi
mien kohteeksi, kun vapaamuotoiset uskonnolliset kokoontumiset kieltävää 
lakia alettiin soveltaa heidän kokouksiinsa 1830- ja 1840-lukujen vaihteen tie
noilla. Tunnetuimpana tapauksena voidaan mainita Kalajoen käräjät 1838- 
1839, joissa syytettynä oli muiden joukossa myös herännäisjohtaja Paavo 
Ruotsalainen.

Edesmenneet herännäisjohtajat päätyivät aikanaan myös henkilökohtaisen 
mustamaalauksen uhreiksi. Vuosina 1879-1883 julkaistussa kansallisessa elä
mäkerrastossa, Biografisessa nimikirjassa, herännäispappi Nils Gustav Malm
bergin kerrottiin viettäneen "irstasta elämää, juopuen salaa illoin ja käyttäen 
pyhää virkaansakin keinona lihallisten himojensa tyydyttämiseen”. Paavo 
Ruotsalaisesta taas todettiin, että "hänen luonteensa oli raakamainen, puheis
saan hän oli ylen sivistymätön ja julkea. Hänen käytöksensä ihmisiä kohtaan 
muuttui myöskin, hänen kunniansa ja maineensa noustessa, ylpeäksi ja itse
rakkaaksi”.

Herännäisyyden julkinen kuva alkoi fennomaanien parissa 1890-luvulta 
lähtien hieman kirkastua, ja körttiläisyydestä tuli hiljalleen kiinteä osa tervettä, 
aitoa Suomen kansaa. Eniten tähän suuntaan vaikuttivat tolstoilaisesta uskon
nollisuudesta vaikutteita saaneen Juhani Ahon körttiaiheiset novellit. Vuodes
ta 1918 eteenpäin herännäisyys sulautui suomalaisuuden valtavirtaan, kun 
körttisotilaat osallistuivat valkoisten rinnalla taisteluihin "pirua ja ryssää vas-



Vuoteen 1918 ja eteenpäin

"punikit” ja " lah tarit”
Vuotien 1918 sodan viholliskuvilla on yhteiset juuret aineelliseen ja kulttuuri
seen pääomaan kohdistuvassa omistushalussa. Punaisten keskuudessa tuli 
esiin osattomuuden kokemuksen tuottama kateus ja kauna "herrojen” omai
suutta ja sivistystä kohtaan ja valkoisten keskuudessa taas hyväosaisten itsekäs 
pelko siitä, että "roskaväki” anastaa heidän vaivalla saavuttamansa aineellisen 
ja kulttuurisen etevämmyyden. Yhteistä oli myös viholliskuvien retoriikka, jota 
lainailtiin melko vapaasti rintamalinjojen yli.

Valkoinen puoli piti itseään kansallisena, mutta sosialistienkin retoriikassa 
määritettiin myös suomalaisuutta, ei vain luokkaidentilcettiä. Tämä määrittely 
tapahtui vieläpä "kansasta” lähtien eli siis 1800-luvun sivistyneistön antaman 
mallin mukaan. Työläisten, kansan enemmistön muodostama "me” korvasi 
nyt herrasväen ylhäältä näkemän kansakuvan. Työväenkulttuuri sai sittemmin 
Raoul Palmgrenista (1948) innoittuneen historioitsijan, jonka mukaan nimen
omaan rahvaan ja työväestön määrittelyjä itsemäärittely on parhaiten toteut
tanut suomalaisen kaunokirjallisuuden "kansallista tehtävää”.

Vuoden 1918 sota on malliesimerkki siitä, miten abstraktiin vihaan yllyttä
mällä lopulta konkreettisesti tapetaan ihmisiä. Keskeinen väline molemmin 
puolin olivat juuri viholliskuvat, jotka jäivät elämään sodan jälkeenkin, vaikka 
poliittisen rauhan nopea uudelleen syntyminen muuten kertookin siitä, että 
konflikti kenties alun perinkin olisi ollut ratkaistavissa rauhanomaisesti. Vihol
liskuvat ovat toisintoa vanhasta teemasta: punaiset olivat valkoisille vihollinen 
alhaalta, valkoiset punaisille taas vihollinen ylhäältä.

Vuotta 1918 koskeva klassikkotutkimus on Jaakko Paavolaisen punaista ja 
valkoisia terroria käsittelevä teospari (1966; 1967). Uudempaa aatehistoriallis
ta otetta edustaa Jari Ehrnroothin punaisen puolen tekstuaalista perintöä pur
kava tutkimus (1992), jossa on vahva retoriikantutkimuksellinen ote. Myös 
Paavolainen korostaa tapahtuma- ja tilastohistorian ohella huhujen ja tarkoi
tushakuisten kertomusten levittämien mielikuvien roolia sodan arjessa. Väinö 
Linnan kaunokirjallisen tuotannon osuutta sodan ja laajemminkin suomalai
sen kansan ja kansakunnan merkityksen uudelleenarvioinnissa on tarkastellut 
Jyrki Nummi (1996).
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Punaisten itseymmärrykselle oli keskeistä yhteiskunnallisen vääryyden ko
kemus ja sen oikaisemisen tarve. Alussa oli edetty rauhanomaisesti, valistamal
la työläisiä ja painostamalla työnantajia toteuttamaan uudistuksia vapaaehtoi
sesti. Yhteiskuntareformin hedelminä kangastelivat täystyöllisyys, aineellinen 
hyvinvointi, kansanvalta, laajat kansalaisvapaudet ja koululaitoksen demokra
tisointi.

Utopian rakentamisen ohella sosialistinen retoriikka määritti vihollisen si
jainnin: pahuus ja syyllisyys siirrettiin pois itsestä toisiin ja tuomittiin tuhotta
viksi. Aatelin ja papiston valta heikentyisi, kun poistettaisiin perinnölliset etu
oikeudet ja erotettaisiin valtio ja kirkko toisistaan. Välitön verotus kohdentuisi 
taloudellisen eliitin suuriin tuloihin ja omaisuuksiin. Pääoma ja tuotantoväli
neet siirtyisivät yhteiskunnan haltuun. Vanhat kurikoneistot korvattaisiin uu
silla: "porvarillinen” armeija lakkautettaisiin, poliisin tilalle tulisi kansanmiliisi 
ja toverikuri korvaisi sekä tehtaanjohdon että oikeuslaitoksen.

Viholliskuva ilmeni myös itsemäärittelyjen kääntökuvissa. Omakuvaa rau
han, edistyksen ja oikeudenmukaisuuden vaalijoina vastasi käsitys sotaisesta, 
taantumuksellisesta ja vääryyteen turvautuvasta eliitistä. Työväestön vastaku- 
vana olivat riistäjäporvarit: loiset, jotka eivät tehneet oikeaa työtä. Kuten 
Ehrnrooth toteaa, luokkaero järjestyi tässäkin mustavalkoiseksi vastakohtapa
rien jatkumoksi: herrat -  työläiset, rikkaat -  köyhät, mahtavat -  osattomat, 
ylellisyys -  riisto, orjuus —vapaus, kapitalismi -  sosialismi, taantumus-edistys, 
valhe -  totuus.

Retoriikassa suosittiin vesimetaforia. Ne ilmensivät yhtäältä ryhmän omaa 
puhtautta ja raittiutta, toisaalta työväenliikkeen olemusta vääjäämättömänä 
luonnonvoimana, jonka yhteiskunnallisesti puhdistavaa vaikutusta kuvittivat 
jäittenlähdön, rajumyrskyn, kuohuvan aallokon ja kevättulvan teemat. Porva
ristoa määrittivät vastaavat pahuuden tunnukset: jää kahlitsee nousevan työvä
en raikasta nuorta voimaa, syksy murtaa pohjolan luonnon ja takatalvi uhkaa.

Vcsinietaforaan kiinnittyvä oman puhtauden idea oli luonteeltaan myös si
veellinen ja moraalinen. Herruuden kuvaan kuului ylellisen elämän ohella 
myös seksuaalinen hekuma, joka ilmensi sekä herrojen moraalista rappiota että 
näiden harjoittamaa (naisten) sortoa ja hyväksikäyttöä. "[Porvari] kiusaa ih
misiä ulkona oviensa edustalla vilussa värjöttämässä sillä aikaa kuin itse istuu 
silkkipatjalla, sekä edessä tanssii tanssijatar, joka tyydyttää hänen intohimon



sa”, kuten eräs työväestön piirissä levinnyt käsinkirjoitettu lehti, Kehittäjä 
(4.2.1907), asian ilmaisi.

Kun vihollinen esitettiin kärsimysten aiheuttajana, käytössä oli väkevä 
symboliarsenaali: luokkaherruuden kahleet, orjanruoska ja nälkäiset lapset. 
Eräässä työväenpuolueen vaalijulistuksessa vuodelta 1907 kuuluu jopa marxi
laisen kurjistumisteorian kaikuja: "Hämeen köyhä kansa! Olet jo kauvan kär
sinyt rahavallan sorron alla. Olet nähnyt mitenkä sukupolvi toisensa jälkeen on 
saanut uhrata elämänsä voimat rikkaitten ja mahtavien rikastuttamiseen. Itse 
et ole saanut muuta palkkaa työstäsi kuin köyhyyttä, nälkää ja vilua työsi aikana 
ja vaivaistalon kurjuuden sitten kun voimasi on loppuneet. Olet pyytänyt pa
rempaa -  et ole saanut, ja sinulla ei ole ollut valtaa sen ottamiseen. Mahtavat 
ovat lakia laatineet ja rikkaat ovat siitä hyötyneet. Kärsimykset on jätetty sinun 
kannettavaksesi.”

Vihan kohteen suora nimeäminen oli myös tärkeää. Marxilaisen termino
logian "porvaristolle” oli monta varianttia: riistäjäherrat, suurkapitalistit ja 
manttaalipösöt. Vihan tunne kanavoitui erityisesti lehdissä julkaistuihin ru
noihin. Anonyymi runoilija vetosi Nuorten toivossa lokakuussa 1910:

"Siis iske säilä, iske vielä kerta,
lyö lilaahan mahti mustuin mahtajain.
Niin paljon syytöntä on juotu verta 
Kahlattu kärsein syvää mieron merta 
Siis kerran loppu tulkoon sortajainl!”

Valkoisten itseymmärryksen rakennuspuita olivat lailliseksi käsitetyn yhteis
kuntajärjestyksen ylläpitäminen, itsenäisyyshakuinen Venäjän-vastainen isän
maallisuus ja militarismi. Valkoiset pitivät itseään kylmäverisinä, rehteinä ja 
kurinalaisina sotilaina. Vastapuoli oli huonosti järjestäytynyt ja raukkamainen 
vihollinen, joka kiinni jäädessään menetti kaiken arvokkuutensa. Paavolainen 
siteeraa erästä tutkintalautakunnan jäsentä: "Muutamien esiintyminen teki hy
vin ilkeän vaikutuksen. Äärettömän pelon valtaamina nämä sankarit nyt vapi
sivat, toiset pyörtyivät ja toiset matelivat maassa armoa kerjäten.”
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Koska valkoiset mielestään edustivat laillisuutta, he pitivät punaisia vastaa
vasti kapinallisina, anarkisteina ja rikollisina. Kuvaa jalosta Suomen kansasta 
suojeltiin toteamalla, että punaiset koostuivat sen huonoimmista aineksista. 
Punaisten katsottiin myös olevan maanpettureita, vanhan sortajan kanssa liit
toutuneita ryssän kätyreitä. Punaisten ja venäläisten samastaminen oli käyttö
kelpoinen keino nimetä nämä ulkopuolisiksi.

Vihollisuuden kuvaan kuuluva eläimellinen raakuus tuli esiin sekä vertaus
kuvallisesti että loogisesti. Nimimerkki "Pohjalainen” (Pino Railo) maalailee 
vuonna 1917 ilmestyneessä teoksessaan Työmiehen isänmaa: "He ovat tahto
neet nostattaa valtiaaksemme roskaväenvallan, tuon hirveän suden, josta koko 
maailman historia pöyristyen ihmiskuntaa varoittaa. [...) Siinä herää peto ih- 
mishaamussa niin pian kuin raatelun tilaisuus ilmenee. (... ] Sosialistiset johta
jat ovat kiihoituksellaan kasvattaneet laumoissaan niin valtavan uskon (...] 
luokkavihaan.”

Valkoistenkin ideologisena lähtökohtana oli oma puhtaus, jota verrattiin 
vihollisen likaisuuteen. Tämä tuotti kaksikin metaforaa. Sosialistisen liikkeen 
nimittelyissä oli käytössä sairausmetafora: sosialismi oli kulkutaudin tavoin le
viävä sairaus, punainen rutto ja idän kuppatauti. Toinen likaan liittyvä meta
fora sisältyy nykyäänkin tuttuun puhdistusten käsitteeseen: puhuttiin muun 
muassa "punaisen Suomen siivouksesta” tai uneksittiin kuten Paavolaisen si
teeraama Kyösti Wilkuna kirjeessään V. A. Koskenniemelle, miten "kylmä dik
taattori kanuunoilla ja kuularuiskuilla lakaisee katuja roskaväestä”. Puhdistus
ten idea toteutui myös käytännössä, kun punaisia teloitettiin.

Ryssä: ulkoinen vihollinen
Suomalaisten käsitys venäläisistä on kehittynyt vuosisatojen aikana. Siihen 
ovat vaikuttaneet niin yleiseurooppalaiset venäläisyyttä koskevat stereotypiat, 
lukuisat maan yli käyneet Ruotsin ja Venäjän väliset sodat kuin rauhanomaiset 
kauppa- ja kulttuuriyhteydetkin. Autonomian aikana niin kutsutun Pietarin 
tien kulkeminen kiristi poliittisten ryhmien välejä, kun kukin vuorollaan pyrki 
liittoutumaan emämaan vallanpitäjien kanssa. Kansallisen heräämisen alku
vaiheisiin 1830- ja 1840-luvulla ei liittynyt avointa Venäjän-vastaisuutta. Vuo
sien 1905 ja 1917 kumousliikkcet taas etenivät Suomessa ja Venäjällä jopa hy
vässä sovussa.
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KUVA 12: Suojeluskuntien käytössä o llu t am pum ataulu ilm ensi periv iho llisen olem usta.

Matti Klinge on teoksessaan "Vihan veljistä" valtiososialismiin (1972) esittänyt, 
että suomalaisten ja venäläisten "perivihollisuus” on myöhäinen, 1900-luvun 
taitteen niin sanottujen sortokausien synnyttämä hahmotus. Samaan ovat pää
tyneet Outi Karemaa, joka on tutkinut valtaväestön suhtautumista emigrant- 
teihin tutkimuksessaan Vihollisia, vainoojia, syöpäläisiä (1998), ja Kari Immo
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nen, joka on käsitellyt suomalaisten venäläiskuvaa sotienvälisenä aikana teok
sessaan Ryssästä san puhun... (1987). Suomalaisten kansallista idcntiteettipro- 
jektia tarkastelleet Vilho Harleja Sami Moisio (2000) puolestaan muistuttavat, 
että vaikka varsinainen ryssäviha onkin 1900-luvun alun oikeistolaisen suunta
uksen tuote, sillä oli kuitenkin edeltäjiä 1700-luvun Isonvihan ajan yleisruotsa
laisesta propagandasta alkaen.

Ideologinen suomalaisuus oli valtiota rakentavien ryhmien -  sivistyneis
tön, virkamiehistön, upseeriston ja talonpoikaisten -  hanke. Niiden omaku
vaan kuuluivat lainkuuliaisuus, rehellisyys ja itsehillintä. Vastaavasti ”ryssä” 
määrittyi sivistymättömäksi, väkivaltaiseksi laumasieluksi, jonka kunniasa
naan ei voinut luottaa ja joka oli aina valmis ottamaan lahjuksia. Venäläisillä ei 
myöskään katsottu olevan oman valtion tai korkeakulttuurin rakentamiseen 
tarvittavaa vastuuntunnetta.

Käsitystä suomalaisten työteliäisyydestä ja siveellisyydestä korosti kuva ve
näläisistä laiskoina ja siivottomina, elämän nautinnoille antautuvina oblomo- 
vilaisina, joiden tunne-elämä oli voimakas mutta primitiivinen. Venäläisten 
vierautta korostettiin viittaamalla heidän kulttuurimaantieteelliseen "aasialai- 
suuteensa”. Erityisesti Karjalan Kannaksella suomalaisen elämänmuodon kat
sottiin olevan uhattuna venäläisen huvila-asutuksen takia. Saman vaaran kat
sottiin koskevan varuskuntakaupunkeja, joissa oli venäläisiä kauppiaita.

Vallankumouksen jälkeen leijonanosan loanheitosta sai keisarin lähipiiri, 
jonka katsottiin koostuvan turmeltuneista, viekkaista ja ahneista juonittelijois
ta. Vallankumousta Suomeen paenneita venäläisiä emigrantteja pidettiin tur
kiksin ja jalokivin kuormitettuina sortovallan edustajina, jotka toivat turmel
tuneen elämäntapansa saastuttamaan tervettä suomalaista tajuntaa. Erityisesti 
jääkärit pitivät myös Venäjän armeijassa palvelleita suomalaisia "ryssänupsee
reita” epäluotettavina ja pyrkivät estämään näiden rekrytoimisen kansalliseen 
armeijaan. Venäläiskuvan etumerkki siis vaihtui tsaristisesta bolshevistiseksi 
mutta pysyi muuten melko samanlaisena.

Risto Alapuro (1973) on todennut, että ryssävihaa rakennettiin varsinkin 
Akateemisen Karjala-Seuran piirissä hyvinkin tietoisesti. Ulkoista vihollista 
tarvittiin eheyttämään sisällissodan jakama kansakunta. Erityisesti vihan kyl
vössä ansioitui järjestön sisällä toiminut salaseura Vihan veljet, joka korosti 
Suomen asemaa lännen etuvartiona. Sisäinen petturuus ja ulkoinen uhka sa-



illastettiin myös esimerkiksi Heriiii Suomi -pamfletissa vuodelta 1923: "Kym
menet tullannet kommunistimme elävät idän kullasta, kulkevat koristellen 
ryssän asioillapa odottavat kylliksi pimeätä yötä, voidakseen myydä kansalais
tensa veren viholliselle. Heillä ei ole nälkä eikä vilu viemässä viimeistäkin kun
niantuntoa, he eivät ole tietämättömiä, yksinkertaisia vuoristopaimenia, jotka 
eivät osaa eroittaa hyvää pahasta, he tekevät kaiken tahallansa.”

Venäläiskuvan sisällä vaikutti myös split-ilmiö. Kareinaan mukaan myön
teisesti kuvattu venäläinen oli vilpitön luonnonlapsi tai hyväntahtoinen höl
mö, lapsirakas naistennauraltaja. Maantiedon kirjoista kävi tutuksi iloinen, 
musiikkia rakastava venäläishahmo samovaari toisessa ja balalaikka toisessa 
kainalossa.

Barbarian raja: hurrit ja tsuudit
Suomenruotsalaisiin kohdistuva hurriviha on oikeastaan eräs herravihan 
muoto, joka jättää huomiotta ruotsinkielisen rahvaan olemassaolon. 1800-lu- 
vulla se kanavoitui fennomaanien aatelista laatimaan viholliskuvaan. Ilmiön 
taustalla on myöhemmin Suomena tunnetun alueen pitkä historia Ruotsin val
takunnan osana ja tästä johtunut yläluokan ruotsinkielisyys, johon vetoamalla 
suomenkielinen sivistyneistö saattoi asettua kansan äänitorveksi.

Fennomanian perusajatuksen mukaan kansan olemus kiteytyi kielessä.). V. 
Snellmanin kansallisuusohjelman kiteyttävän teesin mukaan maassa oli oltava 
"yksi kieli, yksi mieli”. Ruotsinkielisyys assosioitui ruotsinmaalaisuuteen. Sitä, 
että vanha yläluokka puhui toista kieltä kuin kansa, johon sopivasti luettiin 
vain rahvaan suomenkielinen osa, pidettiin merkkinä sen muukalaisuudesta. 
Esimerkiksi Juhani Aho piti aatelisia ja ruotsinkielisiä "vierasverisinä ja herras- 
rotuisina”.

Vastakkainasettelu kiteytyy muun muassa L. A. Puntilan teoksessa Ruotsa- 
laisuus Suomessa -  aatesuumian synty (1944). Suomalaiset nimittäin siteerasi
vat mieluusti ruotsalaisten näkemyksiä (jotka muistuttivat suuresti suoma
laisten käsityksiä venäläisistä!) suomalaisista alcmpirotuisena kansana, jonka 
kieli ei ollut sivistyskieli ja joka ei pystynyt muodostamaan valtiota. Ruotsin
kielisen väestönosan kansallisen heräämisen tärkeimpään oppi-isään, A. O. 
Freudenthaliin, henkilöityvät muun muassa germaanis-skandinavistinen nä
kemys, jonka mukaan suomenruotsalaiset ovat lännen etuvartio idän raakalai-
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siä vastaan, ja käsitys Suomessa vallitsevien yhteiskunnallisten instituutioiden, 
lain ja korkeakulttuurin ruotsalaisesta alkuperästä. Lisää vettä myllyyn toi Ka
levalan väheksyvä vertaaminen skandinaaviseen tarustoon.

Rotuteorian mukaan ruotsalaiset olivat kookkaita, eloisia ja työteliäitä ger
maaneja. Suomalaisia taas pidettiin Siperian ugriheimojen kaltaisina "tsuudei- 
na” tai "turaaneina”, jotka olivat melankolisia, lahjattomia ja hitaita, parhaim
millaankin vain rauhallisia ja uskollisia maaseudun asukkeja ja jotka oli tarkoi
tettu suuremman kansakunnan alamaiseksi. Suomalaiset olivat näin ollen hä
viämään tuomittu heimo, jolla ei ollut sisäistä elinvoimaa eikä kehityskykyä. 
Suomalaiset taas kierrättivät mongolisuuden ja siihen liittyvät piirteet edelleen, 
saamelaisten ominaisuudeksi.

Kaikki 1900-luvun alkupuolen suomalaisuusliikkect (suomettarelaiset, 
AKS, aitosuomalaiset) lähtivät Alapuron mukaan siitä, että ruotsinkielinen ylä
luokka oli Suomessa muukalainen elementti, joka ci voinut tuntea aitoa yhteyt
tä kansaan. Esimerkiksi AKS-aktivisti Niilo Kärki totesi Kalevalan päivän pu
heessaan 1924: "Kansan pohjimmaisten kerrosten elin-ja sivistystason kohot
tamisen [...] voi tehdä vain sekä kieleltään että mieleltään suomalainen sivis
tynyt sääty, joka ei suhtaudu kansaan ylimielisellä halveksumisella, vaan tuntee 
olevansa siihen veren sitein kiinnitetty.” Varsinaisen suomalaisuusaatteen kan
nattajien ohella myös talonpoikaisliikkeeseen niveltyvä, alkutuotantoa, pien- 
viljelijäelämäntapaa ja tervettä maalaiselämää ihannoiva alkiolaisuus tuotti 
vastakuvakseen näkemyksen turmeltuneista kaupunkilaisherroista, joiden 
eräänä määräävänä piirteenä oli ruotsinkielisyys.

Sisäiset viholliset -  heikkous uhkana

Minna Uimonen (1999) on osoittanut, että 1800-luvun lopulta lähtien kansa
laisten terveydentilasta tuli kansakunnan kohtalonkysymys. Yhteiskuntaruu- 
miin jäsenten tuli olla mahdollisimman laadukkaita. Heikkolahjaisten, mieli
sairaiden, alkoholistien, siveettömien, rikollisten ja hermoheikkojen kansalais
ten katsottiin vaarantavan kansakunnan tulevaisuuden.

Moderni ihannekansalainen oli terve, voimakas ja tiukkaan itsekuriin ky
kenevä. Yhteisöä heikentävien jäsenten eliminoiminen oli sallittua tai jopa toi-



voitavaa. Ensisijaisesti suosittiin kansalaiskasvatukseen ja lastenhuoltoon pe
rustuvaa oikaisevaa hoitoa, mutta toivottomat tapaukset voitiin eristää pakko- 
laitoksiin. Tulevien kansalaisten laadun takeena saatettiin käyttää myös äidiksi 
kelpaamattomien sterilointia, sillä olihan keskeisenä pelkona juuri rappeutu- 
misteorian mukainen huonojen ominaisuuksien lisääntyminen. "Jokaisesta 
harhaan joutuneesta äidistä ja lapsesta, joka nyt jätetään oman onnensa nojaan 
paheessa sortumaan, voipi polveutua sivecllisesti sairaalloisia sukukuntia”, pe
rusteltiin vuoden 1908 valtiopäivillä esitettyä siveystyön määräraha-anomusta.

Vaikka naiset ovat osallistuneet kansakunnan henkiseen ja aineelliseen ra
kentamiseen siinä missä miehetkin, ei naiseus aina ole mahtunut nationalisti
sen ajattelun ytimeen. Suomalaisuutta rakentavan ajattelun aktiivisin alkuvai
he sijoittuu aikaan, jolloin miehet olivat sekä politiikassa että akateemisessa 
maailmassa naisia keskeisempiä vaikuttajia. Kansallisen miesideaalin taustalla 
olivat maamiehen ja sotilaan fyysiset hyveet. Naiskuvassa puolestaan vaikutti 
kaksi erilaista split-ilmiötä: naiseus jakautui yhtäältä hyvän ja huonon äitiyden 
ja toisaalta siveyden ja siveettömyyden rajalinjaa pitkin.

Nationalistisen retoriikan ylläpitämässä työnjaossa naisen tehtävä oli huo
lehtia kansakunnan uusintamisesta: hän oli kodin vaalija ja soturien äiti. Jos 
nainen tietoisesti luopui velvollisuuksistaan vaikkapa jättäytymällä perheettö
mäksi, hän petti isänmaansa. Jos hän taas hoiti velvollisuutensa huonosti, kan
sakunta heikkeni siveellisesti. Katsottiin myös, että muukalaisille antautunei
den naisten jälkeläiset heikentävät suomalaista rotua. Huono äiti ja siveetön 
nainen olivat kansakunnan pettureita, sen sisäisiä "toisia”.

Karemaan mukaan vuosien 1917-1918 nousevan venäläisvastaisuuden ai
kana suomalaisten naisten ja venäläisten sotilaiden suhteita paheksuttiin taval
la, joka vaikuttaa kollektiiviselta mustasukkaisuudelta. "Ryssänmorsiamien” ci 
enää katsottu kelpaavan suomalaisille miehille. Naisia moitittiin keikistelystä ja 
itsensä tyrkyttämisestä. Jo mainitussa pamfletissa Eino Railo maalaili, miten 
"säätyläisnaiset antautuivat [venäläisille] upseereille, työläisluokan naiset soti
laille, eikäpä ole maahamme joutuneen raakalaiskiinalaiscnkaan tarvinnut 
täältä poistua jättämättä jälkeensä vinosilmäistä jalkalasta. Mitä ikinä on kes
kuudessamme aasialaista rotua ollut, sille on Suomen nainen rientänyt uhraa
maan siveytensä.” Venäläisvihan kuumetessa kovenivat sekä äänenpainot 
("haiseva ryssä oli tullut Suomen naisten suosituksi rakastelijaksi”, todettiin
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Suvo-lehdessä huhtikuussa 1918) että asennoituminen. Kareinaan mukaan 
asenteet tuottivat vähitellen myös paineita ryhtyä käytännön toimiin: kansa
laissodan loppuvaiheessa esimerkiksi Närpiössä valmisteltiin venäläisten kans
sa heilastelleiden naisten merkitsemistä polttoraudalla, kun taas Oulussa val
koiset sotilaat huvikseen valokuvasivat kaikki "ryssän lutkat".

Oma lukunsa ovat Paavolaisen kirjaamat kuvaukset, joissa punaisia ja val
koisia naisia tarkastellaan vastapuolen silmin. Kun nainen pelti kansansa tai 
luokkansa ja siinä sivussa puhtaan naisellisen luontonsa, hän oli monin verroin 
miestä kavahdettavampi ja samalla kollektiivisesti vastuussa "sisartensa” teke
misistä. Psykohislorioilsija Juha Siltalan (1988) mukaan vastapuolen naisten 
raakuuden kuvausten taustalla oli epäkypsälle miehiselle ajattelulle tyypillinen, 
naisen kaikkinielevää seksuaalisuutta kohtaan tunnettu kammo, joka toisaalla 
tuotti kuvan, jossa oman puolen naiset olivat puhtaita sisaria ja äitejä.

Valkoisten puolella punaisten naisten petomaisuudesta todistivat lehdissä
kin julkaistut kuvaukset miesten ruumiista, joiden sukupuolielimet oli silvottu 
tai viilletty kokonaan irti; kerrottiin myös punaisten sairaanhoitajien ja nais- 
kaartilaisten siveettömyydestä ja "lemmensisaruudesta” sotilaisiin. Muun mu
assa Paavolaisen siteeraama kirjailija Ilmari Kianto kyseli Keskisuomalaisen 
12.4.1918 julkaisemassa artikkelissa,

"miksi sota siiästäii niitä naisia, joiden jokainen näkee ja tietää edustavan 
raainta elementtiä kansalaissodassa. (...) Eikö olisi oikeaa tuomiotaktiik- 
kaa ottaa joku prosentti vihollisen toisestakin sukupuolesta siten siveellisesti 
varoittaakseen näiden kurjien ammattisisaria. Sudenjahdissa kelpoa maa
litauluksi juuri naarassasi ehkä enemmän kuin uros, sillä metsästäjä tietää, 
että naarassasi synnyttää yhtä paljon penikoita, joista on oleva ikuinen vas
tus. Todistettu on, että Suomen kansalaissodassa ovat punakaartilaiset pe
toja, monet heidän naisistaan susinarttuja, vieläpä naarastiikereitä.”

Punaiseen perinteeseen taas kuuluu monia kertomuksia Viipurin joukkoteloi
tuksia katsomaan tulleitten valkoisten naisten verenhimoisuudesta. Erään Paa
volaisen siteeraaman version mukaan



"irstas murhahuvi kohosi korkeimmilleen kun nämä samaiset naikkoset 
kesken ampumisen alkoivat mukanaan tuomaansa sampanjaa kallistella ja 
suosionosoituksia maljoja kilistellen likaisimmille työläisvercssä rypeville 
osoittaa. Naikkosistamme innostui kaksi niin, että halusivat koettaa omaa 
ampumataitoansa. Tässä yhteydessä kohosi saatanallisuus korkeammalle 
kuin mitä normaali-ihmincn saattaa käsittää, sillä nämä porvarinaisel 
käyttäytyivät [...] uhreja kohtaan kuin ilmi perkeleet. Kumpikin oli kelpo- 
tavalla humalassa, minkä vuoksi eivät kyenneet enempää tähtäämään kuin 
kunnollisesti muutenkaan aseitaan käyttämään.”

Sukupuolten suhteet kärjistyvät erityisesti sota-aikoina, kun suuri osa miehistä 
on rintamalla ja naiset kotona. Jatkosodan aikaisia naiskuvia on käsitellyt Ma
rianne Junila (2000). Kansakunnan puhtaus kotirintamalla oli tuolloin uhattu
na sekä venäläisten sotavankien että saksalaisen aseveljen taholta: jälkimmäisil
lä oli suomalaisiin sotilaisiin verrattuna puolellaan muun muassa komeammat 
univormut ja runsaat muona-annokset. Lehtikirjoittelun mukaan pahin pettu
ri oli kuitenkin omien joukossa. "Suomen miesten kokiessa sodan vaivat ja ah
dingot rintamalla, suomalainen nainen häpäisee kotirintamalla kunniansa ja 
maansa kunnian” (Pohjolan työ, syksy 1941). "Häpeä! Kansallinen häpeä! Mi
ten turvataan voiton hedelmät? Miten kasvatetaan uusi sukupolvi? Mistä ole
massaololle välttämätön siveellinen ryhti -  isien sankariteoista vai äitien riet
taudesta? [...] Rotupuhdas kalevalainen kansa on säilynyt tässä maassa läpi 
myrskyjen! Älä anna heikkojen pilata rotuamme!” (Rovaniemi 5.11.1941). 
Huolestuneet miespuoliset kansalaiset päätyivät pohtimaan radikaaleja toi
menpiteitä naisten suojelemiseksi näiden omalta heikkoudelta. Ehdotettiin esi
merkiksi yöaikaisen ulkonaliikkumiskiellon laajentamista siten, että alle 45- 
vuotiaat naiset eivät saisi liikkua ulkosalla kello 20 jälkeen.

Mielialoja valvovan sensuurin rajoittamisyrityksistä huolimatta saksalais
ten sotilaiden ja suomalaisten naisten suhteista kertovat värikkäät kuulopuheet 
elivät julkisuudessa omaa elämäänsä. Oma osuutensa oli neuvostopropagan- 
dalla, joka herkutteli vastustajan aisankannattajuudella: "Te suomalaiset soti
laat olette jo kahden vuoden ajan mädänneet myrkkyihinne juoksuhaudoissa 
ja vuodattaneet verta Hitlerin ja hänelle itsensä myyneiden Suomen vallanpitä
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jien anastussuunnitelman puolesta. Sillä aikaa hallituksenne suosimat saksa- 
laissonnit ovat eläneet Suomen kotirintamalla kuin siat vatukossa.”

Viholliskuvien psykologiaa

Viholliskuvien psykologiaa on tässä luvussa havainnollistettu oma- ja vihollis
kuvien keskinäisten paikallisuuksien avulla. Toiseutta edustava vihollinen voi
daan yleensä löytää ryhmän ulkopuolelta, joko ylä- tai alaviistosta, mutta toisi
naan myös sen sisäpuolelta. Viholliskuva on usein tietoisen propagandan tuo
te. Jonkinlaisia viholliskuvia voi kuitenkin syntyä myös spontaanisti uhka- ja 
kriisitilanteissa, joissa osapuolet eivät tunne toisiaan tarpeeksi hyvin.

Alhaalta tuleva vihollinen on tarkastelijaa huonompi olento: veltto, sivisty
mätön ja villi-ihmisen tai eläimen kaltainen. Se pyrkii riistämään itselleen kai
ken vallan tai omaisuuden ja edustaa huonompaa arvomaailmaa. Alhaalta tu
leva vihollinen on arvaamaton ja väkivaltainen mutta voidaan kesyttää kasva
tuksen ja kontrollin avulla. Ylhäältä tuleva vihollinen taas näyttää ylivoimaisel
ta mutta on kuitenkin voitettavissa. Se on menneisyydessä anastanut vallan tai 
omaisuuden itselleen, sortaa muita ryhmiä ja vastustaa kehitystä.

Ulkoiset viholliset ovat yleensä syntyperältään tai kulttuuriltaan vieraita 
ryhmiä, jotka lisäksi sijoitetaan joko itsen ylä- tai (useimmiten) alapuolelle. Si
säiset viholliset puolestaan ovat oman ryhmän epäluotettaviksi katsottuja jäse
niä, jotka uhkaavat ryhmän säilymistä. Kyse on joko ennalta arvaamattomasta 
tai hyvin tunnetusta heikosta elementistä, joista varsinkin jälkimmäistä pyri
tään hallitsemaan eristämisen ja uudelleenkouluttamisen avulla.1

1 Tässä luvussa on käytetty scuraavaa kirjallisuutta: Ahti 1999; Alapuro 1973; Billig 1995; Ehrn
rooth 1992; Englund 1998; Forsgärd 1998; Hall 1999; Marie & Moisio 2000; Huhta 2001; 
Immonen 1987; Isaksson 2001; Junila 2000; Karemaa 1998; Kemiläinen 1993; Klinge 1972; 
Luostarinen l986;Mosca 1965; Nummi 1996; Paavolainen 1966; Paavolainen 1967; Palmgren 
19-18; Puntila 1944; Said 1978; Siltala 1988; Siltala 1999; Tuulentie 2001; Uimonen 1999; Vuo
rinen 2001.



JOHANNES REMY

Kansakunta ja naapureiden 
kansalliset mytologiat -  
Ukraina ja nationalismi
Tässä luvussa esitellään venäläisiä, puolalaisia ja ukrainalaisia näkemyksiä 
nykyisen Ukrainan alueen historiallisesta ja kansallisesta ominaisluonteesta. 
Vastakkain on kolme kansakuntaa tai etnistä yhteisöä, jotka kaikki kehittivät 
1700-luvun lopulla ja 1800-luvun ensimmäisellä puoliskolla kansalliset myyt
änsä osittain aiemmin olemassa olleesta historiallisesta materiaalista. Ukrai
nan alueesta kiistelleen kolmen kansallisen kertomuksen vaikutus on kanta
nut pitkälle 1900-luvulle ja osittain nykypäivään asti, mutta samalla kertomuk
set ovat osin muuttuneet. Anthony D. Smithin ajatustapaa käyttämällä natio
nalismin keskeisenä synnyttäjänä voidaan pitää menneisyyteen ja tiettyyn 
alueeseen liittyviä myyttejä. Tämän painotuksen vuoksi Ukrainan historiaan 
vaikuttaneita juutalaisia käsitellään vain ohimennen. He eivät nimittäin kos
kaan esittäneet minkäänlaista vaatimusta saada haltuunsa osaa nykyisestä 
Ukrainasta.

Ukraina sopii malliesimerkiksi siitä, miten samasta menneisyydestä voidaan eri 
painotuksia käyttämällä muodostaa keskenään ristiriitaisia kansallisia myytte-
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jii, joilla on aitoa kausaalista voimaa vaikuttaa tapahtumien kulkuun. Keskinäi
sestä ristiriitaisuudestaan huolimatta näitä myyttejä ja niiden pohjalta muo
dostuvia kansallisia identiteettejä ei kuitenkaan voi pitää sattumanvaraisina tai 
mielivaltaisina, sillä menneisyys asettaa rajat sille, minkälaiset myytit ovat 
mahdollisia ja potentiaaliselle kannattajakunnalleen uskottavia. Vaikka natio
nalismi on moderni ilmiö, sen juuret ovat esimodernissa menneisyydessä.

Kysymys Ukrainan kansallisesta ominaisluonteesta tuli poliittisesti merkit
täväksi 1800-luvun ensimmäisellä puoliskolla. Tuolloin venäläiset olivat laajan 
monikansallisen imperiumin hallitseva etninen yhteisö, jolla oli vakiintunut 
korkeakulttuuri. Puolalaisilla oli vain hieman aiemmin ollut oma valtionsa, ja 
puolankielinen korkeakulttuuri oli säilynyt itsenäisyyden menettämisen jäl
keenkin. Sekä puolalaisilla että venäläisillä oli sivistynyt yläluokkansa, jolla oli 
etninen identiteetti ainakin siinä suhteessa, että yläluokkaan kuuluneet tiedos
tivat eronsa naapurikansoihin. Sen sijaan ukrainan puhujat olivat vielä 1800- 
luvun alussa etupäässä oppimatonta rahvastapa ensimmäinen painettu ukrai- 
nankielincn kirja ilmestyi vasta vuonna 1798. Kukin kansallisuus päätyi koros
tamaan eri suhteessa erilaisia kansallisuuteen liittyviä seikkoja, kuten valtiollis
ta historiaa tai asukkaiden enemmistön kieltä. Kukin kansallinen kertomus on 
myös muuttunut nykypäivään tultaessa, ja alueellisuuden ja etnisyyden välinen 
suhde niissä on vaihdellut.

Alueen varhainen historia

Ensimmäinen valtio nykyisen Ukrainan alueelle (ks. kartta sivulla 270) muo
dostui 800-luvun toisella puoliskolla. Kristinuskon omaksumiseen vuonna 987 
liittyi kirkkoslaavinkielinen kirjallinen korkeakulttuuri. Kiovan Rus tuli näin 
kuuluvaksi itäisen, ortodoksisen kristillisyyden piiriin. Suuriruhtinaan hallin
tokaupunkina oli Kiova nykyisessä Ukrainassa, mutta hänen yliherruutensa 
tunnustettiin myös osassa nykyistä Venäjää. 1200-luvullc mennessä Kiovan 
Rus hajaantui pikkuruhtinaskunniksi, jotka joutuivat mongolien Kultaisen 
Ordan yliherruuteen 1240-luvulla.

Myös Puolan valtiopcrinnc juontuu 900-luvulta, ja maa oli enemmän tai 
vähemmän yhtenäinen valtio 1300-luvulta lähtien. Puola omaksui läntisen, la



tinankielisen kristillisyyden vuonna 966. 1200-luvulla nykyisten Liettuan ja 
Valko-Venäjän alueelle muodostui kolmas merkittävä valtio, Liettuan suuri
ruhtinaskunta, joka vuosisadan loppuun mennessä levitti valtansa myös nykyi
sen Ukrainan alueelle ja syrjäytti sieltä mongolit. Keskiaikaista Liettuan suuri
ruhtinaskuntaa ei tule suoraan samaistaa nykyiseen Liettuan kansallisvaltioon, 
vaikka niillä toki on yhteisiä piirteitä. 1300-luvun lopulla Liettuaan kuuluivat 
nykyinen Liettua, Valko-Venäjä ja suurin osa Ukrainaa. Valtakunnan yläluok
ka oli osittain liettuan- ja osittain itäslaavinkielistä. Slaavit tunnustivat orto
doksista uskoa, kun taas liettualaisten pääuskonto oli vuoteen 1385 asti var
haiskantainen monijumalaisuus. Liettuassa käytettiin kirjakielenä kirkkoslaa
vin muunnelmaa, jossa oli voimakkaita vaikutteita paikallisen slaaviväestön 
puhutusta kielestä. Kieltä on sittemmin kutsuttu myös muinaisvalkovenäjäksi, 
mutta koska sillä ei ollut yhtenäistä standardia, monet Ukrainan alueella kirjoi
tetut tekstit ovat lähempänä nykyistä Ukrainan kieltä.

1385 Puola solmi Liettuan kanssa Krevvin unionin, jossa valtakunnat liit
toutuivat mutta säilyttivät samalla osittain erillisluonteensa. Unionia syvennet
tiin asteittain, kunnes se Lublinin unionipäätöksessä 1569 saavutti muodon, 
joka säilyi 1700-luvun lopulle saakka. Lopullisessa muodossaankaan unioni ei 
kokonaan mitätöinyt jäsenvaltioitaan Puolaa ja Liettuaa, joiden erillinen hal
linto osittain säilyi. Liittovaltion monikansallinen luonne ilmeni muun muassa 
usein käytetyssä nimessä Molempien Kansakuntien Yhteisö (lizcczpospolitn 
obojga narodöw). Nykyinen Länsi-Ukraina kuului Puolaan jo 1340-luvulta läh
tien, mutta suurin osa nykyisen Ukrainan aluetta tidi Puolan valtion yhteyteen 
Liettuan mukana. Lublinin unionissa vuonna 1569 Liettuaan kuulunut osa ny
kyisen Ukrainan aluetta liitettiin Puolaan.

Liittovaltion kahden osan periaatteellisesta tasavertaisuudesta huolimatta 
Puola oli siinä sekä poliittisesti että kulttuurisesti hallitsevampi osapuoli. 
Krevvin unionissa sovittiin, että Puolassa käytettäisiin latinaa ja Liettuassa sikä
läistä slaavilaista kirjakieltä. Läntinen latinankielinen kulttuuri alkoi kuitenkin 
levitä Liettuaan jo 1300-luvun lopulla liettuankielisen ylimystön kääntyessä 
roomalaiskatolisuuteen. Vähitellen myös puolan käyttö puhekielenä levisi idän 
ylimystön pariin. 1500-luvulla puola vakiinnutti asemansa kirjallisena korkea
kulttuurin kielenä, joskin myös latina pysyi käytössä 1700-luvulle ja itsenäisyy
den menettämiseen asti.
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1500-luvun lopun uskonnollisen vastareformaation aikana ja sen jälkeen 
suurin osa Ukrainan alueen maata omistanutta aatelia kääntyi ortodoksisuu
desta roomalaiskatolisuuteen ja puolalaistui kielellisesti. Uskonnollisia ristirii
toja kärjisti Brestin kirkollinen unioni 1596, jossa osa Puola-Liettuan ortodok
seista omaksui roomalaiskatolisen opin ja tunnusti Rooman paavin kirkkonsa 
johtajaksi. Samalla he kuitenkin säilyttivät idän kirkon kirkkoslaavinkielisen 
jumalanpalveluskäytännön ja latinankielisestä roomalaiskatolisesta kirkosta 
erillisen organisaation. Näin sai alkunsa kreikkalaiskatolinen niin sanottu uni- 
aattikirkko. Suuri osa ortodoksista väestöä kuitenkin kieltäytyi hyväksymästä 
Brestin unionia.

Ukrainan myöhemmälle kansalliselle liikkeelle ortodoksisten kasakoiden 
vuonna 1648 aloittama kapina oli oleellinen tapahtuma. Kasakat pyrkivät alun 
perin saamaan samat oikeudet kuin Puola-Liettuan aatelilla oli, turvaamaan 
ortodoksisen kirkon aseman roomalaiskatoliselta painostukselta ja paranta
maan talonpoikien asemaa. Tapahtumat johtivat kuitenkin siihen, että kasakat 
ja Puola-Liettua ajautuivat täydelliseen välirikkoon. Vuonna 1654 Bohdan 
Hmclnytskyn johtamat kasakat solmivat Moskovan tsaarin kanssa Perejaslavin 
sopimuksen, jonka mukaan he alistuivat Moskovan tsaarin alaisuuteen mutta 
säilyttivät samalla kuitenkin oman erillishallintonsa. Lopullisessa rauhanteossa 
Ukrainan alue jaettiin Venäjän ja Puola-Liettuan kesken kutakuinkin kahtia 
Dnjepriä myöten. Puolalaisten hallitsemalle alueelle vakiintui samanlainen aa- 
tclisvalta kuin koko muussakin Puola-Liettuassa, eikä alueella ollut mitään eri
tyisasemaa. Venäjään kuuluneessa osassa sen sijaan sovellettiin yli sadan vuo
den ajan kasakoiden autonomiaa. Kasakoiden poliittinen järjestelmä oli sikäli 
samanlainen kuin puolalainen aatelisdcmokratia, että poliittisia oikeuksia oli 
aluksi kaikilla asetta kantavilla miehillä. Huutoäänestysperiaatteeseen perustu
nut päätöksenteko oli Puola-Liettuan päätöksenteon tavoin usein sangen 
kaoottista. Aikaa myöten järjestelmä muuttui kuitenkin yhä harvainvaltaisem- 
maksi.

Venäjän keskusvalta kavensi autonomiaa vähitellen, kunnes keisarinna Ka
tariina II lakkautti sen lopullisesti 1770-1780-luvuilla. Venäjä omaksuttiin kir
jakieleksi keskusvallan pyrkimysten mukaisesti jo 1700-luvun alkuun mennes
sä. Vaikka Dnjeprin itä- eli vasemman rannan aatelin parissa ukrainan käyttö 
puhekielenä osittain jatkuikin, maalisissa asioissa kirjakielenä käytettiin vain



venäjää, kirkollisissa taas kirkkoslaavia, joka oli yhtenäistetty venäläisen käy
tännön kanssa.

Autonomian kaventaminen herätti aluksi vastarintaa, jonka merkittävin il
mentymä oli kasakka-autonomian johtajan eli hctmaanin Ivan Mazepan liit
toutuminen Ruotsin kanssa suuren pohjan sodan aikana. Myöhemmin yhte- 
näistämispolitiikkaa vastustettiin etupäässä keisareille osoitetuin anomuksin 
rikkomatta välejä Venäjän poliittiseen järjestelmään. Osa Zaporozjen kasakois
ta siirtyi autonomian lopullisen lakkauttamisen yhteydessä Turkin palveluk
seen. Suurin osa kasakka-aatelia alistui kuitenkin autonomian lakkauttamiseen 
ryhtymättä vastarintaan. Vastarinnan vähäisyydestä huolimatta osa kasak- 
kaylimystöstä tunsi edelleen nostalgiaa autonomiaa kohtaan. Tämä nostalgia 
jatkui juuri riittävän kauan tarjotakseen 1800-luvun ensimmäisellä puoliskolla 
kasvualustan modernille ukrainalaiselle nationalismille (Magocsi 1998).

Puola-Liettuan valtio katosi Euroopan kartalta kolmessa jaossa vuosina 
1772-1795. Dnjeprin länsi- eli oikea ranta liitettiin Venäjään, missä puolan 
kielellä ja paikallisella lainsäädännöllä oli merkitystä hallinnossa ja koululai
toksessa 1830-luvulle saakka. Nykyinen Länsi-Ukraina liitettiin jaoissa Itäval
lan keisarikuntaan, missä aluksi noudatettiin yhdenmukaistavaa saksalaista- 
mispolitiikkaa. Venäjän voitettua Napoleonin johtaman Ranskan sodassa se sai 
vielä 1815 suuren osan Puolan keskeisistä alueista, jotka jaoissa oli liitetty 
Preussiin. Näihin viimeisiin liitettyihin alueisiin kuului Varsovan kaupunki. 
Puolalaiset eivät alistuneet jakoihin ilman vastarintaa. Toinen jako vuonna 
1793 aiheutti laajan kapinan, jonka kukistamisen seurauksena jakajavallat pää
tyivät kolmanteen ja viimeiseen jakoon. Suuri osa Puolan aatelisista ei kuiten
kaan hyväksynyt jakoja. Venäjän Puolassa käytiin 1830-1831 suuri itsenäisyy
den palauttamiseen tähdännyt kapina, joka ulottui myös nykyisen Ukrainan 
alueelle. Itsenäisyyden palauttamiseen tähdännyt kansallinen liike alkoi lähes 
heti jakojen jälkeen ja huomattavasti ennen teollistumista, toisin kuin Ernest 
Gellncrin teorian perusteella olisi syytä olettaa.

Aiempi valtiollisuus tuli keskeiseksi osaksi Puolan kansallisen liikkeen aja
tusmaailmaa. Omaksuttiin valtio-oikcudellinen perusajatus, jonka mukaan ja
oissa ei niinkään ollut kysymys poliittisesta konfliktista ja päätöksestä kuin ri
koksesta. Rikoksen korjaaminen vaati entisen tilanteen palauttamista. Näin ol
len itsenäisyysliike vaati jakoja edeltäneitä rajoja, joiden sisällä olivat myös niin
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sanotut menetetyt alueet nykyisessä Liettuassa, Valko-Vcnäjällä ja Ukrainassa 
(Beauvois 1988). Restauraatioajatus koski ainoastaan tulevan valtion haluttuja 
rajoja, kun taas sen sisäistä järjestelmää oltiin valmiit uudistamaan. Vaadituilla 
itäalucilla vain väestön ylempi kerros oli puolankielistä ja tunnusti roomalais
katolista uskoa. Venäjän Ukrainassa väestön valtaenemmistö oli siis itäslaavi- 
laisla ja ortodoksista ja Itävallan alueella taas Rooman alaiseen itäistä jumalan- 
palveluskäytäntöä noudattavaan niin sanottuun uniaatti- tai kreikkalaiskatoli
seen kirkkoon kuuluvaa.

Ukrainalainen kielialue jakautui kolmeen osaan. Dnjeprin itäpuolella oli 
kokonaan venäläinen hallinto. Aiemmista kasakoista polveutuneeseen paikal
liseen yläluokkaan kuului myös kansankielen taitajia, mutta hekin käyttivät 
kirjakielenä venäjää. Dnjeprin länsipuoli kuului myös Venäjän keisarikuntaan. 
Siellä virkakielenä käytettiin vuoteen 1830 asti sekä venäjää että puolaa. Paikal
linen yläluokka oli puolankielistä. Galitsian maakunnan itäosassa Itävallan kei
sarikunnassa virkakieli oli saksa ja hallintokäytäntöjä ohjattiin Wienistä. Pai-
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kallinen yläluokka oli puolankielistä. Muista alueista poikkeavasti Itä-Galitsi- 
assa puolankielisen rahvaan osuus oli huomattava, vaikka väestön enemmistö 
olikin nykykäsitteiden mukaan ukrainankielistä.

Puolan itsenäisyysliike ja Ukrainan kysymys

Aluksi Puolan itsenäisyysliike ratkaisi Ukrainan etnisen tilanteen aluevaati
mukselleen aiheuttaman ongelman jättämällä sen havaitsematta. Etnisesti ei- 
puolalaiseen väestöön ei kiinnitetty mitään huomiota. Tämä oli järkeenkäypää 
niin kauan kuin vain ylemmille yhteiskuntaluokille vaadittiin poliittisia oi
keuksia tulevassa itsenäisessä Puolassa, koska ei-puolalainen väestö oli enim
mäkseen talonpoikaista rahvasta. Varsinainen ongelma aluevaatimuksesta 
saattoi tulla vasta silloin, kun vaadittiin samanaikaisesti sekä demokratiaa että 
Puolan itsenäisyyden ja vanhojen rajojen palauttamista. Vuosina 1830-1831 
kapinan ja sen jälkeisen yhteiskunnallisen keskustelun aikana ilsenäisyysliik- 
keeseen syntyikin demokraattinen siipi. Nyt esiteltiin tarkka määritelmä puo- 
lalaisuudesta: puolalaisia ovat kaikki ne, jotka asuvat Puolan vanhojen rajojen 
sisäpuolella. Puolalaisuuden tulkinta pohjautui siis valtiollisuuteen, mutta sel
laiseen valtioon, jota ci enää ollut. Sen ajan oloissa tämä oli ainutlaatuinen kan- 
sallisuuskäsitys (Beauvois 1988; Snyder 2003).

Alueellis-valtiolliselle puolalaisuuden määrittelylle oli löydettävissä histori
allisia perusteita Puola-Liettuan monikansallisesta menneisyydestä. Tätä tie
tysti korostettiin. Uskottiin eri etnisten ryhmien eläneen tasa-arvoisina ja va
paina yhteisessä Puolassa. Historioitsija Joachim Lcle\vcl esitti itäisten alueiden 
liittyneen valtioon tasaveroisina ja vapaaehtoisesti. Aiemman Puolan valtioalu
een eri etnisiä ryhmiä sitoi nytkin yhteen yhteinen vapautumisen intressi. Ny
kyiseltä Valko-Venäjältä kotoisin ollut Puolan kansallisrunoilija Adam 
jYlickie\vicz kehitti 1830-luvulla opin, jonka mukaan Puola on kansojen Kris
tus: se oli jaoissa ristiinnaulittu sen vuoksi, että se ainoana maailman kansoista 
vaali vapautta. Puolan ylösnousemus eli itsenäisyyden palauttaminen johtaisi 
koko maailman uudistumiseen. Puolan ja Liettuan liitto oli esikuva tulevaisuu
dessa tapahtuvalle kaikkien kristittyjen kansojen vapaalle yhteenliittymiselle. 
Olennaiseksi osaksi puolalaista nationalismia vakiintuikin käsitys suvaitsevista,
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demokraattisista ja muita kansallisuuksia kunnioittavista puolalaisista, jotka 
olivat joutuneet pahojen naapurien aggression kohteeksi.

Käsitys suvaitsevuudesta ei ollut täysin vailla pohjaa. Puola-Liettuan kristil
listen uskonnollisten vähemmistöjen asema oli etenkin 1500-luvun loppuun 
saakka ollut yleiseurooppalaisittain poikkeuksellisen hyvä, mutta vastarcfor- 
maation johdosta se oli huonontunut roomalaiskatolisen paineen alaisena. 
Kun vielä 1500-luvun puolivälissä aatelismiehet olivat oikeudellisesti keske
nään tasa-arvoisia uskontokunnasta riippumatta, 1700-luvun puolivälissä roo- 
malaiskatolisuudesta luopuminen oli säädetty rikokseksi, ei-katolisilta oli viety 
vaalikelpoisuus ja heiltä oli kielletty uusien kirkkorakennusten rakentaminen. 
Myös demokraattisia piirteitä oli todella löydettävissä Puola-Liettuan histori
asta. Koska aatelisten osuus oli ollut jopa 6-7 % koko väestöstä, kaikille aateli
sille periaatteessa yhtäläiset poliittiset oikeudet taannut valtiollinen järjestelmä 
oli ollut yleiseurooppalaisittain sangen demokraattinen. Muiden säätyjen ja 
etenkin maaorjatalonpoikien oikeudeton asema jäi kuitenkin muinaisen va
pauden ylistyksessä lähes vaille huomiota.

Usein julkilausutun aiempaan valtiollisuuteen perustuvan puolalaisen kan- 
sallisuuskäsityksen rinnalla esiintyi koko ajan myös suppeampi etninen käsitys, 
jossa roomalaiskatolisuutta ja puolankielisyyttä pidettiin puolalaisuuden erot
tamattomina määreinä. Etnistä kansallisuuskäsitystä ilmensivät muun muassa 
1840-luvulla esitetyt ajatukset siitä, että ukrainalaisten puhekieli oli vain yksi 
puolan murteista (Beauvois 1988). Usein samat ihmiset ja järjestöt kannattivat 
eri yhteyksissä eri tulkintoja puolalaisesta kansallisuudesta ilman että ristiriitaa 
valtiollis-alueelliscn ja etnisen kansallisuuskäsityksen välillä edes huomattiin. 
Eräänlainen imperiaalincn identiteetti oli yleinen vuoden 1863 kapinaan saak
ka. Kaikki etniset ryhmät katsottiin periaatteessa tasa-arvoisiksi, mutta silti 
puolankielistä ja roomalaiskatolista väestöä pidettiin tulevan itsenäisen Puolan 
ytimenä. Juuri kapinaa edeltäneinä vuosina Venäjän Ukrainaan tosin syntyi si
käläisen puolalaisen nuorison liike, jonka jäsenet yhdistivät ukrainalaisuuden 
ja puolalaisuuden ja vaativat ukrainalle kielioikeuksia tulevassa itsenäisessä 
Puolassa. Liikkeen vaikutus jäi kuitenkin paikalliseksi, eikä se kyennyt mobili
soimaan rahvasta taakseen.



Venäjä ja Ukrainan kysymys

Venäjä oli jo ennen Puolan jakoja monikansallinen imperiumi, jonka histori
allisissa myyteissä kuitenkin oli myös etnisiä vivahteita. 1300-1600-lukujen 
Moskovan suuriruhtinaskunnassa oli esitetty, että Moskovan hallitsijasuku oli 
800-1200-lukujen Kiovan Rusin dynastian suora jatkaja. Alun alkaen tällä 
opilla perusteltiin vain dynastian arvovaltaa ja muiden venäläisten ruhtinas
kuntien alistamista mutta sitä saatettiin käyttää myös tukemaan vaatimusta 
koko muinaisen Rusin, siis myös Puola-Liettuaan kuuluvien alueiden, yhdistä
misestä Venäjän keisarin hallintaan. Ensimmäisenä ajatuksen koko muinaisen 
Rusin alueen valtiollisesta yhtenäisyydestä esitti Liettuan suuriruhtinas Vitovt 
(Vytautas) 1400-luvun alussa. Hänen mielestään yhdistymisen olisi luonnolli
sesti pitänyt tapahtua Liettuan alaisuudessa. Moskovassa ja sitä seuranneessa 
Venäjän keisarikunnassa historiallista yhteyttä Liettuan itäslaavilaiscn alueen 
kanssa ei juuri korostettu.

Tilanne muuttui Perejaslavin sopimuksen yhteydessä vuonna 1654. Tällöin 
tuli tarpeelliseksi osoittaa, että kasakoiden alue kuuluu historiallisen oikeuden 
nojalla Venäjän tsaareille. 1600-luvun lopulla kasakoiden autonomisen alueen 
omat oppineet nostivat ajatuksen uudelleen esiin ja kehittivät edelleen käsitystä 
historiallisesta jatkumosta Kiovan Rusin ja Moskovan välillä. Ajatus oli hyödyl
linen sekä Venäjän keskusvallalle että kasakoille. Se legitimoi Venäjän vallan 
puolalaisia vaatimuksia ja mahdollisia kasakoiden separatistisia pyrkimyksiä 
vastaan. Kiovan alueelle se puolestaan antoi mytologiscsti lähes tasa-arvoisen 
aseman Moskovaan nähden Venäjän valtakunnan sisäisessä hierarkiassa. Tätä 
myyttiä sovellettiin aluksi Venäjään jo kuuluvan kasakka-alueen siteen lujitta
miseksi Venäjään, mutta Puola-Liettuan jakojen yhteydessä 1700-luvun lopul
la se tarjosi valmiin historiallisen argumentin myös perustelemaan jakoja. Alun 
perin dynastinen myytti muuttui samalla laajemmin koko itäslaavilaista väes
töä koskevaksi.

Jakojen perusteluissa Venäjän keisarikunta käyttikin yllättävän kansallisilta 
kalskahtavia argumentteja. Keisarinna Katariina II:n mukaan Venäjään liitetyt 
alueet olivat ikivanhaa venäläistä maata, joka nyt vain palasi yhteyteen oltuaan 
kauan siitä erossa. Liettuan suuriruhtinaskunta oli ollut venäläinen valtio, kos
ka suurin osa sen alueesta oli aikanaan kuulunut Kiovan Uusiin ja koska siellä
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oli käytetty venäjää virallisena kirjakielenä. Myöhempinä aikoina tapahtunut, 
osittain venäläisten syrjintään ja vainoamiseen pohjautunut puolalaistuminen 
oli vain hämärtänyt tätä historiallista tosiasiaa. Olennaista oli myös uskonnol
linen yhteys liitettyihin alueisiin, sillä jaot pelastivat niiden ortodoksisen väes
tön syrjinnältä ja vainolta. Toisen jaon kunniaksi lyötettiin mitali, jonka teksti 
kuului: "Väkivalloin riistetty on palautettu.”

Katariina siis perusteli Puolan jaot historiallisin, kielellisin ja uskontokun
taan liittyvin argumentein. Keskiaikaisen Kiovan Kusin ja ortodoksisen uskon 
maantieteelliset rajat määrittelivät myöhemmän Venäjän rajat. Kuten puola
lainen kansallinen mytologia venäläinenkin mytologia pohjautui osittain his
toriallisiin tosiasioihin: ortodoksisen uskon ja kirkkoslaavin kirjakielen laajaan 
vaikutukseen Liettuan suuriruhtinaskunnassa. Virallinen venäläinen tulkinta 
alueen historiasta ja kansallisesta luonteesta oli kuitenkin ongelmallinen. Mui- 
naisvalkovenäjän eli länsivenäjän kieli, jota oli käytetty virallisena kielenä, 
poikkesi melko paljon isovenäjästä. Se oli jäänyt valtiollisesta käytöstä 1500-lu- 
vun lopulla, kun puola oli sen syrjäyttänyt. Oli kyseenalaista, riittikö jonkin 
alueen kuuluminen 1200-luvulla Kiovan Riisiin historialliseksi perusteeksi sen 
liittämiselle Venäjään 1700-luvun lopulla. Ukrainan ja Valko-Venäjän itäslaa- 
vilaisen väestön parissa tunnustettiin myös Rooman paavin alaista kreikkalais
katolista uskoa, jonka olemassaolon Katariina sivuutti täysin.

Venäjän politiikka suhteessa Puola-Liettualta otettuihin alueisiin horjui 
1830-luvullc asti, jolloin Nikolai I otti käyttöön johdonmukaisen venäläistä- 
mislinjan. Pietarin yliopiston historian professori Nikolai Ustrjalov esitti nou
datetulle politiikalle tieteellisesti argumentoidun historiallisen perustelun, joka 
levisi laajalle valtiollisen koululaitoksen kautta. Ustrjalovin näkemykset Venä
jän historiasta vaikuttavat voimakkaina yhä sekä Venäjällä että länsimaissa. 
Hyvin monet Venäjän historian yleisesitykset alkavat Kiovan Kusin ajasta 800- 
luvulta, vaikka siitä Moskovaan ulottuva jatkumo on monimutkainen ja kiis
tanalainen kysymys.

Ustrjalov lähti siitä, että aiempi Moskovan valtio ei 1300-1700-luvuilla ol
lut ainoa venäläinen valtio. Koko Kiovan Rusin alueella elänyt itäslaavilainen 
väestö oli venäläisiä. Puola-Liettuan liettualainen osa oli siis venäläinen valtio, 
jossa ortodoksinen uskoja venäjän kieli olivat olleet vallitsevina. Liettuan suu
riruhtinaskunnan asukkaat olivat aina pyrkineet yhdistymään Venäjän toisen



osan, Moskovan, kanssa. Onnettomat poliittiset olot olivat kuitenkin estäneet 
tämän ennen Puolan jakoja, joissa Katariina II oli ratkaissut Venäjän jälleenyh
distämisen ongelman. Kyse ei siis ensisijaisesti ollut niinkään Puolan jaosta 
kuin Venäjän jälleenyhdistymisestä. Varsinaisen etnisen Puolan itsenäisyys 
taas oli mahdoton, koska silloin kiista Länsi-Venäjästä ci koskaan loppuisi eikä 
Puola kuitenkaan kykenisi olemaan elinkelpoinen valtio ilman aiempia itä- 
alueitaan.

Ukrainalainen nationalismi

Puolalaisen kansallisen mytologian omaksuneiden ihmisten on vaikea hyväk
syä väitteitä, joissa puolalaisvallan aika Ukrainassa esitetään kielteisenä ja puo
lalainen aateli yhteiskunnallisena ja kansallisena sortajana. Venäläisen kansal
lisen mytologian omaksuneiden ihmisten on puolestaan vaikea hyväksyä väit
teitä, joissa kyseenalaistetaan Ukrainan historiallinen venäläisyys. Venäläisessä 
historiallisessa mytologiassa kansallinen historia juonnetaan Kiovan Riisin 
ajasta, joten Kiovalla on siinä aivan erityinen paikkansa yhtenä valtakunnan 
kolmesta myyttisestä pääkaupungista Moskovan ja Pietarin lisäksi. Ukrainalai
nen nationalismi astuu siis kipeämmin venäläisen kuin puolalaisen kansallisen 
mytologian varpaille.

Ukrainalainen kulttuuriliike alkoi 1800-luvun ensimmäisinä vuosikymme
ninä. Sen yhteiskunnallinen pohja rajoittui aluksi pieneen osaan Dnjcprin itä
rannan aatelissyntyistä kaksikielistä älymystöä. Kuten lähes kaikissa valtiotto
missa ja etupäässä rahvaasta koostuvissa etnisissä yhteisöissä on tapana, kan
sallisen liikkeen ensimmäisessä vaiheessa tieteellinen tutkimus oli hyvin kes
keisessä asemassa. Tämä sopii täsmälleen yhteen Miroslav Hrochin (1985) esit
tämän Itä-Euroopan nationalismin kehitystä koskevan kolmivaiheteorian 
kanssa. Kansanperinteen tutkimuksessa korostettiin alueen asukkaiden oma
leimaisuutta ja kielitieteellisin argumentein perusteltiin ukrainan kielen erilli
syyttä sekä venäjästä että puolasta. Historiantutkimuksen pääaiheeksi otettiin 
puolestaan 1500-1600-lukujen kasakoiden itsenäinen poliittinen toiminta 
sekä heidän järjestelmänsä yhtäläisyydet moderniin demokratiaan (Magocsi 
1998, Hrytsak 2000).
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Ukrainalaisten käsitys omasta kansallisuudestaan ei voinut olla kuin etni
nen: Ukraina oli siellä, missä ukrainaa puhuttiin. Kasakoiden autonomiset alu
eet Venäjän yhteydessä 1600- ja 1700-luvulla olivat sisältäneet niin pienen osan 
ukrainalaisesta kielialueesta, että valtiopcrinteestä ei saatu ainesta oman maan 
rajoja koskeville teorioille. Kiovan Rus taas ei ollut kovin käyttökelpoinen, kos
ka siihen oli kuulunut myös suuri osa varsinaista Venäjää. Kasakoiden histori
allinen kokemus oli kyllä ratkaisevan tärkeä luotaessa kansallisia historiallisia 
myyttejä ja käsitystä omasta kansanluonteesta, mutta sitä ei käytetty määrittä
mään kansallisuuden alueellista levinneisyyttä. Kielellisesti määritelty Ukraina 
taas ulottui Itävallan keisarikuntaan asti ja leikkasi puolalaisten vaatiman alu
een hyvin laajasti.

Alkuvaiheessa Venäjän valtio suosi ukrainalaista kulttuuriliikcttä, koska se 
tarjosi vastapainoa puolalaisten itscnäisyysliikkeclle ja aluevaatimukselle Uk
rainassa (Magocsi 1998). Ukrainalaisten kulttuuriaktiivien avulla saatettiin 
osoittaa, ettei alue historiallisesti ja kielellisesti ollut puolalainen. Puolalaisten 
ja venäläisten välinen historiallinen kiista stimuloi ukrainalaisliikettä myös 
suoraan siinä mielessä, että ukrainalaiset usein esittivät omat kansalliset tulkin
tansa reaktioina puolalaisten ja venäläisten esittämille käsityksille.

Keisarikunnan ja ukrainalaisten yhteisymmärrys toimi hyvin niin kauan 
kuin ukrainalaiset pidättäytyivät varsinaisista poliittisista vaatimuksista ja täy
sin erillisen kansallisen identiteetin muodostamisesta. Ensimmäiset kansalliset 
aktivistit yleensä katsoivatkin, että ukrainalaisuus on osa venäläisyyttä. Jos taas 
pyrittiin luomaan täysin erillinen ukrainalaisten kansakunta, Venäjän oli my
tologisen perustansa vuoksi hyvin vaikea myöntää sellaisen olemassaoloa. Jos 
ukrainalaiset olisivat erillinen kansakunta, Ustrjalovin näkemys Venäjän histo
riasta olisi perusteeton tai ainakaan siitä ei voisi tehdä poliittisia johtopäätök
siä. Toisin sanoen Venäjän hallituksen argumentit puolalaistakin vastaan olisi
vat pätemättömiä. Puolan jatkuvasti aktiivinen itsenäisyysliike puolestaan piti 
huolen siitä, että Venäjä tarvitsi noita argumentteja.

Ukrainalaismielisten ja keisarillisen Venäjän välinen konflikti oli aikaa 
myöten väistämätön myös kansallisen liikkeen potentiaalisen sosiaalisen kan
natuspohjan vuoksi. Lähes kaikki ukrainan puhujat olivat talonpoikia, mikä 
rajoitti kansallisen liikkeen valittavina olleita poliittisia vaihtoehtoja. Sen pyr
kimykset olivat enemmän tai vähemmän sääty-yhteiskunnan vastaisia ja tähtä-



sivät alempien kansanluokkien aseman parantamiseen. Tämä oli tietysti arve
luttavaa Venäjän yhteiskuntarakenteen säilyttämisen kannalta, mihin keisaril
linen hallitus mahdollisuuksien mukaan pyrki.

Venäjän valtion ja ukrainalaisten välirikkoa edisti myös kolmas seikka, ve
näläisen kulttuurin ja kielen juurtuneisuus Ukrainaan. Venäläinen korkeakult
tuuri oli suurelle osalle Ukrainan älymystöä houkuttelevampi kuin ukrainalai
nen korkeakulttuuri, jota oltiin vasta luomassa. Koulutusjärjestelmä oli koko
naan venäjänkielinen ja tuotti siten venäjää kirjakielenään käyttäviä ihmisiä. 
Monet Dnjeprin vasemman rannan varakkaat ja koulutetut asukkaat vastusti
vat ukrainalaista kansallista liikettä, joten ci ole yllättävää, että Venäjän vallan
pitäjätkin alkoivat suhtautua siihen kielteisesti.

Ensimmäiset ukrainalaiset poliittiset järjestöt syntyivät 1840-luvun lopulla. 
Kiovassa toiminut Kyrilloksen ja Metodiokscn seura pyrki panslavistiseen liit
tovaltioon, jonka yhtenä osavaltiona olisi Ukraina ja pääkaupunkina Kiova. 
Seuran jäsenten maailmankatsomuksen informatiivisin ilmaus on teksti ni
meltä Zakon Bozijn (suomeksi "Jumalan laki” tai "Uskonoppi” ). Siinä ilmenee 
hyvin voimakkaita vaikutteita Mickievviczin ajatuksista, joiden mukaan Puola 
on kansojen Kristus: Jumala loi kaikki ihmiset ja kunkin kansan tasavertaisiksi. 
Heidän olisi pitänyt palvella Jumalaa, mutta he lankesivat epäjumalanpalve
lukseen. Yksi epäjumalanpalveluksen muoto ovat kuninkaat, sillä Jumala on 
maailman ainoa oikea hallitsija. Väärät maalliset kuninkaat pystyttivät yhteis
kunnallisen epätasa-arvon. Jumalan armo on ollut vuoron perään monilla 
kansoilla, mutta nyt on slaavilaisen heimon vuoro. Sen joukossa Ukraina on 
edustanut täydellisillä vapautta, koska kaikki kasakat olivat keskenään tasa-ar- 
voisia. Ukraina olisi halunnut elää rauhassa ja veljeydessä sekä Puolan että 
Moskovan kanssa, mutta nämä vain orjuuttivat sitä jakamalla sen, ristiinnau
litsivat sen kuten aikanaan Kristus ristiinnaulittiin. Tämä on viittaus 1600-lu- 
vun kasakkasoliin ja niiden lopputulokseen. Tsaari on epäjumala ja vainoaja, 
ja Pietari on rakennettu kasakoiden luiden päälle. Ukraina kuitenkin nousee 
ylös ja tulee itsenäiseksi tasavallaksi slaavilaisessa liitossa (Hrytsak 2000).

Kyrilloksen ja Metodiokscn seuran jäsenet loivat ukrainalaista kansallista 
mytologiaa lainaamalla vapaasti ja laajasti puolalaisten kansallisesta mytologi
asta osia, joita sitten sovellettiin puolalaisten sijasta ukrainalaisiin. Mytologian 
olennainen piirre oli käsitys, jonka mukaan ukrainalaiset ovat vapautta rakas
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tava ja demokratiaan taipuvainen kansa. Tällainen kansallinen mytologia oli 
syntyhetkcstään lähtien jyrkässä ristiriidassa kaikkien Venäjän keisarikuntaa 
legitimoivien oppien kanssa. Historiallis-kriittisen ajattelun kannalta ukrai
nalainen historiallinen mytologia on yhtä ongelmallinen kuin puolalainen ja 
venäläinenkin. Sen kenties merkittävin sokea piste on se, että kieleen pohjau
tuvaa nationalismia perustellaan kasakoiden toiminnalla, vaikka Länsi-Ukrai
nassa kasakoiden vaikutus jäi vähäiseksi. Myös kasakoiden poliittisen järjestel
män rinnastaminen demokratiaan oli vahvasti liioiteltua.

Viranomaiset tuhosivat Kyrilloksen ja Metodioksen seuran helmikuussa

KUVA 13: Kasakka Mamai om aksuttiin  kansanperinteestä osake.
KS| nationalism in mytologiaa.



1847, minkä jälkeen Venäjän hallituksen asenne ukrainalaisliikkeeseen oli 
enimmäkseen kielteinen. Kun Aleksanteri II:n hallituskauden (1855-1881) 
alussa ukrainalainen liikehdintä oli aiempaa vilkkaampaa, hallitus reagoi 
vuonna 1863 kieltämällä kaikki rahvaalle tarkoitetut ukrainankieliset julkaisut. 
Vuonna 1876 kiellettiin kaikki ukrainankielinen kirjallisuus paitsi kaunokirjal
lisuus. (Miller 2000.)

Sisäministeri Pctr Valuev perusteli vuoden 1863 kiclirajoitusta siteeraamal
la nimeltä mainitsemattomia Ukrainan asukkaita, joiden mukaan "ukrainan 
kieltä ei ollut koskaan ollut olemassa, ei ole nyt olemassa eikä koskaan voi olla 
olemassa”. Virkakäyttöön tarkoiteltu, kenties fiktiivinen sitaatti tuskin kuvasi 
Valuevin ja Venäjän poliittisten päättäjien todellisia tuntoja asiassa. Ei nimit
täin maksane vaivaa kieltää omaan mahdottomuuteensa sortuvaa kieltä. Pa
remminkin kiellot osoittavat hallituksen hermostuneen pahan kerran ja pitä
neen täysin mahdollisena, että kansallinen liike saisi väestön mukaansa, jolloin 
Venäjän suurvalta-asema olisi mennyttä.

Ukrainan kieltä koskeneet julkaisurajoitukset olivat voimassa vuoden 1905 
vallankumoukseen asti. Hallituksen painostuspolitiikka, venäläisen kulttuurin 
vetovoima ja etnisten ukrainalaisten jääminen suurimmaksi osaksi teollistumi
sen ja kaupungistumisen ulkopuolelle hidastivat kansallisen liikkeen tavoitte
lemaa väestön mobilisointia. Koululaitos levisi 1800-luvun lopulla ja 1900-lu- 
vun alussa niin, että vajaat puolet ikäluokasta kävi ainakin jonkin verran kou
lua ja oppi siten lukemaan ja kirjoittamaan venäjäksi. Nykyiseen Itä-Ukrainaan 
Donbassin alueelle syntyi merkittäviä teollisuuskeskuksia, mutta suurin osa 
niiden työväestöstä muutti varsinaiselta Venäjältä. Ukrainalaiset talonpojat 
olivat haluttomia muuttamaan kaupunkeihin. Toimeentulo-ongelmien il
maantuessa he muuttivat mieluummin sinne, missä maanviljelysmaata oli tar
jolla. Ukrainalaisten nationalistien kuva kotimaastaan oli yksipuolisen agraari
nen, mikä sekin esti kansallista liikettä saavuttamasta kannatusta kaupungeissa 
(Hrytsak 2000).

Ukrainan kansallinen liike sai rahvaan joukkokannatusta vasta 1905 vallan
kumouksen aikana ja silloinkin vain talonpoikien keskuudessa. Kaupungit ja 
suurin osa koulutettua väestöä jäivät sen ulkopuolelle ja venäjänkielisiksi. Itsc- 
näisyysajatus esitettiin jo 1860-luvun alussa ja uudelleen 1900-luvun alussa, 
mutta laajaa suosiota se sai vasta Venäjän 1917 vallankumouksen aikana. Sil
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loin vain osa itsenäisyyttä kannattamaan siirtyneestä väestöstä teki niin varsi
naisista kansallisista syistä, kun taas monet halusivat irtautua Venäjästä siellä 
uhkaavan kaaoksen ja bolsevismin vuoksi.

Itävallan keisarikunta ja Ukrainan kysymys

Itävallan keisarikunnan alueella kansallinen konflikti oli aluksi itäslaavilaisen 
väestön ja puolalaisten välinen. Se muuttui kuitenkin aikaa myöten kolmen 
osapuolen eli venäläismielisten itäslaavien, ukrainalaismielisten itäslaavicn ja 
puolalaisten väliseksi. Useimmiten paikallisesta itäslaavilaisesta väestöstä käy
tettiin nimitystä "rusiinit” (ritsiny), ja termi "ukrainalaiset” yleistyi vasta 1900- 
luvun alussa. Rusiinien ja puolalaisten välinen konflikti alkoi vuonna 1848 ylei
sen vallankumouksellisen liikehdinnän aikana. Rusiinit muodostivat puola- 
laisvastaisen liikkeen, joka liittoutui Itävallan hallituksen kanssa puolalaisten 
paikallisia kansallisia pyrkimyksiä vastaan. Tässä vaiheessa rusiineilla ei vielä 
ollut selkeää käsitystä omasta identiteetistään muuten kuin siltä osin, etteivät 
he olleet puolalaisia. Heidän järjestönsä, Rusiinien Pääneuvosto (Holovna Rus
ka Rada), teki tosin virallisen päätöksen, jonka mukaan rusiinit ja Venäjän uk
rainalaiset olivat yhtä ja samaa kansaa, mutta myös yleisvenäläisellä ja paikalli
sella galitsialaiskansallisella identiteetillä oli kannatusta.

Itävallan hallitus onnistui palauttamaan jo pahasti horjuneen valtansa Galit- 
siassa, mutta aikaa myöten oli välttämätöntä antaa osalle väestöä myös poliittisia 
oikeuksia. Olennainen reformi oli autonomian myöntäminen Galitsialle osana 
koko Itävallan poliittista uudelleenjärjestelyä vuonna 1868. Autonomia pohjau
tui varakasta väestöä suosineella vaalitavalla valittuun paikallisparlamenttiin, 
mikä antoi vallan konservatiivisille puolalaisille. Rusiinit joutuivat parlamentissa 
vähemmistönä olleeseen oppositioon. Maakunnan viralliseksi kieleksi tuli puola, 
joskin rusiinia eli ukrainaa käytettiin jonkin verran koulujen opetuskielenä.

Rusiinien kykyä vastustaa puolalaisvaltaa haittasi heidän jakaantumisensa 
1860-luvun alussa venäläismieliseen ja ukrainalaismieliseen liikkeeseen. Vcnä- 
läismicliset hyväksyivät venäläisen historiallisen mytologian ja katsoivat, että 
muinainen Kiovan Rus määrittelee venäläisyyden rajat. Ukrainalaismieliset 
taas omaksuivat ajatuksen erillisestä ukrainalaisten kansakunnasta Venäjän



Ukrainassa vaikuttaneelta kansalliselta liikkeeltä. Autonomia mahdollisti mel
ko vapaan kulttuuritoiminnan, ja kansallisen liikkeen molemmat siivet laajen
sivat vaikutusvaltaansa vähitellen laajoihin kansanjoukkoihin. Vielä 1880-lu- 
vun alussa venäläismieliset olivat poliittisesti vahvempia, mutta sen jälkeen uk
rainalainen liike alkoi levitä venäläistä nopeammin (Magocsi 1998).

Ensimmäisen maailmansodan aattona Galitsian ukrainalaisten kansallinen 
mobilisaatio saavutti väestön enemmistön, joskin venäläismieliset jatkoivat toi
mintaansa merkittävänä vähemmistösuuntauksena aina siihen asti kun alue lii
tettiin Neuvostoliittoon. Venäjän Ukrainan kansallismielisille puolestaan oli en
nen vallankumousta ratkaisevan tärkeä mahdollisuus julkaista Itävallassa sellai
sia kirjoja ja lehtiä, jotka Venäjällä olivat kiellettyjä. Galitsian ukrainalaisliikkeen 
menestys ja Venäjän säätämät ukrainankielistä julkaisutoimintaa koskeneet ra
joitukset siirsivätkin vähitellen koko kansallisen liikkeen painopistettä Dnjeprin 
itärannalla Itävallan alueelle. Samalla esimerkiksi kasakkaromantiikka tuli suo
situksi alueella, jonka asukkaat eivät koskaan menneisyydessä olleet kasakoita.

Itsenäisyyden ja jakoja edeltäneiden rajojen palauttamista vaatineille puo
lalaisille rusiinien erillisen liikkeen ilmaantuminen vuonna 1848 oli kova isku. 
Rusiinien liikettä väitettiin sekä Itävallan että Venäjän hallituksen järjestämäk- 
si. Kuitenkaan puolalaiset eivät useinkaan kokonaan kiistäneet rusiinien erilli
sen kielen olemassaoloa. Puolalaiset kyllä tunnustivat rusiinin kielen olemassa
olon mutta väittivät, että sen varaan on mahdotonta kehittää täydellistä kor
keakulttuuria. Jotta ukrainalaiset voisivat kunnolla kehittyä ja sivistyä, heidän 
piti puolalaisten mielestä omaksua puolan kieli. Galitsian autonomisen hallin
non kielteinen asennoituminen rusiineihin olikin sangen avointa.

Vuoden 1863 kapinan katastrofaalinen tappio ja Galitsian autonomia lo
pettivat puolalaisten itsenäistymispyrkimykset yhden sukupolven ajaksi. 1800- 
Ittvun lopussa ja 1900-luvun alussa alkoi syntyä itsenäisyyteen pyrkineitä puo
lalaisia joukkopuolueita, joilla oli erilaisia käsityksiä tulevan valtion kansalli
sesta luonteesta. Alueellisen ja etnisen kansallisuuskäsitykscn kannatus kulki 
osin puoluerajoja myöten. Kansallisdemokraattinen puolue katsoi pääideolo
ginsa Roman Dmo\vskin johdolla, että oli pyrittävä etnisesti puolalaiseen val
tioon. Vähemmistöille ei annettaisi mitään erityisoikeuksia, vaan valtiosta piti 
tulla yksikielinen. Tämän vuoksi vaatimus jakoja edeltäneiden rajojen palaut
tamisesta hylättiin. Vanhojen rajojen palauttaminen olisi nimittäin tuonut
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Puolaan aivan liikaa etnisiä vähemmistöjä. Puolan Sosialistinen Puolue PPS 
puolestaan omaksui hieman mukaillun kansallisuuskäsityksen, jota määritti 
perinteinen alueellinen valtiollisuus. PPS:n mukaan tulevasta itsenäisestä Puo
lasta oli tehtävä liittovaltio, jossa liettualaisilla, valkovenäläisillä ja ukrainalai
silla olisi kullakin oma osavaltio ja omat kielioikeudet. Tavoitteena oli saada ta
kaisin mahdollisimman suuri osa Puolaan ennen jakoja kuuluneista alueista. 
PPS:n suurempi suvaitsevuus vähemmistöjä kohtaan liittyi siis rajumpaan 
aluevaatimukseen, kun taas kansallisdemokraattien etnisesti puhtaan Puolan 
ideologia liittyi aluevaatimusten maltillisuuteen (Snyder 2003).

Keisarikuntien kukistumisesta Neuvostoliiton loppuun

Venäjän vallankumouksen melskeissä sekä Puola että Ukraina itsenäistyivät. 
Venäjään kuulunut osa Ukrainaa itsenäistyi kansallismielisten järjestöjen yh
teiselimen, Ukrainan Keskusneuvoston (Ukrajinska Tsentrnlna Racla), johdolla 
tammikuussa 191S eli jo ennen Puolaa. Kcskusneuvosto oli vasemmistopainot- 
teinen. Ukrainan pelasti bolsevikkien hyökkäykseltä saksalaismiehilys, johon 
oli Ukrainan hallituksen muodollinen lupa. Saksalaiset säilyttivät maan muo
dollisen itsenäisyyden mutta vaihtoivat johtoon oikeistolaisen, diktatorisin 
valtuuksin varustetun hetmaanin johtaman hallituksen. Saksalaisten hävittyä 
ensimmäisen maailmansodan kansallismielinen vasemmisto kuitenkin palasi 
valtaan ja sota Ukrainassa syttyi uudelleen. Sotia oli itse asiassa kaksi: Ukrainan 
sota Neuvosto-Venäjää ja ajoittain venäläisiä vallankumousta vastustaneita 
valkoisia vastaan sekä Länsi-Ukrainassa Ukrainan ja Puolan välinen sota.

Sekä venäläisten että puolalaisten kansalliset myytit vaikuttivat heidän 
asenteeseensa ukrainalaisia kohtaan. Venäläinen valkokenraali Anton Denikin 
suostui neuvottelemaan ainoastaan entisen Itävallan alueen ukrainalaisten eli 
Länsi-Ukrainan edustajien kanssa, koska entisen Venäjän Ukrainan hallitusta 
hän piti moraalisesti tuomittavina maanpettureina (Magocsi 1998, Hrytsak 
2000). Puolan virallisena politiikkana oli pyrkiä Puolan jakojen kaikkien seu
rausten poistamiseen, siis myös vuoden 1772 rajojen palauttamiseen. Alueelli
nen kansallisuuskäsitys oli näin ollen itsenäistymisvaiheessa merkittävämpi 
kuin etninen kansallisuuskäsitys.



Alkuvuodesta 1920 Puola ja entistä Venäjän Ukrainaa edustanut Simon 
Petljuran hallitus solmivat liiton, jossa Puola lupasi apua itsenäisen Ukrainan 
vakiinnuttamiseksi vuoden 1772 rajoista itään sijaitsevalle Ukrainan alueelle. 
Rajan länsipuolella sijainneen alueen ajateltiin tulevan Puolan haltuun. Ukrai
nalaiset armeijat olivat yhtenä osapuolena mukana Venäjän vallankumouksen 
jälkiselvittelyissä aina vuoteen 1921 saakka. Sota kuitenkin päättyi niiden tap
pioon: suurimpaan osaan entistä Neuvosto-Ukrainaa vakiintui bolsevikkien 
valta, kun taas Puola liitti itseensä koko Galitsian ja pienen osan aiempaa Ve
näjän Ukrainaa antamatta niille lopulta minkäänlaista autonomiaa.

Vaikka ukrainalaisten nationalistien ajama täydellisen itsenäisyyden tavoite 
jäi toteutumatta, heidän toimintansa pitkäaikaisvaikutukset ovat olleet häm
mästyttäviä. Bolsevikit ehtivät vallankumoussotien aikana vakuuttua Ukrainan 
kansallisen liikkeen merkittävyydestä. Kommunisteilla ci ainakaan valtakau
tensa alkuvaiheessa ollut mitään erityissuhdetta Kiovan kusin perinteeseen 
eikä myöskään periaatteellista estettä tunnustaa ukrainan kielen olemassaoloa. 
Myönnytykseksi Ukrainan annettiin Neuvostoliiton sisällä jäädä Venäjästä pe
riaatteessa erilliseksi sosialistiseksi neuvostotasavallaksi, ja näin vuonna 1918 
alkanut ukrainalainen valtiollisuus sai jatkua. Tämä antoi ensimmäisen kerran 
mahdollisuuden valtiollisuuteen pohjautuvan ukrainalaisen kansallisuuskäsi- 
tyksen kehittämiseen. Ukrainan Sosialistiseen Neuvostotasavaltaan liitettiin 
idässä muun muassa aiempia Donin kasakoiden alueita, joita ei aiemmin ollut 
pidetty ukrainalaisina.

Käytännössä valtion ukrainalaisuuden vahvuudessa oli suuria heilahteluja. 
Vuosina 1923-1929 noudatettiin ukrainalaistamispolitiikkaa, jolloin ukrainan 
kielen käyttö ensimmäistä kertaa toden teolla levisi suuriin kaupunkeihin, 
koko hallintokoneistoon, tieteenharjoitukseen ja jokaiselle koulutusasteelle 
yliopistoja myöten. 1930-luvun alussa aloitettiin aiemman ukrainalaistamisen 
peruuttaminen ja uusi venäläistämispolitiikka, johon kuului ukrainalaisen äly
mystön ja ukrainalaisten kommunistipoliitikkojen laajamittainen vainoami
nen. Maatalouden pakkokollcktivointi aiheutti 1932-1934 laajan nälänhädän, 
johon kuoli Ukrainassa eri arvioiden mukaan kahdesta seitsemään miljoonaa 
ihmistä. Nälänhätää oli myös muilla Neuvostoliiton alueilla. Kysymys siitä, 
missä määrin katastrofi oli osittain tahallisesti aiheutettu, on historiantutkijoi
den keskuudessa kiistanalainen, mutta joka tapauksessa miljoonia ihmisiä ehti
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kuolla ennen hätäavun järjestämistä. Pahiten kärsi kansalaissodan aikainen na
tionalistien voimakkain tukialue, Dnjeprin länsiranta.

Ukrainalaisia on saattanut kuolla nälänhädässä enemmän kuin toisessa 
maailmansodassa. Kaikesta huolimatta toisen maailmansodan aattona yli puo
let koululaisista sai edelleen ukrainankielistä opetusta, joten kielen osalta ei pa
lattu keisarivallan aikaisiin rajoituksiin.

Itsenäistymisvaiheen epäselvän kauden jälkeen Puolan valtio noudatti etni
sen puolalaisen kansallisuuden ajatukseen pohjautunutta politiikkaa. Ukrai- 
nankieliset koulut muutettiin kaksikielisiksi, puolalaisille siirtolaisille annettiin 
maata ukrainalaisalueilla edullisin ehdoin ja ukrainalaisalueiden virkamiehiksi 
nimitettiin lähes yksinomaan puolalaisia. Tämä politiikka herätti ukrainalaisis
sa katkeruutta, mikä ilmeni laillisten ukrainalaispuoluciden esittäminä protes
teina, laittoman kommunistisen puolueen kannatuksena ja maanalaisen Uk
rainan Nationalistien Järjestön OUNm harjoittamana terrorismina. OUN:n ta
voite oli vahvan johtajan alainen yksietninen ukrainalainen valtio. Terrorin 
seurauksena puolalaiset tekivät maaseudulle rankaisuretkiä, joihin kuului 
muun muassa summittaisesti jaeltuja ruumiillisia picksämisrangaistuksia 
(Hrytsak 2000).

Saksan ja Neuvostoliiton välisessä Puolan jaossa vuonna 1939 Ukrainan 
neuvostotasavaltaan liitettiin myös Puolaan kuulunut läntisin Ukraina. 1945 
Ukraina sai lisäksi itäslaavilaisen väestön asuttamia alueita Tsekkoslovakialta ja 
Romanialta. Osana Neuvostoliittoa Ukraina sai nationalistiensa tavoitteiden 
kannalta ihanteelliset rajat.

Toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen toteutetut etniset puhdistuk
set muuttivat väestön etnistä koostumusta entistä ukrainalaiscmmaksi etenkin 
Länsi-Ukrainassa. Ensimmäisenä neuvostovallan kautena 1939-1941 karko
tettiin 400 000 ihmistä, joiden joukossa oli suhteellisesti enemmän puolalaisia 
ja juutalaisia kuin ukrainalaisia. Ukrainalaisen politiikan kannalta olennaista 
oli, että julkisten ja demokraattisten puolueiden johtajat karkotettiin tai mur
hattiin mutta maanalaisena järjestönä OUN kärsi vähemmän ja onnistui säilyt
tämään organisaationsa Saksan ja Neuvostoliiton välisen sodan alkuun saakka. 
Sodan alussa OUN liittoutui saksalaisten kanssa. Natsi-Saksan miehityshallin- 
to toteutti juutalaisten joukkomurhan suureksi osaksi värväämiensä ukrai
nalaisten poliisien voimin (Snydcr 2003).



Nationalistit civiit kuitenkaan loputtomiin voineet toimia yhdessä natsien 
kanssa, koska Ukrainan itsenäisyys ci kuulunut näiden tavoitteisiin. Vuonna 
1942 muodostettiin Ukrainan Kansannousuarmeija UPA, joka taistelemalla 
sekä Saksaa että Neuvostoliittoa vastaan pyrki Ukrainan itsenäisyyteen. UPA 
pani toimeen puolalaisen siviiliväestön joukkomurhia, joissa kuoli 65 000- 
85 000 ihmistä. Puolalaisten kotiarmcija AK vastasi tähän murhaamalla ukrai
nalaisia siviilejä. Kaikkiaan eri puolalaiset armeijat surmasivat sodan aikana 
20 000 ukrainalaista siviiliä. Sodan jälkeen vuosina 1944-1946 Puolan ja Neu
vosto-Ukrainan kesken toteutettiin väcstönvaihto, jossa 780 000 puolalaista ja 
juutalaista siirrettiin Neuvosto-Ukrainasta Puolaan ja 482 000 ukrainalaista 
Puolasta Neuvosto-Ukrainaan. Puolan kommunistihallitus karkotti vuonna 
1947 myös suurimman osan maahan jäljelle jäänyttä ukrainalaisväestöä, 
141 000 henkeä alueille, jotka oli juuri liitetty Puolaan Saksasta. Siirron motiivi 
oli tuhota UPA, joka maailmansodan päätyttyä jatkoi useiden vuosien ajan 
taisteluaan sekä Neuvostoliiton että Puolan alueilla (Snyder 2003).

Sodan jälkeen Neuvostoliiton kansallisuuspolitiikka Ukrainassa vaihteli. 
Kreikkalaiskatolinen kirkko kiellettiin heti maailmansodan jälkeen. 1940-lu- 
vun lopulla paikallinen puoluejohto pyrki noudattamaan maltillista ukrai- 
nalaistamispolitiikkaa, josta kuitenkin luovuttiin 1950-luvulla. 1960-luvulla 
Petro Sclcstin ollessa Ukrainan puoluejohtajana pyrittiin koulutusjärjestelmän 
ukrainalaistamiseen, mutta Selestin syrjäyttämisen jälkeen 1972 palattiin joh
donmukaiseen venäläistämiseen. Ukrainan kielelle ei säädetty sellaisia dra
maattisia rajoituksia kuin keisariaikana, mutta se poistettiin lähes kokonaan 
esimerkiksi tieteenharjoituksesta ja sitä alettiin yleisesti pitää alempien sosiaa
liryhmien ja maalaisväestön kielenä (Magocsi 1998; Hrytsak 2000).

Kielellinen venäläistyminen oli 1980-luvun puolivälissä edennyt jo sangen 
pitkälle. Korkeakoulutus ja valtionhallinto oli lähes yksinomaan venäjänkielistä, 
ja venäjänkielisiä kirjoja ja lehtiä julkaistiin enemmän kuin ukrainankiclisiä. 
Kansallisen liikkeen perinteen vaikutus ilmeni siten, että suurin osa Ukrainassa 
toimineista toisinajattelijaryhmistä oli kansallismielisiä. Toisinajattclijaliike kui
tenkin jäi sosiaaliselta pohjaltaan kapeaksi älymystöliikkeeksi, joka alkoi vaikut
taa maan tilanteeseen vasta Neuvostoliiton romahtamisen yhteydessä. Vuonna 
1991 Ukraina itsenäistyi kansallismielisten entisten kommunistien johdolla.
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Kansallisuuskysymys itsenäisessä Ukrainassa

Nykyään varsinaiset nationalistit ovat Ukrainassa merkittävä vähemmistöryh
mä. Erilaisia kansallismielisiä puolueita yhdistänyt Meidän Ukrainamme -vaa
liliitto sai vuoden 2002 parlamenttivaaleissa 24 % puoluelistoille annetuista ää
nistä ja nousi parlamentin suurimmaksi ryhmäksi mutta jäi silli hallituksen ul
kopuolelle. Ukrainan kansallisen liikkeen perinne on voimakkaasti etninen. 
Sen parissa vain ukrainan puhujia pidetään kunnon ukrainalaisina, kun taas 
venäjänkielisyys katsotaan moraaliseksi puutteeksi (Wilson 1996). Historialli
sen kehityksensä johdosta Ukraina kuitenkin on käytännössä kaksikielinen val
tio, vaikka sen ainoa virallinen kieli onkin ukraina. Venäjällä on eräänlainen 
epävirallinen toisen kansalliskielen asema. Sitä käytetään ukrainan ohella esi
merkiksi televisiossa ja osin valtionhallinnossa, vaikka asiasta ei olekaan sää
detty laissa. Lähes puolet koululaisista opiskelee venäjäksi. Venäläinen kulttuu
ri vaikuttaa voimakkaasti esimerkiksi nuorisomusiikissa, venäläisen kirjalli
suuden levinneisyydessä ja saatavilla olevassa venäjänkielisten tietokoneohjel
mien valikoimassa, joka on ukrainankielistä laajempi. Tämä pohjautuu jo 
1600-luvulla alkaneeseen maiden väliseen kiinteään yhteyteen.

Valtakunnan itäosissa venäjä on todellinen valtakieli ja ukrainan puhujia 
on vähän. Melko keskellä maata sijaitseva pääkaupunki Kiova on kielellisesti 
venäläinen kaupunki, joskin siellä on merkittävä ukrainankielinen vähemmis
tö. Lännessä ukraina on valtakieli. On kutakuinkin mahdotonta määritellä 
tarkkaan kummankin kielen puhujien osuutta koko maan väestöstä, sillä kak
sikielisyys on todella yleistä ja monet ihmiset valitsevat kielen tilanteen mu
kaan. Tilannetta monimutkaistaa laajalle levinnyt ukrainan ja venäjän seka
muoto, niin sanottu siirfyk (sekaleipä), jota väitetään jopa väestön enemmis
tön äidinkieleksi. Sillä ei kuitenkaan ole kirjakieltä.

Neuvostoliiton loppuaikoina ukrainan kieltä uhkasi kielen puhujien mää
rän vähentyminen ja lopulta jopa kiclikuolema. Nyt kieli lienee jo pelastettu, 
mutta kansallisen liikkeen tavoite venäjän kielen täydellisestä syrjäyttämisestä 
on epärealistinen. Sosiologisten tutkimusten mukaan suurin osa venäjänkieli
sistä Ukrainan asukkaista pitää itseään ennemmin venäjänkielisinä ukrainalai
sina kuin venäläisinä. Vaikka kyseessä saattaa olla kysymyksenasettelustakin 
riippuva melko heikko ja epävarma identiteetti, ristiriita perinteiseen ukrai



nalaiseen kansallisuuskäsitykseen nähden on kuitenkin suuri. Ukrainalaisilla 
on nyt edessään kansallisen identiteettinsä muokkaaminen enemmän valtioon 
ja alueellisuuteen kuin kieleen perustuvaksi, koska muussa tapauksessa maata 
uhkaa poliittinen epävakaus.

Itsenäisyyden aikana hallitusvalta on ollut suurimmaksi osaksi taustaltaan 
venäjänkielisen aiemman kommunistisen eliitin hallussa. Ukrainalaistaminen 
on osaksi tämän vuoksi edennyt sangen hitaasti ja maltillisesti. Kielikysymys on 
hallitukselle edelleen sangen ongelmallinen. Ukrainaa on toki suosittava, koska 
Ukrainan valtion olemassaolon peruste on ensisijaisesti ja alun perin kielelli
nen, mutta venäjän kielen puhujat asettavat rajoituksia jyrkälle kielipolitiikalle 
(D’Anieri ym. 1999).

Länsi- ja Itä-Ukraina poikkeavat toisistaan paitsi kielellisesti myös uskon
nollisesti. Lännessä uniaattikirkolla on hallitseva asentaja idässä ortodoksisella 
kirkolla. Uskonnolliset rajat ja kansallisten suuntausten väliset rajat eivät kui
tenkaan ole samat, vaan ukrainalais- ja venalaismielisyyden välinen raja kulkee 
ortodoksisen yhteisön sisällä. Maassa on nykyään kolme keskenään kilpailevaa 
ortodoksista kirkkoa, joista kaksi on ukrainalaismielistä ja yksi toimii Venäjän 
ortodoksisen kirkon yhteydessä. Näistä jälkimmäinen on kaikkein suurin.

Venäjän hallitus on sopeutunut itsenäisen Ukrainan olemassaoloon, mutta 
alentuva ja pilkallinenkin suhtautuminen ukrainankieliseen kulttuuriin on ve
näläisten keskuudessa edelleen melko yleistä. 1800-luvulla kehitetty myytti uk- 
rainalaisuuden keinotekoisuudesta vaikuttaa venäläisten keskuudessa edelleen, 
ja monet pitävät ukrainalaisia todellisuudessa venäläisinä. Esimerkiksi virolai
nen tai Moldovan romanialainen nationalismi ei herätä niin voimakkaita tun
teita niin monissa venäläisissä kuin ukrainalainen nationalismi, jota monet 
edelleen arvottavat moraalisesti samaan tapaan kuin Anton Denikin vuonna 
1919. Näihin ajatuksiin ei kuitenkaan ainakaan toistaiseksi liity aggressiivisia 
pyrkimyksiä, enkä ole kuullut kenenkään ehdottavan, että Venäjän tulisi hyö
kätä Ukrainaan. Ukrainan itsenäistymisen aiheuttamaa traumaa pahentaa ih
misiä erottavan rajan ilmaantuminen paikkaan, jossa sitä ei ennen ollut. On
neksi maiden välillä on kuitenkin käytännössä viisumivapaus.

Ukrainan ja Puolan välinen ongelma vaikuttaa lopullisesti ratkaistulta Ro
man Dmo\vskin etnisen Puolan vision mukaisesti. Tämä on tosin käynyt kal
liiksi aiemmin monietnisen alueen puolalaisille, ukrainalaisille ja juutalaisille
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asukkaille. Puolassa noin 200 000 hengen ukrainalainen vähemmistö ei kykene 
aiheuttamaan poliittisia ongelmia eikä puolalaisilla näytä olevan pyrkimyksiä 
palauttaa valtakunnan aiempia itäalueita jälleen Puolan yhteyteen. Maiden vä
liset ristiriidat ovatkin jääneet symbolisiksi. Puolalaisten vuoden 1919 sankari
vainajilleen pystyttämä muistomerkki, jossa näiden sanottiin kaatuneen taiste
lussa vapaan ja itsenäisen Puolan puolesta, herätti Lvivissä voimakkaan reakti
on. Akuutein ongelma Puolan ja Ukrainan välillä on rajan osittainen sulkeutu
minen Puolan liityttyä EU:hun. Kommunismin kaatumisesta lähtien raja on 
ollut melko avoin ja maiden välillä on ollut viisumivapaus.

Ukrainan kysymys on monin tavoin ollut kietoutunut modernisaatioon ja 
kysymykseen yhteiskuntaluokkien välisistä suhteista. 1800-luvun alussa vain 
Venäjä ja Puola vaikuttivat varteenotettavilta kiistakumppaneilta kamppailus
sa alueen hallinnasta, mutta sääty-yhteiskunnan mureneminen ja koulutusta
son nousu tekivät sittemmin ukrainalaisuudesta varteenotettavan vaihtoeh
don. Monikansallisista imperiumeista kansallisvaltioon kuljettua matkaa ei 
kuitenkaan ole mahdollista selittää pelkästään talouteen tai yhteiskuntaraken
teeseen liittyvillä seikoilla. Vaikka syntyneet kansalliset kertomukset alueen 
historiasta sisältävät yksipuolisia tulkintoja, ne kaikki pohjautuvat osin histori
allisiin tosiasioihin. Menneisyyden vuoksi on vaikea ajatella Ukrainalle sellaista 
vaihtoehtoista kehitystietä, jossa jokin kolmesta kansallisesta mytologiasta olisi 
jäänyt kokonaan puuttumaan.

Ukrainan historiaan viimeisen 200 vuoden aikana vaikuttaneet nationalis
mit ovat pohjautuneet aiemmin olemassa olleisiin yhteisöihin ja niiden synnyt
tämiin etnisiin identiteetteihin: Puola-Liettuan aatelisvaltioon, kasakoiden au
tonomisiin alueisiin osassa Ukrainaa, Kiovan Riisiin ja osassa maata 1600-lu- 
vulta vaikuttaneeseen Ukrainan ja Venäjän vakioyhteyteen. Olemassa olleet 
identiteetit myös asettavat rajat nationalismien leviämiselle. Roomalaiskatoli
sen ja ortodoksisen kirkon välinen rajalinja haittasi nimenomaan nationalis
min syntyvaiheessa puolalaisen identiteetin menestymisen mahdollisuuksia 
ortodoksisen väestön parissa. Sittemmin tehdyt valinnat ja konfliktin kuluessa 
muodostuneet ajatusrakennelmat ovat asettaneet uusia rajoja alueen asukkai
den käytettävissä oleville vaihtoehdoille. Itä-Ukrainassa syntyneen kansallisen 
mytologian omaksuminen maan länsiosassa esti puolalaisuutta leviämästä 
merkittävästi edes kreikkalaiskatolisessa rahvaassa. Se loi pohjan Itä- ja Länsi-



Ukrainan väliselle vakioyhteydelle ja edisti samalla puolalais-ukrainalaisen 
konfliktin syntymistä. Länsi-Ukrainan liittyminen mukaan ukrainalaiseen 
kansalliseen hankkeeseen myös voimisti ukrainalaisuutta maan itäosassa ja pa
ransi sen mahdollisuuksia kilpailla venäläisyyttä vastaan.

Tämä lopputulos oli tuskin historiallisesti välttämätön, mutta nykyään se 
puolestaan rajaa Ukrainan mahdollisuuksia. Venäläisvaikuluksen voimakkuu
desta huolimatta on hyvin vaikea ajatella, että Ukraina ja Venäjä voisivat yhdis
tyä ilman avoimen konfliktin puhkeamista.

Jotta kansalliset myytit eivät pääse tulevaisuudessa aiheuttamaan ongelmia, 
näiden kolmen maan välisten rajojen pitäisi olla mahdollisimman avoimia. 
Yksi ratkaisu tähän voisi olla kaivaa esiin Kyrilloksen ja Mctodioksen Seuran 
esittämä panslavistisen liittovaltion malli ja soveltaa sitä uuteen tilanteeseen. 
Sekä Ukraina että Venäjä pitäisi huolia mukaan Euroopan unioniin siinä ta
pauksessa, että ne itse sinne haluaisivat ja täyttäisivät jäsenyysehdot. Tämä 
täyttäisi Venäjän ja Ukrainan läheistä yhteyttä kaipaavien toiveet, ja toisaalta 
Ukrainan kuuluminen laajempaan kokonaisuuteen turvaisi sen erillisyyden 
Venäjästä. Ukraina on virallisesti ilmoittanut liittymishalukkuudestaan, joskin 
sen pyrkimykset jäsenyysehtojen täyttämiseksi ovat jääneet mitättömiksi.1

1 Tässä luvussa on käytetty scuraavaa kirjallisuutta: D’Anicri ym. 1999; Beauvois 1988; Hroch 
1985; Hrylsak 2000; Magocsi 1998; Miller 2000; Snyder 2003; Wilson 1996.
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HANNU JUUSOLA

Sionismi ja Israel -  
juutalaisten nationalismi
Juutalainen kansallisuusaate, sionismi, syntyi 1800-luvulla reaktiona yleiseen 
kansalliseen heräämiseen ja antisemitismin aiheuttamaan fyysiseen uhkaan. 
Sionismin pohjalle vuonna 1948 perustettu Israelin valtio on ollut yksi natio
nalismin historian mielenkiintoisimpia koekenttiä. Tuskin missään muussa 
nationalismin muodossa "keksityillä traditioilla” on ollut yhtä merkittävä ase
ma. Nykyinen Israel on esimerkki yhtenäisen nationalistisen ideologian pirs
toutumisesta kilpaileviksi subnationalismeiksi.

Euroopan juutalaisten asema muuttui ratkaisevasti valistusaatteista ja Ranskan 
suuresta vallankumouksesta (1789) alkaneen emansipaation johdosta, juuta
laisilla oli vanhastaan ollut oma itsehallinto vallitsevan kristillisen kulttuurin 
keskellä. Juutalaiset kokivat kuuluvansa kvasi-poliittiscen "Pyhään yhteisöön”, 
mikä erotti heidät kristitystä enemmistöstä. Sekä yksilön että ryhmän identi
teetti oli ensisijaisesti uskonnollinen. 1800-luvun kuluessa juutalaiset alettiin 
asteittain hyväksyä modernien valtioiden jäseniksi myös kansalaisina eikä enää 
vain juutalaisina. Länsi- ja Keski-Euroopassa uskonto ei enää itsestään selvästi 
rajannut juutalaisten koulutus- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Samalla tämä 
merkitsi vanhan itsehallinnon loppua: seurakuntaan ja juutalaisten yhteisöön



kuulumisesta tuli vapaaehtoista, ja yhteisöjen mahdollisuus soveltaa juutalaista 
uskonnollista lakia, hnlakhaa, katosi. Venäjän imperiumin alueella kehitys oli 
tosin paljon hitaampaa.

Yhteiskunnan mahdollisuuksien avautuminen toi juutalaisille samalla mo
nia uusia haasteita, joihin täytyi löytää vastaus. Annetut vastaukset vaikuttivat 
ratkaisevasti siihen, miten juutalaisuus tultiin ymmärtämään muuttuvissa olo
suhteissa. Yksi emansipaation keskeisistä seurauksista oli sekulaarin juutalai
sen identiteetin syntyminen, johon liittyi usein tietoinen pyrkimys assimiloitua 
ympäröiviin yhteiskuntiin. Saksassa syntynyt rcformijuutalaisuus tulkitsi juu
talaisuuden "pelkäksi” uskonnoksi, jolla ci ole yhteisöön liittyvää uskonnollista 
lakia. Tämä mahdollisti yksilöllisen ja julkisen identiteetin erottamisen toisis
taan. Näin moni saattoi kokea olevansa yhtä aikaa sekä esimerkiksi Ranskan 
uskollinen kansalainen että uskonnoltaan juutalainen. Sekularismin ja assimi
laation vastareaktioksi syntyi puolestaan juutalainen ortodoksia eli pyrkimys 
pitää kiinni uskonnollisesta identiteetistä ja juutalaisesta laista yhteisöä koossa
pitävinä voimina. (Avineri 1981.)

Yksi keskeisistä uusista haasteista 1800-luvun "getosta” vapautuneille juu
talaisuudelle oli nouseva kansallisuusaate. Tämä korostui sitä mukaa kuin na
tionalismi sai kansalliskiihkoisia ja kansallista eksklusiivisuutta korostavia piir
teitä. Tähän kehitykseen liittyi myös modernin, etnisen rasismin ja antisemitis
min synty. Juutalaisen suhde kristittyyn oli selvä, mutta mikä oli hänen suh
teensa vaikkapa ranskalaiseen tai saksalaiseen? Koska monet nationalistisista 
liikkeistä korostivat, että yhteinen historia, kieli, kulttuuri ja verenperintö yh
distävät kansaa, juutalaisten mahdollisuus assimiloitua uusien kansakuntien 
jäseniksi osoittautui huomattavasti ongelmallisemmaksi kuin 1800-luvun alun 
juutalaiset valistusaatteen, Heiskalan, kannattajat olivat uskoneet. Erityisen vai
keaa juutalaisten assimiloituminen oli Itä-Euroopassa, missä valtaosa maail
man juutalaisista asui. Tämä oli osasyy siihen, että miljoonia Itä- Euroopan 
juutalaisia muutti siirtolaisiksi Uuteen maailmaan 1800-luvun loppupuolelta 
alkaen. Pieni vähemmistö siirtolaisista -  ensimmäiset vuonna 1882 — muutti 
myös tuolloin osmani-imperiumiin kuuluneeseen Palestiinaan. Myöhemmäs
sä sionistisessa historiankirjoituksessa näiden siirtolaisten sanottiin olleen en
simmäinen sionistinen aliya eli muuttoaalto "Israelin maahan”, vaikka ensim-
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maisten siirtolaisten muutto ci johtunutkaan yhtenäisestä ideologisesta saati 
kansallisesta motivaatiosta.

Sionismi syntyi utopistiseksi nationalistiseksi ideologiaksi, joka pyrki tarjo
amaan ratkaisun toisaalta uusien aatteiden -erityisesti kansallisuusaatteen-ja 
juutalaisten muuttuvan aseman aiheuttamaan identiteettiongelmaan ja toi
saalta erityisesti antisemitismin aiheuttamaan fyysiseen uhkaan (ns. juutalais- 
kysymykscen). Alun perin se oli pienen sekularisoituneen juutalaisen intellek
tuellien joukon kannattama aate, monen muun kilpailevan aatevirtauksen jou
kossa. Sionismi joutuikin käymään vuosikymmenien kamppailun saavuttaak
seen yleisen hyväksynnän Euroopan juutalaisten parissa. On selvää, että an
tisemitismin vahvistuminen ensin Venäjän imperiumin alueella 1800-luvun 
loppupuolella ja sittemmin myös Länsi-Euroopassa vaikutti siihen, että sionis
mista tuli massaliike. Vastoin traditionaalista käsitystä sionismia ei kuitenkaan 
missään tapauksessa voi pitää pelkästään antisemitismin tuotteena vaan sionis
mi on ennen kaikkea juutalainen vastaus yleiseen kansalliseen "heräämiseen”. 
Samoin kuin monien muidenkin nationalististen liikkeiden historiassa ulkoi
nen uhka voimisti kansallistunnetta.

Juutalainen kansa ja uusi juutalainen

Sionismi määritteli juutalaisuuden radikaalisti uudelleen modernin nationalis
min käsitteillä. Sionismin mukaan juutalaiset olivat ja olivat aina olleet kansa, 
joka muiden kansojen tavoin oli oikeutettu omaan valtioon. Klassinen sionis
mi oli siten eräänlaista panjuutalaisuutta: merkittävistä kulttuurieroista sekä 
yhteisen asuinalueen ja kielen puutteesta huolimatta maailman kaikilla juuta
laisilla on vähintäänkin piilevä yhteinen kansallinen identiteetti. Sionismin 
keskeinen tavoite oli normaalius: juutalaisten tuli olla kansakunta kansakun
tien joukossa. Tämän tavoitteen toteutuessa juutalaiset hyväksyttäisiin muiden 
kansojen tavoin ja antisemitismi katoaisi. Liikkeen tärkeimpiin teoreetikkoihin 
kuulunut Leo Pinsker (1821-1891) julisti, että juutalaiset olisivat diasporassa 
väistämättä sorron kohteena. Aiemmin antisemitismin oli tyypillisesti selitetty 
johtuvan ihmisten takapajuisuudesta. Antisemitismi katoaisi koulutuksen ja 
yleisen kehityksen seurauksena. Pinskcrin mukaan antisemitismiä ei kuiten



kaan ollut mahdollista parantaa. Ainoastaan muuttoliike Euroopasta ja oman 
valtion perustaminen vapauttaisi juutalaiset jatkuvasta nöyryytyksestä. Koska 
juutalaisilla ci ollut omaa valtiota, he olivat varjoton kansa, eräänlaisia aaveita. 
Kun rcformijuutalaisuus pyrki ratkaisemaan antisemitismin ongelman assimi
loimalla juutalaiset yksilöinä eurooppalaisten valtioiden kansalaisiksi, sionismi 
pyrki periaatteessa samaan, mutta kollektiivisesti: juutalaisten tuli liittyä kan
sakuntien perheeseen muodostamalla muiden kansojen tavoin itsenäisen val
tion.

Useimmat varhaiset sionistit olivat territorialisteja: olennaista oli itsenäisen 
valtion olemassaolo eikä sen sijainti. Poliittisen sionistisen liikkeen perustaja 
Theodor Hcrzl harkitsi juutalaisen valtion sijainniksi muun muassa Argentii
naa ja brittien 1900-luvun alussa tarjoamaa Itä-Afrikan aluetta (ns. Uganda- 
tarjous). Palestiinaan hän suhtautui sen sijaan alun perin epäilevästi. Uganda- 
tarjouksen ympärillä käydyn kiistan jälkeen liikkeen painopiste siirtyi kuiten
kin "Siionin” ensisijaisuuden korostamiseen. Vain "muinaisen kotimaan” ja 
siihen liittyvien voimakkaiden uskonnollis-historiallisten symbolien ja mieli
kuvien käyttö saattoi saada Itä-Euroopan laajat massat vakuuttumaan sionis
min oikeutuksesta. Kiista sai monet territorialistit jättämään liikkeen.

Normaaliuden painotus ja ajatus paluusta Siioniin johtivat myös siihen, 
että sionismista tuli kapina diasporan epänormaaleiksi katsottuja taloudellisia 
ja sosiaalisia rakenteita vastaan. Juutalaisten oli luotava juutalainen proletari
aatti ja suhde maahan. Erityisesti maataviljelevän kansanmiehen romanttinen 
ihannointi oli tietysti yleistä eri kansallisissa liikkeissä, mutta juutalaisessa kult
tuurissa, jossa maan omistaminen oli ollut kiellettyä, se sai tavallistakin enem
män painoarvoa. Tavoitteena oli kokonaan uusi juutalainen, joka poikkeaisi 
ratkaisevasti diasporan ihmistyypistä. Oli luotava uusi "lihaksikas juutalai
nen”, joka ci enää kääntäisi toista poskeaan vainoajalle ja joka ottaisi kohtalon 
omiin käsiin. Tämä tarkoitti väistämättä myös sitä, että eräitä juutalaisuuden 
keskeisiä teologisia painotuksia vastaan oli ryhdyttävä kapinoimaan. Pitkän 
teologisen tradition mukaan juutalaisten tuli kuuliaisesti odottaa Messiasta ek- 
siilissä eikä pyrkiä itse vapauttamaan itseään. Sionismi korosti sen sijaan aktii
visuulta. "Meillä ei ole Messiasta, ryhtykäämme toimeen”, kuului yksi tunnet
tu iskulause. Ei ihme, että suurin osa ortodoksijuutalaisista piti sionismia har
haoppina. Vain pieni vähemmistö uskonnollisista juutalaisista suhtautui sio
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nismiin positiivisesti ennen holokaustia ja Israelin valtion syntyä. Senkin jäl
keen osa jyrkimmistä ortodokseista on pitänyt Israelia jopa "saatanallisena val
tiona” , jonka olemassaolo estää Messiaan saapumisen.

Sionistinen mytologia

Muiden kansallisten liikkeiden tavoin sionismi loi oman vahvasti idealisoidun 
historiakäsityksensä. Sionismi pyrittiin esittämään juutalaisten historian joh
donmukaisena jatkumona tai peräti sen väistämättömänä päätepisteenä. Kos
ka juutalaisilla ei ollut yhteistä asuinaluetta eikä yhteistä kieltä, yhteyttä luovan 
historiallisen narratiivin luominen oli sille vielä paljon tärkeämpää kuin mo
nille muille kansallisille liikkeille. Aivan kuin monen muunkin kansallisen liik
keen historiassa, nationalisesti eli tässä tapauksessa sionistisesti historiaa tulkit
sevat historioitsijat olivat runoilijoiden ja kirjailijoiden ohella näkyvästi muka
na luomassa uutta tulkintaa historiasta. Perinteinen teologinen tulkinta juuta
laisesta historiasta muutettiin sekulaariksi nationalistiseksi narratiiviksi. Vasta
kohtapari Erets Yisrael eli "Israelin maa” ja eksiili (galut) eli "pakkosiirlolai- 
suus” oli uudessa narratiivissa olennainen. Se, että vahvan arvolatauksen sisäl
tävää ”eksiili”-termiä suosittiin neutraalimman diasporan sijaan, ei suinkaan 
ollut sattumaa. Sionismin mukaan juutalaiset ovat kautta historian pyrkineet 
palaamaan ikiaikaiseen kotimaahan, josta roomalaiset heidät kerran karkotti
vat. Israelin maassa juutalaiset olivat raamatullisessa menneisyydessä muodos
taneet kansan. Aika kotimaan ulkopuolella oli merkinnyt juutalaisille jatkuvaa 
vainoa ja vierautta.

Juutalaiskysymyksestä tuli metahistoriallinen ilmiö: juutalaisten asema oli 
aina ollut ja tulisi aina olemaan sama. Eksiilin epänormaaleissa oloissa kansa 
muuttui "uskonnoksi”. Vain paluu kotimaahan mahdollistaisi juutalaisten fyy
sisen ja henkisen turvallisuuden. Vain siellä juutalainen kansa ja kulttuuri voisi 
todella kukoistaa. Israelin kansan ja Israelin maan välillä oli luonnollinen ja 
kiinteä yhteys. Muutto sinne merkitsisi "nousua” (aliya), muutto sieltä pois 
"laskua” (yerida). Kotimaa edusti terveyttä ja eksiili puolestaan sairautta. Eksii- 
lissä juutalainen oli parasiitti, mutta kotimaassaan hän olisi produktiivinen. 
Siellä hän saisi erämaankin kukkimaan. Muinaisen kotimaan valloitus ymmär



rettiin puolestaan sen ”pelastamiseksi”. Kun Israelin valtion synnyn jälkeen lu
kemattomille paikoille annettiin uudet heprealaiset nimet, kyseessä sanottiin 
olleen "nimien pelastaminen”. Juutalaisen uskonnon käsitteet sckularisoiliin 
nationalistisen kansalaisuskonnon palvelukseen. Erityisen keskeistä oli nimen
omaan juutalaisen messiaanisen tradition sekulaari tulkinta. Uskonnollinen 
pelastus muuttui sosiopoliittiseksi pelastumiseksi, joka toteutuisi, jos juutalai
set palaisivat kotimaahansa.

Sionismi poliittisena liikkeenä

Varhaisimmat sionistit vaikuttivat 1800-luvun puolenvälin jälkeen. Monien 
varhaisten sionistien kirjoituksissa yhtyvät käsitys siitä, että kansallisvaltio on 
ratkaisu antisemitismiin, ja romanttinen sosialistinen ulopismi. Esimerkiksi 
Moses Hess (1812-1875) unelmoi teoksessaan Roine und Jerusalem (1862) Pa
lestiinaan perustettavasta sosialistisesta mallivaltiosta. Juutalaista kansallista 
henkeä ilmentävä Jerusalem olisi uuden maailman "Rooma”. Aktiivinen po
liittinen liike sionismista tuli kuitenkin vasta vuosisadan lopulla erityisesti 
Theodor Herzlin (1860-1904) vaikutuksesta, (l.aquer 2003 11972).)

Vuonna 1896 Hcrzl julkaisi teoksen Der Judenstaat ("Juutalaisten valtio” ), 
josta tuli sionistisen liikkeen manifesti. Herzlin tavoittelema valtio oli valtio 
juutalaisille, ei siis juutalaisvaltio ideologisessa mielessä. Tämä uusi valtio olisi 
sekulaari ja demokraattinen saksankielinen valtio. Herzlin uupumattomasti 
markkinoiman poliittisen sionismin keskeisenä ideana oli perustaa juutalais
valtio diplomatian keinoin. Juutalaiskysymys oli Hcrzlillc poliittinen kysymys, 
johon täytyi löytää poliittinen ratkaisu. Hän ymmärsi, että poliittisena liikkee
nä sionismi oli aivan liian heikko saavuttaakseen tavoitteensa ilman kansainvä
listä tukea. Tämä johti siihen, että Herzl ja muut liikkeen johtajat alkoivat etsiä 
suurvalloilta tukea hankkeelleen. Ensimmäinen kansainvälinen sionistikong- 
ressi järjestettiin Baselissa vuonna 1897. Kaksikymmentä vuotta myöhemmin, 
marraskuussa 1917, Iso-Britannia antoi niin sanotun Balfour-julistuksen, josta 
tuli äärimmäisen tärkeä askel kohti itsenäisen sionistisen valtion perustamista. 
Julistuksessa Iso-Britannia sitoutui ainoastaan tukemaan Palestiinaan perus
tettavaa juutalaista "kansalliskotia”, mutta sionistisessa liikkeessä tämän tulkit-
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tiili tarkoittavan juutalaista valtiota, joka ulottuisi Jordanvirran molemmille 
puolille.

Poliittinen sionismi ei suinkaan ollut ainoa sionismin muoto. Alkuvaihees
sa sen ehkä pahin kilpailija oli kulttuurisionismiksi kutsuttu sionismin muoto. 
Liikkeen tärkein ideologi oli kirjailija Ahad ha-Am (Asher Ginsburg 1856— 
1927). Kulttuurisionismi pohjautui eurooppalaisen romanttisen nationalismin 
perinteisiin ja korosti voimakkaasti kansakunnan "henkeä”, joka ilmenisi eri
tyisesti kulttuurissa. Vaikka Ahad ha-Am muiden sionistien tavoin piti koti
maataan kansakunnan luontevana kasvualustana, itsenäinen valtio ei hänen 
mielestään ollut juutalaiskysymyksen ratkaisemisen tai kansallisen heräämisen 
välttämätön edellytys. Jos kotimaahan paluuta ei edeltänyt kulttuuris-henki- 
nen herääminen, pelkkä poliittinen ratkaisu olisi hyödytön. Myös juutalaisten 
"kulttuurikeskus” tai kulttuuriautonomia Palestiinassa voisi olla riittävä poliit
tinen pohja kansalliselle kehitykselle. Ahad ha-Am myös huomioi muita var
haisia sionisteja selvemmin, että Palestiina ci suinkaan ollut tyhjä ja että kaikki 
juutalaiset eivät ehkä muuttaisikaan juutalaiseen valtioon.

Juutalainen nationalismi Palestiinassa ennen Israelin valtiota

Eurooppalaisen nationalismin historiassa sionismi on erikoistapaus. 1800-Iu- 
vun kansallisen "heräämisen” taustalla oli yleensä jo olemassaoleva maa-alue, 
jonka vapauttamista tai yhdistämistä tavoiteltiin, ja yhteinen kieli, jolle kansal
linen identiteetti keskeisesti rakentui. Juutalaisilla ei ollut näistä kumpaakaan. 
Juutalaiset eivät myöskään olleet enemmistönä missään maassa. Päinvastoin 
kuin muista eurooppalaisista 1800-luvun kansallisista liikkeistä sionismista ke
hittyi siirtolaisliike. Samalla kun se edusti myöhäistä versiota 1800-luvun eu
rooppalaisesta nationalismista, se edusti myös 1800-luvun eurooppalaista ko
lonisaatiota. Koska muutto Palestiinaan tulkittiin oikeutetuksi paluuksi mui
naiseen kotimaahan, sionistit eivät varsinaisesti koskaan kokeneet olevansa eu
rooppalaisia kolonialisteja. Myöhemmin asenteeseen vaikutti luonnollisesti 
myös se, että Palestiinalla ei oikeastaan enää ollut vaihtoehtoja. Juuri niinä 
vuosina, jolloin nouseva fasismi pakotti suuret määrät juutalaisia pakosalle, 
Euroopan ja Amerikan valtiot tiukensivat pakolaispolitiikkaansa.



1880-luvulla alkaneen uuden juutalaisen siirtolaisuuden johdosta Palestii
naan syntyi vähitellen juutalainen yhteisö, joka tunnetaan nimellä uusi yishuv 
"siirtokunta”. Juutalaisten pyhissä kaupungeissa (Jerusalem, Hebron, Tiberi- 
asj asui jo ennen sionistista muuttoaaltoa jopa 20 000 juutalaisen yhteisö, joka 
poikkesi voimakkaasti uusien siirtolaisten muodostamasta yhteisöstä. Vanha 
yhteisö koostui pääosin uskonnollisista juutalaisista, jotka asuivat Pyhässä 
maassa nimenomaan keskittyäkseen täydellisesti Tooran opiskeluun. Yhteisö 
oli pitkälti riippuvainen ulkomaisten juutalaisyhteisöjen taloudellisesta tuesta. 
Koska Palestiinan perinteinen juutalaisyhteisö suhtautui juutalaiseen nationa
lismiin kielteisesti, vanhojen asukkaiden ja uusien siirtolaisten välit olivat usein 
kireät.

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Palestiinan alueesta muodostettiin 
Kansainliiton siunauksella Ison-Britannian hallitsema mandaatti. Käytännössä 
Palestiina oli Ison-Britannian kolonia. Kasvavan juutalaisen yhteisön onnistui 
rakentaa yhteisö, joka pyrki olemaan mahdollisimman irrallaan sekä brittihal
linnosta että Palestiinan arabeista. Käytännössä yhteisön turvallisuus oli toki 
paljolti riippuvainen briteistä. Samoin taloudelliset suhteet, muun muassa 
maanhankinta, sitoivat sen arabeihin. Yhteisö kuitenkin asennoitui todellisuu
teen ikään kuin kyse olisi ollut "juutalaisesta kuplasta”. Yishuvin muodostama 
poliittinen yhteisö ja sen arvot olivat keskeisessä asemassa tulevan Israelin val
tion kannalta.

Yishuv otti piiriinsä kaikki ne juutalaiset, jotka hyväksyivät uuden siirto- 
laisyhteisön sionistiset arvot. Tämä sulki väistämättä pyhien kaupunkien tradi
tionaaliset juutalaiset yishuvin ulkopuolelle. Vuosisadan ensimmäisinä vuosi
kymmeninä juutalaisyhteisö ja Palestiinan arabiyhteisö erkanivat ratkaisevasti 
toisistaan. Yhteisöjen erkaantumiseen vaikutti toki myös se, että niiden väliset 
väkivaltaisuudet lisääntyivät. Kysymys ei siis pelkästään ollut prosessista, jossa 
Yishuv sulki arabit ulkopuolelleen. Yishuvin ideologiassa "juutalaisen työn” 
käsite oli keskeinen. Käsitteellä tarkoitettiin sellaisten suljettujen työmarkki
noiden luomisia, jotka oli tarkoitettu vain juutalaisille. Tätä perusteltiin sosia
listiseen ideologiaan perustuvalla haluttomuudella alistaa ja kolonisoida arabi- 
väestöä. Todellisuudessa ideologian syntyyn vaikuttivat lähinnä käytännön 
syyt: vain työmarkkinoita säätelemällä oli mahdollista taata uusien siirtolaisten 
työllistyminen (Ram 1999). Vaikka juutalaiset työmarkkinat eivät käytännössä
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täysin toteutuneetkaan, niillä oli tärkeä merkitys pyrittäessä luomaan etnisesti 
homogeenista ja yhtenäistä yhteiskuntaa.

Yishuvin kollektiivi-identiteetissä keskeistä oli maata viljelevien pioneerien 
ja heidän kollektiivisten yhteisöjensä (kibbutsit ja moshavit) ihannoiminen. 
Maatyölle ja yhteisön puolustamiselle kaikkensa antavat kibbutsien jäsenet oli
vat yhteisön arvoasteikon huipulla, vaikka kaupunkien porvaristo oli paljon 
keskeisemmässä asemassa yhteisön taloudellisen todellisuuden kannalta. Maa
ta viljelevät pioneerit luottivat vain omaan voimaansa: he olivat sionistisia 
työnsankarcita. Heistä muodostui idealisoitu israelilainen snbra (Istibar), pin
nalta kova ja karkea, mutta sisältä pehmeä ja hellä. Vaikka periaatteessa kaikilla 
maailman juutalaisilla oli oikeus palata kotiin -  koko brittien hallitsemaan Pa
lestiinaan -  mieluimmin siirtolaisiksi otettiin uhrivalmiita nuoria naisia ja 
miehiä.

Yhteisö koki olevansa Raamatun israelilaisten suora perillinen. Jo tässä vai
heessa heprealaisesta Raamatusta tuli juutalaisen nationalismin peruskirja ja 
legitimiteetin lähde. Diasporan uskonnollisessa kulttuurissa Talmud oli ollut
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keskeisessä asemassa. Olemassaolostaan taisteleva yishuv tarvitsi esikuvikseen 
Mooseksen ja Davidin kaltaisia vahvoja juutalaisia. Erityisesti maan muinaises
ta valloituksesta kertovat traditiot (Joosuan kirja) ja Davidin ja Salomon ”suur- 
valta-aika” nostettiin esille. Haluun palata raamatulliseen suuruuden aikaan 
liittyy myös se, että heprea tietoisesti kohotettiin yhteisön kieleksi enemmistön 
puhuman jiddishin sijaan. Heprea ilmensi voimaa ja itsenäisyyttä, kun taas 
jiddish ilmensi alistuvaa diaspora-kulttuuria. Tärkeää oli myös se, että uusi na
tionalismi tarvitsi kielen, joka liittyi kaikkien juutalaisten yhtenäisyyden ai
kaan.

Raamatullisen perinteen ohella eräät muutkin juutalaisen historian tradi
tiot saivat merkittävän aseman sionistisessa narratiivissa. Esimerkiksi histori
oitsija Josephukscn kertomus Masadan linnoituksen puolustajista, jotka mie
luummin surmasivat itsensä kuin antautuivat roomalaisille (63 jKr.), nousi 
tärkeään asemaan. Koska juutalaisuus kieltää itsemurhan, tarinalla oli ollut vä
häinen merkitys vanhassa uskonnollisessa kulttuurissa. Yishuvin maailmassa 
Masadan puolustajista tuli sen sijaan uuden juutalaisen tärkeitä esikuvia. Vuo
sikymmenien ajan Israelin armeijan sotilaat vannoivat sotilasvalan juuri Masa
dan linnoituksella. (Masada-myytistä ks. Liebman & Don-Yehiya 1983.)

Vasemmistosionismi ja oikeistosionismi

Vaikka sionismi ja pyrkimys asuttaa Israelin maa yhdistivät yishuvia, se ei suin
kaan ollut ideologisesti yhtenäinen. Tärkeimmäksi ideologiseksi jaoksi tuli va- 
semmistosionismin ja revisionistisen oikeistosionismin välinen jako. Yishuvis- 
sa ja nuoressa Israelin valtiossa vaikutti myös uskonnollisen sionismin traditio, 
mutta sillä oli vain pieni rooli aina kuuden päivän sotaan asti.

Vasemmistosionismi, jonka keskeinen perillinen on Israelia vuosikymme
niä johtanut työväenpuolue (Avoda), pyrki luomaan sosialistisen ideaalivalti
on. Yhteiskunnan tuli perustua sosiaaliseen tasa-arvoon, oikeudenmukaisuu
teen ja ruumiillisen työn keskeiseen asemaan. Tasa-arvon ideologiaan kuului, 
että arabien oli mahdollista liittyä tähän yhteisöön, mutta ainoastaan yksilöinä, 
jotka eivät vaikuta yhteisön pohjimmaiseen luonteeseen. Vaikka juutalaisuus 
määriteltiin kansaksi, arabien ja myöhemmin palestiinalaisten kansallinen
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luonne torjuttiin. Jotta arabeilla voisi olla juutalaisiin nähden tasa-arvoinen 
asema valtiossa, jonka piti ehdottomasti olla sionistinen, oli tärkeää, että juu
talaiset olivat enemmistönä. Vasemmistosionistisellc nationalismille juutalai
nen valtio on ensisijaisesti tarkoittanut juutalaisenemmistöistä valtiota. Kes
keinen ristiriita liikkeen sisällä oli se, että se oli toisaalta sitoutunut sosialismin 
internationalistisiin ideaaleihin, kuten luokkataisteluun, mutta toisaalta kan
natti eksklusiivista juutalaista nationalismia. Vasemmistosionismin tarjoaman 
vastauksen mukaan luokkasolidaarisuus ja kansallinen lojaalisuus täydentävät 
toinen toistaan. Israelin maan työväenluokalla oli erityinen nationalistinen 
tehtävä.

Revisionistisen liikkeen perusti Vladimir Jabotinsky (1880-1940) 1920-lu- 
vun puolessavälissä. Jabotinsky on useimpien nyky-lsraelin oikeistopuoluei
den henkinen isä. Revisionismille juutalaisen valtion perustaminen ei merkin
nyt pelkästään juutalaiskysymyksen ratkaisua vaan kysymyksessä oli pyhä teh
tävä, joka tähtäsi "Israelin kuningaskunnan” palauttamiseen. Revisionistit vas
tustivat jyrkästi sionismin liittämistä minkään muun ideologian, varsinkaan 
sosialismin, arvoihin. Revisionismin keskeinen arvo oli ehdoton sitoutuminen 
koko raamatulliseen Israelin maahan. Yhdessä runossaan Jabotinsky julisti: 
"Jordanvirralla on kaksi rantaa; toinen on meidän ja toinen myös.” Liike ei tä
män vuoksi koskaan voinut hyväksyä sitä, että maa jaettaisiin arabien kesken. 
Revisionismin suhtautuminen juutalaiseen uskontoon oli myös huomattavasti 
positiivisempi kuin lähtökohdiltaan sekulaarin vasemmistosionismin.

Nationalismi Israelissa

Israelin valtio julistautui itsenäiseksi toukokuussa 1948. Sen syntymää varjos
tivat jo marraskuussa 1947 alkanut Palestiinan arabien ja juutalaisten sisällis
sota ja sitä seurannut ensimmäinen Israelin ja arabimaiden välinen sota 
(15.5.1948-7.1.1949). Israel selvisi voittajana kummastakin, mikä vaikutti rat
kaisevasti sen itsetuntoon ja sisäiseen yhtenäisyyteen. Israel perusteltiin sionis
tisille ideaaleille ja yishuvin aikana vakiintuneille poliit tisille rakenteille. Vaikka 
suurin osa Israelin asukkaista oli lähtöisin maista, joissa demokraattisia tradi-



tioita ei ollut, Israel onnistui vakiinnuttamaan perusteiltaan demokraattiset ra
kenteet.

Israelista ei kuitenkaan monessa suhteessa tullut sellaista valtiota kuin var
haiset sionistit olivat unelmoineet. Holokausti tuhosi miljoonia Euroopan juu
talaisia eli ashkenaseja, juuri niitä, joita valtion kansalaisiksi oli ensisijaisesti 
ajateltu. Sen sijaan uuden valtion ensimmäisen vuosikymmenen aikana sinne 
muutti suuret määrät juutalaisia Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan maista.

Vuoteen 1954 mennessä Israelin väkiluku lähes kaksinkertaistui. Itämaiden 
juutalaiset (sefardit tai mizrahim) eivät koskaan olleet käyneet läpi sellaista mo
dernisoitumista, joka oli ollut tyypillistä Euroopassa. Myöskään sionismilla ei 
ollut heille keskeistä ideologista merkitystä. Heille muutto Israeliin merkitsi pi
kemminkin muuttoa Pyhään maahan. Toinen tulevaisuuden kannalta ratkai
seva seikka oli se, että sodan jälkeen uuden valtion kansalaisiksi tuli noin 
150 000 arabia. Näin viidennes israelilaisista oli sellaisia, jotka olivat tahtomat
taan joutuneet arvoiltaan ja ideologialtaan vieraan valtion kansalaisiksi. Laajaa 
arabivähemmistöä ei ole koskaan pyritty vakavissaan integroimaan yhteiskun
taan.

Sionistisen tradition pohjalta uusi valtio samaisti juutalaisuuden ja israeli- 
laisuuden. Henkilökorttcihin Israelin juutalaisten kansallisuudeksi (lc'om) tuli 
juutalainen. Israelilaisuus oli ja on mahdollista ainoastaan kansalaisuutena 
(ezrahut). Ajatus siitä, että Israel on maailman kaikkien juutalaisten valtio, lii
tettiin vuoden 1950 paluulakiin, joka takasi maailman jokaiselle juutalaiselle 
oikeuden saada Israelin kansalaisuus. Israelin ensimmäiset johtajat pitivät sio- 
nisteina ainoastaan niitä juutalaisia, jotka olivat valmiita muuttamaan Israe
liin. Tuolloin vielä uskottiin yleisesti diasporan vähittäiseen katoamiseen. Eri
tyisesti amerikanjuutalaisten haluttomuus muuttaa Israeliin pakotti heidät 
muuttamaan kantojaan, sillä ulkopuolinen tuki oli -  vastoin sionistisia tavoit
teita -  edelleen välttämätöntä.

Yksi uuden valtion identiteetin rakenteellisista anomalioista oli se, että juu
talaisten kansalaisuus perustui etniseen periaatteeseen (jussanguinis), kun taas 
arabien kansalaisuus perustui vastakkaiseen liberaalis-territoriaalisccn periaat
teen (jus solis). Kansalaisuuden saivat ne arabit, jotka sattuivat jäämään Israelin 
valtion alueelle. Juutalaisten osalta paluuoikeus Israeliin ylitti kaksituhatta
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vuotta. (Ks. Dovvty 1998.) Kahden erilaisen kansaiaisuuskäsityksen välisestä 
ristiriidasta tuli yksi suurista ongelmista.

Sionismin keskeisiä ideoita oli ollut kapina diasporan uskonnollista kult
tuuria vastaan. Israelin johtajat kuitenkin hyväksyivät pääministeri David Ben- 
Gurionin (1886—1973) johdolla juutalaisen uskonnon ja uskonnollisten aukto
riteettien vahvan roolin valtion perusteissa. Ensinnäkin kansallisuus sai vah
vasti uskonnollisen luonteen: uskonnollisen lain (halakha) mukaisesti myös 
kääntyminen juutalaisuuteen, etnisen taustan ohella, mahdollisti kansalaisuu
den saamisen. Valtion juutalaisuutta vahvistettiin symbolistisesti siten, että 
juutalaisen uskonnon symboleista tehtiin valtion symboleja. Uskonnollisen 
johdon kanssa tehtiin myös epävirallinen valtiosopimus (ns. status quo -sopi
mus), jonka mukaisesti valtion tuli eräiden tärkeiden periaatteiden osalta nou
dattaa halakhaa. Juutalaisten kauppoja esimerkiksi kiellettiin myymästä mi
tään hapanta pääsiäisen aikaan. Myös perhelaki jätettiin uskonnollisten tuo
mioistuimien toimivaltaan. Avioliittoja -ero ovat siis juutalaiselle mahdollisia 
vain juutalaisen uskonnollisen tuomioistuimen edessä ja uskonnollisen lain 
säädösten mukaisesti, eikä siviilivihkimismahdollisuutta ole. Kaiken kaikkiaan 
kysymyksessä oli kompromissien sarja, johon vaikutti pakottava tarve löytää 
kansallinen eheys. Vastaavasti uskonnollinen vähemmistö hyväksyi sen, että 
sekulaarilla lainsäädännöllä oli hallitseva asema useimmilla lain osa-alueilla. 
Tehdyt kompromissit todistavat myös vasemmistosionismin radikaalin us
konnonvastaisen asenteen vähittäisestä lieventymisestä.

"Uuden Siionin” ensimmäisinä vuosikymmeninä nähtiin tietoisesti paljon 
vaivaa uuden israelilaisen nationalismin synnyttämiseksi. Uusi kansallinen 
identiteetti pohjautui yishuvin kollektiivi-identiteettiin, mutta myös perintei
nen juutalaisuus —kuten edellä on jo esitetty-antoi sille eräitä piirteitä. Israeli
lainen nationalismi hahmotettiin sulatusuuni-ideologiaksi, joka luo kaikista 
eripuolilta maailmaa tulleista siirtolaisista uuden israelilaisen. Todellisuudessa 
Israelin ensimmäisiä vuosikymmeniä sävytti työväenpuoluelaisen vasemmis
tosionismin pyrkimys luoda hegemonista kulttuuria. Tähän kuului tärkeänä 
elementtinä ei-eurooppalaisten juutalaisten länsimaistaminen. (Ks. Kimmer- 
ling 2001.) ”Arabi-juutalaisten” pelättiin itämaistavan Israelin ja uhkaavan 
yishuvin luomaa tasa-arvoista kulttuuria.

Koska uskonto oli tärkeä osa sefardijuutalaisten identiteettiä, vastaanotto-



keskuksissa lapsilta kiellettiin rukoiluja pään peittäminen kipuilu. Ideaali-isra- 
elilainen oli yhtä kuin yishuvin aikainen curoopanjuutalainen siirtolainen, 
joka uskoi sosialistisiin arvoihin. Kansalaisuskonnossa armeija ja muut vahvan 
valtion symbolit nostettiin keskeisiksi. Armeijan keskeisyyttä vahvisti kollektii
vi-identiteettiin kuulunut kokemus siitä, että Israel on maa, joka ”asuu yksin”. 
Tähän vaikuttivat sekä holokausti että arabeja vastaan käydyn konfliktin ikui
seksi katsottu luonne. Myös sekulaaristi tulkittu Raamattu ja Israelin mennei
syyttä paljastava arkeologia saivat merkittävän aseman. On kuvaavaa, että ei- 
uskonnollinen pääministeri David Ben-Gurion johti kodissaan laajaa huomio
ta saaneita raamattutunteja, joihin poliittiseen ja intellektuaaliseen eliittiin 
kuuluneita kutsuttiin.

Uusi sionismi

Se, että Israelin valtio perustettiin Palestiinan rannikolle eikä uskonnollisesti 
merkittävälle ylängölle (Juudea ja Samaria), vaikutti esimerkiksi Baruch Kim- 
merlingin mukaan (2001) siihen, että sekulaarin vasemmistosionismin onnis
tui saada hallitseva asema Israelin ensimmäisinä vuosikymmeninä. Maan hen
kinen ilmapiiri muuttui olennaisesti, kun juutalaisten pyhät paikat Itä-Jcrusa- 
lemissa ja Jordanjoen länsirannalla siirtyivät Israelin hallintaan vuoden 1967 
kuuden päivän sodassa. "Pyhän läheisyys” toi uudelleen esille sionistisen liik
keen historiassa vallinneen ristiriidan suhteessa koko Israelin maan hallinnan 
tärkeyteen. 1970-luvun kuluessa vasemmistosionismi menetti hegemonisen 
asemansa. Politiikassa selvin merkki tästä oli se, että revisionistista perinnettä 
edustanut Likkud-puoluc nousi ensimmäistä kertaa maan johtoon vuoden 
1977 vaaleissa.

1970-luvulla kehittynyttä sionistisen nationalismin muotoa kutsutaan ylei
sesti uudeksi sionismiksi tai neosionismiksi (ks. esim. Ram 2003). Sen keskei
simpiä edustajia ovat olleet sodassa valloitetuilla alueilla vaikuttava siirtokun- 
taliikeja niin sanottu kansallinen leiri, joka koostuu sekulaareista ja uskonnol
lisista kansallisista puolueista. 1970-luvulle saakka uskonnolliset sionistit olivat 
olleet marginaalinen ja varsin maltillinen ryhmä. Sittemmin siitä kehittyi radi
kaali uskonnollis-nationalistinen ryhmä, joka vuodesta 1977 lähtien on ollut
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tärkeä osa Likkudin johtamaa ryhmää (Sprinzak 1991).
Keskeisintä uudessa sionismissa oli revisionismista periytyvä koko raama

tullisen Israelin hallinnan painotus. Israel olisi sitä juutalaisempi ja sionisti- 
sempi, mitä suurempi osa Israelin maasta olisi sen hallinnassa. Suur-Israel oli 
juutalaisen nationalismin ydin, josta ci voinut tinkiä. Siirtokuntaliikkecssä tä
hän liitettiin voimakkaita messiaanisia tulkintoja: Israelin maan hallinta olisi 
välttämätön osa Israelin uskonnollista pelastumista. Kuuden päivän sodan jäl
keen Israeliin syntyi voimakas uskonnollinen nationalismi. Tämän nationalis
min arvot ja symbolit vaikuttivat laajemminkin kansalliseen ryhmään ja koko 
israelilaisen nationalismin painotuksiin. Sodassa valloitetusta Jerusalemin 
Länsi- eli Itkumuurista tuli uuden kansalaisuskonnon keskus, jossa armeijan 
eliittiyksiköt nyt vannoivat valansa. On selvää, että uusi sionismi merkitsi klas
sisen sionismin uskonnonvastaisen kapinan loppua. Kun Israelin valtio oli ol
lut vasemmistosionismin identiteetin ydin, uusi sionismi painotti uskonnollis
sävytteisen Israelin maan (Ercts Yisrael) asemaa identiteetin ja lojaalisuuden 
ytimenä. Työväenpuolueen pitkällä valtakaudella ulkopolitiikan ydin oli ollut 
valtion turvallisuuden takaaminen. Vuoden 1977 jälkeen Israelin politiikkaan 
tuli etnis-nationalistisia piirteitä: valloitettujen alueiden hallinta ei ollut pelkkä 
turvallisuuskysymys vaan päämäärä sinänsä (Sandler 1993).

Sionismin jälkeen?

Israelin viime vuosikymmenien kehitykselle on ollut tyypillistä kansallisen yh
tenäisyyden hajoaminen. Vasemmistosionismin ja sen kilpailijan uuden sio
nismin rinnalle on syntynyt uusia kollektiivi-identiteetin muotoja. Tämä on 
näkynyt siten, että kansallisessa politiikassa ei ole ollut selviä enemmistöjä.

Yksi keskeinen muutos on ollut se, että sefardit, eli Lähi-idästä ja Pohjois- 
Afrikasta tulleet juutalaistct, ovat nousseet vähäpätöisestä asemasta erityisesti 
Shas-puolueen myötä. Lyhyessä ajassa sefardi-etnisyyttä ja uskonnollisuutta 
korostavasta Shasista on tullut yksi maan tärkeimmistä puolueista. Sefardi- 
identiteetin ytimeen kuuluu tunne sorretusta asemasta suhteessa "sekulaariin 
eliittiin” ja vasemmistosionismiin. Kun sefarditaustainen ja sefardien tukema 
Moshe Katsav voitti Shimon Pcresin presidentinvaaleissa vuonna 2000, Peres



sanoi "juutalaisten voittaneen”. Lausuma kuvaa hyvin perinteisen sckulaarin 
sionistisen valtakulttuurin ja sefardien edustaman uskonnollissävytteisen ja 
itämaisen kulttuurin vastakkainasettelua.

Toinen vahvistunut identiteetti Israelissa on ultraortodoksia. Sen asenne 
on joko ei-sionistinen tai peräti antisionistinen. Runsaan syntyvyytensä ansios
ta entinen marginaaliryhmä on saanut paljon merkittävämmän aseman. Vielä 
15 vuotia sitten vain noin 7 % ala-asteen oppilaista kävi ultraortodoksista kou
lua. Tällä hetkellä ultraortodoksien kouluissa on jo lähes 25 % lapsista. Lähes 
kaikki sionismin perinteiset arvot ovat vieraita ultraortodokseillc, joiden tavoi
te on uskonnolliseen lakiin pohjautuva Toora-valtio. Kolmas merkittävä uusi 
kollektiivi-identiteetti on venäläisyys. Kylmän sodan jälkeisinä vuosina Israe
liin muutti entisen Neuvostoliiton alueelta noin miljoona uutta siirtolaista. 
Uusi ryhmä on halunnut korostaa identiteettiään erityisesti säilyttämällä kie
lensä. Kaikki aikaisemmat siirtolaisryhmät assimiloituivat kielellisesti melko 
nopeasti, mutta uudet venäläiset siirtolaiset eivät.

Viimeisten parin vuosikymmenen kuluessa israelilaisen älymystön keskuu
dessa on syntynyt myös postsionismiksi kutsuttu aatevirtaus (ks. Silberstein 
1999). Postsionismi on ollut kriittinen sionismin luomia "historiallisia myytte
jä” kohtaan ja korostanut sitä, että sionismi on vaikuttanut kielteisesti sekä Pa
lestiinan arabeihin että sefardeihin. Postsionismiin on kuulunut pyrkimys luo
da uusi, sionismin jälkeinen kansallinen identiteetti. Tämä identiteetti perus
tuisi liberaaliin ideaan siitä, että Israel on kaikkien kansalaistensa valtio eikä 
enää pelkästään kaikki juutalaiset kuvitteellisesti yhdistävä juutalaisvaltio. Yksi 
postsionismin heijastumia on ollut "olen israelilainen” -liike. Sen tavoitteena 
on ollut korvata "juutalaisuus” "israelilaisuudella”. Tämä kansallinen identi
teetti sulkisi sisälleen myös Israelin palestiinalaiset.
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JAAKKO HAMEEN-ANTTILA

Kieli vai uskonto -  
arabinationalismi ja islam
Arabinationalismilla on pitkät historialliset juuret mutta myös varteenotettava 
kilpailija. Arabialaisen yhteiskunnan identiteetissä uskonnolla on tärkeä ase
ma: arabien valtakunta oli aluksi myös islamin valtakunta, ja vaikka islamilai
nen maailma hajaantui jo 700-luvulla useaksi valtioksi ja samalla islamilainen 
maailma levisi pitkälle yli arabialaisten kielirajojen, tietynlainen illusorinen kä
sitys arabimaailman ja islamilaisen maailman yhteneväisyydestä ja samalla 
tämän maailman sisäisestä ykseydestä jäi elämään nykypäiviin asti.

Arabiyhteisön synty

Historiallisesti Arabian niemimaalla syntyi ilmeisesti 500-luvulla käsitys siitä, 
että arabit olivat erillinen yhteisöjä "kansakunta”; ainakin kiclitermi, 'am lii yya 
"arabiankieli”, tuli jo tuolloin käyttöön ja muutkin merkit viittaisivat siihen, 
että niemimaan heimoilla oli käsitys perustavasta talousrajat ylittävästä yh
teenkuuluvuudestaan: niin beduiinit kuin kaupunkien ja keitaittenkin asujat 
kuuluivat ’arabiyyan piiriin. Kieli muodosti kansallisuuden perustan.



Islamin uskonnon syntyminen ja Arabian niemimaan nopea islamilaista
minen 600-luvun alkupuolella aiheuttivat sen, että käsitteet arabi ja muslimi 
ruvettiin mieltämään ainakin pääpiirteiltään samansisältöisiksi niin yhteisön 
sisällä kuin sen ulkopuolellakin. Näin esimerkiksi juuri Arabian niemimaan 
keskeiset alueet olivat ainoita, joista toisuskoiset pyrittiin ajamaan pois: Ara
bian niemimaa oli islamin ydinaluetta, mutta myöhemmin valloitetuille Lähi- 
idän ja Pohjois-Afrikan alueille juutalaisen ja kristityn väestön annettiin va
paasti jäädä asumaan. Ainoat ryhmät, joita Arabian niemimaan ulkopuolella 
painostettiin kääntymään islamiin, olivat Syyrian ja Irakin alueen kristityt ara- 
biheimot, mikä osoittaa selvästi, kuinka läheinen yhteys "arabilla” ja "musli
milla” oli islamin varhaisvaiheissa. Samalla tavalla ulkopuoliset aikalaistarkkai- 
lijat käyttivät käsitteitä arabit (usein tosin arabien raamatulliseen kantaäitiin, 
Haagariin viittaavalla termillä hagariitit) ja muslimit käytännössä synonyymei
nä. Kun valloitettujen alueiden alkuperäisväestö myöhemmin 700-luvulta al
kaen arabialaistin mutta säilytti silti uskontonsa, syntyi tilanne, jossa kieli ja us
konto eivät enää täysin korreloineetkaan: huomattava osa esimerkiksi Palestii
nan, Libanonin ja Egyptin arabeista oli ja on kristittyjä.

Varhainen islamilainen yhteisö tunsi hyvin vahvaa yhteenkuuluvuutta. 
Muodostui käsite imuna, "(islamilainen) uskonyhteisö”, joka keskiajalla pit
kälti korvasi kansallisuuskäsitteen ja joka on yhä keskeinen islamilaisten kan
sojen identiteetin muodostumista kuvattaessa. Uinutaan kuuluivat ja kuuluvat 
yhä periaatteessa kaikki muslimit, ja käsitteellä on edelleen tiettyä reaalista 
merkitystä: islamilaisen uskonyhteisön koheesio on huomattavasti vahvempi 
kuin esimerkiksi kristikunnan ja muistuttaa enemmän juutalaisten tuntemaa 
keskinäistä, kielelliset ja kansalliset rajat ylittävää yhteenkuuluvuutta. Uituna 
on myös supraterritoriaalinen, maantieteelliset rajat ylittävä käsite: sen ydin on 
tietysti islamin maissa, mutta myös muualla asuvat muslimit kuuluvat sen pii
riin.

Toisaalta on selvä, ettei innnmn merkitystä tule myöskään liioitella: erilaiset 
muut yhdistävät siteet (kieli, kulttuuri, asuinpaikka) ovat usein käytännössä 
uskonnollista yhteenkuuluvuutta merkityksellisempiä. Huomautettakoon kui
tenkin vielä, että keskiajalla käsitettä imuna käytettiin myös kansakunnasta 
yleensä, mikä osoittaa uskonnon ja kansallisuuden läheistä yhteenkuuluvuutta: 
yhtenäisen väestöryhmän ajateltiin periaatteessa olevan ryhmä, joka jakaa sa
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man kielen, kansallisuuden ja uskonnon, jolloin käsitteet uskontokunta ja kan
sakunta olivat pohjimmiltaan samamerkityksisiä.

Jo keskiajalla kielellinen ja etninen tausta oli yhtä lailla merkityksellinen. 
Islamilainen yhteiskunta oli aluksi täysin arabien vallassa: umaijadidynastian 
(661-750) hallitsemaa imperiumia onkin keskiajan historiankirjoituksessa 
kutsuttu arabialaiseksi kuningaskunnaksi. Islamilainen yläluokka oli tänä aika
na kielellisesti, etnisesti ja kulttuuritaustaltaan arabialainen.

700-luvun loppupuolella käytiin taistelu, jonka myötä käsitteet muslimi ja 
arabi erkanivat ainakin osittain. Niin sanottu s/uM/in/yrt-kansallisuusliike kat
soi kaikkien muslimien olevan tasa-arvoisia ja kielen ja ennen muuta etnisyy
den olevan toissijaisia: uskonto ja imperiumin "kansalaisuus” eroteltiin etni
sestä taustasta ja puhtaan arabialaisuuden vaatimus tulkittiin kansalliskiihkok
si (ta’assub). Tämä ajattelu ennakoi jollakin tapaa 1800-ja 1900-lukujen panis- 
lamismia, joskin sliu’iibiyya-\iikkeen lähtökohtana oli nimenomaan arabien 
ylivallan vastustaminen eikä niinkään islamin yhteisön yhteenkuuluvuuden 
korostaminen kuten panislamisteilla.

Toisaalta samaan aikaan kieli ja etnisyys sekoittuivat. Suuri osa islamin val
loittamista alueista arabialaistin; nykyinen arabimaailma koostuu alueista, joil
la aikaisemmin puhuttiin aramean eri muotoja, koplia ja berberikieliä. Ny
kyään nämä kielet ovat vähemmistökielinä ja kopti on kuollut kokonaan. Näin 
keskiajan maailmassa kieli ja uskonto yhä edelleen jossain määrin samaistet
tiin, ja aluksi vain persialaiset olivat merkittävä kielellinen poikkeus. Vasta 
oikeastaan 1200-luvun jälkeen muiden kielten puhujat alkoivat muuttaa arabi
an ja islamin samaistumiseen johtanutta tilannetta: turkkilaiset kansat saivat 
valtaa Lähi-idässä, ja vuosisatojen mittaan islam levisi kauemmas itään alueille, 
jotka eivät ole koskaan olleet arabiaa puhuvien hallitsijoiden vallassa.

Arabialaisuuden ja islamilaisuuden pitkä samaistuminen varhaishistorian 
aikana on osaltaan helpottanut nationalismin ja uskonnon liittymistä toisiinsa 
myös nykyään: kansallinen ja uskonnollinen suuri menneisyys ovat vain saman 
ilmiön eri puolia, siinä missä vaikkapa saksalainen nationalismi on ammenta
nut germaaniheimojen pakanallisesta menneisyydestä ja näin joutunut erotta
maan toisaalta kielen ja kansallisuuden ja toisaalta uskonnon toisistaan.

Toinen samanaikainen kielellinen muutos tapahtui arabiankielen sisällä. 
Niemimaalta 600-luvulla valloitusten mukana tullut kielityyppi sai vaikutteita



substraattikielistä, ja eri alueille muodostui erilaisia puhuttuja murteita. Myö
hemmin tähän toivat oman lisänsä vielä beduiiniheimojen vaeltelut. Beduiinit 
puhuvat yleisesti ottaen erityyppisiä murteita kuin sedentaarinen väestö, ja 
näin yhden maantieteellisen alueen sisällä saattaa esiintyä huomattavia kielel
lisiä variaatioita. Ne noudattavat ensisijaisesti elinkeinorajoja, kuitenkin niin, 
että beduiinitaustainen, paikoilleen asettunut väestö pyrkii säilyttämään mur- 
retyyppinsä useiden sukupolvien tai jopa vuosisatojen ajan, kuten on käynyt 
esimerkiksi nyky-Irakissa: valtaosa maan väestöstä puhuu beduiinityyppistä 
murretta historiallisen taustansa takia. Vaikka kirjakieli on koko arabimaail
maa yhdistävä seikka, ja arabimaailma on vähemmistökieliä lukuun ottamatta 
näennäisesti kielellisesti yhtenäinen, puhekielessä on huomattavaa variaatiota. 
Tämä variaatio toisaalta erottaa samalla alueella asuvia väestöryhmiä toisis
taan mutta toisaalta saattaa yhdistää eri alueilla asuvia ryhmiä vastaavasti toi
siinsa.

Historiallisten seikkojen vuoksi arabien yhteiskunnallisesta lojaalisuudesta 
kilpailee kolme tasoa: territoriaalivaltio, arabikansakunta ja kieli- ja kansalli
suusrajat ylittävä, uskontoon perustuva lunnin. Beduiiniyhteisöissä neljänneksi 
tasoksi olisi vielä liitettävä heimo, mutta tämä taso on menettänyt merkitystään 
1900-luvun loppupuolelta alkaen, vaikka se on yhä säilynyt huomionarvoisena 
tekijänä eräissä maissa, kuten Irakissa.

Kansallisvaltioiden synty

Arabimaailma ei ole käynyt läpi sellaista kansallisvaltioitten muodostumista 
kuin Eurooppa, missä juuri valtiomuodostus oli yksi nationalististen ideologi
oiden olennainen pyrkimys. Arabimaat kuuluivat keskiajalla eri kuningaskun
tiin, ja 1500-luvulta lähtien valtaosa niistä kuului Turkin sulttaanikuntaan. 
Turkkilaiset hallitsijat jakoivat alueensa maantieteellisesti hallinnollisiin yksik
köihin, jotka vain hyvin yleisluontoisesti olivat sisäisesti yhtenäisiä. Tätä maa
kuntajakoa keskeisempi oli kuitenkin maantieteellisistä tekijöistä riippumaton 
/mV/cf-järjestelmä, jossa osmanivaltion väestö jaettiin uskonnon perusteella 
neljään osaan (ortodokseihin, armenialaisiin, juutalaisiin ja muslimeihin), joil
la kullakin oli pääedustajanaan uskonnollinen johtaja (kahdella ensimmäisellä
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ryhmällä oma patriarkkansa, juutalaisilla päärabbi ja muslimeille shaikh al-is- 
läm, seyhtilislmit). Vasta 1800-luvun puolivälin jälkeen maallikotkin saivat 
äänensä paremmin kuuluviin omassa uskontoryhmässään, mutta inillct-jaon 
uskonnollinen perusta säilyi silti ennallaan. Iranissa tämänkaltainen jako on 
yhä edelleen ajankohtainen: parlamentissa on kiintiöpaikat juutalaisille, kristi
tyille ja zarathustralaisillc.

Osmanivaltiossa kansallistunne syntyi kunnolla 1800-luvun puolivälissä. 
Nuorosmanilainen liike (1856-1876) otti käyttöön käsitteen vvatan (valan) 
"isänmaa”, ja sen henkinen perillinen, nuorturkkilainen liike, johdatti Turkin 
vallankumouksen (1908) kautta kansallisvaltioksi (1923). Arabeista erityisesti 
egyptiläinen Rifä’a RäfT at-Tahtäwi (1801-1873) kehitti isänmaa-käsitettä ja 
vaikutti siilien, että sana ivatan irtautui historiallisesta merkityksestään "synty
mä-, kotipaikka” ja sai nationalistisen merkityksen. At-Tahtäwin edustama 
varhainen nationalismi erottautui jo jossain määrin uskonnosta ja monella ta
valla ennakoi myöhempää faraonismia.

Turkin kehityksen innoittamana 1800-luvun lopussa syntyi myös arabia
laista kansallistunnetta. Tällä kansallistunteella oli kahdet kasvot, mikä on säi
lynyt leimallisena myös myöhemmässä arabinationalismissa. Toisaalta kieli on 
katsottu määrääväksi seikaksi: arabinationalismi on arabiaa puhuvaa väestöä 
yhdistävä aate. Toisaalta jossain määrin keinotekoiset alueelliset yksiköt, val
tiot, ovat muodostaneet suppeamman, alueellisen nationalismin perustan.

Siirtomaakaudella nykyisten arabivaltioiden rajat piirrettiin monissa ta
pauksissa hyvin mielivaltaisesti, osittain noudattamalla turkkilaisia hallintopii
rejä. Näin syntyi tai synnytettiin valtioita, joissa sisäinen koherenssi oli vähäis
tä. Yksilön identiteetin määritteli uskonto, kieli ja jopa heimokin usein enem
män kuin valtio. Tämä tilanne on jättänyt jälkensä, jotka näkyvät vielä nyky
äänkin. Esimerkiksi Irakissa kieli ja etnisyys ovat kurdeille huomattavasti kes
keisempi koherenssia luova seikka kuin irakilaisuus, ja vastaavasti hyvin mo
nille Irakin (arabiaa puhuville) shiialaisille uskonto on keskeisin määrittelevä 
seikka. Irakin shiialaisella ja kurdilla on keskenään paljon vähemmän kohe
renssia kuin molemmilla väestöryhmillä eräisiin Irakin ulkopuolisiin ryhmiin.

Arabialaisen nationalismin varhaisin näyttävä esiintyminen oli eräiden ara- 
biheimojen kapina Turkin keskushallintoa vastaan vuonna 1916. Tämä tilanne 
liittyi ensimmäisen maailmansodan yleistilanteeseen. Turkki oli asettunut Sak-



san ja Itävalta-Unkarin puolelle sodassa, ja Englanti (Arabian Lawrence) ja 
Ranska pyrkivät tukemaan ja yllyttämään arabinationalistista liikehdintää, kos
ka se heikensi Turkkia. Mekan s/mn/Husain pyrki synnyttämään Turkilta va
pautetuille alueille oman arabialaisen valtion, mutta liittolaisten petos vei poh
jan tältä sinänsäkin jo aika idealistiselta yritykseltä. Vuonna 1916 salainen Sy- 
kes-Picot’n sopimus jakoi Turkilta valloitetut arabialueet Ranskan ja Englannin 
kesken, ja Balfourin julistus seuraavana vuonna toimi perustana myöhemmän 
juutalaisvaltion perustamiselle Palestiinaan, mistä on tullut tärkeä koetinkivi 
arabinationalismillc. Myöhemmin Husainin pojille Irakiin, Jordaniaan ja Syyri
aan suunnitelluista kuningaskunnista vain Jordania jatkoi hashemiittisuvun 
hallitsemana. Sen isommat sisarvaltiot muuttuivat erillisiksi kansallisvaltioiksi, 
joilla ei ollut yhteistä hallitsijasukua; Syyriassa kuningasvallan ajatus jäi ranska
laisen siirtomaahallinnon jalkoihin, Irakissa kuningas syöstiin vallasta pian 
maan itsenäistymisen jälkeen. Ensimmäisen maailmansodan päättyminen ci 
kuitenkaan tuonut mukanaan vielä kansallisvaltioita, vaan useimmat arabimaat 
päätyivät voittajavaltioitten protektoraateiksi tai siirtomaavallan alaisuuteen.

Varhainen arabialainen nationalismi 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun 
alussa sai paljon kannattajia nimenomaan kristityn väestön keskuudesta. Tä
hän oli selkeä syynsä: uskonnollisessa dliinnna-järjestelmässä kristityillä (ja 
juutalaisilla sekä muilla kirjauskontojen kannattajilla) on suojeltu mutta rajoit
tunut asema islamilaisessa valtiossa. Nationalismi nosti vähemmistöasemassa 
olevat kristityt tasavertaisiksi kansalaisiksi. Kristityille kansakunta on uutimin 
vastapaino.

Toisaalta kristittyjen vahvalle panokselle varhaisessa nationalismissa on 
muitakin yleisempiä syitä. Kun eurooppalaiset valtiot tulivat Lähi-itään, kristi
tyt päätyivät nopeammin, luontevammin ja tiiviimmin länsimaisen koulutuk
sen pariin ja omaksuivat länsimaisen kulttuurin piirteitä. Näin esimerkiksi mo
dernin kirjallisuuden alkuvaiheissa juuri kristityt arabit olivat kehityksen kär
jessä. Sama pätee kansallisuusajatusten leviämiseen: kristityt tutustuivat 
eurooppalaisiin ajatuksiin varhemmin ja saattoivat näin välittää niitä arabi
maailmaan -  tosin tietysti juuri heille kansallisuuden nostaminen uskontoa 
määräävämmäksi seikaksi oli muutenkin edullista.

Arabialaisen nationalistisen ajattelun kehto oli monestakin syystä Suur- 
Syyria (nykyinen Syyria, Palestiina, Libanon, osin Jordaniakin). Siellä alueen
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krislilyt joutuivat ensimmäisinä kosketuksiin eurooppalaisen ajattelun kanssa. 
Turkin valta ja arabien halu irrottautua siitä toi luonnolliseksi vaihtoehdoksi 
arabialaisuuden korostamisen valtionmuodostusta määräävänä seikkana: na
tionalismi oli samalla itsenäisyystaistelua. Poliittiset olosuhteet suosivat siellä 
myös uutta valtionmuodostusta: Egypti, joka olisi ollut toinen luonteva keskus 
nationalismin kehitykselle ja päätyikin 1900-luvulla nationalistisen ajattelun 
toiseksi pääalueeksi, oli käytännössä irtautunut jo 1700-luvun lopussa Turkin 
vallasta ja joutunut suureksi osaksi 1800-lukua Englannin vaikutuksen alaisuu
teen. Egyptille panislamismi, islamilaisten kansojen yhteenkuuluvuuden ko
rostaminen, oli yhtä käyttökelpoinen ajatussuuntaus, sillä heidän, toisin kuin 
syyrialaisten, ei tarvinnut pyrkiä eroon toisen islamilaisen kansan hallinnasta 
vaan he saattoivat päinvastoin etsiä tukea turvallisen kaukana olevasta islamin 
yhteisön näyttävimmästä edustajasta, Turkin sulttaanista.

Samankaltaisista syistä varhainen nationalismi sai sekularismista luonnol
lisen liittolaisen: siinä missä kalifi (Turkin sulttaani) oli islamilaisen maailman 
hengellinen johtaja -  tosin vain periaatteessa -  ja siten [//m/in-käsitteeseen si
toutunut, kansallisvaltio ja irtautuminen ummusta oli luonteeltaan sekulaari 
ratkaisu ja lisäksi yksinvaltaisen sulttaanin vastapainona demokraattinen, aina
kin ideologisesti.

Turkki menetti arabialueensa ensimmäisen maailmansodan jälkeen, mutta 
erilaisten siirtomaiden ja protektoraattien syntyminen alueelle lähinnä Englan
nin ja Ranskan alaisuuteen korosti kansallisuustunteen merkitystä siirtomaa- 
isäntien vastaisessa taistelussa. Valtioon keskittyneen nationalismin lisäksi 
eräät muut aatteet kilpailivat kannattajista. Panislamilaisuus ja siihen ideologi
sesti liittynyt uusi kalifaattiajattelu pyrki yhdistämään koko islamilaisen maail
man yhden, ainakin hengellisen johtajan valtaan.

Intiassa vaikutti samoihin aikoihin khiläfatAiike, joka sekin ajoi islamilai
sen maailman yhtenäisyyttä lähinnä siirtomaavallan vastustamisen takia. Käy
tännön merkitystä tällaisella koko islamin timmaa syleilevällä aatteella ei kui
tenkaan juuri ollut: islamilaisen maailma yhtenäisyys on jo vuosisatojen ajan 
ollut enemmän kuvitteellista kuin todellista.

Sen sijaan panarabismi, kaikkien arabien yhteenkuuluvuuden korostami
nen, on ollut hieman vankemmalla pohjalla eräänlaisena ylikansallisena natio
nalismina. Sen perustana on kieli: arabiaa puhuva maailma muodostaa sen



mukaan yhden yksikön, joka tulisi yhdistää myös poliittisesti. Panarabismin 
varhainen teoreetikko Säti’ al-Husri (1882-1962) toi arabialaisen kansallisuu
den olemassaolon esille. On merkittävää, että hänen kansallisuuskäsityksensä 
liittyy eurooppalaiseen diskurssiin. Eurooppalainen nationalismi ja kansalli- 
suuskäsitys kehittyi sisäsyntyisestä kun taas arabialaiseen keskusteluun vaikutti 
ratkaisevasti Euroopassa kehittynyt ajattelu. On oireellista, että ensimmäinen 
arabinationalistien konferenssi pidettiin Euroopassa (Pariisi 1913).

Al-Husri oli panarabisti, joskin hänen ajattelussaan Suur-Syyrian arabit 
muodostivat arabikansan ehdottoman ytimen, kun taas Pohjois-Afrikan arabit 
jäivät selvästi syrjäisempään asemaan. Hän oli valmis työntämään islamin ko
konaan pois politiikasta ja jättämään sen ihmisten yksityisasiaksi eurooppalais
ten mallien mukaisesti.

Panarabismikin on törmännyt omaan epärealistisuuteensa: arabimaiden 
sosiaaliset todellisuudet poikkeavat toisistaan, eikä yhteistä "arabikansaa” ole 
olemassa juuri muuten kuin mielikuvituksessa. Jopa itse kielen osalta tilanne 
on ongelmallinen: kirjakieli kyllä yhdistää kaikkia arabimaita, mutta puhutut
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murteet poikkeavat toisistaan ratkaisevan paljon. Varsinkin maailmassa, jossa 
lukutaito ei ole yhtä yleinen kuin länsimaissa, tämä merkitsee sitä, että ihmis
ten enemmistön kannalta kieli ci todellisuudessa ole yhdistävä vaan päinvas
toin erottava seikka. Toinen huomionarvoinen seikka on se, että myös yksittäi
sissä valtioissa murteet poikkeavat toisistaan, joskaan eivät yhtä paljon kuin 
toisistaan etäällä olevien maiden puhutut kielet (esim. Marokon ja Irakin ta
pauksessa ei enää voida puhua keskinäisestä ymmärrettävyydestä): valtioiden 
rajat eivät noudata murrealueiden rajoja.

Itsenäisyystaistelujen aikana, ensin Turkkia, sitten länsimaita vastaan, 
panarabismin idealistisuus ci päässyt täysin näkymään, koska sitä ci tarvinnut 
tai voinut koetella käytännössä. Kun arabimaat yksitellen itsenäistyivät, pan- 
arabistinen ajattelu joutui koetukselle ja muutamista puolitehoisista yrityksistä 
huolimatta arabimaailma pysyi juuri niin hajanaisena kuin siirtomaaisäntien 
tekemä-sinänsä osmanivaltakunnan ratkaisuihin väljästi perustuva -valtion- 
muodostus oli sen tehnyt.

Itsenäisyystaistelujen tapauksessa voidaan puhua dynastisesta tai monark
kisesta nationalismista. Näkyvimmin nationalistista aatetta ajoi tai ehkä pi
kemminkin käytti hyväkseen Mekan sluirifHusain, joka pyrki levittämään ha- 
shemiittisen kuningasvallan keskeisiä arabimaita yhdistäväksi asiaksi. Uskonto 
ei yleisesti ottaen vielä tässä vaiheessa tarjonnut suurta ideologista vastusta, jos
kin hashemiittien kiivain vastustaja arabileirin sisällä oli wahhabiittinen 
SaTTdin suku Arabian niemimaalla, nykyisessä Saudi-Arabiassa. SaTTdien valta 
puolestaan tukeutui puhdasoppiseen islam-tulkintaan, jonka se toisaalta yh
disti niemimaan heimojen perinteisiin eräänlaiseksi uskonnolliseksi beduiini- 
nationalismiksi.

Itsenäistymistaistelujen jälkeinen nationalismi on ollut tiiviisti sidoksissa 
kolonialismin vastaiseen ajatteluun: arabialaisuus ja arabikulttuurin kunniakas 
menneisyys on tarjonnut ideologisen vastapainon Lännen sotilaalliselle ja ta
loudelliselle ylivoimalle. Tässä panarabismi on kuitenkin lähellä ideologista 
vastustajaansa, islamilaista fundamentalismia. Myös fundamentalismia on 
ruokkinut länsimaidenvastaisuus ja yhteisen historian korostaminen -  tosin 
uskonnon läpi tulkittuna.



Arabinationalismi

Toisen maailmansodan jälkeen arabinationalismi alkoi kehittyä ja vanha ”dy- 
nastinen” nationalismi menetti otteensa ja joutui antamaan tilaa radikaalim
malle uudelle nationalismille, joka tähtäsi tasavaltaan ja ainakin retoriikassaan 
käytti marxilaisia oppeja, tosin ilman jyrkän ateistisia sävyjä: arabinationalismi 
on aina säilyttänyt tietyn peruskunnioituksen uskontoa kohtaan tai ainakin 
parhaansa mukaan karttanut avointa vastakkainasettelua. Vuonna 1945 perus
tettu Arabiliitto oli varhaisin institutionalisoitu esimerkki arabimaailman pe
rimmäisen yhteenkuuluvuuden nousemisesta esiin postkoloniaalisena aikana.

Yritys korostaa arabien yhtenäisyyttä monarkioissa ci johtanut pitkälle: 
hashemiittiset monarkiat Jordaniaa lukuun ottamatta olivat kulkeneet tiensä 
päähän jo ennen syntymistään, sillä monarkia oli Irakissa leimautunut liian 
vahvasti siirtomaavallan yhteistyökumppaniksi ja Syyriassa kuningasvalta ei 
ollut päässyt juuri alkua pitemmälle ennen kuin ranskalainen hallinto oli sen 
syrjäyttänyt. Ranskan hallitsemassa Syyriassa syntyi jo ennen toista maailman
sotaa friiY/j-ideologia, joka järjestäytyi puolueeksi Syyriassa vuonna 1947 ja Ira
kissa hieman myöhemmin. Vahvasti kolonialismia vastaan suuntautunut 
bath-ideologia korosti yhden, jakamattoman arabikansan olemassaoloa. Käy
tännössä Pohjois-Afrikan maat, Egyptiä lukuun ottamatta, jäivät kuitenkin tä
män yhteisön ulkopuolelle.

Selkeimmin arabien yhtenäisyyden puolustajaksi astui kuitenkin Egyptissä 
sotilaskaappauksen (1952) jälkeen valtaan noussut Gamal Abdcl Nasscr (hali. 
1956-1970), joka pyrki toteuttamaan tätä yhteenkuuluvuutta valtioliitoin, eri
tyisesti Syyrian (Yhdistynyt arabitasavalta 1958-1961) kanssa tehdyn liiton 
avulla. Irakin sotilasvallankumouksen (1958) jälkeen myös Irakissa harkittiin 
liittymistä mukaan, vaikkei suunnitelma koskaan toteutunutkaan. Vaikka lii
tossa oli varmasti pitkälti kysymys siitä, että Nasscr pyrki näin kasvattamaan 
omaa valtaansa, ideologisesti liitto oli arabinationalismin ja yhtenäisen arabi
valtion ensimmäinen vaihe. Nasserin arabinationalismi ei kuitenkaan ollut 
yhtä puhdaspiirteistä kuin ba’tliin: Nasser toimi enemmän yhteistyön pohjalta, 
kun taas bn’f/i-ideologia ainakin väitti tähtäävänsä suoremmin yhden yhtenäi
sen valtion muodostamiseen.
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Nasserin nationalismi oli puolestaan monisyistä. Jo vuoden 1952 sotilasval
lankaappauksen aikaan hän määritteli kantansa, joka säilyi hänen valtakauten
sa ajan. Nasser puhui kolmesta "piiristä”, joihin Egypti kuului. Ensimmäinen 
ja ehdottomasti tärkein oli arabialaisuus: Egyptin määräävä ja leimallinen omi
naisuus oli olla arabialainen valtio. Arabialaisuus ei kuitenkaan tyhjentävästi 
selittänyt Egyptin identiteettiä, vaan maa kuului Nasserin mukaan toissijaisesti 
myös islamin ja afrikkalaisuuden piireihin. Nasserin arabinationalismi ei ollut 
yksisilmäistä vaan otti huomioon myös Egyptin muut sidokset.

Sekulaarisen taustansa vuoksi arabinationalismin luonnollinen liittolainen 
oli arabisosialismi eikä uskonto, mikä tekee arabinationalismista puhtaammin 
kansallisuuteen keskittyvää: timma, kaikkien muslimien yhteenkuuluvuus, ci 
juurikaan noussut sekoittamaan kansallisuuspohjaa.

Ensimmäisen kymmenen hallintovuotensa aikana, 1956-1967, Nasser oli 
arabimaailman johtohahmo. Konservatiiviset monarkiat, Jordania ja Saudi- 
Arabia, olivat puolustusasemissa eivätkä tarjonneet juuri mitään ideologisesti 
uutta tai laajemmin kansanjoukkoja mukaansa tempaavaa ajattelua. Nasser sen 
sijaan nousi ylikansalliseksi arabinationalismin ikoniksi. Varsinkin Suezin krii
si (1956) oli hänelle suuri imagovoitto, konkreettinen osoitus siitä, että vanhat 
siirtomaavallat joutuivat taipumaan yhtenäisen arabikansan edessä.

Nasserin arabinationalismi sai kuitenkin ennen pitkää myös kolhuja. En
simmäisenä hajosi Egyptin ja Syyrian valtioliitto. Nasserin kuolemaan asti 
Egypti tosin säilytti Yhdistyneen arabitasavallan nimen, ja vasta hänen kuoltu
aan palautettiin avoimesti territoriaalinen nimike Egyptin arabitasavalta. Sa
moin vuodet osoittivat, ettei hänen arabisosialistinen politiikkansa riittänyt 
ratkaisemaan Egyptin yhä kasvavia talousongelmia. Kuoliniskun Nasserin 
maineelle ja samalla koko arabinationalismille antoi kuitenkin katastrofaalinen 
kuuden päivän sota Israelia vastaan 1967, joka käytännössä lopetti arabinatio
nalismin kultakauden.

Panarabistinen ajattelu on 1970-luvun jälkeen käytännössä kuollut, vaikka 
esimerkiksi Libyan Mu’ammar al-Qadhdhäfi (Gaddafi, hali. I969-) on pitänyt 
sitä puheissaan elossa. Hänen vihreä vallankumouksensa ja sitä seurannut (ka
pitalismin ja kommunismin rinnalla) kolmannen yleismaailmallisen teorian ja 
Jamähiriyya-aMccn toteuttaminen on julistanut myös arabinationalismia, 
vaikka 1990-luvulla Gaddafi kääntyikin hetkeksi vahvasti myös Afrikkaa kohti



ja nosti retoriikassaan esille Afrikan yhdysvaltojen luomisen, mikä oli selvästi 
äkkikäännös Gaddafin aiempaan, arabimaita kohti suuntautuneeseen panara- 
bismiin nähden. Nasscrin hyvät välit afrikkalaiseen nationalismiin olivat aina 
jääneet kaikesta huolimatta toissijaisiksi arabimaailmaan suuntautuneeseen 
nationalismiin verrattuna.

Faraonismi

Arabimaailman sisäiset poliittiset ristiriidat (mm. Egyptin ja Saudi-Arabian 
vastakkainasettelu Nasscrin kaudella, Syyrian asettuminen Iranin puolelle Ira
kin ja Iranin välisessä sodassa 1980-1988 ja Kuvvaitin miehitys 1990 sekä öljyn- 
tuottajien ja muiden maiden erilaiset taloudelliset intressit) ovat repineet ara
bimaailmaa hajalle niin, että niiden yhtenäisyys on ollut pahemmin koetuksel
la kuin koskaan aikaisemmin. Aate elääkin enää lähinnä vain mielikuvissa, jois
ta tärkein liittyy Palestiinaan. Miehitetty Palestiina ymmärretään helposti yh
teisen arabikansan yhteiseksi asiaksi, ja eräänlainen solidaarisuudentunne liit
tää arabit yhteen, vaikka siitä ci ole ollut enää vuosikymmeniin minkään konk
reettisen valtioliiton tai kattavan ideologian perustaksi.

Historiallisesti Egyptillä on ollut maantieteellisesti selkein asema ja sen an
siosta vahvin kansallistunne, mitä vahvistaa myös se, että Egyptin puhekielessä 
on piirteitä, jotka tekevät siitä omaleimaisen: Egyptissä toteutuu parhaiten 
maantieteellinen ja kielellinen omaleimaisuus ja näiden rajautuminen yhteen. 
Vaikka Nasscrin aikana juuri Egypti pyrki muodostamaan valtioliittoja, joiden 
piti -  ainakin puheiden mukaan -  olla yhdistyneen arabimaailman perusta, täl
laisen panarabismin rinnalla Egypti on myös ollut vahvimmin kansallisvaltion 
ja siihen liittyvän nationalismin puolella.

Egyptin nationalismia on toisinaan nimitetty faraon ismiksi, sillä se on ha
kenut kaikupohjaa maan esi-islamilaisesta menneisyydestä selkeämmin kuin 
missään muussa arabimaassa: Irakin johtajien satunnaiset yritykset korostaa 
maan omaa, mesopotamialaista historiaa ovat olleet huomattavasti hajanai
sempia.

Egyptiläisen nationalismin yritykset irrottautua arabialaisuudesta ja samal
la myös panarabismista sijoittuvat jo nationalismin varhaisvaiheisiin. Mustafä
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Kämil (k. 1908) oli korostanut panislamismia pyrkiessään etsimään osmani- 
imperiumista tukea Englannin hegemoniaa vastaan, vaikka uskonto sinänsä oli 
hänelle toissijainen kansallisuuteen verrattuna: panislamismi oli hänelle lähin
nä vain työväline brittiläistä hallintoa vastaan. Hänen oppilaansa Ahmad Lutfi 
as-Sayyid (k. 1963) sanoutui irti panislamista ja korosti nimenomaan egypti
läistä nationalismia.

Näyttävin egyptiläinen nationalistinen ajattelija oli kuitenkin Tähä Husain 
(k. 1971), merkittävä kirjailija, oppinut ja uransa loppupuolella Egyptin kult
tuuriministerikin. Tähä Husainin ideologiassa Egyptin arabialaisuus oli täysin 
toissijaista ja arabimaiden yhteinen kieli oli yhtälailla satunnainen piirre, vaik
ka oppineena hän kylläkin oli hyvin kiinnostunut varjelemaan tämän kielen 
puhtautta. Kieli ei ollut kuitenkaan hänelle kansallisuuteen verrattava asia 
vaikkakin käyttövälineenä sillä oli hänelle kiistaton arvo.

Vuonna 1938 julkaisemassaan teoksessa Mustaqbal ath-thaqäfa fi Misr 
("Kulttuurin tulevaisuus Egyptissä”) Tähä Husain julisti, että Egypti kuuluu 
eurooppalaisen, erityisesti Välimeren alueen kulttuurin osaksi ja että Egyptin 
maantieteellinen kuuluminen toiseen kulttuuripiiriin on vain näennäistä ja sa
tunnaista. Tähä Husainin ajatukset saivat aikanaan vastakaikua, ja niiden pe
rusta on edelleen olemassa. Egyptin mahtava muinaisuus on jokaisen nähtävis
sä, ja pitkä historia on luonut sille omaleimaisuutta, jota edes toistatuhatta 
vuotta vanha islamilainen historia ei ole onnistunut häivyttämään.

Nationalismi ja fundamentalismi

Tähä Husain ei toisaalta riittävästi ymmärtänyt -  kuten eivät varsinaiset farao- 
nistitkaan -  maan kielellisten ja uskonnollisten siteiden merkittävyyttä. Yhtei
nen kirjakieli ja sen luoma yhteinen kulttuurihistoria muodostavat vahvan si
teen muuhun arabimaailmaan, ja yhteinen uskonto vahvistaa tätä sidettä ja sa
malla tuo sille laajemmankin aspektin: Egyptin loistava muinaisuus ei riitä 
maan identiteetin ainoaksi kulmakiveksi eivätkä maan kiistattomat yhteydet 
Välimeren pohjoisrannikon valtioihin tee tyhjäksi sen vielä kiinteämpiä yh
teyksiä muihin arabimaihin.



Varsinainen nationalismi on tavallisesti kilpaillut uskonnollisen funda
mentalismin kanssa, mutta Saudi-Arabiassa kansallinen ja uskonnollinen na
tionalismi sopivat osittain yhteen. Saudi-Arabia on nimittäin islamin syntyalu- 
etta, mikä korostuu saudiarabialaisessa propagandassa. Kun tähän liittyy vielä 
Saudi-Arabian oma puhdasoppisuus, wahhabismi, siellä on kehittynyt taval
laan nationalistinen, vaikkakin propagandassa enemmän uskonnolla perustel
tu malli, jossa Saudi-Arabia on puhdasoppisuutta edustava kansallisvaltio: sa
mat hallitsijat, jotka tukevat kaikin voimin islamilaista fundamentalismia, pi
tävät tarkan huolen siitä, että he esiintyvät julkisuudessa beduiiniasuun pukeu
tuneina. Islam ja Saudi-Arabian heimoperinne ovat pitkälti yhteneviä käsitteitä 
saudien ajattelussa. Muualla islamin maailmassa fundamentalistinen islam on 
selvästi ylikansallista ja nationalismin vastakohta.

Islamin poliittisuus tekee ummasta kansakunnan kilpailijan myös politii
kassa. Oikeastaan molempien käsitteiden nimissä esitetään usein samankaltai
sia ajatuksia, vaikkakin niillä on eri ideologinen motivaatio. Siinä missä arabi- 
nationalisteille Palestiinassa kyse on arabiveljien auttamisesta ja yhteisestä tais
telusta arabikansan nimissä, fundamentalisteille Palestiina on yhtä lailla yhtei
nen asia mutta kyse on uskonveljistä ja maailmanlaajuisesta ummasta. Islami
laisen fundamentalismin nousu ajoittuukin nimenomaan Nasserin ja b a l i 
laisten puolueiden ideologisen voiman sammumiseen. 1950- ja 1960-luvut (ai
na vuoteen 1967 asti) olivat erimuotoisten arabialaisten nationalististen ideo
logioiden vahvaa aikaa. Kun nämä ideologiat sitten menettivät vetovoimansa 
aktiivisen kansanosan keskuudessa -  vaikka hallitusvalta saattoikin säilyä ni
mellisesti tähän leiriin kuuluvilla tahoilla, kuten Syyriassa (Häfiz al-Asad), Ira
kissa (Saddam Hussein) ja osittain jopa Egyptissäkin (Amvar Sadat) -  islami
lainen fundamentalismi alkoi nousta, erityisesti 1970-luvun jälkipuoliskolla. 
Nationalismi ja fundamentalismi täyttävät pitkälti saman lokeron arabialaisis
sa yhteiskunnissa. 1

1 Tässä luvussa on käytetty scuraavaa kirjallisuutta: Cleveland 1971; Dawn 1973; Farah 1987; 
Ghayasuddin 1986; Haddad 1977; Hourani 1962; Jankosvski & Gershoni 1997; luusola & 
Huuhtanen 2002; al-Khalidi 1993; Kramer 1996; Landau 1994; Lenczotvski 1970; Piscatori 
1986; Porath 1986; Tibi 1990.
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TIMO KAARTINEN

Kansakunta monikossa -  
Indonesian nationalismin 
muodot
Indonesiaa voidaan kutsua kansakunnaksi monikossa. Sen kansoja yhdistää 
Indonesian menneisyys Hollannin siirtomaana, jonka koulutettu väestö ja ylä
luokka ryhtyivät vaatimaan kansalaisoikeuksia 1900-luvun alussa, samoihin 
aikoihin kun nämä ihanteet alkoivat toteutua Euroopassa. Indonesian itse
näistymiseen johtaneilla tapahtumilla on siis yhteys eurooppalaiseen natio
nalismiin. Ei kuitenkaan ole itsestään selvää, että indonesialainen nationalis
mi on samanlainen ilmiö kuin Euroopan maiden kansallisuusaatteet. Samaan 
tapaan kuin "modernisuudella” on Indonesiassa eri muotoja kuin Euroopas
sa, voidaan ehkä puhua nationalismin indonesialaisista muodoista.

Yhden tulkinnan mukaan indonesialainen nationalismi sai herätteensä poliitti
sen demokratian syntymisestä Euroopassa. Teoksessaan The Emergence of the 
Modent Indonesian Elite Robert van Niel (1984) kuvaa, kuinka Indonesian pie
ni eurooppalaisvähemmistö ryhtyi kotimaassaan tapahtuvista poliittisista 
muutoksista tietoisena vaatimaan demokratiaa ja kansalaisoikeuksia myös siir- 
tomaavaltiossa, joka siihen asti oli kohdellut heitä hallinnollisen suojelun koh-



teinä. Tämän tulkinnan mukaan nationalismi oli siis seurausta siitä, miten eu
rooppalainen emämaa vaikutti siirtomaayhteiskuntaan.

Toinen nationalismin tulkinta painottaa Hollannin Itä-lntian alkuperäisen 
väestön siirtymistä "pimeydestä valoon”, paikallista etnistä maailmaa laajem
mille yhteiskunnallisille areenoille, joilla luotiin pohjaa itsenäistymiselle. 1920- 
luvulta lähtien maassa syntyi suuri joukko yhdistyksiä, joiden avulla siirtomaa
järjestelmän alistamat "alkuasukkaat” ja muut aasialaiset väestöryhmät pyrki
vät saamaan lain edessä saman aseman kuin syntyperäiset eurooppalaiset. Näi
den ihmisten kansallinen tietoisuus ci kuitenkaan ilmennyt ensisijaisesti poliit
tisina joukkoliikkeinä vaan koulutus- ja valistusaatteena, jossa kyky toimia ja 
puhua julkisuudessa oli poliittisen emansipaation edellytys. Indonesialaisen 
nationalismin tärkeä teema onkin "tietoisuuden herääminen”, jota kirjailijat ja 
intellektuellit ovat usein pohtineet oman henkilöhistoriansa pohjalta (Siegel 
1997).

Vaikka modernin Indonesian historiaan liittyy aatteita, jotka muistuttavat 
eurooppalaista nationalismia, ci ole selvää, että kysymys on samasta ilmiöstä. 
Niin "indoeurooppalaisille” kuin Itä-lntian "alkuasukkaille” kansalaisoikeu
det, demokratia, koulutus ja sivistys tarjosivat uuden näkökulman siihen, mil
laisia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia heiliä oli. Tämä näkökulma on samanta
painen asia kuin "modernisuus” eli F.uroopassa kehittynyt tietoisuus siitä, että 
henkilökohtainen elämä ja koko yhteiskunta muuttuvat koko ajan. Moderni 
tietoisuus sallii meidän kuvitella, että muutos kohtaa samanaikaisesti lukemat
tomia muita ihmisiä, ja että näiden ihmisten henkilökohtainen kokemus on 
yhteydessä omaamme. Indonesian "modernisuuteen” liittyy tietoisuus erilai
sista elämänmuodoista ja toisenlaisen elämän mahdollisuudesta, joka sävyttää 
myös omakohtaisen kokemuksen tulkintoja. Tämä tietoisuus ei kuitenkaan ole 
sama asia kuin kansallinen identiteetti -  eli sisäistetty tunne kaikkia indonesia
laisia yhdistävästä kielestä, historiasta ja alkuperästä.

Artikkelini jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä tarkastellaan niitä ins
tituutioita ja seikkoja, jotka ovat vaikuttaneet Indonesian mahdollisuuksiin in
tegroitua valtiona ja kansakuntana. Toisessa osassa eritellään niitä tapoja, joilla 
valtion yhtenäisyyttä korostava retoriikka ja symbolismi on sisäistetty maan eri 
osissa ja sen etnisissä ryhmissä. Lopuksi palataan kysymykseen siitä, voidaanko 
Indonesian yhteydessä puhua nationalismista ja kansakunnasta.

Kansakunta monikossa -  Indonesian nationa lism in  muodot



T A U LU K K O  2: P e ru s t ie to ja  In d o n e s ia s ta .

Valtiollinen historia: H o l la n n in  I t ä - ln t i a n  k a u p p a k o m p p a n ia n  k o l o n is a a l i o  a lk o i  1 6 0 0 - lu v u n  a lu s s a  

H o l la n n in  s i i r lo m a a n a  v u o d e s t a  1 8 1 7  l ä h t ie n  

J a p a n i la i s m ie h i ly s  v u o s in a  1 9 4 1 - 4 5  

I t s e n ä i s t y m i n e n  v u o n n a  1 9 4 5

Väestö: n o in  2 2 0  m i l jo o n a a  v u o n n a  2 0 0 3

Suurimpien etnisien ryhmien 
osuus väestöstä:

J a a v a l a is i a  4 5  %  

S u n d a la is ia  1 4  %  

M a d u r a l a l s ia  7 .5  l i

Suurimpien uskonnollisten yhteisöjen 
osuus tiestöstä:

M u s l i m e j a  8 8  %  

P r o t e s t a n t t e ja  5  %  

R o o m a la is k a t o l i s ia  3  1 5  

H in d u ja  2  15 

B u d d h a la is ia  1 %

Kielet: K a n s a l l in e n  k i e l i :  b a h a s a  in d o n e s ia .  s t a n d a r d is o i t u  m a l a i j i n k ie l e n  m u rr e  

J a a v a n  k i e l i :  s u u r in  p a i k a l l i s k i e l i ,  j o l a  k ä y t e t ä ä n  K e s k i -  j a  l lä - J a a v a l l a

S a t o ja  p a i k a l l i s i a  k i e l i ä ,  j o is t a  s u u r in  o s a  k u u lu u  a u s t r o n e s r a la is e e n  k ie l ip e r h e e -  
s e e n

Lukutaito: H o in  8 8 . 5  %  y l i  1 5  v u o t ia i s t a  o s a a  lu k e a  j a  k i r j o i t t a a  

6 - lu o k k a i n e n  p e r u s k o u lu  j a  y l e in e n  o p p iv e lv o l l is u u s

Valtioideologia ja kansakunnan rakentaminen

Indonesia on noin 5 000 kilometrin pituinen saaristo, joka yhdessä Australian 
kanssa erottaa Intian valtameren ja Tyynenmeren toisistaan. Kun Indonesia ju
listautui itsenäiseksi toisen maailmansodan ja japanilaismiehityksen loputtua, 
oli vielä epäselvää, tulisiko itsenäisestä Indonesiasta Yhdysvaltojen kaltainen 
liittovaltio vai yhtenäinen tasavalta. Osavaltioiden autonomiaa tuki Hollanti, 
jonka siirtomaavalta oli saanut alkunsa eurooppalaisten yrityksistä monopoli
soida Kaakkois-Aasiassa tuotettujen mausteiden kauppaa 1500-luvulla. Kysy-



KARTTA 5: Indonesia.

mys vakiomuodosta ratkesi lopullisesti vasta vuonna 1950, jolloin lakartasta, 
Jaavan saarelta käsin johdettu keskusjohtoinen valtio ulotti määräysvaltansa 
kaukaisille ulkosaarille saakka.

Siirtomaavalta jätti jälkeensä yhden kansakunnan tunnusmerkin: hallintoa 
ja oikeuslaitosta varten standardisoidun malaijinkiclcn murteen, josta kehittyi 
indonesian kieli. Sitä puhuu nykyisin yli 230 miljoonaa ihmistä joko äidinkie
lenään tai oman äidinkielensä lisäksi. Itsenäistymisvaiheessa indonesian kieli ci 
kuitenkaan ollut koko maan väestöä yhdistävä kulttuuripiirre vaan ennen kaik
kea väline murtautua ulos siitä lokeroivasta ajattelusta, jonka avulla siirtomaa- 
valtio crottcli ja kontrolloi "alkuasukkaita”, "euraasialaisia”, "kiinalaisia” ja 
"arabeja”. Indonesian kieli tarjosi kirjailijoille, lehtimiehille ja intellektuelleille 
mahdollisuuden kuvata "indonesialaista ihmisiä”, joka ei piitannut siirtomaa- 
yhteiskunnan asettamista rajoituksista vaan omasta ihmisarvostaan ja oikeuk
sistaan.

Indonesian kielen yleistyminen ci ole merkinnyt kulttuurin yhdentymistä. 
Virallisissa dokumenteissa puhutaan edelleen "Indonesian kansoista” (bangsa- 
bangsa Indonesia), joiden pluralismi on kansallisen yhtenäisyyden perusta. Plu
ralismin virallisesti tunnustettu ilmenemismuoto on "kulttuuri” (kebudayaan) 
eli rakennustyylien, kansallispukujen, ruokalajien ja esittävän taiteen muodos
tama kokonaisuus. Tämä esteettinen "monikulttuurisuus” antaa varsin kaava-
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maisen kuvan maan sisäisistä kulttuurieroista. Kouluopetuksessa käytettävät 
julisteet väittävät, että jokaisella Indonesian maakunnista on oma kansallispu
kunsa ja rakennustyylinsä, vaikka kulttuurierot eivät todellisuudessa noudata 
hallinnollisia rajoja. Paikallisilla ja etnisillä ihmisryhmillä on kuitenkin iiscl- 
läänkin voimakas halu tuottaa omaa kulttuuriaan kuvaavia esityksiä ja sijoittaa 
itsensä paikalliskulttuurien kartalle. Esittävän "kulttuurin” avulla ihmiset teke
vät itseään näkyväksi valtiossa ja tavoittelevat muiden tunnustusta ja hyväk
syntää.

Indonesian esittävä "kulttuuri” näyttää helposti joukolta "keksittyjä tradi
tioita”, kansallisen yhtenäisyyden fetissejä, joiden tarkoitus on peittää näkyvis
tä todellinen sosioekonominen eriarvoisuus ja ulkosaarten marginaalinen ase
ma maan politiikassa. Keinotekoisen ja autenttisen kulttuurin välinen jako on 
kuitenkin ongelmallinen ja perustuu ajatukseen kulttuurista historiattomana, 
eristyneenä kokonaisuutena. Monissa Indonesian yhteiskunnissa tietoisuus 
oman kulttuurin keskeisistä arvoista on syntynyt juuri matkoista, kaupan
käynnistä ja kohtaamisista vieraiden ihmisten kanssa. Halu tehdä omaa 
kulttuuria näkyväksi ei siksi ole ainoastaan seurausta byrokraattisesta pakosta 
eikä edes modernin nationalismin läsnäolosta, vaan heijastaa yleisempiä kos
mologisia käsityksiä paikallisen yhteiskunnan suhteesta ympäröivään maail
maan.

"Monien kulttuurien ykseyden” lisäksi Indonesian kansallisen retoriikan 
keskeinen elementti on Punaisiin, "viisi periaatetta”: nationalismi, humanismi, 
kansanvalta, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja usko yhteen Jumalaan. Sans- 
kriitinkieliscstä nimestään huolimatta kansallinen ideologia muistuttaa myös 
islamin "viidestä pilarista”, muslimien rituaalisista velvollisuuksista. 
Pancasilaan sisältyykin nationalismin ja islamilaisuutta vaatineiden liikkeiden 
välinen kompromissi. Yli 90 % indonesialaisista on muslimeja, ja 1950-luvulta 
lähtien kaikkia kansalaisia on vaadittu tunnustamaan jotakin hallituksen hy
väksymistä viidestä maailmanuskonnosta -  joko islamia, katolisuutta, protes
tantismia, hindulaisuutta tai buddhalaisuutta.

Pancasila saattaa vaikuttaa liian abstraktilta ollakseen ihmisiin syvästi veto
ava kansallinen ideologia. Indonesian poliittisen retoriikan ongelmana on 
alusta lähtien ollut sulattaa retorisesti yhteen ne sosiaaliset liikkeet, joihin 
maan integraatio poliittisena yhteisönä perustuu. Alun perin eurooppalaissyn-



tyisten siirtomaan asukkaiden perustama Insulinde ja Indonesian Kommunis
tinen Puolue (PKI) ovat esimerkkejä sosialistisista liikkeistä, joilla oli maanlaa
juinen poliittinen organisaatio. Myös eri suuntauksia edustavat laajat muslimi- 
järjestöt, kuten Nahdlatul Ulama ja Muhammadiyah, ulottivat toimintansa 
koko Indonesiaan ja toimivat myös poliittisina puolueina. Vaikka sosialismi ja 
islam olivat tärkeä osa i t se n ä i syys liikettä, 1940- ja 50-lukujen islamilaista sepa
ratismia pidettiin merkkinä siitä, että "ideologiat” (aliran) ovat vaaraksi val
tion yhtenäisyydelle.

Presidentti Sukarnon (1945-1966) ratkaisu tähän ongelmaan oli sulattaa 
maanlaajuiset sosiaaliset liikkeet retorisesti yhteen. Hänen /VrisriAion;-aatteensa 
(sanoista nnsionalisme-agama-kotmmisme eli "nationalismi-uskonto-kommu- 
nismi”) on tässä suhteessa sukua Pancasilalle, joka sovittelee yhteen sekulaaria 
ja islamistista nationalismia. Presidentti Suharton "Uusi järjestys”, vuosien 
1966-1998 korporativistinen hallinto, pyrki sen sijaan syrjäyttämään islamisti- 
set ja sosialistiset liikkeet politiikasta. Kommunistinen puolue tuhottiin väki
valtaisesti vuonna 1966 ja sen kannattajiksi epäilyjä luetteloitiin ja tarkkailtiin 
yli 30 vuoden ajan. Islamilaiset poliittiset puolueet saivat jatkaa toimintaansa 
tavallisina kansalaisjärjestöinä. Niiden tehtävää kansallista yhtenäisyyttä ylläpi
tävinä organisaatioina alkoivat hoitaa Indonesian Asevoimat (ABRI) ja sisä
asiainministeriön alainen Sosiaalisten ja poliittisten asioiden direktoraatti, joka 
oli edustettuna kaikilla valtionhallinnon tasoilla.

Suharton kaudella Pancasilan tehtävä ei enää ollut syntetisoida eri ideolo
gioita vaan korvata ne kansallisen yhtenäisyyden lähteenä. Koululaisille ja vir
kamiehille järjestettiin opetusta, jonka tarkoituksena oli "elävöittää” kansalli
nen ideologia indonesialaisia yhdistävänä etikettinä ja moraalisena koodina. 
Tämän kansalaiskasvatuksen tärkeimpänä sisältönä on vastuun kantaminen ja 
molemminpuolinen avunanto.

Kuvitellut yhteisöt

Kansallisia ideologioita voidaan pitää retoriikkana, jonka tarkoituksena on yh
distää monista, heterogeenisista aineksista koostuvaa kansakuntaa. Länsimai- 
sittain ymmärretty "kansakunta” on kuitenkin enemmän kuin osiensa summa.
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Ulkoisen yhtenäisyyden lisäksi se edellyttää myös sitä, että kansalaiset kokevat 
kuuluvansa laajempaan kokonaisuuteen kuin henkilökohtaisten suhteiden ja 
toiminnan määrittämään yhteisöön. Koulutus, raha, joukkotiedotus, viralliset 
dokumentit ja seremoniat sekä kansallinen retoriikka tarjoavat ihmisille merk
kejä valtion mukanaolosta. Nationalismista voidaan puhua silloin, kun näistä 
merkeistä tulee ihmisen toiminnan arvottamisen mitta ja lähtökohta.

Benedict Andersonin ajatus, jonka mukaan kansakunta on "kuviteltu yh
teisö” perustuu siihen, eitä uudenlainen "minuus” tai subjektiviteetti syntyy 
osana modernien instituutioiden ja valtion tuottamaa delokalisoitunutta koke
musta. Kirjallisuuden, lehdistön ja koulujärjestelmän ansiosta sen edellytykset 
alkoivat olla olemassa myös Indonesiassa 1800-luvun lopulta lähtien. 1900-lu- 
vun alussa syntyi myös joukko yhdistyksiä ja järjestöjä, joiden toiminta oli sel
västi osa modernia yhteiskuntaa. Andersonin mukaan siirtomaavaltio loi sen 
tilan, jossa yhteiskunta voitiin käsittää uudella tavalla. Indonesialaisen natio
nalismin ongelmaksi jäi se, etteivät uudet itsemäärittelyt tuottaneet yhtenäistä, 
stabiilia identiteettiä. Vaikka Suharton hallitus pyrki tekemään Indonesiasta 
homogeenisen kansakunnan, viime vuosien tutkimus viittaa siihen, että ihmis
ten mielikuvat omasta asemastaan kansakunnan osana vaihtelevat edelleen 
suuresti alueittain ja ryhmittäin.

Tämän ongelman ymmärtämiseksi on syytä tarkastella lähemmin Hollannin 
Itä-Intian 1800-luvun tilannetta. Napoleonin sotien jälkeen nykyisen Indonesi
an alue siirtyi Alankomaiden kruunulle Itä-Intian kauppakomppanialta, jonka 
toiminta Aasiassa alkoi vuonna 1599. Siirtomaa-alueiden mukana Hollannin 
valtio peri myös ne ongelmat, jotka aiheuttivat Komppanian vararikon vuonna 
1799. Itä-Intian tuottamat verot ja tullit eivät vastanneet lainkaan niitä kustan
nuksia, joita koitui valtavan alueen hallinnoimisesta. 1800-luvun aikana siirto
maaisännät pyrkivät korjaamaan tilannetta eri tavoin. Vuonna 1860 ilmesty
neessä romaanissaan Max Hnvelaar kirjailija Multatuli kuvasi 1830-luvulla kek
sittyä pakkoviljelyjärjestclmää, jossa väestö sai maksaa veronsa kahvinpavuilla, 
sokeriruo’olla ja muilla sopivilla maataloustuotteilla. 1860-luvulla järjestelmän 
tehottomuus, epähumaanisuus ja korruptio oli käynyt ilmeiseksi, ja uuden, libe
raalin politiikan kaudella yksityisten eurooppalaisten sijoittajien sallittiin tehdä 
investointeja Jaavalle. Itse siirtomaa valtion tehtäväksi jäi kontrolloida paikallista 
väestöä ja suojella sitä nopeasti vahvistuvan kapitalismin vaikutukselta.



Siirtomaayhteiskunta muodostui useista eri asemassa olevista ihmisryh
mistä, joihin Jaavan ja muiden saarten alkuperäisen väestön lisäksi kuului 
kauppaa harjoittavia kiinalaisia ja arabeja, eurooppalaisten miesten ja paikal
listen naisten jälkeläisiä sekä hyvin pieni joukko "puhdasverisiä” eurooppalai
sia. Eurooppalaisten ja heidän jälkeläistensä määrä alkoi kuitenkin kasvaa 
1800-luvun liberalismin ansiosta, ja vuonna 1900 heitä oli Jaavalla jo noin 
70 000. Euroopasta tulleet suuryhtiöiden työntekijät ja itsenäiset yrittäjät muo
dostivat eliitin, johon siirtomaavaltion kontrolli ei kohdistunut samalla tavoin 
kuin maan aasialaiseen väestöön. "Euraasialaiset” tai "indoeurooppalaiset”, 
kuten eurooppalaisten miesten ja paikallisten naisten lapsia kutsuttiin, eivät ol
leet yhtä hyvässä asemassa. He saivat Hollannin kansalaisuuden ainoastaan, jos 
heidän vanhempansa solmivat virallisen avioliiton.

Indoeurooppalaisille kansalaisoikeudet olivat siis mahdollisuus, joka tietyin 
edellytyksin saattoi toteutua heidän omalla kohdallaan. Yksi konkreettinen 
epätasa-arvon muoto oli se, etteivät väestöryhmät olleet samanarvoisia lain 
edessä. Perustamalla yhdistyksiä ja järjestöjä eri ihmisryhmät saattoivat kuiten
kin kollektiivisesti vaalia itselleen samaa kohtelua kuin "puhdasveriset” eu
rooppalaiset. Tämä antoi sysäyksen järjestöjen ja yhdistysten perustamiseen, ja 
1890-luvulla siirtomaavaltio suostui aloittamaan näiden järjestöjen ja yhdistys
ten rekisteröimisen. Ensimmäisiä nationalistisia järjestöjä oli indoeurooppa
laisten perustama lnsulinde. Sen tavoitteena oli luoda sosialistinen yhteiskun
ta, jossa kaikki ihmiset olisivat samanarvoisia.

Maassa oli myös muita ryhmiä, joiden kosmopoliittisuus sai aikaan poliit
tisen ja nationalistisen "heräämisen”. Hollannin Itä-Intian kiinalaiset olivat 
osa samaa diasporaa, jonka tuella Penangiin, nykyiseen Malesiaan, paennut 
Sun Yat Sen organisoi Kantonin kansannousun vuonna 1911. Jo vuosisadan 
alussa Itä-Intian kiinalaiset ja arabit perustivat järjestöjä, joiden tarkoituksena 
oli kehittää jäsentensä tarpeita vastaavaa koulutusta Kiinasta, Japanista, Alge
riasta ja Tunisiasta tulleiden opettajien johdolla. "Alkuasukkaiden” tilanne oli 
ongelmallisempi, sillä heidän yläluokkansa oli 1800-luvun aikana sitoutunut 
palvelemaan siirtomaavaltiota. Jaavalaisten -  siirtomaan suurimman etnisen 
ryhmän -  kansallinen herääminen olikin tämän vuoksi hitainta. Kirjailija Pra- 
moedya Ananta Toerin romaanissa Footsteps (1996) vanha jaavalainen lääkäri 
kuvaa vuoden 1906 tilannetta kuin jalkapallo-ottelua: "Kiinalaiset 4 — alku-
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asukkaat 0; kiinalaiset 4 -  arabit 2, ja arabit 2 -  alkuasukkaat 0. Niin monta 
vuotta olemme jäljessä.”

"Alkuasukkaiden” nationalististen järjestöjen toiminta rajoittui yksittäisille 
alueille ja yksittäisten etnisten ryhmien keskuuteen. Suurimpia ja tunnetuim
pia olivat Budi Utomo ja Sarckat Islam, joiden avainryhmiin kuului jaavalaisia 
käsityöläisiä ja kauppiaita. Niiden toiminnalla oli suoria historiallisia yhteyksiä 
Yogyakartan vuoden 1945 itsenäisyysjulistukseen, joten niistä on tullut proto- 
tyyppisiä esimerkkejä koko Indonesian nationalismista. Sellaisia Jaavan ulko
puolisia järjestöjä kuin Sarekat Ambon (Molukit) tai Pasundan (Sunda) on 
vaihtelevasti pidetty joko nationalismin perifeerisinä versoina tai maakuntien 
erityisintressejä edustavana nurkkapatrioottisuutena.

Tällaisten arvioiden taustalla on oletus, että antikolonialistisen nationalis
min luonnollisena päämääränä on koko entisen siirtomaan muuttaminen yh
tenäiseksi valtioksi. Mutta kuten maantieteilijä David Henley (1996) on huo
mauttanut, esimerkiksi Ranskan Indokiinassa kehitys johti täysin päinvastai
seen suuntaan: useiden selvärajaisten valtioiden perustamiseen. Voidaan ky
syä, olisiko Indonesian nationalismi voinut johtaa samanlaiseen lopputulok
seen. Indonesian yhtenäisyyttä korostavasta historiankirjoituksesta huolimatta 
maan nationalistiset liikkeet näyttävät pitkään epäröineen, oliko niiden lopul
linen päämäärä vahvistaa etnisten ryhmien solidaarisuutta vai liittää ne osaksi 
Indonesian tasavaltaa.

Olisi virhe ajatella, että etnisyys tai paikallisuus itsessään tuotti nationalis
mia. Nationalismin muotoja voidaan kuitenkin eritellä sen mukaan, mikä suh
de eri alueilla ja etnisillä ryhmillä oli siirtomaavaltioon ja ulkopuoliseen maa
ilmaan. Esimerkiksi Minahasan ja Ambonin kristitty väestö piti itseään eu
rooppalaisempina kuin naapurinsa, vaikka he hollantilaisten silmissä olivat 
"alkuasukkaita”. Tässä suhteessa heidän nationalisminsa taustalla on samanta
painen impulssi kuin indoeurooppalaisilla: toive siitä, että heitä kohdeltaisiin 
samalla tavoin kuin Hollannin kansalaisia.



Nationalismin merkit ja ideologiset ilmentymät

Indonesialaisessa kirjallisuudessa ja puheenparressa esiintyy usein sana sadar 
tai kesadaran (suoni, ihmisen "tietoisuus” elämäänsä ohjaavista moraalisista si
doksista ja velvoitteista). Joissakin yhteyksissä noilla sanoilla on hiukan saman
kaltainen merkitys kuin eurooppalaisen romantiikan avainkäsitteellä Bildung, 
jolla Hcrder, Hegel ja Dilthey vintasivat inhimillisen kasvun mahdollisuuteen. 
Näiden filosofien ajattelussa ihminen on reflektiivinen olento, jonka toiminta 
ei perustu synnynnäisiin vaistoihin tai ulkoiseen pakkoon vaan tietoisuuteen 
siitä, että elämällä on yksilöllisiä päämääriä suurempi tarkoitus. "Tietoisuus” 
on tässä mielessä kykyä sisäistää toimintaa ohjaavia sääntöjä ja mukautua sosi
aaliseen toimintaan niin, että oppiminen on enemmän kuin vain toisten pu
heen ja eleiden jäljittelyä.

"Tietoisuuden” käsitteen voisi ajatella olevan peräisin Euroopasta, sillä In
donesian varhaisen nationalismin keskeiset vaikuttajat olivat alttiina hollannin 
kielelle ja niille poliittisille aatteille, jotka mullistivat 1900-luvun alun Euroop
paa. "Ulkoisen” persoonan (laliir) ja "sisäisen” minän (hiilin) vastakohta esiin
tyy kuitenkin myös varhaisemmassa indonesialaisessa ajattelussa, etenkin suu- 
filaisuuteen perustuvissa mystisissä traditioissa, joissa olemassaolon syvem
män tarkoituksen sisäistäminen on samalla voiman ja toimintakyvyn lähde.

Samoin kuin länsimaista nationalismia myös sisäisen ja ulkoisen platonista 
vastakohtaa voidaan pitää "ulkopuolisena vaikutteena”, eikä sillä suinkaan ole 
yhtäläistä merkitystä kaikille indonesialaisille. On kuitenkin kiinnostavaa, että 
tuo käsitepari tekee mahdolliseksi pitää inhimillistä puhetta ja toimintaa sisäis
tetyn todellisuuskäsityksen ilmauksena. Ajatus tietyn kulttuurisen ideologian 
"tiedostamisesta” ei siis ole ainoastaan eurooppalaisen modernisuuden tuotet
ta. Ihmisten subjektiivinen suhde nationalismin kaltaisiin ilmiöihin voi raken
tua erilaisilla, kulttuurisesti määräytyneillä tavoilla, joita vertaillessaan Bruce 
Kapfercr (1980) ottaa lähtökohdaksi kulttuuristen todellisuuskäsitysten eli on
tologioiden eron. Kulttuurisissa ontologioissa aktuaalinen kokemus yhdistyy 
käsityksiin siitä, mikä on mahdollista. Toiminta koetaan arvokkaaksi silloin 
kun se suuntautuu kohti noita mahdollisuuksia. Käyttäessään iskulausetta "ole 
kaikkea mitä voit olla” nuorten rekrytoimiseksi armeijaan Yhdysvaltain sotilas-
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viranomaiset vetoavat länsimaisen individualismin ontologiaan, jossa keskeis
tä on itsensä toteuttamisen mahdollisuus.

Kokemuksen merkityksellisyys ei kuitenkaan välttämättä perustu siilien, että 
se on yksilöllistä kokemusta. Suufilaisen teosofian foifi/i-käsite viittaa yleisiin ja 
pysyviin periaatteisiin, jotka heijastuvat hetkellisessä kokemuksessa ja henkilö
kohtaisissa ominaisuuksissa. Yksi esimerkki tästä on Andersonin tunnettu kuva
us jaavalaisesta valtakäsitykscstä (Anderson 1972). Andersonin käyttämän me
taforan mukaan vallan todellinen lähde on kuin lamppu, jonka valo säteilee tie- 
tynhetkisen poliittisen johtohahmon ylle. Vaikka poliittisten ja kansallisten ar
vojen tiedostaminen saa tässä ontologiassa hyvin toisenlaisen merkityksen kuin 
länsimaisessa nationalismissa, se on kuitenkin eri aikoina antanut käyttövoimaa 
kollektiivisille liikkeille ja poliittisille intohimoille.

Nationalismille on vaikeaa antaa yksiselitteistä määritelmää historiallisena 
ilmiönä. Kapfererin ja Andersonin kaltaiset tutkijat ovat kuitenkin puhuneet 
nationalismeista monikossa verratessaan niitä tapoja, joilla ihmiset tulkitsevat 
oman elämänsä merkitystä osana valtiollisten yhteisöjen elämää ja kollektiivis
ta historiaa. Yksi lähtökohta tämän ilmiön tarkasteluun ovat ne merkit, jotka 
ilmentävät valtiollisen yhteisön instituutioita ja auktoriteettia tai sen kollektii
vista menneisyyttä.

Joissakin tapauksissa arvonimiä, kunniamerkkejä, virallisia dokumentteja, 
painotuotteita ja patsaita saatetaan pitää ihmisen omien ansioiden ja saavutus
ten ulkoisina merkkeinä eli osoituksina siitä, että valtioyhteisö on tunnistanut 
tämän henkilön arvon. Samojen merkkien arvo voi kuitenkin olla myös täysin 
objektivoitunutta ja ulkokohtaista. Tällöin esineet eivät merkitse muiden ih
misten, auktoriteettien tai valtion jatkuvaa, henkilökohtaisesti merkityksellistä 
arviota niiden haltijasta tai omistajasta vaan päinvastoin haltijan ja hänen yh
teisönsä kykyä sulkea tuollaiset arviot oman minänsä ulkopuolelle.

Äskeisistä tapauksista jälkimmäinen, jossa valtiota ilmentävät symbolit esi
neellistetään ja felissoidaan, on verrattavissa tilanteeseen, jossa museovicras 
tarkastelee muinaiskulttuurin tuottamaa esinettä tietämättä mitään sen tekijäs
tä tai tarkoituksesta. Tällöin ihmisten suhdetta valtioon hallitsee ulkokohtai
nen kontakti ja toiseus. Monissa maissa tämä asetelma on ollut kansakunnan 
rakentamisen keskeinen este. Robert Foster (1998) kuvaa tätä ongelmaa käyt
tämällä esimerkkinä Papua-Uuden Guinean kansallisen rahayksikön käytön



ongelmia. Tehdäkseen rahasta yleisesti hyväksytyn vaihdon välineen australia
lainen siirtomaahallinto yritti kasvattaa väestöä ajattelemaan, ettei raha ole ar
vokasta itsessään vaan siksi, että se edustaa sen ansaitsemiseksi tehtyä työtä. 
1960-luvun alussa julkaistu kirjanen nimeltä "Sinun rahasi” vakuuttelee luki
jaansa siitä, että raha on kätevämpi vaihdon väline kuin simpukankuoret, ruu
kut, linnunsulat ja porsaat. Toisin kuin perinteiset arvon ilmentymät raha säi
lyy, sitä on helppoa kuljettaa mukana, ja se kelpaa kaikkialla. Tämä argumentti 
rahan puolesta viittaa kuitenkin juuri rahan materiaalisiin ominaisuuksiin ja 
vaikeuttaa toisen, vielä tärkeämmän opetuksen välittämistä. Sen mukaan kan
sallinen rahayksikkö on moraalinen abstraktio, joka ilmentää samanaikaisesti 
yksilön ansioita ja yhteisöllisiä arvoja.

Voidakseen ymmärtää, että rahan arvo perustuu sen omistajan henkilö
kohtaisiin ansioihin, ihmisten tulisi pitää ansioita, velvollisuuksia ja vastuuta 
absraktioina eikä ihmisten keskinäisinä odotuksina ja suhteina. Moderni raha- 
käsitys ja länsimainen käsitys kansalaisuudesta ovat siis sidoksissa tavaramuo
toon, jonka ansiosta myös kansakunta ilmenee objektiivisena eikä sosiaalisesti 
tuotettuna todellisuutena (LiPuma 1997).

Kaikissa yhteiskunnissa rahan arvo ei kuitenkaan ole abstraktio. Silloin kun 
tavaramuoto ei ole hallitseva vaihdon perspektiivi, rahan materiaaliset ominai
suudet antavat kasvot niille sosiaalisille suhteille ja instituutioille, jotka säätele
vät rahan liikkeitä yhteiskunnassa. Rooman valtakunnassa raha oli viime kä
dessä verojen maksun väline, minkä merkiksi kolikoissa oli keisarin kuva. In
donesiaan kuuluvan Länsi-Papuan sisäosissa taas hyväksyttiin pitkään vain sa
dan rupian setelit, koska niiden punainen väri teki niistä käyttökelpoisia myös 
paikallisten yhteiskuntien vaihtojärjestelmissä.

Rahan käyttö ei siis aina "naturalisoi” ihmisten kuulumista valtioyhtei
söön. Vain kapitalismin oloissa rahan vakaa ja koherentti merkitys kaikissa eri 
tilanteissa luo perustan tulkita moninaisia sosiaalisia käytäntöjä yhteismitalli- 
sesti "kansalaisuutena” ja "kansalaisyhteiskunnan” toimintana, joita moderni 
nationalismi edellyttää. Esimerkin tästä tarjoaa Euroopan integraatio. Vaikka 
yhdentyminen perustuu valtiollisiin päätöksiin, sen kuviteltuna perustana on 
euroalueen kansalaisten välinen orgaaninen ja taloudellinen vuorovaikutus. 
Eurokolikot tarjoavat tästä naturalistisen mielikuvan, sillä vaikka eri maiden 
lyömissä kolikoissa on kansalliset tunnusmerkit, niiden on määrä aikaa myö-
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ten sekoittua toisiinsa kansalaisten vuorovaikutuksen johdosta.
Kansakunnan ulkoiset merkit ovat tärkeä viite siitä, millaista "tietoisuutta” 

valtio ja nationalismi tuottaa eri historiallisissa tilanteissa ja eri asemassa olevi
en ihmisten joukossa. Rahan lisäksi näitä ulkoisia merkkejä ovat kansalliset 
monumentit ja rakennustyylit. Indonesiaa vuosina 1945-1966 hallinneen pre
sidentti Sukarnon aikaiset patsaat ja muistomerkit edustavat sosialistista realis
mia ja kurkottavat tulevaisuuteen. Useimmiten niiden paikka on tienristeyksen 
tai aukion keskus, jota ihmiset voivat lähestyä eri suunnista. Näin monumentit 
tekevät mahdolliseksi kuulua kansakuntaan osana suurta, aukiolle kerääntyvää 
ihmisjoukkoa.

Suharton presidenttikaudella vuosina 1966-1998 kansakunnan joukkovoi
maa edustava symbolismi jäi taustalle. Hänen aikanaan rakennetut monumen
tit ovat tyyliteltyjä kopioita hindulaisten tai buddhalaisten temppelien sisään
käynneistä ja ornamenteista ja viittaavat tulevaisuuden asemesta kollektiivi
seen menneisyyteen. Benedict Anderson (1972) kiinnittää huomiota näiden 
monumenttien eriskummalliseen piirteeseen: vaikka ne näyttävät raunioitu
neiden temppelien kopioilla, niissä ei kuitenkaan ole vanhan arkkitehtuurin 
esteettisiä perinteitä vastaavia reliefejä ja muita yksityiskohtia. Sen sijaan että 
kansakunnasta ja sen yhteisestä historiasta olisi pyritty tekemään osa nykyhet
ken elettyä elämää, näiden monumenttien tarkoituksena on viitata abstraktiin, 
essentialisoituun traditioon.

Kun Sukarnon ajan patsaat dramatisoivat valtion olemassaoloa ja tekevät 
sitä näkyväksi, Suharton kauden monumentit tekivät vallasta sisäistämisen 
kohteen. Keski-Jaavalle sijoittuvassa etnografiassaan John Pemberton (1994) 
kuvaa sisäistettyä traditiota "metakummitukseksi”, omaa kultluuriminää kos
kevaksi ihanteeksi, joka jatkuvasti väikkyy rituaaleihin ja seremonioihin osal
listuvien ihmisten mielissä, vaikkei koskaan kunnolla toteudu todellisessa toi
minnassa. "Metakummitus” sisältää halun osallistua jollakin tavoin valtaa il
mentäviin seremonioihin, mutta samalla se syrjäyttää tavalliset ihmiset näiden 
seremonioiden keskipisteestä niiden passiiviseksi katselijoiksi tekemällä rituaa
lien "onnistumisesta” epävarmuuden ja ahdistuksen aiheen.

Näissä argumenteissa Indonesian modernisuuden ja protestanttisen etii
kan välinen rinnastus on ilmeinen. Vaikka lähtökohtana on juuri Indonesian 
"poliittisten kulttuurien” semioottinen tarkastelu, Andersonin ja Pembertonin



KUVA 16: "Kaksi lasta riittää". Kansallista perhesuunnitte luohje lm aa kuvaava ve istos Balilla.
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edustaman tradition väistämätön johtopäätös on xveberiläinen pessimismi na
tionalismia ja modernisuutta kohtaan. Modernin ihmisen tragedia kiteytyy 
kahteen vaihtoehtoon: sisäistettyjen kollektiivisten arvojen tuottamaan ahdis
tukseen ja ulkokohtaisten, esineellistyneiden merkitysten ilmentämään vie
raantumiseen. Kummassakin tapauksessa ihmiset joutuvat pettymään pyrkies
sään kohti kokonaisvaltaisesti mielekästä elämää.

Andersonin, Pembertonin ja Siegelin tulkinnat Indonesian nationalismista 
ovat keskittyneet Jaavan saaren nationalistisen liikkeen kehitykseen. Jaavan 
saari kuului siirtomaavaltion keskusalueeseen, ja sen etniset ryhmät kuuluvat 
maan valtaväestöön. Voidaan kysyä, millä tavoin Jaavaa tarkastelleiden ame
rikkalaistutkijoiden Indonesiassa näkemä traaginen "modernisuus” koskettaa 
Jaavan ja Balin ulkopuolisten alueiden eli "ulkosaarten” vähemmistöjä. Indo
nesialaisessa historiankirjoituksessa näiden alueiden nationalistiset liikkeet on 
usein käsitetty etnisen partikularismin ja paikallisten intressien ilmentymiksi. 
Kirjassaan Minahasa-yhteiskunnan nationalismista David Henlcy (1996) 
osoittaa kuitenkin, ettei tämän Pohjois-Suknvesilla asuvan ryhmän kansallinen 
tietoisuus ole ainoastaan alueen heimojen printordiaalisen yhtenäisyyden il
maus. Samaan aikaan kun Minahasan rituaalinen järjestelmä perustui ajatuk
seen ryhmän yhteisestä alkuperästä, alueella asuvien ryhmien sukulaisuusjär- 
jestelmä piti yllä eri päällikkökuntien välisiä sosiaalisia rajoja. Vasta siirtomaa- 
talouteen liittyvä monopolistinen kauppa ja kristillinen lähetystyö muuttivat 
yhteiskuntaa siten, että minahasat saattoivat pitää itseään territoriaalisena val
tiona, ja loivat pohjan kansallisen solidaarisuuden tunteelle, josta alettiin käyt
tää sanaa Minahasa (suoni, kirjaimellisesti "yhtenäisyys”).

Vastaava esimerkki on Richard Chauvelin (1990) teoksessa Nationalists, 
Solcliers and Separatists, jonka mukaan Ambonin kristittyjen vastahakoisuus 
liittyä Indonesian tasavaltaan selittyy sillä, että heillä oli erikoisasema siirto
maa-armeijassa ja pitkäaikaisia kontakteja Eurooppaan.

Itsenäisten nationalismien olemassaolo tekee perustelluksi puhua Indone
siasta kansakuntana monikossa, sen sijaan että nationalismi käsitettäisiin mo
noliittiseksi ilmiöksi joka jyrää esikansallisct yhteisömuodot alleen.

Näistä esimerkeistä ei ole syytä päätellä, että Indonesian separatistiset liik
keet ilmentäisivät orgaanisten, historiallisesti jatkuvien yhteisöjen kansallista 
yhtenäisyyttä. Länsi-Papuan separatistit ovat paradoksaalisesti saman tehtävän



edessä kuin Indonesian poliittiset eliitit: kuinka luoda kansallista koheesiota 
monia etnisiä intressejä edustavien ryhmien välille? Joidenkin tutkijoiden mu
kaan papualainen nationalismi näyttää tämän vuoksi noudattavan indonesia
laista kansakunnan rakentamisen mallia, jonka perustana ovat Indonesiasta 
omaksutut kieleen ja kulttuuriin liittyvät taidot. Toiset tutkijat näkevät kuiten
kin Papuan separatismissa myös uutta, transsendenttia ihmisyyttä korostavaa 
ideologiaa, joka on tunnusomaista Melanesian millenialistisellc nationalismil
le, joka yhteisen menneisyyden asemesta korostaa uudenlaista ihmisyyttä kan
sakunnan synnyn edellytyksenä.

Valtiollisen nationalismikäsittcen ongelma on sen teleologisuus, käsitys sii
tä, että moderni, yhtenäinen valtio on historiallisen kehityksen luonnollinen 
päätepiste. Se houkuttelee ajattelemaan, että erilaiset periferiat edustavat kan
sakunnan kehityksen alempia asteita. Yksi versio tästä ajatuksesta on väite, jon
ka mukaan marginaalisten alueiden suhde valtioon ja politiikkaan on vieraan
tunut. Kalimantanin sisäosissa tämä vieraantuminen ilmenee niin, että ihmiset 
ottavat valtion "kehitystä” ihannoivan retoriikan ironisesti omakseen ja teke
vät siitä paikallisten rituaalien elementin (Tsing 1993). Pienillä Sundasaarilla 
ihmiset taas osallistuvat valtiollisiin seremonioihin ja julkiseen elämään passii
visina "katselijoina” (Kuipers 1997). Ironisena etäisyytenä ilmenevä vieraantu
minen ei kuitenkaan kuvaa kaikkien "marginaalisten” ryhmien suhdetta val
tioyhteisöön. Joissakin tapauksissa kansakunnan ulkoisia merkkejä käytetään 
tuottamaan uudelleen yhteisöelämän kannalta merkittäviä hierarkioita ja eroja 
(Rutherford 2001). Silloin paikallisten yhteisöjen vaatimukset kulttuurisesta 
autonomiasta saavat hyvin toisenlaisen sävyn kuin valtion keskusalueilla, ja 
valtion pyrkimykset homogenisoida paikallisia kulttuureja ja tehdä niistä kan
sallisen yhtenäisyyden symboleja ovat tuomittuja epäonnistumaan.

Indonesia nationalismin jälkeen

Indonesia ei ole tyypillinen kansallisvaltio. Se korvasi etnisesti ja sosiaalisesti 
heterogeenisen siirtomaayhteiskunnan, ja sen nationalistinen tietoisuus sai al
kunsa siirtomaan eurooppalaisperäisen väestön piiristä.

Indonesian nationalismin taustalla on kuitenkin samantapaisia instituuti-
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oita kuin modernin Euroopan maissa. Hollannin- ja malaijinkielinen lehdistö 
ja painettu kirjallisuus edisti koulutetun eliitin samastumista "kuviteltuun yh
teisöön”, jolla ei kuitenkaan vielä ollut yhtenäistä käsitystä omista rajoistaan ja 
tulevaisuudestaan. Vasta Hollannin siirtomaavallan korvannut japanilaismie- 
hitys toisen maailmansodan aikana rohkaisi kansallisia liikkeitä vastustamaan 
avoimesti eurooppalaista siirtomaavaltaa ja antoi sysäyksen vuoden 1945 itse
näisyysjulistukselle.

Itsenäisyyden aikana Indonesian valtiollinen yhtenäisyys ja kansallisen tie
toisuuden vahvuus on vaihdellut taloudellisten suhdanteiden mukaan. Maan 
nationalismia on usein tulkittu osana Indonesian modernisuutta, jonka ensim
mäiset merkit ilmenivät 1800-luvun lopulla. Tapa, jolla väestö on tietoinen it
sestään laajemman "kansakunnan” osana, juontuu kuitenkin myös aikaisem
mista historiallisista olosuhteista eli malaijinkielistä saaristoa yhdistävistä 
kauppaverkostoista. Monet "marginaaliset” väestöryhmät ovat niiden ansiosta 
olleet tekemisissä poliittisten keskusten kanssa vuosisatojen ajan, ilman että se 
kuitenkaan olisi johtanut yhtenäisten poliittisten identiteettien muodostumi
seen. Tämä historia heijastuu monien Indonesian maakuntien ja kulttuuriyh
teisöjen suhteissa valtioon vielä nykyäänkin.

Sen jälkeen kun Suharto syrjäytettiin presidentinvirasta talouskriisin ai
kaan, on usein kysytty, hajoaako Indonesia. Vaikka luonnonvaroiltaan rikkai
den provinssien separatismi tekee kysymyksestä ymmärrettävän, kysymys itse 
asiassa perustuu mielikuviin siitä, että Indonesia on vahva ja yhtenäinen valtio. 
Vaikka tapahtumien kulkua on mahdotonta ennustaa, näyttää siltä, että juuri 
Indonesian suhteellinen heikkous -  taloudellisen integraation puutteet ja hal
linnon vaikeudet noudattaa yhtenäistä politiikkaa maan eri osissa -  vähentää 
valtion hajoamisen uhkaa. Olennaisempaa on kysyä, millaisia sosiaalisia maa
ilmoja Indonesian nationalismit jättävät jälkeensä. Mistä rakentuu desir de 
vivre ensemble (halu elää yhdessä) eli se yhteisöelämän subjektiivinen sisältö, 
jota Ernest Renan piti nationalismin edellytyksenä?1

1 Tässä käytetty kirjallisuus: Anderson 1972; Chauvel 1990; Fosler 1998; Henley 1996; Kapfcrer 
1980; Kuipcrs 1997; LiPuma 1997; Multatuli 1967; Niel 1984; Pemberton 1994; Rodgers 1984; 
Ruthcrford 2001; Ricklefs 1993; Siegel 1997; Toer 1996;Tsing 1993.



TAPIO TAMMINEN

Uusi Hindustan -  
intialainen nationalismi
Tässä luvussa tarkastellaan, kuinka yhteistä nationalistista uskoa on luotu 
monikulttuurisessa Intiassa. Itsenäisyystaistelun tärkeimmät poliittiset vai
kuttajat lainasivat nationalistisen kertomuksensa keskeiset elementit joko 
menneisyyden rekonstruoinnista, hindulaisuuden uudelleen tulkinnasta tai 
länsimaisesta moderniteetista. Luvussa paneudutaan erityisesti hindunatio- 
nalistien käsitykseen kansakunnan luonteesta ja sen pyhästä lähetystehtä
västä. Lopuksi pohditaan yleisesti seikkoja, jotka ovat johtaneet hindunatio- 
nalistisen liikkeen voimistumiseen 1980-luvun lopulta alkaen.

Tammikuun 30. päivänä vuonna 1948 Mahatma Gandhi kaatui äärihindu Nathu- 
ram Godsen ampumiin luoteihin. Oli kulunut vain vajaa puoli vuotta Intian it
senäistymisestä ja brittiläisen Intian jakaantumisesta kahteen osaan. Maan ja
koa seuranneissa etnisissä puhdistuksissa arvioidaan kuolleen yli puoli miljoo
naa ihmistä.

Brittiläisen Intian jaon suuntaviivat luotiin jo Kansallista kongressia perus
tettaessa vuonna 1885. Kongressista kehittyi nopeasti itsenäisyystaistelun dy
namo. Osa muslimieliitistä katsoi kuitenkin viisaammaksi jäädä hindujen joh
taman kongressin ulkopuolelle, kun taas monet muslimiteologit kannattivat 
tavallisten muslimien liittymistä vapaustaisteluun hindujen rinnalle. Yksinker-
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taistetusti voidaan sanoa, että tämä muslimieliitin ja kansan välinen jako säilyi 
aina vuoteen 1947 saakka.

Brittien siirtomaahallinnon etujen mukaista oli myös ruokkia hindujen ja 
muslimien eriseuraisuutta samoin kuin kastierojakin. Tällä hajota ja hallitse - 
politiikallaan he pitivät tehokkaasti kurissa kasvavaa siirtomaahallinnon vas
taista liikehdintää. Brittien politiikka tuli erityisen selkeästi ilmi vuonna 1905 
tehdyssä Bengalin jaossa. Siirtomaaisännät jakoivat Bengalin tuolloin kahteen 
osaan: hinduenemmistöiseen Länsi-Bengaliin ja muslimienemmistöiseen Itä- 
Bengaliin. Jakoa voidaan pitää brittiläisen Intian jaon esinäytöksenä (Tammi
nen & Zcnger 1998).

Vaikka jako jouduttiin perumaan vuonna 1911 kasvavien levottomuuksien 
vuoksi, se oli täyttänyt tehtävänsä. Muslimit olivat perustaneet omaksi etujär- 
jestöksecn Muslimiliiton vuonna 1906. 1910-luvun lopun lyhyttä kuherrus
kuukautta lukuun ottamatta Muslimiliitto ja hindujen johtama Kansallinen 
kongressi erkaantuivat toisistaan seuraavina vuosikymmeninä.

1920-luku oli ratkaiseva Intian yhtenäisyyden kannalta. Uskonnolliset le
vottomuudet lisääntyivät eri puolilla maata. Monet äärihinduista alkoivat tur
hautua kongressin maltilliseen politiikkaan. He kaipasivat räväkämpää poli
tiikkaa, joka perustuisi perinteisiin hinduarvoihin. Vuonna 1925 perustettiin 
militantti RSS (Rashtriya Swayamsevak Sangh, Hindujen vapaaehtoisjoukot). 
Hindu Mahasabha (Suuri hinduneuvosto) oli perustettu jo vuonna 1915.

Järjestöt keskittyivät pikemminkin yhteisen hinduhengen nostattamiseen 
ja muslimien vastaisiin hyökkäyksiin kuin itsenäisyystaisteluun. Nykyisin hin- 
dunationalistit ovat luoneet itsestään kuvaa itsenäisyystaistelun kärkijoukko
na. Todellisuudessa suuri osa militanteista hinduista jättäytyi syrjään esimer
kiksi itsenäisyyskamppailun viimeisestä vaiheesta, vuonna 1942 alkaneesta 
Quit India -liikkeestä.

Muslimiliiton äänenpainossa kaikui myös 1920-luvun lopulta alkaen entis
tä selkeämmin uskonnollis-poliittincn retoriikka. Lahjakas lakimies Moham- 
mad ali Jinnah (1876-1948) oli liittynyt Muslimiliittoon vuonna 1913. Hän 
toimi kuitenkin vuosikymmenen vaihteeseen saakka myös Kansallisen kon
gressin johtopaikoilla. Jinnah varoi alussa sotkemasta uskontoa politiikkaan. 
Kun hän uudisti Muslimiliiton strategiaa 1930-luvun lopulla, hän omaksui 
kuitenkin pragmaatikkona yhä enemmän uskonnollisia elementtejä politiik-



kaansa. Vuonna 1940 Jinnah oli jo valmis kannattamaan Pakistanin perusta
mista.

TAULUKKO 3: Eri uskonnot ja h indujen kastijako nyky-lntiassa (%) (Khan 1994).

Hindut 83,8
-  y l ä k a s l i t 17 ,6

-  t a k a p a ju i s e t  k a s t i t 4 3 . 7

-  k a s l i t t o m a t 1 5 . 0

-  h e i tn o v ä e s lö 7 ,5

Muslimit 11,2

Kristityt 2 ,2

Sikltil 1.7
Buddhalaiset 0,6
lantalaiset 0,5

Modernistit ja revivalistit

Kansallisen kongressin vapaustaistelua tahdittivat Mahatma Gandhi ja Jawa- 
harlal Nchru. Jinnahin tavoin he olivat koulutukseltaan lakimiehiä, mutta 
muuten kongressin pääarkkitehdit erosivat toisistaan kuin yö ja päivä. Tämä il
meni myös heidän käsityksissään siitä, kuinka yhteistä kansallista identiteettiä 
oli rakennettava.

Kansakunnan suurilla miehillä oli visainen kysymys ratkaistavanaan: miten 
luoda yhteisyyttä, yhteisiä symboleja, nationalistista uskoa maassa, jossa eräi
den lähteiden mukaan puhuttiin 1652 kieltä ja joka jakautui vuoden 1901 vä
estölaskennan mukaan 2738 eri kastiin? Intiassa oli myös kaikkien maailman
uskontojen edustajia. Brittien vastainen taistelu yhdisti kyllä hajanaista kansaa 
tai pikemminkin lukuisia eri kansoja, mutta toisaalta kaikki eivät olleet edes va
kuuttuneita, ketkä olivat vihollisia, britit vai muslimit. Laajassa maassa kaikki 
eivät välttämättä edes tienneet siirtomaahallinnon olemassaolosta (Khan 
1994).

Tärkeimmät kansalaisia yhdistävät seikat liittyivät uskontoon: noin 75 pro
senttia kansalaisista tunnusti brittiläisessä Intiassa hindulaisuutta. Hindulai
suuden heterogeenisyys aiheutti kuitenkin eriseuraisuutta hindujen keskuu-
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dcssa. Braministinen hindulaisuus poikkesi tyystin alakastisten hindulaisuu
desta, puhumattakaan kastittomien hindulaisuudesta, jos heitä yleensä hin
duiksi kelpuutettiinkaan. Hindulaisuus oli myös muovautunut erilaiseksi eri 
puolilla maata.

Itsenäisyysliikkeen johtajien oli luotava yhteinen kansallinen kertomus, 
jotta kansalaiset voisivat "kuvitella” muodostavansa edes osittain yhtenäisen 
kansakunnan. Tämän kansallisen kertomuksen perusteella itsenäisyysliikkeen 
johtajat voidaan jakaa karkeasti kolmeen ryhmään: modeniisteihin, kriittisiin 
revivalisteihin ja revivalisteihin. Modernistien mielestä modernismi ja intialai
nen perinteinen kulttuuri olivat lähes toisensa poissulkevia ilmiöitä. Moder
nistit korostivat, että intialainen sivilisaatio oli alun alkacnkin jo tuomittu epä
onnistumaan sellaisten kulttuuriperinteiden kuin mystiikan ja tuonpuoleisuu
den suosimisen ja kastilaitoksen vuoksi. Itsenäisen Intian oli hylättävä omat 
kulttuuripcrintcensä. Niiden sijaan sen oli rakennettava kulttuuriset ja yhteis
kunnalliset instituutiot, jotka vastasivat paremmin länsimaista modernistista 
perinnettä (Parekh 1999).

Kriittisten revivalistien mukaan kutakin sivilisaatiota oli arvioitava sen omi
en kulttuurikriteereiden perusteella. Jokainen kulttuuri muodosti oman orgaa
nisen kokonaisuutensa, jota ei voitu arvottaa millään universalistisilla periaat
teilla. Kriittisiä revivalisteja voi tässä mielessä pitää kulttuurirelativisteina. Eu
rooppalainen ja intialainen sivilisaatio olivat yhteismitattomia. Tämä ei tar
koittanut kuitenkaan sitä, etteivätkö sivilisaatiot voisi oppia toisilta ja jopa jois
sakin tapauksissa sulattaa itseensä tiettyjä kulttuuripiirteitä. Useimmat heistä 
hyväksyivät länsimaisista instituutioista modernin tieteen ja valtion mutta ei
vät modernia teknologiaa tai industrialismia, tai jos he hyväksyivät industria
lismin, sen piti heidän mukaansa olla "ihmiskasvoista”, "vähittäistä” tai "har
monista agraarisen kylätalouden” kanssa.

Hindunationalisteja voidaan pitää revivalisteina. Heille menneen hinduyh- 
teisön maailmankuvan palauttamisesta tuli keskeinen kansallisen tai käytän
nössä hinduidcntitcctin rakentamisen lähde. Mennyttä maailmaa elvyttäessään 
he olivat kuitenkin hyvin valikoivia. Tämä elvyttäminen tarkoitti usein kadon
neen maailman rekonstruointia, jolloin se sai kulta-aikamyytin kaltaisia piir
teitä. Jos kriittiset rcvivalistit katsoivat, että intialainen tai länsimainen sivili
saatio olivat yhteismitattomia eikä kumpaakaan voinut kohottaa toisen ylä-



puolelle, niin hindunationalistien mielestä hindusivilisaatio oli selkeästi kehit
tyneempi kulttuurimuoto kuin länsimainen. Rcvivalistien kansallinen kerto
mus rakentui myös binaariseksi, jolloin muslimit demonisoitiin helposti kan
sakunnan eheyttämisen vastustajiksi ja myyttisen pahuuden kantajiksi.

Mahatma Gandhi ja politiikan spiritualisoiminen

Mahatma Gandhin (1869-1948) mukaan Intian itsenäistyminen ja laajan kan- 
salaisrintaman luominen saattoi perustua vain kansakunnan muinaisten tradi
tioiden elvyttämiseen. Tästä asiasta hän oli pitkälle samaa mieltä kuin reviva- 
listit. Gandhin nationalismi ei kuitenkaan ollut eksklusiivista -  toisin kuin hin
dulaisuuden yliveroisuutta korostavien hindunationalistien, vaan integroivaa 
nationalismia, joka perustui kaikkien uskontokuntien ja etnisten ryhmien eh
dottomaan tasaveroisuuteen.

Gandhilaisen nationalistisen politiikan dilemma kiteytyi kuitenkin tähän 
integraatioon: Gandhi onnistui yhdistämään kieli- ja kastierojen fragmentoi- 
man maan mutta toisaalta yhdistyminen perustui hindulaiseen traditioon ja 
symboliikkaan. Tämä loi juovan hindujen ja muslimien välille.

Gandhi puhui mielellään myyttisestä Roman hallitsemasta kulta-ajasta, 
joka koittaisi uudelleen vapaassa Intiassa. Sxvaraj (itsehallinto, vapaus) merkit
si Gandhille mystistä tai semi-uskonnollista voimaa (Scthi 1999). Lehmien teu
rastamisesta oli tullut jo 1800-luvun loppupuolella yksi hindujen ja muslimien 
keskeisistä poliittisista kiistoista. Monille hinduille korkeimman oikeuden pää
tös Allahabadissa vuonna 1888 merkitsi kirvelevää tappiota. Siinä päätettiin, 
että lehmä ei ole pyhä objekti eivätkä lehmien teurastajat näin ollen riko lakia. 
Useimmiten muslimit teurastivat lehmät, ja niitä käytettiin myös uhrieläiminä 
joissakin heidän uskonnollisissa juhlissaan. Mahatma Gandhi julisti, että intia
lainen kansakunta symboloitui äiti-lehmään ja sen rakastamiseen: "Lehmän 
suojelu on hindulaisuuden peruskysymys ja se on rakkaampaa kuin mikään 
muu.” Gandhille lehmä symboloi ihmisen ja muun luonnon välistä liittoa. 
(Hasan 2000.)

Kongressin modernistinen siipi ci hyväksynyt Mahatma Gandhin ajatuksia 
uskonnosta ja politiikan spiritualisoimisesta. Gandhi samasti politiikan ja us-
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konnon: todellinen politiikka oli aina spirituaalista. Sinänsä tässä ei ollut mi
tään uutta. Monet kriittiset revivalistit, kuten tunnettu itsenäisyystaistelija 
G. K. Gokhale (1866-1915), olivat aikaisemmin ajatelleet samalla tavoin. 
Gandhi sanoikin, että hän oli lainannut ajatuksensa "politiikan spiritualisoimi- 
scsta” poliittiselta gurultaan Gokhalelta. Gandhi meni kuitenkin edeltäjiään pi
temmälle siinä mielessä, että hän ei ainoastaan halunnut hengcllistää politiik
kaa vaan hänelle politiikka ja spirituaalisuus olivat yhtä. Useimmille hänen 
edeltäjistään spirituaalisuus merkitsi moraalista toimintaa. Gandhille politiik
ka itsessään jo merkitsi spirituaalista aktiviteettia ja kaikki todellinen hengelli
syys kulminoitui politiikkaan. Poliittisesta toiminnasta tuli Gandhille jopa 
mokshan (pelastuksen) keskeinen keino. (Iyer 1986.)

Gandhi määritteli kuitenkin mokshan käsitteen tavanomaista laajemmin. 
Moksha ei merkinnyt hänelle ainoastaan yksilön sulautumista Brahmaniin 
vaan myös yksilön omistautumista ihmiskunnan palveluun. Samalla tavoin 
Gandhi muutti monia muitakin klassisen hindulaisuuden peruskäsitteitä. 
Spiritualistisista harjoituksista kävivät esimerkiksi käymälöiden siivoaminen, 
työskentely kastittomien parissa ja sairaiden hoito. Hänen mielestään työsken
tely kastittomien parissa oli paljon tehokkaampi keino ihmiskunnan ykseyden 
tiedostamiseen kuin meditaatio. (Raychaudhuri 1988.)

Gandhi oli vakuuttunut siitä, että vain intialaisen sivilisaation revitalisaalio 
voisi vapauttaa heidät niin briteistä kuin heidän omista sortajistaankin. Tämä 
ei voinut onnistua ennen kuin kansa itse oli "energisoitunut ja aktivoitunut”. 
Massojen herättämiseen tarvittiin valtava määrä shaktia, kosmista feminiinistä 
energiaa. Shaktin käsite oli alkanut muuttua poliittiseksi jo 1800-luvun loppu
puolella. Hindurevivalistien poliittisessa retoriikassa vilisi sellaisia shaktiin lä
heisesti liittyviä käsitteitä kuin energia, voima, tahdonvoima, taistelu tai kar- 
majooga (ks. Andersen, Damlc & Shridhar 1987). Gandhi muovasi kuitenkin 
uudelleen myös shaktin käsitettä. Hän määritteli shaktin jadan (liikkumatto
muuden) vastakohdaksi ja viittasi sillä energiaan ja valtaan. Intian massoilla ei 
ollut valtaa, koska heiltä puuttui energiaa.

Gandhin mielestä valta voitiin jakaa karkeasti kahteen kategoriaan: fyysi
seen ja henkiseen. Edelliseen kuuluivat taloudellinen, poliittinen ja puhdas fyy
sinen valta. Gandhi uskoi, että spirituaalista maailmaa hallitsivat samankaltai
set lainalaisuudet kuin Rysistäkin maailmaa. Se joka onnistui kokoamaan spi-



rituaalista valtaa itseensä, kykeni myös aktivoimaan muita. Suuret uskonnolli
set johtajat, kuten Jeesus, Muhammed ja Buddha, olivat Gandhin oppien mu
kaan tällaisia energiakeskittymiä.

Gandhi ei ollut varma, millä tavoin jonkun henkinen voima vaikutti toi
seen, mutta hän oli vakuuttunut siitä, että ainoastaan henkisesti kehittyneellä 
persoonalla oli voimaa aktivoida ja mobilisoida muiden ihmisten henkistä 
energiaa. Samoin hän oli vakuuttunut siitä, että intialaisten herättämiseksi hä
nen oli kehitettävä itsestään niin puhdas tai täydellinen spirituaalincn olento 
kuin mahdollista. Tämän vuoksi hänen oli kontrolloitava kaikkia aistejaan, eri
tyisesti seksuaalisuuttaan. Hänen käsityksensä mukaan pidättäytymällä kaikes
ta seksuaalisesta kanssakäymisestä hän saattoi kasvattaa shaktiaan, spirituaalis
ta voimaansa. (Ks. van der Veer 1996.)

Gandhin mielestä sukupuoliyhteydestä pidättäytyminen synnytti suun
nattoman määrän energiaa. Hän myös koetleli itseään nukkumalla nuorten 
naisten vieressä ja todisti näin omalla elämällään seksuaaliteoriansa oikeaksi. 
Hän työskenteli lähes 19 Uintia vuorokaudessa ja noudatti äärimmäisen niuk
kaa ruokavaliota, eikä hän juuri sairastanut. Omien sanojensa mukaan hän oli 
intellektuaalisesti aina valpas ja kykeni keskittymään tuntikausia (Parckh 
1999):

”Monet ihmiset ovat kertoneet minulle -  ja minä myös uskon heitä -  että 
minä olen täynnä energiaa ja innostuneisuutta, enkä niinä ole millään ta
voin heikko mieleltäni; jotkut jopa syyttävät minua vahvuudesta ja härkä- 
päisyydestä... Vakaa vakaumukseni on, että jos olisin elänyt koko ikäni rik- 
keetöntä Brahmacharyan elämää, energiani ja innostuneisuuteni olisi tuhat 
kertaa suurempi ja olisin voinut omistaa sen kaiken maani ja itseni palve
luun.”

Gandhi tähdensi, että muutama kymmenen hänenkaltaistaan ihmistä kykenisi 
muuttamaan koko Intian. Heillä olisi niin paljon fyysistä, psyykkistä ja spiritu
aalista energiaa, että se sytyttäisi Intian massat ennen kokemattomaan liikkee
seen.

Edellä esitetyn jaottelun mukaan Gandhi lukeutuu lähinnä kriittisten revi- 
valistien joukkoon. Revivalistien tavoin hänen nationalismikäsitystään voi-
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KUVA 17: "On kuvottavaa, kun kapinallinen fak iiri harppoo puo lia lastom ana rappusia neuvotellakseen tasa

veroisena kuninkaan edusta jien kanssa" (W inston Churchill).



daan pitää primordiaalisena. Intialaisten kollektiivinen identiteetti saattoi pe
rustua vain uskonnollisiin, hindulaisiin elementteihin. Poliittinen toiminta 
merkitsi periaatteessa uskonnollisen kilvoittelun jatkumoa.

Gandhin mielestä kriittiset revivalistit olivat oikeassa argumentoidessaan, 
että Intian kriisi oli ennen muuta moraalinen eikä niinkään taloudellinen tai 
poliittinen kuten modernistit sanoivat. Kriittiset revivalistit olivat Gandhin 
mielestä myös oikeassa tähdentäessään sivilisaation orgaanisen kokonaisuu
den luonnetta. Kulttuuria voitiin muuttaa vain sellaisilla keinoilla, jotka olivat 
harmonisia sen omien sisäisten vaikutteiden kanssa. Gandhi oli toisaalta myös 
sitä mieltä, että kriittiset revivalistit eivät olleet riittävän kriittisiä eivätkä riit
tävän traditionalisteja. He eivät olleet kaivautuneet tarpeeksi syvälle intialai
seen sivilisaatioon ymmärtääkseen, minkälaisia voimavaroja siinä piili. Intia 
oli kokenut vastaavia moraalisia kriisejä aikaisemminkin. Menneisyys ci kos
kaan antanut suoria vastauksia, mutta se tarjosi kylläkin metodeja sen löytä
miseen, ja Gandhi uskoi, että hän oli löytänyt nuo keinot spiritualisoidessaan 
politiikan.

Jawaharlal Nehru modernisaation kätilönä

Jatvaharlal Nehrua (1889-1964) voidaan pitää itsenäisyysliikkeen johtavana 
modernistina. Hän argumentoi monesti gandhilaisia kriittisiä revivalisteja vas
taan puolustaessaan länsimaista moderniteettia ja sen taloudellisia, teknologi
sia tai poliittisia saavutuksia. 1930-luvulla hän oli ideologisesti lähellä marxilai
suutta. Nehrun käsitys intialaisuudesta ja kansakunnasta perustui kuitenkin 
vahvasti myös oman kulttuurisen tradition kunnioitukseen.

Nehru oli monellakin tapaa valistusajan perillinen. Hän vastusti institutio
naalista uskontoa, rituaaleja ja mystiikkaa, eikä hän pitänyt itseään uskonnol
lisena henkilönä. Toisaalta häntä kiinnostivat myös henkiset asiat. Hän säilytti 
nuorena omaksumansa braministisen uskon, vaikka hän yhtyikin Karl Marxin 
ja Bertrand Russellin uskontokriittisiin ajatuksiin.

Nuorena Nehru kiinnostui kotiopettajansa vaikutuksesta syvällisesti teoso
fiasta. Intian itsenäisyysliikkeesecn aktiivisesti osallistunut teosofi Annie 
Bcsant vihki hänet Tcosofisen seuran jäseneksi, kun hän oli 13-vuotias. Nehru
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vieraantui kuitenkin nopeasti teosofiasta, kun kotiopettaja lähti hänen per
heensä kodista, mutta omien sanojensa mukaan kotiopettaja ja teosofia vaikut
tivat syvällisesti hänen kehitykseensä. Annie Besantiin hän suhtautui myös aina 
kunnioittavasti. (Nehru 1989.)

Nehru uskoi 1920-luvun uskonnollisien levottomuuksien aikaan, että hin
dujen ja muslimien välien rauhoittamiseen riittäisi, että "lopettaisimme niin 
sanotun uskontomme ja intelligentsiamme omaksuisi sekulaarisuuden”. Hä
nen mielestään Intian oli otettava oppia Euroopasta, jossa uskonnosia oltiin 
vapauduttu yleisen kouluvelvollisuuden avulla.

Nehru (1989) arvosteli usein kitkerästi Mahatman uskonnollisia näkemyk
siä. Nchrun mielestä uskontoa ja politiikkaa ei pitänyt sotkea toisiinsa. "Onko 
Gandhiji 'sekopäinen’ vai ci, sen kysymyksen voimme jättää liberaalien ystävi
emme päätettäväksi. Epäilemättä on totta, että hänen politiikkansa on joskus 
hyvin metafyysistä ja vaikeaselkoista. Multa hän on osoittautunut toiminnan 
mieheksi, joka on käsittämättömän rohkea ja tuottelias.”

Nehrun omaelämäkerrallista An Autobiography -teosta (1989) ja erityisesti 
itsenäisyyden aattona kirjoitettua The Discovery of Uulia -teosta (1966) voidaan 
tarkastella niin intialaisen kuin henkilökohtaisen kansallisen identiteetin ra
kentamisen näkökulmasta. Gandhista poikkeavasti Javvaharlal Nehrun oli osit
tain löydettävä oma intialaisuutensa. Hän oli saanut vahvoja anglikaanisia vai
kutteita. Lapsena häntä kutsuttiin Joe-etunimellä aina murrosikään saakka.

Miten löytää intialaisuus maassa, jossa ei koskaan ole ollut edes yhtä hallit
sevaa kaupunkia tai pääkaupunkia? "Intialainen kulttuuri on niin hajautunut 
ympäri Intiaa, että mitään osaa maata ei voi kutsua sen kulttuurin sydämeksi”, 
kuten Nchrit (1989) kirjoitti omaelämäkerrassaan.

Gandhi perusti intialaisen identiteetin uskontoon, mutta Nehru rakensi 
kansallista identiteettiä konstruktivistien tavoin historian avulla. Hänen mie
lestään historiallinen menneisyys oli intialaisille vähintään yhtä merkittävää 
kuin uskonto tai kielikin. Nchrun historiankäsitys perustui orientalistiseen 
brittitutkimukseen, mutta hän muovasi sitä omista lähtökohdistaan käsin ja 
omiin tarpeisiinsa. Intian historia ei ollut brittien kuvausten kaltaista merki
tyksetöntä sotaa eikä hindurcvivalistien kuvauksen kaltaista myyttistä kulta-ai- 
kaa, vaan historiaa liikutti hyväksymisen ja sopeuttamisen logiikka. Intia oli 
aina ottanut vaikutteita muista kulttuureista. (Khilnani 1997.)



Toisaalta Nehrukin romantisoi historiallista menneisyyttä. Hän tunnusti 
feminiinisen äidinmaansa myyttisen vetovoiman. Tuottaessaan elävää histori
aa hänen oli ylitettävä monet historialliset tapahtumat ja sidottava menneisyy
den lukuisat historialliset syrjäpolut koko kansan yhteiseksi historiaksi.

Paluu puhtaaseen ja viattomaan menneisyyteen oli Nehrun mielestä pelk
kää revivalistien haaveilua. Kolonialismi merkitsi nöyryytystä, mutta siihen 
kuului myös moderniteetin lupaus. Rikkaan ja poikkeuksellisen monimuotoi
sen kulttuurin oli sulauduttava modernistiseen maailmaan. Tähän tarvittiin 
Nehrun mukaan valtiota: kompleksinen nationalistinen mielikuvitus oli yhdis
tettävä modernin valtion avulla intialaiseksi identiteetiksi.

Nchru hylkäsi liberaalien näkemyksen siitä, että abstrakti yksilöllinen ratio- 
naliteetti voitaisiin asettaa kulttuurisen identiteetin edelle. Hän hylkäsi toisaal
ta myös revivalistien näkemyksen, jonka mukaan kulttuurit ovat itseriittoisia 
orgaanisia kokonaisuusia. Intialaisen yhteiskunnan ei pitäisi koostua erillisistä 
yksilöistä tai eksklusiivisista yhteisöistä ja kansallisuuksista vaan erojen yhdis
tämisestä. Gandhilaisen pluralismin mukaan valtio oli välttämätön paha, jonka 
toimivalta oli rajattava minimiin. Nehrun pluralismi rakentui päinvastoin vah
valle valtiovallalle. Valtion oli kuitenkin suojeltava kulttuurista ja uskonnollis
ta eroavuutta eikä niinkään yritettävä muodostaa yhtenäistä "intialaisuutta”.

Tällainen multikulttuurinen kansakunnan käsitys oli 1940-luvulla täysin 
uutta ja poikkeuksellista. Nehru ja hänen seuraajansa eivät voineet ottaa oppia 
eurooppalaisten ja muun maailman vastaavista yhteiskunnallisista kokeiluista, 
vaan heidän oli kokeiltava omaa oppiaan käytännössä.

Hindunationalistit

Hindulaisuus on militarisoitava
Äärihindujen nationalistinen kertomus rakentui primordiaaliseen nationalis
miin. Liikkeen kaksi merkittävintä ideologista oppi-isää, V. D. Savarkar (1883- 
1966) ja M. S. Gohvalkar (1906-1973), vetosivat puheissaan usein intialaiseen 
pyhään maaperään, äiti-maahan ja alkuperäisyyteen. Savarkarin mielestä ensi
arvoisen tärkeä kysymys oli, mitä nimitystä Intiasta käytettäisiin: eurooppalais
ten antamaa nimitystä vai mahdollisimman alkuperäistä maan nimeä. Suufien
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ja hindujen bhakti-lahkojen tavoin hän korosti nimen ja asian välistä mystistä 
yhteyttä. Nimet ja sanat eivät olleet pelkästään sopimuksenvaraisia symboleja, 
vaan ne ilmensivät kuvaamiensa ilmiöiden todellista olemusta. Savarkarin mu
kaan Hindustan oli alkuperäisin, autenttisin ja pyhin nimi Intialle. (Pandey 
1993.)

Vinayak Savarkar tapasi Mohandas K. Gandhin ensimmäisen kerran Lon
toossa vuonna 1906. Savarkar oli alusta alkaen varma, että Mohandas, joka sai 
myöhemmin lempinimen Mahatma, ei kuulunut heidän joukkoonsa. Mohan
das puhui kyllä kuten oikeaoppisen hindun kuului puhua, mutta muuten hän 
leperteli pehmeitä väkivallattomasta vastarinnasta. Militantti hindulaisuus ci 
tarvinnut Gandhin kaltaisia naisellisia miehiä vaan asiaansa uskovia tiukkoja 
taistelijoita, jotka olivat valmiita käyttämään myös terroria aseenaan brittejä ja 
muslimeja vastaan. Gandhi ei puolestaan uskonut terroristien yksioikoisiin kä
sityksiin "hyvistä” intialaisista ja "pahoista” kolonialisteista. Jos poliittiset 
murhat olisivat oikeutettuja itsenäisyystaistelussa, miksi ne eivät olisi oikeutet
tuja poliittisia vastustajia vastaan myös itsenäisessä Intiassa? Gandhin käsitys 
oli enteellinen, sillä hänen murhaajansa Nathuram Godse oli Savarkarin hyvä 
ystävä. (Bhatt 2001.)

Vinayak Savarkarin kumouksellinen solu joutui pian kahnauksiin viran
omaisten kanssa Lontoossa. Eräs ryhmän jäsen tuomittiin teloitettavaksi brit
tiläisen korkean virkamiehen murhasta. Kaupungissa väitettiin yleisesti, että 
murhan takana oli Savarkar. Vähän myöhemmin Savarkarin veli yritti murha
ta Intian varakuninkaan. Savarkar kosti ryhmänsä kanssa veljensä saaman pit
kän vankilatuomion. Vinayak Savarkar vangittiin kostoiskusta ja passitettiin 
rangaistussiirtolaan Intiaan.

Andamanien rangaistussiirtolassa Savarkarilla oli aikaa hioa poliittista 
ideologiaansa. Hänen vankilassa kirjoittamansa teos Hindutva -  who is n Hindit 
ilmestyi vuonna 1923. Savarkar määritteli teoksessaan hinduidentiteetin ja uu
den Hindustanin rajoja. Kansallisen identiteetin rakentaminen tarvitsi vastus
tajan, myyttisen "toiscutensa”.

Savarkarin (1989) mielestä muslimit ja kristityt eivät voineet olla kunnon in
tialaisia, vaikka ehdottomasti suurin osa heistä olikin entisiä hinduja. Oikeasta 
verenperinnöstään huolimatta he eivät olleet oikeita intialaisia, koska he palvoi
vat uskontoa, joka ei ollut syntynyt Intian pyhällä maaperällä: "Heidän pyhä



maansa sijaitsee kaukana Arabiassa tai Palestiinassa. Heidän mytologiansa ja ju
maluutensa, ajattelutapansa ja sankarinsa eivät ole Intian maaperän lapsia.” 

Hindut olivat muodostaneet jo vcdalaiselta kaudelta lähtien kansakunnan, 
jonka rajat olivat luonnolliset ja pyhät. 1870-luvulla perustetussa Arya Samaj - 
järjestössä (Arjalainen seura) kehitetyt ajatukset vaikuttivat ratkaisevasti V. D. 
Savarkarin ideologiseen kehitykseen. Järjestössä vaalittiin ajatusta hindulai
suudesta maailman sivilisaation kehtona. Vastaavanlaisia ajatuksia, joissa 
Intiaa pidettiin ihmiskunnan alkukotina ja hindulaisuutta alkuperäisenä arja
laisena uskontona, oli kehitelty Euroopassa jo vuosisadan alkupuolella (Tam
minen 2004).

Arya Samajissa kertomukset Intian muinaisesta loistokkuudesta saivat kul- 
ta-aikamyyteille tyypillisiä piirteitä. Järjestön aktivisti H. B. Sarda runoili 
vuonna 1906 julkaistussa kirjassaan muinaisintialaisesta ”mikä-mikä-maasta” 
(ks. Bhatt 2001):

"Kaikki vanhat sivilisaatiot Amerikassa, Afrikassa, Euroopassa ja Kiinassa 
ovat alunperin olleet hindulaisia. Muinaiset hindut olivat viriilejä, uljaita, 
voimakkaita ia ritarillisia patriootteja. He tunsivat myös taiteet, filosofiset 
perinteet, luonnontieteet ja yhteiskuntatieteet, jotka länsimainen kulttuuri 
keksi vasta paljon myöhemmin..."

Saidan nykyiset poliittiset perilliset ovat menneet oppi-isäänsä pitemmälle ja 
väittäneet, että lentokoneet ja rautatiet keksittiin jo muinaisessa arjalaisessa yh
teiskunnassa. Heidän mukaansa tuolloin kehitettiin myös korkeampaa mate
matiikkaa ja astronomiaa, johon länsimainen tiede ylsi vasta paljon myöhem
min. Kemchand Sharman mukaan hindulaisessa kulttuurissa oli tunnettu ato
min rakenne täydellisesti jo 3000-4000 vuotta sitten, joten he tunsivat myös 
ydinenergian potentiaaliset mahdollisuudet. Sharman mukaan hindunero 
Aryabhatt keksi gravitaatioteorian ainakin 500 vuotta ennen Newtonia.

Kun Savarkarista tuli Hindu Mahasabhan puheenjohtaja vuonna 1937, jär
jestön muslimien vastaiset äänenpainot kovenivat. Savarkar toisti useissa pu
heissaan iskulausettaan "politiikka on hindulaistettava ja hindulaisuus on mi
litarisoitava”. Mahasabha omaksui hänen johdollaan yhä selvemmin väkival
lan ihannoinnin ja jopa sen estetisoinnin.
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Savarkarin johtaman jiirjcstön rivit tiivistyivät 1930-luvun lopulla kansal
lissosialismin suuntaan. Hän vertasi puheissaan mielellään saksalaisia hindui- 
hin ja Saksan juutalaisia Intian muslimeihin. Hindu Mahasabhan koventuneis
ta asenteista viesti myös yhteisen hindulipun uusi symboli. Vuonna 1941 lipun 
symboliksi valittiin kansallissosialistien tapaan hakaristi. Pari vuotia aikaisem
min Hindu Mahasabha oli antanut jo tunnustusta natsi-Saksalle ja pitänyt tätä 
"arjalaisen kulttuurin kunnioitusta herättävänä elvyttäjänä”. Järjestö kiitti kan
sallissosialisteja myös vedalaisen perinteen vaalimisesta ja indogermaanisen si
vilisaation puolustamisesta.

Hindu Mahasabhan johtaja ei kainostellut ylistäessään eurooppalaisten 
aateveljiensä pyrkimyksiä: "Luulen, että Saksan ristiretki arjalaisen kulttuurin 
vihollisia vastaan tulee saattamaan kaikki maailman arjalaiset kansat järkiinsä 
ja herättämään Intian hindut palauttamaan heidän kadonneen loistonsa.” Sa- 
varkar ei kääntänyt takkiaan sodan jälkeenkään. Vielä 1960-luvun alussa hän 
julisti, että demokraattisen Intian "hyödyttömien, impotenttien ja pelkuri- 
maisten” hallitsijoiden sijasta hän oli aina kannattanut Intian johtoon "suurta 
Hitlerin kaltaista johtajaa”.

Vinayak Savarkarin uskonnolliset näkemykset olivat ristiriitaisia, sillä hin
dulaisuutta julkisesti voimakkaasti puolustanut mies ci ollut yksityiselämäs
sään uskonnollinen. Savarkarin on sanottu olleen lähes ateisti. Poliittisena 
pragmaatikkona hän muistutti kitkerintä kiistakumppaniaan Mohammad ali 
Jinnahia (ks. oheista taulukkoa).

TAULUKKO 4: Keskeisten po liittis ten  to im ijo iden suhde uskontoon (m uka iltu  Nandyn 1998 mukaan).
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M.S. Golvvalkar ja äiti-lntia
Rashtriya SvvayamsevakSanghin (RSS) ylimmäksi guruksi kohosi vuonna 1940 
34-vuotias Madhav Sadashiv Gohvalkar (1906-1973). Hän oli Savarkarin ta
voin kotoisin varakkaasta bramiini-perheestä Maharashtrasta. Biologiaa ja 
eläintiedettä Benaresin hinduyliopistossa opiskellut Gohvalkar oli julkaissut 
vuonna 1939 teoksen Wc, or our Nationhood Defincd. Systemaattisesti hindu- 
ideologiaa käsitellyt teos nosti hänet RSS:n johtoon.

Teoksessaan Gohvalkar (1980) laajensi Savarkarin kehittämiä ajatuksia 
Hindutvasta, hindukansakunnasta ja sodasta sosiologian alueelle. Hän käsitteli 
kirjassaan laajasti sellaisia aiheita kuin kansallisvaltiota, demokratiaa, kansa
laisoikeuksia ja vähemmistöjen asemaa Intiassa. Gohvalkarin mielestä kansa
kunnan olemassaolo perustui rotuun: ”On erinomaisen tärkeätä korostaa kan
sallisvaltion rodullisen yhtenäisyyden tärkeyttä. Rotu on perinnöllinen yhteis
kunnassa, jolla on yhteiset tavat, yhteinen kieli, yhteiset muistot loiston ajoista 
ja tuhosta; lyhyesti sanottuna se tarkoittaa väestöä, jolla on yhteinen alkuperä 
ja sama kulttuuri.”

Hindukansakunnan käsite juonsi juurensa arjalaisten vcdalaiscsta sivilisaa
tiosta, joka oli Gohvalkarin mielestä vanhin kaikista tunnetuista sivilisaatioista. 
Hindukansakunnan rajat piirtyivät hänen visiossaan paljon laajemmalle kuin 
nykyiseen Etelä-Aasiaan. Etelä-Aasian lisäksi suuri hindukansakunta käsitti 
pohjoisessa Tiibetin, lännessä Afganistanin, idässä Burman, Indonesian, Thai
maan, Kamputsean ja osia Laosista.

Biologina Gohvalkar (1980) haki vertauskuvansa mielellään luonnosta, 
kun hän käytti kansakunnasta nimitystä äiti-maa. Hänen mielestään nisäkkäi
den riippuvuus äidistään jatkui senkin jälkeen, kun emosta ei ollut enää väli
töntä hyötyä. Ihmiset laajensivat äidilliset tunteensa myös muihin ravinnon 
kannalta välttämättömiin luonnon entiteetteihin, kuten vesistöihin, eläimiin 
(erityisesti lehmään) ja maaperään. Näin hänen mielestään oli luonnollista pu
hua äiti-lehmästä tai äiti-maasta. Lopulta hän vetosi myös pyhiin Veda-kirjoi
hin sanoessaan: ”Maa on äitini, minä olen hänen lapsensa.”

Äiti-maata voi Gohvalkarin (1980) mielestä palvoa kahdella eri tavoin. En
simmäistä hän nimitti formaaliksi palvonnaksi. Äitiä palvottiin hindutemppe- 
leissä tavanomaisin kukka-uhrein, sytyttämällä pyhä tuli, resitoimalla pyhiä 
hymnejä tai tekemällä pyhiinvaelluksia. Tämä oli kuitenkin passiivista äidin
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palvontaa, jota harjoitettiin yleensä henkilökohtaisen hyödyn tavoittelemisek
si. Dynaaminen myyttisen äidin palvonta liittyi Golvvalkarin mukaan yksilöi
den valmiuteen uhrata itsensä Äidinmaan kunnian ja vapauden hyväksi. Jos 
hindut olisivat itsenäisyystaistelun aikana jakaneet tämän uskon, Intiaa ja Pa
kistania ei olisi koskaan erotettu toisistaan. Gohvalkar tähdensi, että ihmiset 
olivat yhteydessä myyttiseen Äitiin joko tietoisesti tai tiedostamattaan. Kansa
kunnan kollektiivinen psyyke ja yksilöiden psyyke olivat yhteydessä toisiinsa. 
Jos siinä oli murtumia (Intian jako), myös yksilöt kantoivat tätä traumaa mie
lissään: "Kuinka poika voi istua toimettomana ja unohtaa Äitinsä, joka häväis
tynä tuijottaa häneen joka päivä. Kukaan todellinen poika ei voi koskaan unoh
taa ja levätä ennen kuin Hän on saavuttanut jälleen kokonaisuutensa.”

Gohvalkarille ja hindunationalisteille yleensäkin kansakunta oli ontologi
sesti olemassaoleva olio. Hindustan oli äiti-jumaluuden yksi manifestoituina, 
feminiinisen shakti-energian ilmentymä, samalla tavoin kuin äiti-lehmät ja 
äiti-maakin. Hindustania oli siksi palvottava kirjaimellisesti yhtä hartaasti kuin 
Jumalaakin. Gohvalkar vertasi kansakuntaa usein myös elävään organismiin. 
Kun yksilöllä oli keho, mieli, älyjä sielu, kansakunnalla oli maa-alue, tahto, 
dharma ja ideaali. Kansakunnaksi kehittyminen vaatii pitkää itsekehitystä ja - 
tiedostusta. Kansakunnan kehitys oli näin verrannollinen luonnon evoluuti
oon. (Hansen 1999.)

Valtio taas oli Golvvalkarin mielestä täysin keinotekoinen poliittinen yksik
kö. Valtiolla oli monia yhtymäkohtia kansakunnan kanssa, mutta muuten ne 
olivat täysin erotettavissa toisistaan. Valtion piti hänen mielestään olla alistei
nen kansakunnan käsitteelle.

Gohvalkar korosti, että jokaisella kansakunnalla oli sille erityinen kohtalo 
toteutettavanaan. Hindukansakunnan kohtalo ja tehtävä oli poikkeuksellinen 
ja maailmanlaajuinen. ”On selvää, että meidän tehtävämme on hinduyhteis- 
kunnan uudelleen organisointi, eikä tämä merkitse ainoastaan Bharatin (Inti
an) uudelleen syntymää, vaan se on välttämätön edellytys maailman yhtenäi
syydelle ja hyvinvoinnille. Sillä vain hindut voivat taata riittävät perusteet ih
misten veljeydelle.”

Golvvalkarin (1980) mielestä hindujen tehtävä oli myös jumalallinen, sillä 
toteuttamalla kohtaloaan he eivät pelastaneet ainoastaan itsensä, vaan koko 
muun maailman: "Kuinka voimme sanoa, että vain hinduyhteiskunta voi to



teuttaa tämän suuren maailman tehtävän, eikä kukaan muu? Aluksi tämä voi 
tuntua suureelliselta väitteeltä. Kuitenkin voimme verrata historiallisen pro
sessin kehitystä maassamme ja muualla. Sukupolvesta sukupolveen suuret ajat
telijamme ja filosofimme ovat vahvistaneet ja todistaneet ihmisluonnon mys- 
teerisyyttä, paljastaneet hengen maailmaa ja löytäneet suuren yhdistävän tie
teellisen periaatteen. -  Muu maailma ei ole tutkinut hengen maailmaa, heitä on 
kiinnostanut vain materiaalinen maailma.”

Hindulaisuus ei tunnetusti ole lähetysuskonto. Hindunationalistit ovat kui
tenkin Savarkarin ja Gohvalkarin ajoista alkaen korostaneet hindulaisuuden ja 
hinduarvojen levittämistä myös Intian ulkopuolelle. He ovatkin perustaneet yh
teisöjä esimerkiksi Britanniaan, Yhdysvaltoihin, Keniaan ja Kanadaan.

Hindulaisuuden seemiläistyminen alkoi jo 1800-luvun lopulla erityisesti 
Arya Samaj -järjestön johdolla. Nykyinen hindunationalistinen liike on jatka
nut tätä prosessia. Liike on kohottanut Rama-jumalan muiden jumalien ylä
puolelle. Pyhimmäksi paikaksi se on määritellyt Ayodhyan kaupungin, koska 
heidän tulkintansa mukaan koko maailma luotiin siellä. Liikkeen populaareis
sa kirjoituksissa Rämän johtama kuningaskunta hallitsi muinaista Hin- 
dustania. Tuo myyttinen kulta-aika palaa kirjoitusten mukaan uudelleen maan 
päälle hindunationalistien hallitsemassa Intiassa, kun ihmisten tietoisuus on 
kiinnittynyt materian sijasta henkeen. Tässä hindulaisuuden tulkinnassa bi
naarinen maailmankuva, hyvän ja pahan välinen peruuttamaton vastakkaisuus 
saa aivan erilaisen merkityksen kuin moniarvoisuutta ja pluralistista totuuskä- 
sitettä julistaneessa hindulaisuudessa, (van der Veer 1996.)

Perinne ja poliittinen käytäntö

Myyttisen alkuperäisyyden, maan, veren ja spirituaalisuuden palvonta yhdistää 
Gohvalkarin ja Savarkarin eurooppalaiseen fasistiseen traditioon. Hindunatio
nalistien poliittis-uskonnollinen symboliikkakin perustuu osin samaan perin
teeseen kuin heidän eurooppalaisten aatetovereidensa. Molemmat liikkeet 
ovat käyttäneet myös taitavasti hyväkseen tunteisiin vetoavia poliittisia rituaa
leja. Molempien liikkeiden taustalta voidaan samalla tavoin havaita millianis- 
tinen historiankäsitys.
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Millianististen historiankäsitys kertoo kansan tai koko ihmiskunnan alku
peräisestä kulta-ajasta, joka kuitenkin päättyy johonkin kohtalokkaaseen ta
pahtumaan tai "syntiinlankeemukseen”. Näin maallinen historia alkaa kaikki
ne kärsimyksilleen ja koettelemuksilleen. Tämä historiallinen aika kulkee kohti 
väistämätöntä rappiota ja tuhoa. Kärsimyksen ja kriisin tiivistyessä lopun ai
koina äärimmilleen ilmestyy messias etujoukkoineen. He osoittavat kansalleen 
tai koko ihmiskunnalle tien pelastukseen, uuteen maanpäälliseen tuhatvuoti
seen valtakuntaan.

Äärihindut hävittivät Babri-moskeijan Ayodhyassa joulukuussa vuonna 
1992, koska se oli heidän mielestään rakennettu Rama-jumalan syntymätemp- 
pclin paikalle 1500-luvun alussa. Monet uskoivat, että tapahtuma merkitsi es
katologista uuden ajan aamunkoittoa. Tuleva hindulaisen sivilisaation toinen 
tuleminen merkitsisi Rämän valtakunnan paluuta maan päälle. Silloin Intia 
saisi tai ottaisi väkisin vanhat pyhän valtakuntansa tai sivilisaationsa rajat.

Näin äärihindut rakentavat omaa versiotaan tulevasta tuhatvuotisesta val
takunnasta. Kulta-aikaa heidän versiossaan edustaa puhdas hindulainen tai ar
jalainen kulttuuri myyttisenä mikä-mikä-maana. Hindut kadottivat kuitenkin 
uskonsa ytimen. Tämän "syntiinlankeemuksen” johdosta hindut muuttuivat 
heikoiksi eivätkä pystyneet lyömään maahan tunkeutuneita ulkolaisia valloit
tajia. Hindukulttuuri rappeutui erityisesti muslimien valtakaudella. Uusi kul- 
ta-aika, Rämän hallitsema maanpäällinen paratiisi, voi toteutua vain hindutie- 
toisuuden elvyttämisen avulla eli palaamalla perinnäisiin hinduarvoihin. Vain 
siten voidaan perustaa uusi vahva Rannan johtama Hindustan. (Ks. Tamminen 
& Zenger 1998.)

Revivalistisia poliittisia ja kulttuuriliikkeitä on noussut aina syvien kulttuu- 
rikriisien aikana. Koloniaalinen hallinto merkitsi tällaista kulttuurikriisiä. 
1980-luvun lopulla myös globalisoituva kulttuuri katsottiin vakavaksi uhkaksi 
intialaiselle yhteiskunnalle. Hindunationalistisen BJP-puolueen (Bharatiya Ja- 
nata Party) nopea nousu politiikan huipulle ajoittui noihin vuosiin. Samaan ai
kaan se pystyi laajentamaan kannatustaan hindiä puhuvien alueiden lisäksi 
maan muihin osiin. Liikkeen suosion kasvu johtui myös välittömistä poliitti
sista syistä, kuten valtaa pitäneen Kongressipuolueen korruptioskandaaleista. 
Kolmannen vuosituhannen vaihteessa BJP lujitti otettaan liittovaltion johdos



sa. Keväällä 2004 järjestetyissä parlamenttivaaleissa Kongressipuolue teki kui
tenkin näyttävän paluun hallitsevaksi puolueeksi.

Intian yleisesti hyväksytty nationalistinen diskurssi rakentui Javvaharlal 
Nehrun pääministerikaudclla ja Kongressipuolueen valtakaudella hänen muo
vaamalleen nationalismikäsitykselle. Siitä tuli virallisesti kanonisoitu oppi, 
joka on edelleenkin keskeinen osa julkilausuttua ulkopoliittista liturgiaa. Nch- 
rulaisen sekulaarin nationalismin varjossa vaikutti Mahatma Gandhin käsitys 
intialaisesta identiteetistä. Se rakentui uskonnon ja politiikan yhdistämiselle. 
Vaikka Gandhi käytti tässä kansakunnan luomisessa hindulaisuuden peruskä
sitteitä ja symboleja osin samalla tavoin kuin hindunationalistitkin, hän mää
ritteli ne yleensä eri tavalla kuin he. Gandhi kamppaili koko elämänsä ajan us
konnollisen pluralismin puolesta. Hänen voidaan kuitenkin sanoa avanneen 
tahtomattaan ovea myös hindulaisuuden yliveroisuutta korostaneille hindu- 
nationalisteille. Toisaalta voidaan kysyä, olisiko kollektiivinen identiteetti voi
nut rakentua niinkin yhtenäiseksi itsenäisyyskamppailua käyneessä Intiassa, 
jos Gandhi ei olisi käyttänyt kansakunnan eheyttämisessä emotionaalisesti ve
toavia uskonnollisia symboleja.

Hindunationalistien valtaantulon jälkeen kansallisen itseymmärryksen kä
site muuttui. BJP-puolucen taustajärjestöt rummuttivat vuosikymmeniä sitä, 
että kansallisen identiteetin rakentaminen jäi Intiassa 1920- ja 1930-luvuilla 
kesken. On ymmärrettävää, että BJP-puolue joutui pitämään yllä melko mata
laa profiilia johtamassaan koalitiohallituksessa. Uudesta kovemmasta linjasta 
kielivät kuitenkin ydinkokeiden räjäytykset keväällä 1998, terävöitynyt poli
tiikka Kashmirissa ja suhtautumisessa Pakistaniin, vaikka BJP pyrki hallitus
puolueena liennyttämään myöhemmin välcjään arkkivihollisecnsa. Hinduna- 
tionalistit hyökkäsivät erityisesti Gujaratissa entistä kiivaammin "vierasta” us
koa edustavia muslimeja ja kristittyjä vastaan.

On historian kannalta ironista, että Nathuram Godsen murhaaman Ma
hatma Gandhin ajatukset politiikan spiritualisoimisesta ilmenevät näkyvim
min Godsen poliittisten perillisten ideologisessa retoriikassa. Korostaessaan 
Intian henkistä perintöä materialistisen lännen vastaisessa taistelussa hinduna- 
tionalistit vetoavat usein Mahatma Gandhin sanoihin ja tekoihin. Heidän 
pragmaattista politiikkaansa on Intiassa usein kuvattu sanonnalla, että liike on 
ominut itselleen koko hindulaisuuden perinteen. He käyttävät hyväkseen kaik
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kea, mikä on poliittisesti hyödynnettävissä. Mahatma Gandhin poliittinen pe
rintö on Intiassa yhä poliittisesti käypä myyntiartikkeli, vaikka Mahatman aja
tuksille saatetaan muuten hymähdellä avoimen pilkallisesti.1

1 Käytetty kirjallisuus: Andersen, Damle & Shridhar 1987: Bhatt 2001; Brown 2000; Golwalkar 
1980; Hansen 1999; Hasan 2000; lyer 1986; Jucrgensmeyer 1998; Khan 1994; Kiuluani 1997; 
Nandy 1998; Nchru 1966; Nehru 1989; Pandey 1993; Parckh 1999; Raychaudhuri 1988; 
Savarkar 1989; Scthi 1999; Tamminen 2004; Tamminen & Zenger 1998; van der Veer 1996.



ARI HELO

Seuraako perustuslaki 
tähtilippua? -  yhdysvaltalaisen 3S; 
nationalismin juuret
Koska Yhdysvallat on leimallisesti eri maista saapuneiden siirtolaisten ja eri
laisista valloitettujen alueiden etnisistä ryhmistä muodostunut kansakunta, 
siihen harvoin liitetään termiä nationalismi. Benedict Andersonin käsitys, jon
ka mukaan kansakunta on "kuviteltu poliittinen yhteisö", on yhdysvaltalaisen 
kansallisen itseymmärryksen kuvauksen kannalta hedelmällinen, vaikkakin 
paradoksaalinen lähtökohta. Yhdysvaltalaiset nimittäin usein pitävät omaa 
perustuslaillista demokratiaansa luonteeltaan epäpoliittisena. Kansallisen 
historiankirjoituksen mukaan Yhdysvaltain niin kutsutut perustajaisät 
(founding fathers) loivat maailman ensimmäisen yksilönoikeuksiin perustu
van modernin valtiomahdin, joka perustuslaissaan suojasi yksilöä juuri valtio
mahdilta itseltään. Esimerkiksi uskonnonvapaudesta ei moniarvoisuuden 
ihanteeseen sitoutuneessa liittovaltiossa koskaan syntynyt yhteiskunnallista 

kiistakysymystä.

Yhdysvaltain "perustamiskauden” (the founding erä) katsotaan alkaneen vuonna 
1776 kirjoitetusta itsenäisyysjulistuksesta, jossa kansakunta sitoutui ihanteisiin
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ihmisten tasa-arvoisuudesta ja oikeuksista elämään, vapauteen ja onnen tavoit
teluun. Näiden periaatteiden pohjalta myös vuoden 1787 perustuslakia täy
dennettiin jo vuonna 1791 kansalaisoikeuspykälinä (Bill of Rights) tunnetuin 
säädöksin. Näistä perustuslain kymmenestä ensimmäisestä lisäyksestä, joiden 
säätäminen päättää perustamiskauden, on itse asiassa tullut yhdysvaltalaisen 
yhteiskunta-ajattelun keskeisin elementti.

Näkemys, jonka mukaan Yhdysvallat oli perustamisestaan lähtien moderni 
demokratia, on värittänyt voimakkaasti myös Yhdysvaltain kansallista histo
riankirjoitusta. Yhdysvaltain historiaa pidetään maan perustajaisien tasa-ar- 
voisuus- ja vapausihanteiden vaiheittaisena manifestaationa, olipa kysymys 
lännen valloituksesta, sisällissodasta, rotuerottelujärjestelmän purkamisesta tai 
Yhdysvaltain noususta yksilönoikeuksia ympäri maailmaa edistäväksi suurval
laksi. Samalla perustuslain takaamista yksilön oikeuksista on tullut Yhdysval
loissa kaiken oikeusvaltion ja kansainvälisen lain mukaisen toiminnan kansal
linen mittapuu. Tässä luvussa esitellään tämän näkemyksen aatehistorialliset 
päälinjat.

Poliittisesti hajautetun liittovaltion perustaminen

Yhdysvaltain varhaishistoriaa itsenäisenä valtiona -  aina itsenäisyyssodasla 
vuoteen 1817, jolloin "viimeisenä perustajaisänä” tunnettu James Madison 
luopui presidentinvirasta -  kutsuttiin pitkään nimellä "varhainen kansallinen 
kausi” (the early national erä). Nimi muuttui 1980-luvun kuluessa niin kutsu
tun republikanistisen historiakoulukunnan nousun johdosta "varhaisen tasa
vallan kaudeksi” (the early repnblic). Yhdysvaltain nyttemmin noustua maail
man ainoaksi supersuurvallaksi, varhaisen tasavallan kautta on akateemisissa- 
kin piireissä alettu jälleen kutsua vanhalla nimellään.

Kansallisen historiankertomuksen varsinainen lähtökohta on kuitenkin 
niin kutsuttu "perustamiskausi”, joka sijoittuu vuosiin 1776-1791. Vallan
kumouksen kuuluisa motto ”ei verotusta ilman edustusta” syntyi brittihallin
non jo vuonna 1765 säätämää leimaverolakia vastaan. Leimaverolakia pidettiin 
siirtokunnissa alusta lähtien "epäperustuslaillisena” , koska englantilainen jär
jestelmä ymmärrettiin perustuslailliseksi, edustukselliseksi monarkiaksi, vaik-



ka kuninkaan verotusoikeutta saati parlamentarismin muitakaan periaatteita 
ei ollut määritelty kattavasti missään perustuslaissa. Lähinnä niitä oli määritel
ty vain ikivanhan Magna Chartan hengessä vuonna 1689 laaditussa Bill of 
Riglits -asiakirjassa ja englantilaisten oikeusoppineiden tutkielmissa.

Britti-imperiumin amerikkalaisia kolonioita ei ollut aiemmin varsinaisesti 
verotettu, vaan emämaa oli hyötynyt Atlantin kaupastaan lähinnä tulleja ja eri
laisia rahtimaksuja keräämällä. Siirtokunnat olivat itse verottaneet alamaisiaan 
omien edustuksellisten valtioelimensä avulla. Itsenäistymissodan (1775-1781) 
alussa parlamentin verotusoikeuden jyrkästi kieltäneet vallankumousjohtajat 
vetosivat vielä usein kuninkaaseen imperiumin "sisällissodan” lopettamiseksi, 
kunnes siirtokuntien sotatoimia koordinoinut mannermaakongressi julisti 
kaikki siirtokunnat itsenäisiksi kesällä 1776. Samaan aikaan siirtokunnissa laa
dittiin kiireesti omia perustuslakeja.

Jo itsenäistymissodan aikana mannermaakongressi laati perustamiskirjan 
itsenäisten valtioiden konfederaatiolle, joka ratifioitiin vuonna 1781. Tämän 
lähinnä puolustuspoliittisen valtioliiton konsensukseen perustuva päätöksen
tekokoneisto jäi niin heikoksi, että jäsenvaltiot riitelivät jatkuvasti rajoistaan, 
tulleistaan, ulkomaanveloistaan ja erityisesti veloistaan mannermaakongressil- 
Ic. Vasta kun lukuisat sotaveteraanien nostattamat velkakapinat saivat itsenäi- 
syyssodan kunnioitetun johtajan, George VVashingtonin, huolestumaan maan 
ajautumisesta täyteen anarkiaan, saatiin koolle James Madisonin ja Alexander 
Hamiltonin pitkään vaatima perustuslakikonventti, joka kokoontui Philadel
phiaan kesällä 1787. Konventti päätyi ehdotuksessaan uuteen, federalistiseen 
valtiomuotokokeiluun, jossa liittovaltio vastaisi koko maan puolustuksesta ja 
tullipolitiikasta sekä takaisi osavaltioiden tasavaltalaisen hallitusmuodon.

Perustajaisien hyvin tuntema klassinen valtio-oppi, jonka yhtenä versiona 
myös Montesquieun vallanjako-oppia voidaan pitää, oli jo Aristoteleesta alka
en pitänyt ihanteenaan niin kutsuttua sekoitettua hallitusmuotoa. Pohjimmil
taan iällä viitattiin hyve-etiikkaan perustuvaan valtio-oppiin, jossa vahva joh
tajuus, vanhempien valtiomiesten viisaus sekä kansanedustajien paikallisolo- 
jen erityistuntemus olivat yhdessä hyveellisinä elementteinä järjestelmässä, 
joka pyrki kansan yhteisen edun maksimointiin. Perustajaisien klassiseen 
republikanismiin pohjaava näkemys hittikin Montesquieun vallanjako-opin 
lordi Bolingbroken "punnusten ja vastapunnusten" (cliecks and balances) -op-

Seuraako perustuslaki tähtlllppua? -  yhdysvaltalaisen nationa lism in  ju u re t



NATIONALISMIEN MUOTOJA

piin siten, että eri valtaoikeuksia myös sekoitettiin keskenään. Näin valtioeli
mien oli tarkoitus myös kontrolloida toinen toisiaan. (Pocock 1988; YVood 
1993.)

Yhdysvalloista tuli vuonna 1789 liittovaltio, joka noudattaa edustuksellista, 
sekoitetun hallitusmuodon periaatetta. Mallissa valtaa jakavat presidentti ja 
osavaltioittain valittu senaatti sekä väestömäärän mukaisesti valittu edustajain
huone. Tuomiovalta ja toimeenpanovalta sekoitettiin keskenään siten, että 
presidentille jätettiin oikeus nimittää korkeimman oikeuden tuomarit. Kor
keinta oikeutta ei alun perin tarkoitettu varsinaiseksi valtioelimeksi siinä mie
lessä, että se voisi päättää kongressin säätämien lakien perustuslainmukaisuu
desta, kuten se on nyttemmin tehnyt. Juuri siitä, mikä taho liittovaltion toimi
en perustuslaillisuutta todella valvoo, syntyi Yhdysvaltain poliittisen järjestel
män keskeisin kiistakysymys.

Federaation todellinen demokraattisuus vaihteli alueittain liittovaltion ha
jautetun hallinnollisen rakenteen totoksi, sillä osavaltioille jäi oikeus määritellä 
kansalaisuuskriteerit myös liittovaltion vaaleissa (Beard 1915). Useissa osaval
tioissa äänioikeus olikin 1800-luvun puoliväliin saakka (ja naisten osalta vuo
teen 1919 asti) tiukasti sidottu paitsi rotuun ja sukupuoleen, myös omaisuuden 
määrään. Myös osavaltioiden oikeuslaitokset toimivat itsenäisesti.

Perustava valtio-opillinen kiista siitä, voiko yksittäinen osavaltio julistaa 
jonkin liittovaltion määräyksen tai toimen perustuslain vastaiseksi vai valvoo
ko perustuslaillisuutta liittovaltion korkein oikeus, ei välttämättä selvinnyt 
edes vuosina 1861-65 käydyssä sisällissodassa. Abraham Lincoln nousi presi
dentiksi pitkälti siksi, että hän vastusti korkeimman oikeuden tekemiä eteläval
tioille myönteisiä laintulkintoja. Vaikka etelävaltiot muodostivatkin oman 
konfederaationsa pian Lincolnin voittamien presidentinvaalien jälkeen, ne toki 
kaikki erosivat (sececie) liittovaltiosta yksitellen. Niiden tappio pohjoisvaltioille 
vahvisti lähinnä sen federatiivisen periaatteen, ettei yksittäisellä osavaltiolla ole 
oikeutta erota liittovaltiosta pelkästään sen perusteella, ettei sitä miellytä valta
kunnallisissa vaaleissa voittanut ehdokas.



Perustuslailliset yksilönoikeudet

Yhdysvaltalaisen perustuslaillisuuskäsityksen varsinainen ydin jää usein tämän 
federalismin yleisen läheisyysperiaatekiistan varjoon. Kysymys on siitä, missä 
määrin hallitusvalta on ylipäänsä oikeutettu säätelemään yksilön elämää. Tho
mas Jcffersonin toisessa mannermaakongressissa luonnostelemaa itsenäisyys- 
julistusta luetaan yhä ääneen maan pääkaupungissa, YVashingtonissa, jokaise
na itsenäisyyspäivänä. Julistuksen kuuluisaa johdanto-osaa pidetään vallanku
mouksen tarkoitusperien ideologisena yhteenvetona. Jcffersonin johdolla ju
listusta laatinut komitea -  ja komitean pohjapaperia kovalla kädellä editoinut 
mannermaakongressi -  muotoilivat asian lopulta seuraavasti.

''Pieliimme itsestään selvinä totuuksina, että ihmiset on luotu tasa-arvoisiksi 
ja että heidän luojansa on suonut heille tiettyjä luovuttamattomia oikeuk
sia, joihin kuuluu elämä, vapaus ja onnen tavoittelu. Näiden oikcuksicti 
turvaamiseksi on ihmisten kesken perustettu hallituksia, joiden oikeutus pe
rustuu hallittujen suostumukseen. Milloin tahansa mikä tahansa hallitus
muoto osoittautuu näiden päämäärien suhteen tuhoisaksi, on kansalla oi
keus muuttaa sitä tai hylätä se ja perustaa uusi hallitus sellaisten periaattei
den varaan, ja sellaisin valtaoikeuksin, kuin ihmiset katsovat turvallisuut
taan ja onneaan parhaimmin toteutettavan." (Boorstin 1968.)

Itsenäisyysjulistus ei siis ota kantaa hallitusmuotoon vaan hallitusvallan ylei
siin moraalisoikeudellisiin perusteisiin. Olipa vallankumousjohtajien sitoutu
misessa "luovuttamattomien” oikeuksien oppiin kyse modernin ihmisoikeus- 
ajattelun ensiaskelista tai eurooppalaisen sääty-yhteiskunnan ja imperialismin 
vastaisesta poliittisesta opista tai ehkä jostain aivan muusta, Yhdysvallat pitää 
tätä tekstiä kansallisen ideologiansa perustana.

Perustamiskauden katsotaankin olleen maailmanhistoriallisesti vallanku
mouksellinen juuri siksi, että itsenäisyysjulistukseen pitkälti John Locken Two 
Treatises of Government -teoksesta (1690) lainatut hallitusvallan perusteet sisäl
lytettiin aikanaan myös perustuslakiin. Ennen kuin perustuslaki onnistuttiin 
ratifioimaan vuonna 1789, ajoivat uuteen liittovaltiomuotoon skeptisesti suh
tautuneet antifederalistit läpi vaatimuksen siihen liitettävistä kansalaisoikeus-
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pykälistä. (Rakove 1977; Rodgers 1992.) Antifederalistien ja ystävänsä Jefferso- 
nin kehotuksesta perustuslain suurimmalta osalta laatinut James Madison ajoi 
kongressissa läpi nämä perustuslain kymmenen ensimmäistä lisäystä, jotka 
tunnetaan englantilaisen mallin mukaisesti kansalaisoikeuspykälinä (Bill of 
Riglils).

Vuonna 1791 ratifioitujen perustuslainlisäysten ensimmäisessä pykälässä 
taataan kansalaisille uskonnon-, sanan- ja kokoontumisvapaus. Niiden viiden
nessä pykälässä palattiin Locken kansalaisoikcusdoktriinista, jota Jefferson oli 
itsenäisyysjulistuksessa muunnellut, sanatarkasti alkuperäiseen muotoiluun 
kansalaisten oikeudesta "elämän, vapauden ja omaisuuden” turvaan. Liittoval
tion ci siis katsottu voivan rajoittaa näitä oikeuksia missään oloissa. Valtio- 
opillisesti itse perustuslain käsite muuttui, koska kansalaisoikeudet rajoittivat 
nyt valtiovallan toimivaltuuksia aivan samoin kuin perustuslain tiukat mää
räykset vaikkapa siitä, kuinka presidentti asetetaan valtakunnanoikeuteen. 
(Stourzh 1988.)

Itsenäisyysjulistuksen yleistä tasa-arvoisuusvaatimusta on sittemmin sitee
rattu lähes jokaisessa demokraattisia uudistuksia ajavassa yhdysvaltalaisessa rc- 
formiliikkeessä. Kuuluisassa Seneca Fallsin kokouksessaan varhainen naisasia
liike piti vuonna 1848 "itsestään selvänä totuutena”, että myös naiset on "luotu 
tasa-arvoisiksi” ja että heillekin on "suotu luovuttamattomia oikeuksia”. Tämä 
tarkoitti naisasialiikkeen mielestä sitä, ettei yleinen äänioikeus voinut näiden 
periaatteiden valossa olla sukupuoleen sidottu. Luonnollisesti Abraham Lin
coln aloitti kuuluisan Gettysburgin muistopuheensa vuonna 1863 maininnal
la, kuinka maan "isät” olivat aikoinaan perustaneet kansakunnan "omistaen 
sen ajatukselle, että kaikki ihmiset on luotu tasa-arvoisiksi”.

Niin ikään kansalaisoikeusliikkeen karismaattinen johtaja Martin Luther 
King Jr. vetosi vuonna 1963 siihen "itsestään selvään totuuteen”, että myös 
musta mies oli luotu osallistumaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon tasa
vertaisena valkoisen kanssa. Tämän legendaarisen "Minulla on unelma” -pu
heen retoriikan kansallista vetovoimaa kuvaa kuitenkin parhaiten se seikka, 
että kun pelkkä mustien äänioikeuden toteuttaminen ci enää 1960-luvun lo
pussa riittänyt radikalisoituvalle kansalaisoikeusliikkeelle, se menetti valkoisen 
keskiluokan poliittisen tuen kuin taikaiskusta.



Länteen laajenevan kulutusyhteiskunnan idea

Toisin kuin eurooppalaiset Atlantin takaista modernisaatiokehitystä usein tul
kitsevat, Yhdysvallat katsoo liittyneensä liberalistiseen maailmanjärjestelmään 
jo ennen etelävaltioiden orjatalouden kukistumista sisällissodassa 1861-1865. 
Kansallisen historiankirjoituksen kaanonissa orjien vapauttaminen vain "täy
densi” Yhdysvaltain perustamisen ( ”consuminated” tlic founding). Yhdysvalta
laista kansallista identiteettiä onkin säännöllisesti uusinnettu tarinana kansa
kunnasta, joka manifestoi universaaleja yksilönoikeuksia perustuslakinsa poh
jalla yhä täydellisemmin.

Myös siirtokuntakautta leimannut ankaran puritanistinen hengellinen pe
rintö osaltaan edisti tällaisen yksilökeskeisen yhteiskuntakäsityksen omaksu
mista. Esimerkkinä yhdysvaltalaisen julkisen keskustelun yleisestä uskonnolli
sesta pohjavireestä voidaan toki pitää vuoden 2000 presidentinvaaleissakin ai
van vakavissaan esitettyä väitettä, että perustuslaki takaa kyllä uskonnonvapau
den muttei koske jumalankieltäjiä. Tämän väitteen takana ci suinkaan ollut 
George VV. Bushin vaaliorganisaatio vaan Alan Goren varapresidenttiehdokas 
Joseph Lieberman, jonka tehtäväksi oli annettu kosiskella äänestäjäkunnan jat
kuvasti vanhakantaistuvaa uskonnollista enemmistöä. On kuitenkin tärkeää 
muistaa, että kuva Yhdysvalloista kristillisenä malliyhteiskuntana, kuten 
Massachusettsin kalvinistit yhteisönsä näkivät, saatettiin kansallistaa vasta val
lankumouksen jälkeen.

Puritanismin aatteellista perintöä onkin etsittävä uskonnonvapauteen si
toutuneen yhdysvaltalaisen yhteiskunta-ajattelun maallisesta muodosta. Yksi
lön omaa vastuuta sielustaan ja maallisesta onnestaan korostavan elämän- 
eetoksen paras kiteytys löytyy Max VVebcrin Protestanttinen etiikka ja  kapitalis
min henki -teoksesta (1990 [ 1905]). Kapitalismin henkeä luonnehtiakseen We
ber lainaa sivukaupalla yhtä kuuluisimmista Yhdysvaltain perustajaisistä: 
Ranskan tuen itscnäisyyssodalle Pariisissa juoninutta diplomaattia ja kirjapai
non omistajaa Benjamin Franklinia.

Franklinin kansansivistyksellisissä kirjoituksissa esitetään muun muassa, 
että "ahkeruuden ja kohtuullisuuden ohella ei mikään vie nuorta miestä niin 
paljon eteenpäin maailmassa, kuin täsmällisyys ja vanhurskaus kaikissa hänen 
liiketoimissaan”. Kapitalistisen hengen kiteytymäksi tämän ahkeruusetiikan
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nostaa se, että franklinilainen nuori mies ahkeroi oman luotonottokykynsä 
eteen. Kuten Franklin muistuttaa lukijaansa, "vasarasi lyönti, jonka velkojasi 
kuulee viideltä aamulla ja kahdeksalta illalla, tekee hänet puoleksi vuodeksi tyy
tyväiseksi” ja näin entisestään "enentää luottoasi”, kun taas mies, joka "tuhlaa 
jonkin shillingin arvosta päiväänsä vaikka vain pari minuuttia, menettää etuoi
keutensa käyttää [luotolla] 100 puntaa vuodessa”. (Weber 1990.)

Tämä yksityisen pääoman keruulle omistettu ahkeruuden eetos sai perus- 
tamiskaudella oivallista käyttövoimaa niin Alexander Hamiltonin ajamista 
kansallisista talousjärjestelyistä kuin Franklinia suuresti kunnioittaneen 
Jeffersonin pyrkimyksistä purkaa Atlantin kaupan kansainvälisiä rajoituksia. 
Toki "kapitalismin henki” puhkesi Yhdysvalloissa täyteen kukoistukseensa 
vasta modernin luottolaitoksen ja yhtiölainsäädännön mahdollistettua suur
pääomien kasautumisen 1800-luvun jälkipuoliskolla, mutta myös Abraham 
Lincoln kutsui Yhdysvaltoja maaksi, jossa jokaisesta säästäväisestä työläisestä 
voi lulla yrittäjä ja työnantaja uusille sukupolville ja jossa myös mustalla mie
hellä täytyi olla oikeus nauttia oman työnsä hedelmistä.

Täysin julkisen kontrollin ulkopuolelle jääneen suuryhtiökapitalismin siu
nauksellisuuden kyseenalaisti presidentti Theodore Roosevelt. Kaksi kautta 
virkaa hoidettuaan (1901-1909) Roosevelt kävi vielä vuonna 1912 Woodrow 
VVilsonia vastaan presidentinvaalikampanjaa "Uusi nationalismi” -ohjelmalla. 
Sen nationalistisen sävyn äänestäjäkunta ymmärsi helposti ehdokkaan aiem
min ajaman suurvaltapolitiikan pohjalta, mutta vaaliohjelma vaati myös en
nennäkemättömän radikaaleja kansallisia sosiaalisia uudistushankkeita, kuten 
kansallista eläke- ja sairausvakuutusjärjestelmää sekä naisten äänioikeutta. 
Niin kutsutun progressiivisen kauden (n. 1890-1914) huipennukseksi muut
tuneessa kampanjassa Rooseveltin Progressive Party -nimellä tunnettu koalitio 
sai enemmän ääniä kuin vanhan kaartin republikaaniehdokas William 
Howard Taft, vaikka hävisikin vaalit demokraattien Wilsonille.

Progressiivisen kauden historioitsijat korostavatkin mieluusti, että Yhdys
valloista oli alkanut sukeutua nykymielessä moderni valtio juuri Rooseveltin 
presidenttikaudella. Tuolloin liittovaltio sääti ensimmäiset luonnonsuojelu
lait, ryhtyi valvomaan teollisen ruoan laatua ja otti ensiaskelia trustien vastai
sessa lainsäädännössä. Samaan aikaan maahan luotiin rajaseutuideologian 
pohjalta Rooseveltin tukijoihin kuuluneen Jane Addamsin ”settleineni”-



opintokeskuksia. Ne toimivat eräänlaisina yhdysvaltalaisen elämäntavan oppi
laitoksina 1900-luvun vaihteen siirtolaismassoille.

Myös Yhdysvaltain omakuvaa keskeisesti muokannutta läntistä ekspansio
ta on päättymisestään saakka tulkittu itsenäisyysjulistuksessa ja perustuslaissa 
manifestoidun individualistisen ihmiskäsityksen pohjalta. Frederick Jackson 
Turner esitti kuuluisan rajaseututeoriansa vuonna 1893, jolloin rajaseutu oli 
Turnerin itsensä mukaan jo "sulkeutumassa” (Boorstin 1968). Samaan aikaan, 
hyvissä ajoin ennen ensimmäisiä lännenelokuvia, Buffalo Billin villin lännen 
sirkus muokkasi tästä ekspansiosta koko läntisen maailman yhteistä populaa
rikulttuuria. Ajalleen tyypillisen "modernina” historiateoriana Turnerin teksti 
vilisi nationalistista retoriikkaa. Turnerin mukaan asutuksen leviäminen man
tereen poikki levitti sinne nimenomaan jeffersonilaisen lähidemokratian ihan
teita.

Tällaista hallitusvallasta piittaamatonta uudisraivaajien paikallisdemokra
tiaa Turner ylisti moderniksi, koska se oli hänen mukaansa curooppalaisperäi-
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sen kansallisvaltioajattelun vastaista. Kulttuurihistorioitsija Henry Nash Smith 
huomauttikin 1950-luvulla, että Turnerin näennäisesti moderni teoria itseasi
assa vakiinnutti perustajaisien näkemyksen siitä, että uudisraivaajat olivat jon
kinlaisia puolibarbaareja (Smith 1971). Kesytöntä luontoa ja villejä intiaaneja 
vastaan kamppailussaan uudisraivaaja itse "sivilisoitui” aidosti yhdysvaltalai
seksi, demokraattisesti ajattelevaksi oman onnensa sepäksi.

Laajimmin akateemisesti hyväksytty perustamiskauden historiantulkinta 
onkin Joyce Applebyn vuonna 1984 valmistuneessa teoksessa Capitalisi» and 
A New Social Order: Tlte Repnblican Vision of the 1790s. Applebyn keskeisen 
teesin mukaan juuri federalistisen puolueen merkantilistista talouspolitiikkaa 
vastustaneet jeffersonilaiset republikaanit (joista oli kehkeytyvä nykyinen de
mokraattinen puolue) loivat kansakunnalle vision modernista kulutusyhteis
kunnasta. Kysymys on oireellisesti visiosta, koska niin moni peruslajaisistä oli 
virginialaisia plantaasinomistajia. Vielä 1960-luvun koulukirjoissa tämä seikka 
kuitattiin sillä täysin perättömällä väitteellä, että Washington, Jefferson ja 
Madison muka vapauttivat kaikki orjansa testamenteissaan.

Perustajaisien tasa-arvoisuusihanne (eqital opportunity) viittaa siis nykyi
sen historiallisen tulkinnan mukaan ensisijaisesti jokaisen yksilön yhtäläisiin 
mahdollisuuksiin yrittää kasvattaa kulutuskykyään. Progressiiviselta kaudelta 
periytynyt vertauskuva, jossa Yhdysvallat on eri kansojen valtava sulatusuuni 
(rnelting pot), onkin sittemmin katsottu poliittisesti epäkorrektiksi. Perustus
lain kansalaisoikeuspykälin suojattu "kuluttajayksilön” ideaalityyppi ei tarvitse 
tällaista kulttuuripluralismia halveksuvaa symboliikkaa mihinkään.

Perustajaisien yhteiskuntavisio ja 
kansallinen historiankirjoitus

Yhdysvaltalaisen kulutusyhteiskuntaideaalin takana on se pohjimmiltaan epä
poliittiseksi katsottu historiakuva, jonka mukaan tällaisen kuluttajakeskeisen 
yhteiskuntajärjestyksen kehityksessä on ollut kysymys vain perustuslaissa lue
teltujen ylihistoriallisten yksilönvapauksien vähittäisestä toteutumisesta. Yksi 
keskeinen juonne tässä yksilönoikeuksien kansallistetussa edistyskertomukses- 
sa onkin pitää sitä päivänpolitiikan yläpuolelle kuuluvan presidentti-instituu-



tion ja poliittisista valtapyrkimyksistä riippumattoman korkeimman oikeuden 
tuomarikunnan välisenä valtataisteluna poliittisesti hajanaisen liittovaltion 
moraalisesta johtajuudesta.

Vuonna 1803 korkein oikeus lujitti valtaansa oleellisesti niin kutsutussa 
Marbury v. Madison -päätöksessä. Silloisten federalistipuolueen ja jeffer- 
sonilaisten republikaanien välejä hiersi virkanimityskiista, ja oikeus totesi olc- 
vansa kykenemätön ratkaisemaan kiistaa mutta pitävänsä kyseistä virkanimi- 
tyslakia perustuslain vastaisena. Korkeimman oikeuden presidentin, John 
Marshallin, 1830-luvulla antamat päätökset intiaanien asemasta puolestaan 
vahvistivat oleellisesti liittovaltion asemaa osavaltioihin nähden. Kyseisissä 
päätöksissä oikeus julisti maan intiaanikansat osavaltioiden lainsäädännöstä 
riippumattomiksi. Marshall julisti samalla, että keskushallitus paitsi suojelee 
myös valvoo näiden kansojen elämäntapaa. Liittovaltion perustuslaki siis suo
jelee intiaanien yksilönoikeuksia, jopa ohi heidän oman lainsäädäntönsä. On 
edelleen kiistanalaista, miten pitkälti korkein oikeus voi tällä perusteella oikeu
dellisesti säädellä alkuperäiskansojansa elämäntapaa.

Abraham Lincolnin poikkeuksellista statusta kansallisena johtajana selittää 
pitkälti hänen rohkeutensa julistaa korkeimman oikeuden tuomarikunta kan
sallisen orjasalaliiton kätyreiksi. Vuonna 1858 oikeus oli kiistänyt kuuluisassa 
Dred Scott -nimisen orjan tapauksessa Drecl Scottin oikeuden vapauteen, vaik
ka hänet oli viety orjainstituutiota tunnustamattoman, vapaan territorion alu
eelle. Samalla kiistettiin liittovaltion oikeus puuttua millään tavoin orjanomis- 
tajien perustuslaissa taattuun "elämän, vapauden ja omaisuuden” turvaan. Oi
keus ei näin ollen väittänyt, ettei orja olisi lain silmissä ihmisolento, vaan yk
sinkertaisesti totesi, ettei orjalla voinut ollut vapaan kansalaisen kansalais
oikeuksia. Poliittisesti päätös kuitenkin tarkoitti sitä, että osavaltioiden ja va
paiden valtioiden aiemmat poliittiset kompromissit orjuuden maantieteellisis
tä rajoista eivät olleet oikeudellisesti sitovia. Tätä Lincoln jo presidenttiehdok
kaana julkisesti vastusti. Vasta sisällissodan sytyttyä presidentti taipui ajatuk
seen etelän orjatalouden kertakaikkisesta hävittämisestä.

Korkein oikeus hyödynsi jeffersonitäistä tasa-arvoisuuden ihannetta myös 
vuoden 1896 surullisenkuuluisassa "erillään mutta tasa-arvoisina” -päätökses
sään. Tuolloin se siimasi oikeudellisesti etelävaltioissa syntymässä olleen rotu- 
sortojärjestelmän. Aina toiseen maailmansotaan asti mustat kongressiedustajat
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vaativatkin vain, että mustille varatut palvelut, julkisista käymälöistä ja erillisis
tä junanvaunuosastoista alkaen, olisivat edes samantasoisia kuin valkoisten. 
Mustien 1890-luvulla vain periaatteelliseksi taantunut äänioikeus oli jo 1870- 
luvulla johtanut naisten äänioikeustaistelun kiihtymiseen. Tämän vaatimuk
sen osalta korkein oikeus piti selvänä, ettei liittovaltion voitu katsoa rikkoneen 
perustuslakiaan vastaan lähes sadan vuoden ajan, vaikka se olikin sallinut osa
valtioiden sulkea puolet täysi-ikäisestä väestöstä äänioikeuden ulkopuolelle.

Poliittisesti hajautetun liittovaltiojärjestelmän oloissa korkeimmasta oi
keudesta tuli 1800-luvun lopussa myös julkisesta kontrollista vapaiden mark
kinavoimien suojelija. Se muun muassa kiisti yksittäisen osavaltion oikeuden 
valvoa vapaata hintakilpailua. Osavaltioiden oikeus rangaista hintakartelleihin 
syyllistyneitä yhtiöitä kiistettiin sellaisissa tapauksissa, joissa kyseessä oleva yh
tiö toimi useamman osavaltion alueella. Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että 
vain liittovaltion kongressille jäi valta säädellä suuryritysten toimintaa Yhdys
valloissa.

Vasta 1930-luvun laman aikana liittovaltio aidosti pyrki säätelyyn. Tuolloin 
korkeimman oikeuden äärikonservatiivinen tuomarikunta kuitenkin vastusti 
kaikkia presidentti Franklin D. Rooseveltin ”Uusjako”-politiikkaan kuuluneita 
elvytystoimia. Myös liittovaltion minimipalkkalakcja ja pyrkimyksiä vahvistaa 
ammattiliittojen asemaa pidettiin perustuslain vastaisina. Roosevelt kuitenkin 
uusi jokaisen perustuslaittomaksi julistetun hankkeensa uudella nimellä, ja 
kun presidentti vuosien saatossa saattoi vaikuttaa myös korkeimman oikeuden 
tuomarinimityksiin, ei oikeuslaitos pystynyt paljonkaan horjuttamaan hänen 
politiikkansa peruslinjaa.

Kansallisessa historiankirjoituksessa käänteentekevänä seikkana voidaan 
pitää korkeimman oikeuden omaa osuutta etelän rotuerottelujärjestelmän 
purkamisessa. Paljon ylistetyssä vuoden 1954 päätöksessä nimeltä Brown v. 
Board of Education ofTopekn korkein oikeus katsoi, ettei Brovvn-nimistä mus
taa koulutyttöä voitu velvoittaa matkustamaan kaukaiseen mustien kouluun, 
kun aivan kodin lähellä sijaitsi valkoisille varattu julkinen koulu. Tällainen lap
seen kohdistuva syrjintä katsottiin lain suoman yhdenvertaisuuden kannalta 
yksilön henkistä kehitystä vahingoittavaksi. Päätös vaikutti ratkaisevasti mus
tien kansalaisoikeusliikkeen voittokulkuun 1960-luvun alussa. Ennakkotapa
uksen tavoin se oli kuitenkin myös omiaan heikentämään poliittisen toimin-



nan yleistä arvostusta yhteiskunnallisen uudistustoiminnan keskeisenä meto
dina.

Perustuslaillisen yhteiskuntaihanteen epäpoliittinen luonne

Poliittista vallankäyttöä kavahtava yhdysvaltalainen perustuslaillisuusajattelu 
ilmenee kärkevimmillään toisen kansalaisoikeuspykälän nykytulkinnassa. 
Vaikka siinä varsinaisesti puhutaan valistuksenaikaisten kansalliskaartijärjes- 
telmän edellytyksistä, on Yhdysvaltain Kansallinen kivääriyhdistys (National 
Rijle Association) nostanut pykälään sisältyvän lausahduksen yleisestä aseen
kanto-oikeudesta maailman kuuluisimmaksi kansalaisvapaudeksi. Hyvin "yh
dysvaltalaisesta’ se pitää tätä kansalaisvapautta nimenomaan ihmisoikeutena, 
jota mikään maallinen valtiomahti ei saisi edes lakitcitse rajoittaa.

Ymmärtääkseen Yhdysvaltain nyky-yhteiskuntaa on pidettävä mielessä, 
että tämä yltiöindividualistinen eetos on myös yhdysvaltalaisen liberaalin "va
semmiston” täysin hyväksymä ideologinen lähtökohta. Erityisesti kansalaisoi
keusliikkeen onnistuttua purkamaan etelän rotuerottelujärjestelmän 1960-lu- 
vulla kansakunta on ollut yhä taipuvaisempi tulkitsemaan perustuslaillisen, 
mutta silmiinpistävän hajanaisen, liittovaltiohallintonsa epäpoliittiseksi. Tä
män kehityksen kansallisesta historiakuvasta kertoo oircelliscsti se, että 
Lyndon B. Johnson, joka moninkertaisti liittovaltion hyvinvointipalvelujen ra
hoituksen 1960-luvun aikana "Suuri yhteiskunta” -ohjelmansa puitteissa, 
muistetaan nykyisin vain presidenttinä, joka johti kansansa epäonniseen Viet
namin sotaan ja loi kotimaahansa mustien suurkaupunkislummit.

Toisin kuin esimerkiksi vaikutusvaltaisen ranskankielisen vähemmistön 
leimaamassa kanadalaisessa yhteiskuntakeskustelussa kävi, Yhdysvalloissa 
kulttuurisen moniarvoisuuden ihanne on jäänyt kunkin etnisen vähemmistön 
perustuslaillisesti suojatuksi (ja nyttemmin poliittisen korrektiuden nimissä 
ulkopuolisilta täysin suljetuksi) yksinpuheluksi. Samalla koko hyvinvointiyh
teiskunnan ihanteelta on kadonnut poliittinen kannatus. Tähän on pitkälti 
syynä se vasemmiston ja oikeiston yksimielisesti jakama näkemys, että jokaisen 
poliittisen päätöksen perustuslaillisuus voidaan (ja pitääkin) tarkistuttaa 
oikeusistuimissa. Näin kaikki yhteiskunnallinen uudistustoiminta on lamaan-
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tiimit eri oikeusasteissa kompuroivaksi, loputtomaksi kansalaisoikeusasiain 
käräjöinniksi. Kun näissä oikeussalifarsseissa käsitellään alkuperäiskansojen 
oikeuksia, niihin kutsutaan usein asiantuntijatodistajiksi varhaisen tasavallan 
kauteen erikoistuneita yliopiston jatko-opiskelijoita tai kuten Coloradon sek- 
suaalilainsäädäntöä 1990-luvulla tutkittaessa, erilaisia homoseksuaalisuuskäsi- 
tyksiä oikeudelle punnitsevia Aristoteles-asiantuntijoita.

Tämä kehitys ei ole ollut korkeimman oikeuden vika. Korkein oikeus on 
mandaattinsa mukaisesti valvonut lähinnä vain liittovaltion toimien perustus- 
laillisuutta pyrkimättä ehdoin tahdoin rajoittamaan osavaltioiden lainsäädän
töä. Juuri poliittiset päättäjät tulkitsevat perustuslakia ikään kuin se kieltäisi 
kaiken lainsäädännön, jota se ei nimenomaisesti vaadi toteutettavan, sillä kaik
ki lait toki rajoittavat yksilön oikeuksia jotenkin. Yhdysvaltain yleinen mieli
pideilmasto onkin pitkään suosinut ajatusta, että kansanvalta toteutuu ihan- 
teeilisimmillaan oikeuslaitoksen sisällä, jossa lautamiehet (jury) valitaan puo
lueettomasti, nimittäin arpomalla. Juuri liittovaltiohallinnon hajanaisuus pitää 
yllä tilannetta, jossa korkein oikeus on perustuslain minimistandardien yhteis
kuntaa keskeisimmin ylläpitävä valtiomahti. Tämän vuoksi esimerkiksi kuole
manrangaistus olijoissakin osavaltioissa mahdollinen ja toisissa ei. Pitäessään 
kuolemantuomiota juridisesti mahdollisena Yhdysvaltain korkein oikeus ei 
suinkaan velvoita yhtäkään osavaltiota sisällyttämään kuolemantuomiota oi
keusjärjestelmäänsä.

Kansalaisoikeustaistelusta 1970-luvulla sukeutunut poliittisen korrektiu
den vaatimus on puolestaan ollut ajamassa yhteiskunnallista keskustelua hul
lunkurisia muotoja saaneen oikeushistoriallisen edistyksellisyysparadigman 
mukaiseksi. Sen varjolla on esimerkiksi painostettu yksittäisiä osavaltioita ju
listamaan neekeriorjuus laillisesti historialliseksi vääryydeksi. Tällaiseen kan
sallisen menneisyyden lähes neuvostomalliseen oikeudelliseen korjailuun oli 
Mississippin osavaltion kongressin taipuminen vielä vuonna 1995. Samanai
kaisesti maan valtamedia -  tiedostamatta ahtaan kansallista näkökulmaansa ja 
tietämättömänä esimerkiksi mustan nationalismin monitahoisesta panafrikka- 
laisesta historiasta — vertailee mielellään Louis Farrakhanin radikaalia retoriik
kaa "maltillisen” Colin Polveilin kansanjohtajan kykyihin. Jopa laatulehdissä- 
kin saatetaan raportoida aivan vakavasti sellaisista yltiöedistykscllisislä hank-



keistä kuin Shakespearen teosten ja Raamatun uudelleenkirjoittamisesta rotu
ja sukupuolineutraalilla kielellä.

Hyvinvointivaltion heikentyessä perustajaisien antiikkinen kansalaisakti- 
vismin ja paikallisdemokratian ihanne on muuntunut Yhdysvalloissa vapaaeh
toisen hyväntekeväisyystyön laajalti ylistetyksi eetokseksi. Tämä naapuruus- 
solidaarisuuden muoto on yleisesti julistettu amerikkalaisen esikaupunki- 
elämäntavan perustaksi. Se ylistää yhtä lailla filosofian johdantokursseja, joita 
huippupalkani! co//ege-professori pitää ilmaiseksi paikallisvalikossa kuin 
yleistä käytäntöä hoitaa tienvarsien siivousta vapaaehtoisvoimin tai vaihtoeh
toisesti vain osallistumista paikallisen urheiluseuran varainkeräyskampanjoin- 
tiin. Maassa, jossa elintasoerot ovat jo vuosikymmeniä olleet valtavat, tällainen 
politiikan kaikista merkityksistä vieraannutettu, arkaainen yhteiskunta-ajatte
lu ei kannusta kyselemään syitä julkisen koululaitoksen katastrofaalisen heik
koon tilaan, saati kyseenalaista maailman kalleimman ja erittäin tehottoman 
terveydenhoitojärjestelmän mielekkyyttä.

Itsekritiikittöm än ulkopolitiikan historiallinen perusta

Koska yhdysvaltalainen tulkinta modernin maailman synnystä alkaa sen omas
ta perustamiskaudesta, se on ollut aina -  erityisesti Neuvostoliiton hajoamisen 
jälkeen -  kärkäs pitämään omaa perustuslaillista yhteiskuntamalliaan ainoana 
globalisaation haasteet kestävänä vaihtoehtona. Perustajaisien suuri lahja maa
ilmalle ci olekaan haasteensa loistavasti kestäneen, kansallisen perustuslain laa
dinta vaan juuri Yhdysvalloissa kehittyneen vapaan yhteiskuntamallin luomi
nen.

Länsi-Intian ja Euroopan merikaupasta riippuvainen Yhdysvallat pyrki jo 
vallankumouksestaan lähtien purkamaan eurooppalaisten siirtomaavaltojen 
luomia vapaan maailmankaupan rajoituksia. Jeffersonin opetuslapsen, James 
Monroen, mukaan nimetyn Monroen opin puolestaan korostetaan syntyneen 
nimenomaan Yhdysvaltain Euroopan-politiikan ohjenuoraksi. Vuonna 1823 
eurooppalaisille monarkeille osoitettu julistus korosti, ettei vastaitsenäistynei- 
den Latinalaisen Amerikan valtioiden voida olettaa luopuvan tasavaltalaisista 
hallitusmuodoistaan vapaaehtoisesti. Presidentti Monroe ilmoittikin Yhdys-
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valtain tulkitsevan niihin kohdistetun "ulkopuolisen painostuksen” myös 
oman yhteiskuntajärjestelmänsä uhaksi.

Myös Yhdysvaltain mantereellista ekspansiota ja intiaanisotia on usein se
litetty tiukan yksilökeskeisen vapauskäsityksen näkökulmasta. Kohottaessaan 
amerikkalaisuuden symboliksi oman onnensa sepäksi halajavan uudisraivaa
jan Turnerin kuuluisa rajaseutuleoria korvasi kansallisen historiankirjoituksen 
paradigmana vanhemman, niin kutsutun teutonimyytin. Tämä historiateoria 
ikiaikaisten kansanoikeuksien siirtymisestä antiikin Rooman imperialismia 
vastustaneiden vapaiden teutonien metsistä Britanniaan ja sieltä edelleen Yh
dysvaltoihin loi pohjan kuuluisalle kutsumuskohtalon tai ilmeisen kohtalon 
(Manifest Destiny) -opille. Sillä puolestaan perusteltiin 1840-luvulta lähtien 
Yhdysvaltain demokraattisten instituutioiden levittämistä mantereen halki 
sekä myöhemmin koko läntiselle pallonpuoliskolle. Myytti anglosaksisen va
pauden teutonisesta alkuperästä katosi vasta ensimmäisen maailmansodan 
melskeissä, kun siitä tuli liian ilmeinen taakka saksalaisia vastaan käytävässä so
dassa.

Toisaalta kiihkeimmätkään imperialistit eivät 1900-luvun vaihteessa keksi
neet, miten noudattaa perustajaisien antikolonialistista tasavaltalaista ideolo
giaa, kun tuli kyse Espanjan sodan (1898) jälkeen Yhdysvaltain suojeluun jou
tuneiden alueiden kohtalosta. Harva yhdysvaltalainen toivoi vastaitsenäisty- 
neen Kuuban tai Espanjalta riistettyjen Puerto Ricon ja Filippiinien liittyvän 
liittovaltioon uusina territorioina ja myöhemmin osavaltioina. Lopulta kor
keimman oikeuden oli todettava, että maailman johtavaksi mcrivallaksi nous
seen liittovaltion perustuslaki seuraa tähtilippuaan näihin protektoraatteihin 
vain, jos kongressi niin päättää. Pian vitsailtiinkin, että "perustuslaki seuraa 
tähtilippuamme, vaikkei saakaan sitä aivan kiinni” (the Constitution follows the 
flag luit doesn’t quite catcli up with il).

Yhdysvaltojen näkökulmasta presidentti YVilsonin ensimmäisen maail
mansodan jälkeen korostama ihanne kansojen itsemääräämisoikeudesta ja toi
sen maailmansodan jälkeen syntynyt YK:n ihmisoikeusjulistus ovat mitä suu
rimmassa määrin sen oman aatehistorian tuotoksia. Eurooppalaiset suurvallat 
omaksuivat nämä Uuden maailman aatteet osaksi omaa ideologista perintöään 
varsin jälkijättöisesti. Toki myös Yhdysvaltain yllättävä päätös jättäytyä Kan
sainliiton ulkopuolelle oli perusteltavissa perustajaisien ajatuksilla. Vuonna



1919 isolationistisen suuntauksen pääarkkitehti Henry Cabot Lodge julisti 
Kansainliiton eurooppalaisten siirtomaavaltojen allianssiksi, johon liittyminen 
olisi jyrkästi YVashingtonin, Jeffersonin ja Monroen ulkopoliittisten periaattei
den vastaista. Yhdysvaltain Latinalaisen Amerikan ja Tyynenmeren-politiikkaa 
ei pitänyt sotkea sen Euroopan-politiikkaan eli muiden suurvaltojen imperia
lististen eturistiriitojen ulkopuolella pysyttelemiseen.

Ulkopolitiikan saralla perustajaisien tyrannianvastaisecn retoriikkaan tois
tuvasti vetoava yhdysvaltalainen valtamedia on ollut omiaan pönkittämään 
mitä yksioikoisimpia doktriineita maata uhkaavista "pahan valtakunnista”, 
"roistovaltioista” tai "pahuuden akselivalloista”. Samalla se on toisesta maail
mansodasta saakka ruokkinut erittäin lyhytnäköistä ulkopolitiikkaa, jonka pe
ruslinjana on ollut turvata universaaleja yksilönoikeuksia ympäri maailman 
turvautumalla mihin tahansa saatavilla olevaan tukeen. Esimerkiksi Vietnamin 
(1963) tai Chilen (1973) diktatuurihallintojen pystyttämisestä ei ole Yhdysval
loissa tapana syyttää maan ulkopoliittista johtoa vaan lähinnä yhtä liittovaltion 
virastoa, nimittäin CIA:ta. Kylmän sodan loppuvaiheessa maan johto tukeutui 
ideologisessa sodassaan yhtä sumeilematta Afganistanin taliban-sisseihin kuin 
Irakin diktaattori Saddam Husseiniinkin. Kun Husseinin diktatuuri kaadettiin 
vuonna 2003, Yhdysvaltojen liittolaisina toimi koko joukko leimallisesti epäde
mokraattisia hallituksia.

Koska Yhdysvalloissa käsitellään kaikkia yhteiskunnallisia ongelmia -  kult
tuurivähemmistöjen ongelmista aina luonnonsuojeluun saakka -  vain liberaa
liin maailmanjärjestykseen kuuluvina yleisinä ihmisoikeuskysymyksinä, on 
yhdysvaltalaisten ollut yhä vaikeampi pitää perustuslaillista yhteiskuntajärjes
tystään vain yhtenä tapana rakentaa moderni oikeusvaltio. Yhdysvallat onkin 
suhtautunut erittäin skeptisesti ehdotuksiin perustaa kansainvälisiä tuomiois
tuimia, jotka voisivat ohittaa liittovaltion oman, perustuslaillisen oikeusjärjes
telmän. Yhdysvaltain sotavoimissa palveleville vapaaehtoisille on myös ollut 
sokeeraavaa huomata, että niin monet ulkomaalaiset vastustavat Yhdysvalto
jen motiiveja yksilöoikeuksien puolustajina "vain” etnisin perustein.

Yhdysvaltalaisten onkin ollut liki mahdotonta uskoa, että vuoden 2001 
syyskuun 11. päivän terrori-iskujen taustalla olisi ollut mitään poliittista, kan
sallisesti tai kansainvälisesti, pidempään vaikuttanutta kehityssuuntaa. Myös 
maan liberaali vasemmisto, joka jakaa uusoikeiston näkemyksen oman yhteis-
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kuntajärjestyksensä epäpoliittisesta ja jopa universaalista luonteesta, oli täysin 
neuvoton, kun Yhdysvaltain oli reagoitava terrori-iskuihin valtiomahtina. Pit
kästä aikaa Yhdysvallat osoittautui kansakunnaksi, jolla on muiden suvereeni
en valtioiden tavoin oma hallintonsa ja loukkaamattomat kansalliset rajansa ja 
hallussaan väkivaltamonopoli. Liittovaltion epäpoliittisen, vaikkakin perustus
laillisen, luonteen terrori-isku ainakin kyseenalaisti.



JUSSI PAKKASVIRTA

Kansalliset ja kontinentaaliset 
utopiat -  nationalismeja 
Latinalaisessa Amerikassa
Latinalaisamerikkalaiset nationalismin muodot poikkeavat monilta osin eu
rooppalaisesta kansallis- ja kielivaltioon perustuvasta nationalismista. Kolo
nialismin perintö oli luonut maanosaan eräänlaista kontinentaalista tietoi
suutta jo ennen nationalismien aikakautta. Tällaista "kontinentalismia" on na- 
tionalismikirjallisuudessa kutsuttu myös supra- tai meganationalismiksi. Ensi 
silmäyksellä näyttää myös siltä, että Andersonin, Hobsbavvmin tai Gellnerin 
teesit siitä, että nationalismit luovat kansakunnat, eivät pidä paikkaansa Lati
nalaisessa Amerikassa. Maanosan valtiot olivat kuitenkin itsenäistymisensä 
jälkeen vasta valtioita ja tasavaltoja -  kansakunnista voidaan optimistisimmil- 
laankin alkaa puhua vasta 1800-luvun lopun osalta. Näin monet tämän kirjan 
ensimmäisessä osassa esitetyt ajatukset nationalismin ja kansakunnan suh
teesta tulevat varteenotettaviksi: liberaalin valtion sisällä kasvava nationalis- 
mTalkoi luoda kansakuntaa myös Latinalaisessa Amerikassa. Ongelmana oli 
kuitenkin jatkuvasti tuon kansakunnan luonne. Maanosan maissa eli ja elää 
vieläkin päällekkäin useita kollektiivisen identiteetin tai kuvitellun yhteisön 
muotoja. Tässä luvussa tarkastellaan mantereenlaajuisen kontinentaalisen 
identiteetin ja nationalismin suhteita.
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Kansallisvaltioiden tulevaisuutta koskevassa keskustelussa viitataan jatkuvasti 
siihen, että kansakunta olisi menettämässä merkitystään poliittisen yhteisön 
mallina. Useat yhteiskuntatieteilijät ovat alkaneet puhua "alueiden maailmas
ta”, jossa kansallisvaltiota tärkeämpiä taloudellisia kokonaisuuksia, markkina- 
alueita tai päätöksentekojärjestelmiä ovat lähes mantereenlaajuisiksi käsitetyt 
blokit. Tämän kolminapaisen kapitalistisen integraation alueita ovat Kaukoitä, 
laajeneva Euroopan unioni sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikan vapaakauppa-alu
eet (NAFTA, Mercosur). Jokaisella näistä on oma valta- ja pääomakeskuksen- 
sa, joka etsii markkinoita ja halpaa työvoimaa ympäristöstä: idässä Japani (ja 
yhä enemmän Kiina ja Aasian ns. tiikerit), Euroopassa EU:n suuret maat ja 
Amerikassa Yhdysvallat. Toisaalta, vaikka poliittisen yhteisön käsite on muut
tumassa näissä megayhtcisöissä, nationalismi tuntuu esimerkiksi Balkanilla 
elävän renessanssia.

Kansakunnan asettaminen keskeiseen rooliin on globalisaatiosta huolimal
ta edelleen keskeisin tapa hahmottaa poliittisia yhteisöjä. Usein unohdetaan, 
että nationalismien aikakausi on vain 200 vuotta vanha ja että suuri osa nykyi
sistä kansallisvaltioista on alle 65-vuotiaita. Kansakuntaa edeltävän yhteisön 
mallit, jotka eivät perustuneet etnisyyteen, kieleen tai "kansalliseen kulttuu
riin” ovat Euroopassakin pari tuhatta vuotta vanhoja. Eurooppalaisessa 
integraatiokeskustelussa onkin kiinnitetty sangen vähän huomiota omiin ja 
vielä vähemmän muiden mantereiden historiallisiin yhdentymiskokeiluihin. 
Latinalaisen Amerikan historia tarjoaa esimerkin erään yhtenäisyysutopian ke
hityksestä. Latinalaisamerikkalaisesta mantereenlaajuisesta "nationalismista” 
on käytetty termiä kontinentalismi (Pakkasvirta 1997).

Latinalaisen Amerikan 1800-luvun alussa itsenäistyneet valtiot olivat natio
nalismin aikakauden ensimmäisiä meidän aikoihimme säilyneitä tasavaltoja. 
Maailman tuon ajan selvä valtakeskus Eurooppa oli vielä viime vuosisadalla 
selvästi monarkioiden maanosa. Latinalaisen Amerikan nuoria tasavaltoja yh
disti pitkä yhtenäinen historia. Innokkaimmat kontinentalismin kannattajat 
puhuivat "kahdestakymmenestä tasavallasta ja yhdestä kansakunnasta”.

Kun latinalaisamerikkalaisia valtionpäämiehiä kokoontuu yhteen, puhei
den pakollisissa korulauseissa esiintyy aina yhteinen historiallinen muisti. Esi
merkiksi Malvinas- tai Falklandinsaarten sota vuonna 1982 aiheutti eriskum
mallisen tilanteen: kriisin aikana Argentiinan pahamaineinen oikeistolainen



sotilasjuntta sai yllättävää moraalista tukea hispaanisen Amerikan veljeskan
soilta: niin Fidel Castron Kuubalta kuin Perun tai Venezuelan länsimaisen de
mokratian nimiin vannovilta hallituksilta. Maanosan yhteiseen historiaan 
pohjautuvat imperialisminvastaiset mielialat syrjäyttivät syvät ideologiset eri
mielisyydet.

1900-luvun alussa syntyneen latinalaisamerikkalaisen anti-imperialistisen 
nationalismin lähtökohta oli maanosan suvereniteettia korostava yhdysvalta
laisen imperialismin vastustaminen. Tällainen ajattelu oli alkujaan kontinen
taalista ja kansainvälistä. Kontinentalismi (yhdistymisen tarve) määrittyi ul
koisen uhan (imperialismin) pohjalta. Itsenäistymissodissa syntynyt yhtenäi- 
syystraditio sai uuden merkityksen: Latinalaisen Amerikan oli yhdistyttävä, 
jotta kolonialismin aikana maanosaan syntyneet rakenteet saataisiin poistetuk
si ja lopullinen poliittinen ja taloudellinen itsenäisyys olisi mahdollinen. Impe
rialismi oli tässä ajattelussa maanosan vapautumista estävän kehityksen viimei
sin vaihe. Anti-imperialistisen nationalismin perustana oli tiivistetysti se, että 
ulkomaisen pääoman kanssa liittoutunut harvalukuinen kotimainen valtaeliit
ti esti kansan tahdon (suvereenin kansakunnan) toteutumisen.

Imperialismin vastustamisesta noussutta nationalismia ja kontinentalismia 
ci ole tutkittu nationalismin olemusta kuvaavana ilmiönä. Marxilainen tutki
mustraditio on Latinalaisessa Amerikassa ollut kiinnostunut enimmäkseen 
anti-imperialistisesta nationalismista. Se on tulkinnut reformistiset tai popu
listiset massaliikkeet lähinnä porvarillisen kansallisvaltioideologian jatkeiksi. 
Kun ortodoksimarxilainen tulkinta sivuuttaa nationalismin porvarillisen yh
teiskunnan ylärakenteeseen kuuluvana ideologian osana, se samalla aliarvioi 
nationalismin merkitystä yhteiskunnan selittäjänä. Marxilaisen ajattelun tai 
yhtä hyvin muidenkin evoluutio- tai modernisaatioteorioiden heikkous on se, 
että ne eivät koskaan pysty vastaamaan esimerkiksi kysymyksiin "miksi olen 
syntynyt intiaaniksi?” tai "olenko valmis kuolemaan isänmaani puolesta?” 
Halu kuulua poliittiseen yhteisöön ja nationalismi sen sijaan ainakin suuntaa- 
vat kansalaisia tällaisten eksistentiaalisten kysymysten äärelle.

1920-luvun anti-imperialistincn nationalismi (esim. Augusto C. Sandino 
Nicaraguassa, Perun APRA-liikc, United Fruit Companyn vastustus Kcski- 
Amerikassa) nousi vielä selvästi muotoutumattomien kansakuntien sisältä. 
Anti-imperialismi syntyi juuri silloin, kun kansakunnasta oli tulossa maail-
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manlaajuisesti -  esimerkiksi joukkoticdotusvälineitten huiman kasvun ja leviä
misen kautta-yhteiskunnallisen toiminnan ja organisoitumisen tärkein kehys. 
Tämä tapahtui vasta ensimmäisen maailmansodan jälkeen, jolloin kansallisval
tiosta kehittyi legitiimi kansainvälinen normi myös Euroopan ulkopuolella. 
Vaikka kansallisvaltio oli Latinalaisessa Amerikassakin jo arkipäivää, kuvitel
tua poliittista yhteisöä, kansakuntaa, vasta rakennettiin. Anti-imperialistinen 
nationalismi pyrki rakentamaan tätä yhteisöä aluksi kontinentalismin-erään
laisen kansakuntaa laajemman "kansallisen” utopian -  avulla.

Latinalaisamerikkalainen kontinentalismi 
historiallisena ilmiönä

Anti-imperialistista kontinentalismia edeltänyt Latinalaisen Amerikan yhtenäi- 
syysajattelu voidaan historiallisesti jakaa kahteen selvästi erottuvaan vaiheeseen. 
Niissäkin oli kyse lähinnä kuvitellusta yhtenäisyydestä, sillä Latinalaisessa Ame
rikassa ei koskaan syntynyt yhtä poliittisesti tai taloudellisesti ehjää Yhdysval
tain tapaista federatiivista kokonaisuutta. Tosin tällaisia suuria kokonaisuuksia 
voisivat olla Meksiko ja Brasilia (virallisesti Eslados Unidos de Mexicoja Estndos 
Uuidos do Brasil). Myös Kolumbia ja Argentiina ovat isoja liittovaltioita.

Historiallista kontinentalismia edelsi pitkä mentaalinen tapahtumasarja, 
jonka poliittiset ilmaukset jäivät useimmiten lyhytaikaisiksi tai löyhiksi alueel
lisiksi valtiollisiksi liittoutumiksi. Mantereen sisäiset taloudelliset integraatio- 
kokeilut eivät niin ikään ole koskaan johtaneet selkeästi latinalaisamerikkalai
siin markkinoihin, saati sitten yhtenäisesti maanosan sisältä ohjailtuihin ta
lousalueisiin. Muihin mantereisiin verrattuna latinalaisamerikkalainen konti
nentalismi on silti ollut harvinaisen voimakas ilmiö, ja alueen maiden henki
nen sukulaisuus elää yhä voimakkaana, vaikka todellinen valtiollinen yhtenäi
syys tuntuukin jäävän lähinnä valtiovierailujen ikuiseksi ja pakolliseksi koru
lauseeksi.

Kontinentalismiajattelun ensimmäistä ja hyvin elitististä vaihetta määritti 
kolonialismin aikainen espanjalainen kuvitelma "hispaanisesta maailmasta”, 
yhdestä jakamattomasta katolisesta espanjaa puhuvasta kokonaisuudesta 
(Brasilia on tässä tarkastelun ulkopuolella). Tätä kontinentalismia määritti



maanosaan ulkoapäin tuotu kulttuuri ja hispaaninen "mentaliteetti” . Espanja 
oli tämän maailman itseoikeutettu keskus: vallankäytön mallit tuotiin suoraan 
Espanjasta, siirtolaisten (kreolien) asema oli heikkoja alkuperäisväestöä pidet
tiin lähinnä halpana työvoimana tai kristinuskoon käännytettävänä pakanalli
sena massana. Omaehtoiset kokeilut kiellettiin ja yhdenmukaistamisesta huo
lehti keskitetty koloniaalinen hallintokoneisto.

Hispaaninen maailma syntyi 1400-luvun lopussa, kun kaupallisten syiden 
vuoksi haluttiin löytää meritie Intiaan. Löytöretkien tuotteena neljäs maanosa

KARTTA 6: Latinalainen Am erikka vuonna 1600.
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liitettiin syntymässä olevaan curoscntriseen maailmanjärjestelmään. Espanja
laiset siis toivat kontinentalismin Amerikkaan tuotantotavan muutoksen, ka
tolisen uskonnon, iberoromaanistcn kielten ja koloniaalisen hallintomallin 
mukana. Ennen valloitusta Amerikan kansoilla ei ainakaan nykyisen historian
tutkimuksen valossa ollut "kontinentaalista” tietoisuutta.

Toinen kontinentalismin jakso ajoittuu maanosan valtiolliseen itsenäisty
miseen ja kulminoituu vapaustaistelija Simon Bolivarin ajatukseen "Etelä- 
Amerikan Yhdysvalloista”. Tässä kontinentaalisessa utopiassa, joka pohjautui 
hyvin pitkälle liberalismin ja republikanismin värittämään hispaanis-amerik- 
kalaiseen maailmankuvaan, kreolien johtamat valtiot olisivat muodostaneet 
voimakkaan yhdysvaltalaistyyppisen federaation. Bolivarin sanoin Amerik-

KARTTA 7: Pohjo is-Am erikka 1783-1800.
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kaan syntyvä uusi liittovaltio olisi "maailman suurin kansakunta”. Alkuperäis
väestön osa oli edelleen olla halvan työvoiman tuottajana. Mcstitsiys ja kult
tuurien sekoittaminen sen sijaan olivat jo osa uutta "latinalaisamerikkalaisuut- 
ta”. Esimerkiksi 1500-luvulla Perun varakuningaskunnassa eläneen kirjailija

KARTTA 8: Latinalainen Am erikka 1830.
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”Inca” Garcilaso dc la Vegan lialimo kaivettiin esiin korostamaan kulttuurisen 
ja älyllisen mestitsiyden traditiota. Garcilaso de la Vega oli konkistadorin ja 
inkaprinsessan poika.

Bolivar itse kirjoitti vuonna 1815: "Emme ole eurooppalaisia emmekä inti
aaneja vaan alkuperäisten maanomistajien ja espanjalaisten riistäjien risteyty
miä, amerikkalaisia syntyperältämme, eurooppalaisia oikeuksillemme; kansa
laisemme ovat verenperinnöltään erilaisia, sekoittakaamme veremme yhdistä
käämme kansa.” Näissä Bolivarin sanoissa on sama henki kuin Arvvidssonin tai 
Snellmanin ilmaisussa "Ruotsalaisia emme ole, venäläisiksi emme halua tulla, 
olkaamme siis suomalaisia” . Bolivar tosin halusi "kansan” sekoittuvan ja su
lautuvan yhdeksi, ei erottaa yhtä muiden joukosta. Todellisuudessa tällainen 
ajatus tasa-arvoisesta kaiken sulautumisesta ja sekoittumisesta, mestisaatiosta, 
ei koskaan toteutunut Latinalaisessa Amerikassa.

Panamassa järjestettiin vuonna 1826 bolivariaanisessa hengessä kongressi, 
joka oli ensimmäinen ja viimeinen vakavasti otettava poliittinen yritys yhden 
suuren latinalaisamerikkalaisen valtion muodostamiseksi. Osa itsenäisyys- 
sodista toipuvien Espanjan entisten kolonioiden sotilasjohtajista uskoi vielä 
Bolivarin lailla yhdistymisen mahdollisuuteen. Käytännössä nämä unelmat ha
josivat Ison-Britannian ulkopolitiikan, Yhdysvaltain asenteen sekä eripurais
ten ja käytännössä jo pienempiä valtioita kannattavien latinalaisamerikkalais
ten valtaeliittien vaikutuksesta. Brittien painostuksesta Rio de la Platan Yhdis
tyneet Provinssit (nykyiset Argentiina ja Uruguay), Brasilia ja Chile eivät osal
listuneet Panaman kongressiin. Ison-Britannian vaikutusvaltainen ulkominis
teri George Canning nimittäin pelkäsi, että Amerikkaan muodostuisi voimakas 
liberalismin ja demokraattisen tasavaltalaisuuden rintama eurooppalaista mo- 
narkismia ja aristokraattista konservatismia vastaan. Canningin pelon taustalla 
oli luonnollisesti myös huoli maailman merillä vallitsevan pax britannican ja 
saarivaltion kauppamahdin kohtalosta. Iso-Britannia, jonka taloudellinen val
ta oli voimistumassa 1800-luvun alussa erityisesti eteläisimmässä Etelä-Ameri- 
kassa ja Brasiliassa, käytti Panaman kongressissa selvää hajota ja hallitse -poli
tiikkaa, vaikka lähettikin kongressiin delegaationsa.

Yhdysvaltojen asenne etelään puuhattavaa federaatiota kohtaan oli moni
mutkaisempi. Periaatteessa jo Thomas Jeffersonin 1700-ja 1800-lukujen vaih
teessa Amerikan kolonioihin lähettämät viestit olivat mantereenlaajuisten,



kontinentaalisten blokkien puolella. Samoin presidentti James Monroen ni
mellä kulkevan opin (1823) ideana oli yhtenäinen amerikkalainen rintama 
eurooppalaisten monarkioiden valtapyrkimyksiä vastaan. Britannian alaisuu
desta itsenäistyneen Yhdysvaltojen ulkopoliittiset intressit yhtyivät vielä 1800- 
luvun alussa Espanjan alaisuudesta itsenäistyneiden Amerikan tasavaltojen 
intresseihin. Yhdysvallat ci kuitenkaan lähettänyt edustajiaan Panaman kon
gressiin. Etelään mahdollisesti nouseva suuri liittovaltio olisi pohjoisamerikka
laisen vision mukaan ollut kilpailija ja uhka.

Yhdysvallat alkoikin 1800-luvun kuluessa kilpailla Ison-Britannian kanssa 
taloudellisesta ja poliittisesta vaikutusvallasta Latinalaisessa Amerikassa. Sekä 
pohjoisamerikkalaisia että brittejä auttoi tässä kamppailussa eripurainen lati
nalaisamerikkalainen valtaeliitti. Uuskolonialismin noustessa syntyi myös 
anti-imperialistisen kontinentalismin ydin: lähes jokaisesta mantereen maasta 
oli helppo osoittaa diktaattori tai oligarkia, joka oli liittoutunut monin sitein 
ulkomaisen pääoman kanssa kansan enemmistön etujen vastaisesti. Latinalais
amerikkalaiset intellektuellit ja työläiset pystyivät myös viimeistään 1800-lu- 
vun lopussa kiistattomasti näkemään, että Monroe-oppi ei tarkoittanut enää 
Euroopan valtapyrkimyksien vastustamista vaan ideaa koko Amerikan kak- 
soismantereen kuulumisesta Yhdysvalloille.

Bolivariaanisen utopian ehkä voimakkain jäänne oli lopulta jakobiinis-li- 
beraali tasavaltalaisina, joka ilmenee itsenäistymisjakson jälkeenkin Latinalai
sen Amerikan valtioiden politiikassa: esimerkiksi fryygialaismyssy on kuvattu
na usean maanosan valtion lipussa tai vaakunassa.

Arielismi

Anti-imperialistisen kontinentalismin ensimmäisinä intellektuaalisina ilma
uksina on usein pidetty Kuuban kansallissankarin Jose Martin 1800-luvun lo
pun ajattelua sekä uruguaylaisen Jose Enrique Kodon romaanin Aricl (ilm. 
1900) mukaan nimettyä arielismia. Martin kontincntalistiscssa ajattelussa yh
teys ilmenee selvästi, mutta arielismi on ongelmallisempi ajatusrakennelma. 
Arielismin "korkeakulttuurisuuden” yhdistäminen poliittiseen anti-imperia
lismiin ei ole niin yksinkertaista kuin usein on väitetty. Itse asiassa arielismissa
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oli kyse eräänlaisesta paluusta kontinentalismin ensimmäiseen vaiheeseen ja 
lähes metafyysiseen hispaanisuuteen. Itsenäisyyssodissa katkaistut siteet Es
panjaan löydettiin 1800-luvun lopulla uudestaan; yhdysvaltalaisen materialis
min, pragmatismin ja utilitarismin vastustamisen lääkkeet etsittiin nimen
omaan vanhan Madrc Patrian, Espanjan, sivistysperinteestä. Näin arielismin 
nimeen vannoneet intellektuellit osoittivat selvästi henkisen riippuvuutensa 
entisestä imperiumista ja "latinalaisesta” Euroopasta. Näyttääkin siltä, että 
tämä riippuvuus ei ollut todellisuudessa koskaan katkennut.

Välttääksemme arielismia myöhemmin ympäröineen kontinentalistisen 
sädekehän on selkeintä lähteä selvittämään tätä ajattelua Rodön alkuperäiste
oksen pohjalta. Yhdysvaltalainen aatehistorioitsija William Rex Crawford 
(1963) on sanonut, että patrioottisinkin pohjoisamerikkalainen tuntee itsensä 
vaivautuneeksi lukiessaan maataan ylistäviä lauseita argentiinalaisen Domingo 
Faustino Sarmienton ja muiden 1800-luvun latinalaisamerikkalaisten liberaa
lien kirjoituksista. Arielismin katsotaan yleensä syntyneen reaktioksi 1800-lu- 
vun puolivälin jälkeiselle yhdysvaltalaisen pragmatismin ihailulle.

Rodön romaanissa, joka on omistettu "Amerikan nuorisolle”, opettaja 
Pröspero pitää oppilailleen viimeisen luentonsa pronssisen Ariel-patsaan ää
rellä. Koko teosta ympäröi Shakespearen näytelmän "Myrsky” atmosfääri. Toi
nen Rodöta innoittanut draama oli Ernest Renanin "Calibän” (1878). Romaa
nin opettaja ja filosofi Pröspero kutsuu Ariclia esikuvakseen: Ariel, ilman hen
ki, heijastaa ihmisen ylväintä ja jalointa henkistä puolta, joka taistelee kaiken 
tuhoavaa pohjoisen Calibänia vastaan. Kirjan loppu on opettajan luento: 
eräänlainen sekoitus vuorisaarnaa ja kreikkalaisten jumalten Olympos-vuoren 
puhetta, jossa vilisevät lähes kaikki länsimaisen filosofian suuret nimet. Se kä
sittelee elämän vakavimpia asioita ja on osoitettu nuorisolle. Romaanin 
Pröspero vetoaa oppilaisiinsa, jotta nämä muuttaisivat elämänsä ja tajuaisivat 
henkiseen ja inhimilliseen ideaaliin perustuvan tehtävänsä: "Jotkut teistä ovat 
tiedemiehiä, jotkut taiteilijoita ja jotkut toiminnan ihmisiä ... silti on yksi uni
versaali ammatti, joka on ihmisyys”. Romaanin kertojan mukaan tämä inhi
millisen, kulttuuriin perustuvan ihmisyyden vaaliminen utilitarismia ja oman 
edun tavoittelua vastaan on tulevaisuuden ihmisen -  siis nuorison -  tehtävä.

Rodön alter egon Prösperon sanoin Yhdysvaltoihin oli kehittynyt epäoi
keudenmukainen ja utilitaristinen ylemmyys, pragmatismi ja materialistinen



KUVA 19: Vapaussoturi S imon Bolivar (1783-1830) om isti koko elämänsä ta is te lu lle  Etelä-Am erikan 

Yhdysvaltojen m uodostam iseksi.

Kansalliset ja kontinentaaliset u topiat -  nationalism eja Latinala isessa Amerikassa



NATIONALISMIEN MUOTOJA

roskakulttuuri, joka ci ollut oikeaa jaloa ihmisyyttä. Latinalaisamerikkalaiset 
olivat arielistien mukaan kovaa vauhtia putoamassa tähän iionlomanian, poh
joisen ihailun, ansaan. Vaikka Rodö ei ollut koskaan käynyt Pohjois-Amerikas- 
sa, tämä ei estänyt häntä ja hänen seuraajiaan varoittamasta latinalaisamerik
kalaisia tulemasta pohjoisamerikkalaisten kaltaisiksi. Hispaanisten ihmisten 
täytyi siksi taistella taiteiden, moraalin, uskonnollisen vakavuuden sekä oikeu
denmukaisen ja periaatteellisen politiikan puolesta. Menneisyys kuului taiste
lijalle, tulevaisuus rakentajalle. Nuorison täytyi muokata maailmaa jalojen hu
maanien ideaalien avulla. Myöhemmissä töissään Rodö lisäsi arielismiin vielä 
vaatimuksen Latinalaisen Amerikan yhtenäisyydestä: "Olen aina uskonut, että 
meidän Amerikassamme ei ole mahdollista puhua useista isänmaista vaan mie
luummin yhdestä suuresta kansakunnasta.”

Rodön teoksesta voi Latinalaisen Amerikan yhtenäisyyden korostamisen li
säksi lukea myös muita bolivariaanisia ideoita: "Meillä latinalaisamerikkalaisil
la on yhteinen suuri rodullinen ja etninen perintö sekä pyhä yhteys, joka liittää 
meidät tulevaisuudessa historian kuolemattomille lehdille.” Tällaiset ajatukset 
eivät ole kaukana Bolivarin haaveesta tehdä Etelä-Amerikan Yhdysvalloista 
maailman suurin kansakunta. Arielismin idealismi tekee latinalaisamerikkalai
sesta kontinentalistisesta utopiasta eettisen ja kulttuurisen: Amerikan hispaa- 
nisista tasavalloista muodostuisi tulevaisuudessa kaikkien aikojen suurin sivis
tysvaltio, kunhan anglosaksiseen materialismi ja positivismi voitettaisiin ete
läisen Euroopan henkisillä hyveillä.

Arielismin markkinoima kontinentaalinen itsetunnon kohotus tehosi 
luonnollisesti latinalaisamerikkalaiseen Yhdysvaltojen kasvavasta vaikutusval
lasta huolestuneeseen älymystöön. Varsinkin 1910-ja 1920-luvuilla arielismi 
koki varsinaisen renessanssin. Esimerkiksi meksikolaisen filosofin, opetusmi
nisterin ja presidenttiehdokkaan Jose Vasconcelosin teos La Raza Cösmica 
(1925) on selvästi arielistinen, vaikka Vasconcelosin ajattelussa on nähtävissä 
myös Meksikon vallankumouksen, Oswald Spcnglcrin syklis-orgaanisen histo
riankäsityksen ja sosialistisen teorian aineksia. Aikakauden kirjailijat ja kriiti
kot ylistivät Rodön puhuvan "suoraan sieluihimme, kuin musiikki” ja Arielin 
olevan "kypsää viisautta majestccttisella espanjan kielellä”. 1920-luvun kult- 
tuurilehdissä Rodö ja Ariel olivat jatkuvasti esillä. Jos teoksen idealismia arvos



teltiin epäloogiseksi tai äärimmäisen subjektiiviseksi suhteessa Yhdysvaltojen 
todellisuuteen, kirjoitukset saivat heti Rodöta puolustavia mielipiteitä.

Rodön romaanissa ei kuitenkaan mainita yhtään latinalaisamerikkalaista 
ajattelijaa saati mantereen esikolumbiaanisia intiaanihallitsijoita tai Amerikan 
alkuperäiskulttuureja. Intiaanien tai mustien Amerikka oli aivan yhtä vieras 
arielismille kuin yhdysvaltalainen utilitarismikin. Latinalaisamerikkalaisen 
modernin kirjallisuuden yksi keskeinen teos on venezuelalaisen Römulo 
Gallegosin kirja Dona Barbara vuodelta 1929 (suoni. Donna Barbara, 1961). 
Romaani on henkilökuvauksessaan lähes arkkityyppisen arielistinen. Romaa
nin yksi päähenkilö, Donna Barbara kuvataan tyypilliseksi mestitsiksi: ”Hän 
oli valkoisten seikkailijani raakuuden ja intiaanien pimeän aistillisuuden yh
teistulos.” Arielistisen ideaalin mukaisesti miespäähenkilöitä kuvaillaan seu
raavasti:

”Aurinkokatokscn alla istui voimakasrakenteinen mies, vaikkakaan ci mi
kään atleetti. Hän vaikutti tarmokkaalla, ulkonäkö oli ylväs, melkein yli
myksellinen ja piirteet ilmeikkäät. Sekä ryhti että vaatteet osoittivat miehen 
suurkaupunkilaiseksi, joka on tottunut huolehtimaan ulkoasustaan. Hänen 
kasvojensa ylevä rauha väistyi hetkittäin äkillisen ihastuksen tieltä [...) 
Toinen matkustaja oli epäilyksiä herättävä yksilö, piirteet selvästi aasialai
set, niin että hänet nähdessään kysyi itseltään, olisivatko sittenkin tataarit 
joskus aikoinaan ja merkillisiä teitä myöten kylväneet siementään myöskin 
Etelä-Amerikkaan. Hän oli näöltään julmaa ja synkkää rotua, täysin eri
laista kuin tasangon väestö. Hän lojui aurinkokatokscn alla omalla pon
chollaan ja oli nukkuvinaan."

Gallegosin romaanin arielistisen henkilögallerian täydentää teoksen yhdysval
talainen:

"Valtava lihasmassa punertavan ihon alla, pari kirkkaan sinisiä silmiä ja 
pellavankeltaincn tukka [...] Hän väitti nimekseen William Dangcr, oli 
amerikkalainen, syntynyt Alaskassa irlantilaisen kullanetsijän ja tanskatta- 
ren poikana. Mutta ihmiset hienokseni epäilivät, oliko hänen ilmoittaman
sa nimi oikea, etenkin kun hän samaan hengenvetoon lisäsi sen cspanjan-
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kielisen käännöksen: Seiior Peligro [...] Eikä hän pohjoisamerikkalaisessa 
ylimielisyydessään voinut vastustaa tarvetta nöyryyttää tätä ala-arvoisen 
kansan jäsentä. ”

Rodön aloittamasta idealistisesta arielismista tuli kaikesta stereotyyppisyydes
tään ja suoranaisesta rasismistaan huolimatta latinalaisamerikkalaisten 1900- 
luvun intellektuellien kontinentaalisen identiteetin ydin. Kyseessä on lähes 
suoraan eurooppalaisen humanismin perinteestä kopioitu ja siirretty malli, 
josta latinalaisamerikkalaiset halusivat valaa uskoa itseensä, jolta muut 
(eurooppalaiset ja pohjoisamerikkalaiset) alkaisivat kunnioittaa heitä.

1920-luvun anti-imperialistit tai "indoamerikkalaiset” eivät juuri arvostel
leet arielismin eurooppakeskeisyyttä. Aikakauden latinalaisamerikkalaisten in
tellektuellien -  niin vasemmistolaisten ja anti-imperialistien kuin idealististen 
liberaalien ja konservatiivienkin -  maailmankuva oli muutamia harvoja ajatte
lijoita lukuun ottamatta lopulta hyvin hispaaninen ja eurosentrinen.

Oliko arielismi myös anti-imperialismiin vaikuttanut ihanne? Oli ja ei ol
lut. Arielistinen Amerikan todellisuuden selittäminen eroaa joiltain osin olen
naisesti anti-imperialistisesta nationalismista, joka voidaan tulkita mantereen 
yhtenäisyysajattelun kolmanneksi vaiheeksi. Anti-imperialismi oli kollektiivis
ta toimintaa: taiteellinen (arielismin kaltainen) tuotanto ei konkreettisesti luo
nut imperialismin ja Yhdysvaltojen vastaisuutta.

Imperialismi ja anti-im perialism i

Jos arielismi edusti pohjimmiltaan konservatiivista, henkistä ja hispaanista 
kontinentalismia, sen radikaalimpi ja poliittisempi variaatio oli 1920-luvun 
anti-imperialistinen nationalistinen ajattelu. Anti-imperialismin ja arielismin 
erona on se, että arielismi oli lähinnä idealistista filosofiaa, joka ci pyrkinyt mil
lään lailla olemassa olevan yhteiskuntajärjestelmän muuttamiseen tai kumoa
miseen. Anti-imperialismiin liittyi sen sijaan rakenteellisia vaatimuksia, suoraa 
poliittista toimintaa ja sosialistisen teorian hyväksikäyttöä. Lisäksi anti-impe
rialismissa alkoi ilmetä elementtejä ei-eurooppalaisen Indo-Amerikan löytä
misestä.



Anti-imperialismista puhuttaessa on luonnollisesti ensin yritettävä määri
tellä imperialismia, jonka negaatio se itsestään selvästi on. Samalla on yritettävä 
miettiä, oliko anti-imperialismi antikapitalismia vai ennen kaikkea antiyhdys- 
valtalaisuutta. Lisäksi on selvää, että Latinalaisen Amerikan maiden välillä ja 
jopa sisällä esiintyi selvästi erilaisia anti-imperialismin muotoja.

Imperialismilla tarkoitetaan laajasti kaikenlaista suoraa ja epäsuoraa talou
dellista, poliittista tai kulttuurista valtaa, jonka avulla jokin maa sekaantuu toi
sen maan sisäisiin asioihin. Kyseessä olisi siis kahden maantieteellisen alueen 
välinen epätasapainoinen hegemoninen suhde. Tämän määritelmän mukaan 
imperialismia on esiintynyt niin kauan kuin on ollut olemassa "maita”, valtioi
ta ja imperiumeja. Näin laajan määritelmän mukaan esimerkiksi Suomi oli sel
västi imperialismin kohteena vuosina 1938-1991. Yleisemmin imperialismia 
selitettiin 1900-luvun alusta lähtien marxilaisen teorian pohjalta. Erityisesti 
Leninin tulkintaa, jonka mukaan imperialismi on kapitalismin korkein vaihe, 
on pidetty 1900-luvun imperialismin ymmärtämisen lähtökohtana. Myöhäi- 
semmät erilaiset analyysit neokolonialismista, riippuvuudesta ja maailmanjär
jestelmän periferioista ja keskuksista ovat periaatteistaan velkaa Marxin ja 
Engelsin kolonialismipohdinnoille sekä Leninin ja hänen aikalaistensa sosialis
tisille imperialismiteorioille.

Latinalaisessa Amerikassa (ja muissa entisissä ja nykyisissä siirtomaissa) 
imperialismi käsitettiin 1900-luvun alusta lähtien ennen kaikkea kolonialismin 
jatkeeksi. Imperialismin ja uuskolonialismin vuoksi maanosa oli jatkuvasti 
maailman rikkaiden valtioiden taloudellista siirtomaa-aluetta. Maatalous- ja 
kaivostuotteiden vientiin perustuvan tuotantotavan riippuvuus ulkomaisista 
markkinoista rajoitti maanosan omien kansantalouksien mahdollisuuksia. 
Usein kaivokset, haciendat ja plantaasit olivat ulkomaisen pääoman suorassa 
tai epäsuorassa omistuksessa. Modernin infrastruktuurin, erityisesti rautatei
den, rakentamisen vuoksi, latinalaisamerikkalaiset valtiot velkaantuivat ensim
mäisen kerran eurooppalaisille ja yhdysvaltalaisille pankeille ja tulivat riippu
vaisiksi muualla tuotetusta tekniikasta. Teollisen tuotantotavan ja imperialis
min suhteen ytimenä oli tiivistetysti se, että maapallon raaka-ainevarat jakau
tuivat epätasaisesti mutta kuuluivat kaikille, siis niille, joilla oli pääomaa ja voi
mavaroja näiden hyväksikäyttöön.
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Latinalaisen Amerikan erityistilanne kirvoitti 1920-luvulla mielenkiintoisia 
imperialismianalyyseja. Ehkä omalaatuisin näistä tulkinnoista on perulaisen 
APRA-liikkeen (Alianza Popnlar Rcvolncionaria Americana) perustajan Victor 
Raul Haya de la Torrcn imperialismiteoria. Hän käänsi Leninin imperialismi- 
käsityksen ylösalaisin. Haya de la Torre hyväksyi Leninin teesin sikäli kuin se 
käsitteli teollistuneita maita: Euroopan ja Pohjois-Amcrikan näkökulmasta 
tarkastellen imperialismi oli todellakin kapitalismin kehittynein vaihe. Latina
laiseen Amerikkaan imperialismi sen sijaan oli Haya de la Torrcn mukaan tuo
nut kapitalismin; toisin sanoen latinalaisamerikkalaisesta tila-ajasta katsottuna 
imperialismi olikin kapitalismin synnyttäjä ja sen ensimmäinen vaihe. Haya de 
la Torren idea on sangen helppo osoittaa feodalismin, kapitalismin ja imperia
lismin syysuhteita yksinkertaistavaksi (ja toki sitä arvosteltiin jo omana aika
naan), mutta tällä käänteisellä impcrialismiteorialla on vielä nykyäänkin kan
nattajia Latinalaisessa Amerikassa.

Suurin syy 1900-luvun alun Latinalaisen Amerikan imperialisminvastai- 
suuteen oli luonnollisesti Yhdysvaltojen lisääntyvä vaikutusvalta alueella. Käy
tännössä anti-imperialismi tarkoittikin usein pelkästään antiyhdysvaltalaisuut- 
ta. Kansainvälisesti vapaat kädet valtapyrkimyksilleen Yhdysvallat oli hankki
nut lopullisesti niin sanotussa Venezuelan kriisissä (1895), kun englantilaiset 
tunnustivat käytännössä Yhdysvaltain hegemonian Latinalaisessa Amerikassa, 
ja vuonna 1898 Espanjaa vastaan käydyssä sodassa, jossa espanjalaiset menetti
vät viimeiset siirtomaansa Amerikassa: Kuuban ja Puerto Ricon. 1900-luvun 
kolmen ensimmäisen vuosikymmenen aikana pohjoisamerikkalainen pääoma 
syrjäytti eurooppalaisen pääoman (pääosin brittiläisen) useimmissa mante
reen maissa. Yhdysvaltain merijalkaväki oli myös miehittänyt useaan otteeseen 
lähes kaikki ne Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtiot, jotka olivat Panaman 
kanavan veteen piirretyn demarkaatiolinjan pohjoispuolella. Joihinkin meri- 
jalkaväki tuntui jääneen lähes pysyvästi. "Banaani tasa vallat” (taloudelliset eril
lisalueet muodollisesti itsenäisten valtioiden sisällä) olivat syntyneet, Karibia 
oli kuin Pohjois-Amerikan sisämeri, ja Yhdysvaltain Latinalaisen Amerikan ul
kopolitiikalla oli sellaisia nimiä kuten BigStick, "dollaridiplomatia” tai "tykki- 
venediplomatia”.



Kontinentalismin olemus

Latinalainen Amerikka on aina ollut utopioiden maanosa. Jo itse kreikkalais
peräisen sanan ou töpos (suoni, ci-paikka, utopia) käytön yleistyminen liittyi 
eurooppalaisten löytöretkiin ja Amerikan tunnetuksi tulemiseen. Uruguaylai- 
ncn kirjailija Eduardo Galeano (1992) kuvailee Thomas Moren 1500-luvulla il
mestyneen romaanin "Utopia” syntyä seuraavasti: "Flaamilaisen satamakau
pungin [Antwerpen, 1515] kapakoissa ci muusta puhutakaan kuin seikkailuis
ta Uudessa Maailmassa. Erään kesäyönä Thomas More tutustuu satamassa me
rimies Rafael Hithlodayhin tai keksii hänet omasta päästään. Hithloday kuuluu 
Amerigo Vespuccin laivueeseen ja väittää löytäneensä Amerikan rannikolta 
Utopia-nimisen saaren.” Galeano jatkaa:

”Merenkulkija kertoo, ettei Utopiassa tunneta rahaa eikä yksityisomaisuut
ta. Siellä opetetaan halveksimaan kultaa ja kerskailua... Jokainen luovuttaa 
työnsä tuloksen julkisiin varastoihin ja ottaa mitä tarvitsee. Talous on suun
niteltu eikä pelon aikaansaamaa keinottelua tunneta, kuten ci nälkääkään. 
Kansa valitsee itselleen ruhtinaan ja kansa voi panna hänet myös viralta; 
samoin valitaan papisto. Utopian asukkaat kammoavat sotaa ja kaikkea ar
meijaan liittyvää, vaikka puolustavatkin raivoisasti rajojaan ... Lain mu
kaan jokainen työskentelee kuusi tuntia päivässä. Kaikki jaetaan: työ, lepo 
ja ruoka. Yhteisö huolehtii lapsista jos vanhempien on oltava muualla.”

1900-luvun latinalaisamerikkalaiset intellektuellit uskoivat yhteisöllisiin utopi
oihin. He halusivat maanosansa olevan yksi suuri saareke, jonka rajojen sisällä 
vallitsisivat yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ja jalo poliittinen moraali. 
Älymystö pyrki samalla ratkaisemaan heterogeenisen mantereen ja sen erilais
ten maiden poliittisen yhteisön dilemman: kontinentalismin ja nationalismin 
suhteen. Ratkaisua haettiin eurosentrisesti hispaanisuudesta ja "latinalaisuu- 
desta” . Intellektuellien utopian ensimmäiseksi ongelmaksi osoittautuikin se, 
että heidän Latinalainen Amerikkansa oli pääosin eurooppalainen eikä juuri 
koskaan "indo-afro-latinalainen”. Kaikki mantereen asukkaat eivät mahtu
neetkaan intellektuellien Utopia-saarelle -  saarelle, jonka rannoilla myös kan
sakuntia samalla innokkaasti rakennettiin.
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Toiseksi mantereen yhtenäisyyden esteeksi oli tullut maailmanlaajuinen 
modernisaatio, jossa kansallisvaltiosta oli tullut ensisijainen taloudellisen, po
liittisen ja kulttuurisen toiminnan arvottamisen yksikkö. Edes Latinalaisen 
Amerikan maita vanhastaan yhdistänyt kolonialismin ja imperialismin vastus
taminen eivät pystyneet kehittämään mantereelle varteenotettavia kansakun
nan mallia kyseenalaistavia poliittisia yhteisöjä. Yksi syy tähän on useimpien 
maanosan maiden maantieteellinen ja yhteiskunnallinen hajanaisuus, joka on 
aiheuttanut sen, että Latinalaisen Amerikan kansallisvaltiot ovat olleet myös si
säisesti jakaantuneita. Kansakuntia johtavat eliitit ja intellektuellit alkoivat en
sin ratkaista maittensa sisäisen integraation ongelmaa eivätkä juuri innostu
neet kotikutoisista kontinentaalisista utopioista vaan nojasivat pragmaattisesti 
ulkomaiseen pääomaan.

Vaikka kontinentalismissa on piirteitä omaehtoisen latinalaisamerikkalai
sen identiteetin etsimisestä, myös kontinentalismi oli Euroopasta kopioitu na
tionalistinen strategia. Kuvitellun poliittisen yhteisön muodosti nyt Latinalai
nen Amerikka eikä yksittäinen kansakunta. Anti-imperialistinen nationalismi 
ja kontinentalismi olivat siis toisensuunlaisia kuin 1800-luvun lopussa Latina
laisen Amerikan valtioissa muotoutunut virallinen liberalistinen nationalismi. 
Samalla on selvää, että ei ole vain yhtä latinalaisamerikkalaista anti-imperialis
mia tai nationalismia. Erilaiset yhteiskunnalliset todellisuudet muokkasivat 
erilaisia kontinentaalisia ja nationalistisia strategioita Latinalaisen Amerikan 
sisällä.

Kontinentalismin onnistumiseksi tarvittiin myös demokratiaa. Jotta kansa
kuntaa laajempi yhteisö voisi toteutua, diktatuurien ja militarismin kanssa 
kamppailevien latinalaisamerikkalaisten valtioiden oli ensin demokratisoidut
tava. Kun sitten joissakin maissa, kuten Costa Ricassa, kansallisvaltio, kansa
kunta ja liberalistinen demokratia saatiin kutakuinkin vakautetuiksi, aiemmin 
vaadittu Latinalaisen Amerikan yhtenäisyys unohdettiin nopeasti.

Lopulta kontinentalismi ja nationalismi osoittautuivat samankaltaisiksi il
miöiksi. Kontinentalismi oli toteutumaton kuvitellun poliittisen yhteisön uto
pia, jonka esteinä olivat maanosan heterogeenisuus, latinalaisamerikkalaisten 
yhtenäisyysajattelijoiden ja poliitikkojen eurosentrisyys sekä lopulta kansallis
valtion "itsestäänselvyys” poliittisena yksikkönä, jonka sisälle ihmisten poliitti
nen, taloudellinen ja kulttuurinen toiminta rajoittui. Kun kontinentaalinen



"nationalismisirategia” oli 1930-luvullc tultaessa osoittautunut epäonnistu
neeksi, ei-kommunistinen anti-imperialismi palautui kansallisiin lähtökohtiin: 
Latinalaisen Amerikan yhdistyminen oli jälleen epäonnistunut. Anti-imperia- 
listiset keskustelut muuttuivat selvästi nationalistisiksi ja internationaaliset ja 
kontinentaaliset pyrkimykset vähenivät.

Mitä latinalaisamerikkalaisesta yhtenäisyysajattelusta jäi jäljelle nationalir
min teorian kannalta? Latinalaisamerikkalainen anti-imperialismi tai konti- 
nentalismi voidaan tulkita ainakin niin sanotun "kolmasmaailmalaisuuden” 
ensimmäiseksi vaiheeksi, intialaisen itscnäisyysliikkcen ohella. Myöhemmin

saivat radikaalimpiakin kansallisia muotoja esimerkiksi Kuuban ja Nicaraguan 
vallankumouksissa, Afrikan maiden ja Indonesian itsenäisyysliikkcissä, arabi- 
nationalismissa tai Indo-Kiinan taisteluissa.

Anti-imperialistista nationalismia ja kontinentalismia tarkastelemalla voi
daan myös havaita -  niiden kaikesta eurosentrisyydestä huolimatta -  pyrki
myksiä omaehtoisen nationalismin kehittämiseen. Eurooppalaisen tai yhdys
valtalaisen ja "kolmasmaailmalaisen” nationalismin suhdetta voidaan globaa
listi havainnollistaa seuraavien käsiteparien avulla: "vapaaehtoinen” nationa
lismi -  "pakotettu” nationalismi, "omaehtoinen” kulttuuri -  siirretty tai kopi
oitu kulttuuri.

Tekemällä näistä käsitteistä nelikentän, voidaan latinalaisamerikkalaiset 
nationalismin muodot sijoittaa esimerkinomaisesti muiden historiallisten 
"nationalismikulttuurien” joukkoon.

TAULUKKO 5: 'N a tiona lism iku lttuu rien ” h is to ria llis ia  m uotoja.

tällä vuosisadalla anti-imperialismi, kontinentalismi ja kolmasmaailmalaisuus

Kopioitu tai siirretty kulttuuri "Omaehtoinen" kulttuuri

"Vapaaehtoinen"
nationalismi

l a t i n a la i s a m e r i k k a la in e n  

k o n t in e n t a l i s m i .  a n t i - im p .  n a t io n a l is m i ,  

y h d y s v a l t a la in e n  n a t io n a l is m i

e u r o o p p a l a is e t  k a n s a l l i s e t  l i i k k e e t .  

I n t i a n  i l s e n ä i s y y s l i i k e

"Pakotettu”
nationalismi

l a t i n a la i s a m e r i k k a la is e t  d i k t a t u u r i t ,  

n a t io n a l is m i  ' y l h ä ä l t ä  a l a s "
k a n s a l l i s s o s i a l i s m i ,  l a s is m i ,  

" n e u v o s t o k a n s a l a is u u s "
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Kontinentalismin perintö

Mitä kontinentalismi sitten onnistuessaan voisi olla? Latinalaisessa Amerikassa 
mantereen yhtenäisyysajattelu on ollut historiallisten syiden vuoksi voimakas
ta. Modernin maailmanjärjestelmän jakautuminen periferioihin ja keskuksiin 
näyttää kuitenkin suosivan integraatiota lähinnä maailmantalouden keskuksis
sa. Tämä näkökulma nationalismin ja kontinentalismin suhteisiin tulee mie
lenkiintoisella tavalla esiin pohdiskeltaessa Yhdysvaltoja tai mahdollisesti 
muodostuvassa olevaa eurooppalaista "valtiota”, Euroopan unionia. Yhdysval
loissa liittovaltion nationalismi on jollain tavalla onnistunut kontinentalismi- 
na. Kuviteltu poliittinen yhteisö on laaja lähes mantereen kokoinen alue, jota 
sangen homogeeninen joukkotiedotus, yhteiset symbolit ja myytit pitävät 
koossa.

Neuvostoliitossa "kontinentalistinen” hanke epäonnistui, vaikka myytit ja 
symbolit olivat olemassa: Lenin-kultti palsamoituinc ruumiineen ja mausoleu
meilleen, Stalinin kansallinen strategia, "Suuri isänmaallinen sota”, kansalliset 
viisivuotissuunnitelmat, työn sankarit ja niin edelleen. Neuvostoliiton erona 
esimerkiksi Yhdysvaltoihin oli se, että neuvostoliittolainen kansakunta oli ra
kennettu käytännössä pelkästään venäläiselle pohjalle. Tässä suhteessa Neu
vostoliiton venäläisyys muistuttaa Latinalaisen Amerikan hispaanisuutta. Neu
vostoliiton kansallinen heterogeenisuus oli myös suurempi ongelma kuin Yh
dysvaltojen monikansallisuus. Neuvostoliitto ei ollut siirtolaisvaltio: alueelli
nen territorio ei ollut alkujaan ei-kenenkään-maata.

Euroopassa kontinentaalista yhteisöideologiaa on rakennettu uudella ta
valla 1950-luvulta lähtien. Yhteinen historia on keksittävissä, ja liittovaltion 
symboleita muokataan koko ajan. Näitä ovat esimerkiksi EU:n tähtilippu, yh
teinen raha euro sekä Eurooppa-hymni ja -päivä. Jos tämä kansallisvaltion 
mahdollisesti korvaava mantereenlaajuinen blokki katsottaisiin kuvitteelliseksi 
yhteisöksi, vanha nationalistinen kertomus jatkuisi kontinentalismina Euroo
pan unionissa. Jos Euroopassa puhutaan EU-hengessä nationalismin aikakau
den lopusta, ollaan tavallaan väärässä: nationalismi olisi vain kasvamassa jätti
läiseksi synnyinsijoillaan ja muuttumassa hyväksyvämmäksi alueellista ja kult
tuurista monimuotoisuutta kohtaan. EU-nationalismi olisi tässä mielessä en
nen kaikkea poliittista.



Kansainvälisen taloudellisen integraation ja nationalismin suhteen voi toi
saalta tulkita myös kapitalismin kehityksen tuottamaksi rakenteelliseksi risti
riidaksi. Miksi nationalismi elää voimakkaana, vaikka sillä ci näyttäisi olevan 
enää merkittävää pääoman kasautumista legitimoivaa merkitystä? Esimerkiksi 
Benedict Andersonin nationalismianalyysi antaa tähän relevantteja vastauksia. 
Kansakunta on edelleen kollektiivista turvallisuutta ensisijaisesti tarjoava kuvi
teltu poliittinen yhteisö. Kansakunnasta on tullut moderni traditio. Samalla 
nationalismi on edelleen yksi keskeinen aikamme kollektiivisen mentaliteetin 
elementti. 1

1 Tässä luvussa on käytetty kirjallisuutta: Beverley & Oviedo 1993: Brading 1989; Bucla La m as 
1994; Cowen & Shcnton 1996; Crawford 1963; Galcano 1992; Gallegos 1961; Kaplan 1976; 
Kay 1990; Kccn & Wasserman 1984; Laclau 1986; Mörner 1960; Pakkasvirta 1996; Pakkasvirta 
1997; Pakkasvirta 2003; Pakkasvirta & Teivainen 1992; Pakkasvirta & Teivainen 1995; Palmer 
1988; Pike 1986; Rouquic* 1989; Salcedo-Bastardo 1986; Spengler 1961; Stavenhagen 1988; 
Stein 1980; Stein & Stein 1970; Todorov 1984; Valtonen 2001; Wallerstein 1979; Wallerstcin 
1989; Woodward 1985;jaZea 1986.
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Panafrikkalainen liike -  
älymystö ja nationalismi 
Afrikassa
Panafrikanismi on aate, joka syntyi Yhdysvalloissa afroamerikkalaisen äly
mystön keskuudessa 1800-luvulla ja kehittyi panafrikkalaiseksi liikkeeksi 
1900-luvun alussa. Afrikassa panafrikkalainen liike oli ennen kaikkea läntisen 
Afrikan brittiläisten siirtomaiden englanninkielisen älymystön liike. Tässä lu
vussa keskitytään brittiläiseen Afrikkaan, mutta samankaltaisia aatteensuun- 
tauksia syntyi myös muissa siirtomaissa Afrikassa. 1900-luvulla panafrikanis- 
mista kehittyi kaksi suuntausta: poliittinen ja kulttuurinen. Poliittisena aattee
na ja liikkeenä panafrikanismi tavoitteli kaikkien afrikkalaisten yhtenäistymis
tä. Se halusi perustaa afrikkalaisen yhtenäisvaltion, johon Afrikan ulkopuolel
la asuvat afrikkalaiset voisivat palata. Kulttuurisena liikkeenä, joka jää tarkas
telun ulkopuolelle, panafrikanismi korosti afrikkalaisia kulttuuriarvoja ja pyrki 
luomaan foorumin, jossa afrikkalaiset ja ulkoafrikkalaiset taiteilijat ja kulttuu
rivaikuttajat voisivat kohdata.

Afrikassa panafrikanismista tuli 1900-luvulla aatteellinen liike, jonka lopullisena 
päämääränä oli luoda siirtomaavaltioiden tilalle uusia poliittisia ja kansallisia



kokonaisuuksia. Afrikkalaiselle älymystölle panafrikanismi ci tarkoittanut po- 
liittis-kulttuurisen yhteisön aseman parantamista toisen kustannuksella vaan 
uuden kansalaisuuden luomista heterogeenisista yhteisöistä. Kun eurooppalai
sessa nationalismissa valtion ytimessä oli teoriassa aina yksi kansakunta, Afri
kassa imperialistien piirtämät rajat olivat luoneet keinotekoisia alueellisia ko
konaisuuksia, jotka yhdistivät monia eri kansoja. Tästä seurasi myös afrikkalai
sen älymystön dilemma: ulkoafrikkalaisten ajama panafrikkalaisuus painotti 
rodun ja kulttuurin yhtenäisyyttä. Afrikkalaisille nationalisteille tällainen pää
määrä ei riittänyt vastaamaan kysymykseen, miten poliittinen johtajuus toteu
tuisi.

Vaikka miltei kaikki afrikkalaiset nationalistit vannoivat vuonna 1945 
Manchesterin panafrikkalaisen kokouksen yhteydessä panafrikkalaisuuden ni
meen, aatteesta ei loppujen lopuksi tullut itsenäisten afrikkalaisten valtioiden 
keskeistä poliittista päämäärää. Syy tähän oli 1940- ja 1950-luvun itsenäisyys- 
taistelu, joka rajoittui eri siirtomaihin ja jonka päämäärä oli näiden erillisten 
alueiden poliittinen itsenäistyminen. Kun K\vame Nkrumah järjesti vuonna 
1958 Ali African Peoplcs -kongressin Accrassa, aikaisempi kosmopoliittinen lii
ke muuttui afrikkalaisten poliittisten johtajien (ja myöhemmin itsenäisten val
tioiden) ylikansalliseksi liikkeeksi. Näkyvin tulos oli se, että afrikkalaiset valtiot 
perustivat Afrikan yhtenäisyysjärjestön OAU:n (Organisation for African Uni- 
ty) vuonna 1963, mutta liikkeen poliittiset ja taloudelliset päämäärät jäivät haa
veiksi. Uusi yritys luoda poliittinen perusta afrikkalaiselle yhtenäisyysliikkeelle 
tehtiin vuonna 2000, kun OAU:n sijaan perustettiin Afrikan Unioni, AU (Afri
can Union).

Panafrikanism i-käsitteen eri merkityksiä

Panafrikkalaisen liikkeen keskeinen aate oli väite, jonka mukaan rotu ja histo
ria yhdistivät afrikkalaisia sekä vanhassa että uudessa maailmassa. Yhdysvalta
laiset panafrikkalaiset ajattelijat lähtivät liikkeelle niin sanotusta "positiivises
ta” rasismista. Tämän ajattelutavan mukaan ihonväri eli "musta” rotu ja yhtei
set kokemukset, kuten orjakauppa, orjuus, rotusyrjintä, kolonialismi ja neoko- 
lonialismi, yhdistivät afrikkalaiset ja niin sanotussa diasporassa asuvat mustat
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yhteiseen ponnisteluun ja antoivat heille yhteisen, omaleimaisen identiteetin. 
Keskeisiksi elementeiksi tulivat käsitykset siitä, että Afrikka on kotimaa kaikille 
afrikkalaispcräisillc -  mustaihoisille -  ihmisille, että afrikkalaisten ja ulkoafrik- 
kalaisten välillä valitsi keskinäinen solidaarisuus ja että on olemassa erityinen 
afrikkalainen persoonallisuus. Ajatuskokonaisuuteen kuului myös Afrikan 
menneisyyden rehabilisaalio, ylpeys afrikkalaisesta kulttuurista ja toivo yhtei
sestä, menestyksekkäästä tulevaisuudesta.

Kwame Appiahin mukaan yhdysvaltalainen ja afrikkalainen panafrikanis- 
mi eroavat toisistaan erityisesti siltä osin, miten ne suhtautuvat "valkoisiin” ja 
länsimaiseen "sivilisaatioon”. Afrikkalainen älymystö, joka 1930-ja 1940-lu- 
vulla koki Euroopassa länsimaisen sivilisaation rappeutumisen natsismin ja 
toisen maailmansodan myötä, ei varsinaisesti pitänyt rotusyrjintää suurena 
uhkakuvana. Suuri haaste oli valhe inhimillisestä eurooppalaisesta "moderni- 
teetista” ja barbaarisesta ei-valkoisesta maailmasta. Afrikkalaisten enemmistö 
ei loppujen lopuksi kokenut olevansa alempiarvoinen kuin valkoiset siirto
maaisännät, varsinkin kun jälkimmäiset olivat vain pieni vähemmistö Afrikas
sa ja vielä lisäksi muukalaisia. Varsinkin afroamerikkalaisten kokema vieraan
tuminen koski Afrikassa vain pientä vähemmistöä koulutettuja afrikkalaisia, 
jolle siirtomaa valtio ei antanut mahdollisuuksia vaikuttaa poliittisiin kysymyk
siin. Yhdysvalloissa rotusyrjintä sen sijaan johti afroamerikkalaisten vieraantu
miseen: "valkoiseen” yhteiskuntaan sopeutumisen katsottiin olevan miltei 
mahdotonta. Appiah toteaakin, että afroamerikkalaisten suurin ongelma oli se, 
että he tiesivät olevansa vähemmistö ja muukalaisia, ja että heidän kulttuuri
taustansa oli heikko tai jopa olematon. Rodusta tuli sen vuoksi afroamerikka
laisille- muttei afrikkalaisille -  keskeinen nimittäjä.

Panafrikkalaisuuden juuret: afroamerikkalainen älymystö 
ja rotukysymys

Panafrikkalaisuuden aatteelliset juuret juontuvat 1800-luvun Yhdysvaltojen 
orjuudenvastaisesta taistelusta. Mustien kokema rotusortoja heidän historial
linen ja kulttuurinen juurettomuutensa nousivat jo varhain keskeisiksi ongel
miksi, joihin afroamerikkalainen älymystö yritti etsiä ratkaisua. Tämän tradi



tion uranuurtajiin kuuluvat mm. Paul Cuffce (1759-1817) ja Lott Carey 
(17S0-I828). Heidän keskeinen ajatuksensa oli, että Amerikassa ja Afrikassa 
asuvan mustan väestön yhteiskunnallinen kehitys tulisi mahdolliseksi ainoas
taan jos afrikkalaisia yhteiskuntia "kehitettäisiin”. Tällainen ajatus pohjautui 
1700-luvun ja 1800-luvun orjakaupan vastaiseen taisteluun, jota käytiin var
sinkin Englannissa mutta joka oli saanut vastakaikua myös Yhdysvaltojen poh
joisosissa Uudessa Englannissa ja Kanadassa.

Brittiläisille ja afroamerikkalaisille ajattelijoille oli yhteistä Afrikan oman 
kehityksen ja traditioiden vähätteleminen tai jopa väheksyminen. Heidän mu
kaansa afrikkalaiset hallitsijat ja yhteiskunnat olivat barbaarisia, ihmisillä ci ol
lut ihmisarvoa ja hallitsijoiden mielivalta sääteli yhteiskuntaa. Taka-ajatuksena 
nousikin esiin afrikkalaisten yhteiskuntaolojen "sivilisoimincn”, jota edistäisi
vät länsimainen koulutus ja kristinusko. ]o Cuffee ja Carey esittivät ajatuksen, 
että afroamerikkalaisilla olisi velvollisuus edistää afrikkalaisten yhteiskuntien 
taloudellista kehitystä. David Walkerin manifesti Colored Cilizcus of tlie World 
vuodelta 1829 yhdisti ensimmäisen kerran panafrikkalaisen orjuuden ja rotu
sorron kritiikin ja vaatimukset kaikkien afrikkalaisten velvollisuudesta ja vas
tuullisuudesta suhteessa yhteiseen tulevaisuuteen.

Varhaisen panafrikkalaisuuden keskeiseksi vaikuttajaksi nousi 1850-luvulla 
Martin E. Delaney (1812-1885). Hänen tärkein teoksensa oli vuonna 1852 jul
kaistu The Condition, Elcvation, Emigration and Destiny of the Colored People of 
the United States, jossa hän ensimmäisenä nosti esille rotukysymyksen luomat 
rajat. Delaneyn panafrikkalaisuuden pohjana oli Yhdysvaltojen rotuerottelun 
luoma ylitsepääsemätön kuilu mustan ja valkoisen väestön välillä eli niin sanot
tu color liite. Hän totesi, että ihonväri esti mustien mahdollisuudet ottaa elämä 
omiin käsiinsä valkoisessa yhteiskunnassa ja että musta väestö voisi ainoastaan 
kukoistaa maassa, jossa ci olisi valkoisia. Vuonna 1861 julkaistussa raportissaan 
Ofjicial Rcport of the Niger Valley Exploration Party hän ilmaisi vaatimuksen af
roamerikkalaisten paluusta Afrikkaan, heidän "isänmaahansa” (fathcrland). Ta
ka-ajatuksena oli saada joukko varakkaita afroamerikkalaisia muuttamaan ta
kaisin Afrikkaan ja perustamaan suurtilaviljelmiä, joissa tuotettaisiin puuvillaa. 
Afrikkalaisten tuottaman puuvillan uskottiin olevan halvempaa kuin Yhdysval
tojen etelävaltioissa orjatyövoiman avulla tuottama puuvilla ja Yhdysvaltojen 
orjatalouden toivottiin romahtavan tämän halvan puuvillan ansiosta.
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Yhdysvaltojen sisällissota ja orjien vapauttaminen siirsivät Delaneyn huo
mion pois panafrikkalaisuudesta. Panafrikkalainen liike ei kuitenkaan lamaan
tunut Amerikassa, vaan sai uudeksi kärkihahmokseen Alexander Crummellin 
(1819-1898). Crummell vaati, että Amerikan ja Afrikan mustat tunnustaisivat 
yhteiset kokemukset, nimittäin orjakaupan, orjuuden ja rotusorron, ja raken
taisivat tälle pohjalle yhteisen tulevaisuuden. Hänen päämääränään oli viedä 
koulutus, kristinuskoja "sivilisaatio” Afrikkaan, ja hän katsoi koulutettujen ul- 
koafrikkalaisten olevan keskeisessä asemassa tässä hankkeessa. Vuonna 1862 
hän esitti teoksessaan The Future ofAfrica, että Afrikka oli mustan rodun koti
maa (mothcrlaud). Crummellin mukaan häntä ja afrikkalaisia yhdisti se seikka, 
että molemmat olivat mustia. Hänen mukaansa afrikkalaisten ja ulkoafrikka- 
laisten yhteinen tulevaisuus ei määräytynyt ekologisista, historiallisista tai po
liittisista syistä vaan ainoastaan siitä, että he kuuluivat samaan rotuun. Afrik
kalaisiin yhteiskuntiin ja kulttuuriin hän kuitenkin suhtautui halveksivasti ja 
totesi, että afroamerikkalaiset olivat saaneet Euroopan valkoiselta väestöltä 
englannin kielen ja kristinuskon korvaukseksi kokemistaan vääryyksistä. Afro
amerikkalaisista oli tullut länsimaisen koulutuksen saaneina ja kristinuskon 
avulla kärkijoukko, joka nostaisi Afrikan uuteen kukoistukseen ja vapauttaisi 
afrikkalaiset yhteiskunnat barbariasta ja takapajuisesta elämänmenosta.

1800-luvun afroamerikkalaisia panafrikanisteja on myöhemmin kritisoitu 
siitä, että heidän ajatusmallinsa lähtökohta oli itse asiassa eurosentrinen. Toi
saalta he nojasivat "afrikkalaistaneen”, kun kyseessä oli oman -  afroamerikka
laisen -  identiteetin luominen, mutta samalla vaativat, että afrikkalaiset yhteis
kunnat olisi "sivilisoituva”. Sekä Delaney että Crummell vaativat, että kristilli
set lähetysseurat määrätietoisesti ”re-sosialisoisivat” afrikkalaiset ja kitkisivät 
pois afrikkalaiset traditiot. Crummellin mielestä afrikkalaiset olivat perusluon
teeltaan levottomia ja väkivaltaisia raakoja villejä, joiden "sivilisoimiseen” olisi 
hyväksyttävää käyttää väkivaltaa ja voimatoimia. Tunde Adclcke toteaakin, että 
ensimmäisen sukupolven panafrikanistit eivät loppujen lopuksi ajaneet afro
amerikkalaisten ja afrikkalaisten yhteistyötä vaan nojasivat eurooppalaisiin 
siirtomaavaltioihin, varsinkin Isoon-Britanniaan, ja näiden ajamaan politiik
kaan ja vaativat samalla, että heidät tunnustettaisiin tasavertaisiksi eurooppa
laisiin nähden: "This is esscntially black American nationalistit in its Eurocentric 
robes.” Orjakaupasta ja orjuudesta tuli itse asiassa välttämätön "sivilisoitumis-



prosessi”, jonka avulla afroamerikkalaiset olivat nousseet afrikkalaisten ylä
puolelle.

Rotukysymyksessä kuvastui 1800-luvun lopulla yhdysvaltalaisen panafrik- 
kalaisuuden ja afroamerikkalaisen mustan identiteetin ydin. Yhdysvalloissa 
mustan älymystön oli kuitenkin päätettävä suhtautumisestaan valkoiseen yh
teiskuntaan. Booker T. Washington (1856-1915) piti Atlantassa vuonna 1895 
puheen, jossa hän vaati mustaa väestöä sopeutumaan valkoisten johtamaan 
etelään. Washingtonin omaelämäkerta Up froin Slavery (1901) oli osoitus afro
amerikkalaisesta self-made manista, joka nousi köyhyydestä ja ahdingosta 
omilla pyrkimyksillään. Washington ei suinkaan kieltänyt rotusyrjinnän ole
massaoloa, mutta hän katsoi, että afroamerikkalaisten olisi rakennettava itsel
leen oma musta identiteetti Yhdysvalloissa rotusorrosta huolimatta.

William Edward Burghard Du Bois (1868-1963) esitti pari vuotta myö
hemmin päinvastaisen vaatimuksen. Hän torjui VVashingtonin ajatuksen so
peutumisesta ja nosti kirjoituksissaan esille Dclaneyn vanhan ajatuksen ”color 
Iinestä” eli rotujen välisistä rajoista. Vuonna 1897 Negro Academyssa pitämäs
sään puheessaan The Conservation of Races Du Bois antoi panafrikkalaiscllc 
liikkeelle uuden ohjelmajulistuksen: eri rodut ovat olleet historian vaikuttajia 
sen eri vaiheissa ja mustan rodun kukoistus on vasta edessä. Du Bois oli opis
kellut Berliinin Humboldl-yliopistossa 1890-luvun alussa ja väitellyt Harvar
din yliopistossa. Hän oli ammentanut ja omaksunut silloiset eurooppalaiset 
rotutieleelliset argumentit mutta antoi niille uuden tulkinnan.

Kwame Appiahin mukaan Du Boisin rotunäkemystä voitaisiin kutsua po
sitiiviseksi rasismiksi. Jo The Conservation of Races -puheessaan Du Bois totesi, 
ettei rotu ollut biologinen (tieteellinen) vaan yhteiskunnallis-historiallinen 
asia. Du Boisin mielestä orjakaupan ja orjuuden kokemukset antoivat ulkoaf- 
rikkalaisille ja afrikkalaisille yhteisen taustan ja perinnön. Tämä sorron ja syr- 
jäytyneisyyden yhteinen perintö oli "mustan” rodun yhdysside eikä niinkään 
ihonväri. Itse asiassa Du Bois oli sitä mieltä, että maailma oli jakautunut kahtia 
valkoisen ja mustan rodun välillä ja että syrjäytyneisyys yhdisti afrikkalaiset aa
sialaisiin ja Tyynen meren kansoihin.

Du Boisin tavoitteena oli nostaa mustan rodun kokemukset historian hä
märästä ja osoittaa sen kokemat vääryydet mutta myös saavutukset. Du Boisin 
mielestä rotukysymys oli 20. vuosisadan suurin kohtalonkysymys. Tätä näke
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mystään hän esitteli muun muassa vuonna 1903 julkaistussa kirjassaan The 
Souls of Black Folk ja myöhemmin kirjassaan Dusk of Dawn: An Autobiograpliy 
of a Conccpt of Race (1940). Itse asiassa Du Boisin tavoitteena oli osoittaa, että 
afroamerikkalaisilla oli oma historia. Historian esille nostamisen tarkoituksena 
oli afrikkalaisen perinnön löytäminen ja hyväksyminen ja siten "uuden” afro
amerikkalaisen ihmisen -  The New Negro -  identiteetin luominen. Du Bois kc- 
räsikin valtavan määrän suullista traditiota, jossa "tavallisten” afroamerikka
laisten elämä nostettiin esille.

Du Boisin toinen pyrkimys oli antaa panafrikkalaiselle liikkeelle uusi alku. 
Jos varhainen yhdysvaltalainen panafrikkalainen liike Delaneyn ja Crummellin 
aikana piti afrikkalaisia ulkoafrikkalaisten pyrkimysten objekteina, niin Du 
Boisin mielestä mustan rodun yhteinen historia sitoi afrikkalaiset ja ulkoafrik- 
kalaiset toisiinsa: afrikkalaisista tuli subjekteja. Yhteiseksi nimittäjäksi otettiin 
yhdysvaltalais- ja afrikkalaistyyppincn rotusyrjintä. Yhdysvalloissa afroamerik
kalaiset olivat aina loisen luokan kansalaisia, jos sitäkään, ja myös siirtomaa- 
ajan Afrikassa valkoisten valta perustui enemmän tai vähemmän rotuerotte
luun. Panafrikkalainen liike antoi itselleen tehtäväksi muodostaa poliittinen 
vastavoima kolonialismia, rasismia ja imperialismia vastaan. Pyrkimyksenä oli 
kerätä sekä ulkoafrikkalaisia että afrikkalaisia vaikuttajia.

Du Bois’ta näkyvämpi hahmo 1910-ja 1920-luvun panafrikkalaisessa liik
keessä oli kuitenkin Marcus Garvey (1887-1940). Jos Du Bois kuului mustan 
yliopistokoulutuksen saaneeseen älymystöön, joka etsi juuriaan afrikkalaisuu- 
desta, niin Garvey oli saanut inspiraationsa Bookcr YVashingtonin omaelämä
kerrasta. Molemmat pitivät afrikkalaisuutta positiivisena ilmiönä ja varhaisiin 
panafrikanisteihin verrattuna ottivat näin etäisyyttä eurooppalaiseen sivilisaa
tioon. Garvey perusti Jamaikassa vuonna 1914 Universal Negro Iinprovemenl 
Association -järjestön (UNIA). Sen toiminta oli kuitenkin vähäistä ennen kuin 
Garvey muutti Harlemiin New Yorkiin, missä hän perusti uudelleen UNIAtn 
vuonna 1917. UNIA:sta kehittyi nopeasti näkyvin ja vaikutusvaltaisin panaf
rikkalainen järjestö. Garvcyn keskeisenä ajatuksena oli mustien taloudellisen 
itseluottamuksen (self-reliance) ja poliittisen itsemääräämisen (self-detennina- 
tion) lujittaminen. Nämä saavutettaisiin Afrikassa, jonne perustettaisiin musta 
(kansallis-)valtio ("foundation of a black nation on the continent on Africa"). 
Garveyn UNIA levisi nopeasti ympäri Amerikkaa, Karibianmerelle, Euroop



paan ja Länsi-Afrikkaan, ja afroamerikkalaisten paluumuuton edistämiseksi 
perustettiin Black Star Steainship Line -varustamo. Garvcyn julistama kulttuu- 
ris-nationalistinen panafrikkalaisuus nimitettiin Garveynismiksi: Yhdysvalto
jen rotukysymys ja mustan rodun tulevaisuus Afrikassa ilman eurooppalaista 
kulttuuria ja vaikutteita olivat sen kulmakiviä. Garveynismi saavutti huippunsa 
vuonna 1920, kun UNIA julkaisi Garvcyn ohjelmajulistuksen Declaratioit of the 
Negro Peoples.

Länsimainen sivilisaatio, afrikkalainen älymystö 
ja 1800-luvun muutokset

Modernin afrikkalaisen älymystön synty ajoittuu 1800-luvulle ja on kiinteästi 
yhteydessä protestanttisten lähetysseurojen ja länsimaisen koulutusjärjestel
män leviämiseen ja juurtumiseen. Toyin Falola jakaa afrikkalaisen älymystön 
neljään ryhmään: perinteiseen, islamilaiseen, etiopialaiseen ja moderniin äly
mystöön. Ero kolmen ensimmäisen ryhmän ja neljännen välillä on se, että vain 
modernin älymystön juuret ovat länsimaisessa koulutuksessa ja vain heistä ke
hittyi 1900-luvulla afrikkalaisen nationalismin äänenkannattajia.

Perinteinen, islamilainen ja etiopialainen eliitti eivät 1900-luvulla pysty
neet tai voineet osallistua siirtomaajärjestelmän vastaiseen taisteluun ja uusien, 
itsenäisten valtioiden muodostumiseen. Suurin syy tähän oli itse siirtomaajär
jestelmä, joka oli liittänyt perinteisen (ja islamilaisen) eliitin itseensä. Etiopia
lainen älymystö oli itsessään imperialistinen. Perinteisen ja islamilaisen eliitin 
rekrytointiin ei tarvittu uutta, länsimaista koulutusjärjestelmää. Itse asiassa tä
män koulutusjärjestelmän katsottiin olevan kielteinen ilmiö, jonka vaikutuk
sesta oma kulttuuri ja perinne turmeltuisivat. Länsimaisen koulutusjärjestel
män suuri etu kuitenkin oli, että se antoi sen käynneille mahdollisuuden sosi
aaliseen nousuun: länsimainen (siirtomaavaltioissa yleensä lähetysseurojen yl
läpitämä) koulu oli periaatteessa avoin kaikille (miehille). Tämän vuoksi mo
derni älymystö löysi jäsenensä useimmiten sellaisista ryhmistä, joiden sosiaali
nen nousu ja poliittinen vaikuttaminen oli vanhoissa yhteiskunnissa ollut ra
jallista tai jopa mahdotonta.

Länsimaista koulutusta voidaankin pitää asiana, joka loi yhteisen pohjan
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ulkoafrikkalaisille ja afrikkalaiselle (modernille) älymystölle ja eliitille. Toinen 
yhteinen taustatekijä oli kristinusko, mutta 1800-luvun (Länsi-)Afrikassa 
kääntyminen herätti afrikkalaisten käännynnäisten ja älymystön keskuudessa 
kysymyksen siitä, mikä oli afrikkalaisuuden ja kristinuskon välinen suhde, var
sinkin kun 1800-luvulla kristinusko oli kiinteästi sidottu länsimaisuuteen. Tu
lisiko heidän kieltää afrikkalainen taustansa, jonka lähetyssaarnaajat tuomitsi
vat barbaariseksi ja pakanalliseksi? Tulisiko Afrikan länsimaisilla? Oliko länsi
maisuus sivilisaation korkein aste? Tämän ajatuksen varhaisimmat modernit 
afrikkalaiset ajattelijat olivat hyväksyneet.

Ulkoafrikkalaisen panafrikkalaisuudcn ja varsinkin länsiafrikkalaisten ajat
telijoiden ajamien poliittisten vaatimusten ero pohjautui nationalistisiin aja
tuksiin, jotka virisivät Afrikassa 1800-luvulla. 1800-luvun puoliväliin saakka 
afrikkalainen älymystö piti länsimaisen (brittiläisen) esikuvan innoittamana 
yllä ajatusta Afrikan modernisaatiosta. Näiden liikkeiden taustalla olivat (Län- 
si-)Afrikassa 1800-luvulla tapahtuneet poliittiset muutokset. Sierra Leoneen 
oli syntynyt 1800-luvun aikana länsimaalaistunut afrikkalainen väestö kristilli
sen lähetystyön ja länsimaalaisen koulutuksen tukemana. Nämä kreolit oli siir
retty Freetovvniin vapautettuina tai entisinä orjina. Kreoliväestön juuretto
muus mahdollisti toisaalta heidän avoimen suhtautumisensa länsimaisuuteen, 
mutta toisaalta se loi sosiaalisen ja aatteellisen kuilun heidän ja paikallisväestön 
välille. Länsimaisen koulutuksen saaneena tästä kreoliväestöstä kehittyi 1800- 
luvulla Länsi-Afrikan rannikkoseutujen kansainvälisen kaupan tärkein välittä
järyhmä.

Kreoliväestön ja paikallisen väestön välinen kuilu johti Sierra Leoncssa 
(mutta myös Liberiassa) poliittisiin seurauksiin. Krcoliälymystö piti itseään 
modernin maailman etuvartiona ja sanansaattajana. Heidän mielestään länsi
maisuus, jonka nähtiin olevan modernin maailman esikuva, oli myönteinen il
miö. Keskeinen hahmo tässä Boele van Hensbrockin nimeämässä ”optimistie 
Krio discoitrsessa", joka oli tunnusomainen Sierra Leonen kreoliälymystölle, oli 
Africanus Horton (1835-1883). I lorton suhtautui monien muiden afroame
rikkalaisten ajattelijoiden tavoin kriittisesti ja väheksyvästi, jopa kielteisesti, 
paikallisiin afrikkalaisiin traditioihin, vakiomuotoihin ja afrikkalaisten yhteis
kuntien mahdollisuuteen "kehittyä”. Hänen keskeinen ajatuksensa oli, että 
modernisuus oli universaali ilmiö ja aate, jonka hyvätahtoisen sivistäjän avulla



voisi saada juurtumaan Afrikkaan. Hortoilin mielestä Ison-Britannian histori
allisena tehtävänä oli toimia tällaisena sivistäjänä Afrikassa ja paikallinen länsi- 
maistettu afrikkalainen eliitti toimisi välikappaleena.

Hortonin innoittama poliittinen liike ajautui kriisiin scuraavilla vuosikym
menillä. 1860-luvulla afrikkalaisten ajama modernisaatio ja länsiniaistumincn 
vaikuttivat voimakkaasti paitsi Sierra Leonessa myös Kultarannikolla ja 
Lagosissa. Länsimaisuus ilmeni afrikkalaisen lehdistön ja modernin koulutus
laitoksen kehittymisenä ja huipentui vuonna 1869 läntien liittovaltiosopimuk- 
sessa. 1870-luvulta alkaen tilanne kuitenkin muuttui. Syynä oli sekä eurooppa
laisten kyvyttömyys antaa afrikkalaisille poliittista vastuuta ja valtaa että lääke
tieteen kehitys. Malarialääkityksen kehittyminen antoi eurooppalaisille mah
dollisuuden jäädä rannikkoseudulle pidemmäksi ajaksi. Kolmas syy länsimais- 
tetun afrikkalaisen eliitin ahdinkoon oli taloudellinen. Eurooppalaisiin kaup
pahuoneisiin verrattuna afrikkalaisilla kauppiailla oli pienemmät mahdolli
suudet saada luottoa ja houkutella investointeja 1 iikeyrityksiinsä. Toistuvat ta
louslamat, jotka romahduttivat raaka-aineiden hintoja, ajoivat afrikkalaiset vä
littäjät konkurssiin saman aikaan kun eurooppalaiset kauppahuoneet vahasi
vat tilaa. Kun eurooppalaiset valtiot siirtyivät 1880-luvulla avoimeen siirto- 
maaimperialismiin, Hortonin ajama afrikkalainen modernisaatio ei ollut enää 
mahdollinen.

Siirtomaavaltion suhde länsimaistettuihin afrikkalaisiin oli nihkeä tai jopa 
avoimesti kielteinen. Länsimaisen koulutuksen saaneita afrikkalaisia pidettiin 
pintapuolisina matkijoina, jotka aiheuttivat harmia siirtomaahallituksille ko
rostamalla poliittisia oikeuksiaan. Siirtomaavaltioiden käsitys oli, ettei länsi- 
maistetulla afrikkalaisella eliitillä ollut poliittista mandaattia vaan he toimivat 
pahimmassa tapauksessa jarruina siirtomaayhteiskunnassa, joka pohjautui eu
rooppalaisten valtioiden ja paikallisten hallitsijoiden sopimukseen. Paikalliset 
hallitsijat olivat siirtäneet poliittisen ylivallan siirtomaaisännille näiden sopi
muksien johdosta, mutta heille oli myönnetty paikallinen hallinto-oikeus. Siir- 
tomaavaltio oli näin sen kehityksen vastakohta, jota Horton ja länsimaistunut 
eliitti olivat ajaneet.

Länsialrikkalaiscn älymystön keskuudessa kehittyi tämän vuoksi 1800-lu- 
vun loppupuolella kaksi toisensa poissulkevaa poliittista ajatusmallia: joko tuli 
korostaa Afrikan autenttisuutta ja hylätä modernisaatio tai afrikkalaiselle mo
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dernisaatiolle piti yrittää löytää perusta omista traditioista. Edellisen näkemyk
sen keskeinen hahmo oli Edward YVilmont Blyden (1832-1912), jälkimmäisen 
John Mensah Sarbah (1864—1910) ja John E. Casely Hayford (1866-1930).

Blydenin ajatuksissa yhdysvaltalainen panafrikkalainen ajattelu, muun 
muassa Delaneyn ja Crummellin vaikutus, näkyy selvästi. Blyden oli syntype
rältään ulkoafrikkalainen ja oli toiminut St. Thomasin saarilla ja Yhdysvallois
sa. Tuolloin Blyden oli omaksunut panafrikkalaisen ajatuksen ulkoafrikkalais- 
ten ja afrikkalaisten yhteisestä historiasta ja kulttuurista ja yhtynyt vaatimuk
seen ulkoafrikkalaisten paluusta Afrikkaan. Hän muutti vuonna 1850 Liberi
aan, missä hän toimi seuraavina vuosikymmeninä opettajana, klassillisten kiel
ten professorina Liberia Collegessa, kirkollisena johtajana, toimittajana ja po
liitikkona. Vuonna 1857 hän julkaisi teoksen A Vindication of the Negro Ra cc, 
jossa hän vastusti kiivaasti silloisia länsimaisia käsityksiä afrikkalaisten alempi- 
arvoisuudesta.

1800-luvun muutos johti siihen, että Blyden ajautui ristiriitaan kristinus
kon ja länsimaalaisen sivistyksen kanssa. Vuonna 1886 julkaistussa teoksessa 
Christianit)’, Islam and the Negro Race Blyden totesi, että islam oli tuonut afrik
kalaisille paljon enemmän positiivista kuin kristinusko, varsinkin kun islam 
hänen mukaansa otti huomioon paikalliset kulttuurit ja traditiot, kun taas kris
tinusko hylkäsi ne. Blydenin suhde afrikkalaisiin kulttuureihin muuttui myös 
vähitellen. Aikaisempi väheksyntä muuttui hyväksymiseksi, ja "autenttinen” 
afrikkalaisuus alkoi korostua hänen kirjoituksissaan. Itse asiassa Blyden jopa 
kääntyi aikaisempia panafrikkalaisia aatteita vastaan, kun hän väitti, että ulko- 
afrikkalaiset eivät olleet autenttisia afrikkalaisia (vaan osittain jopa turmeltu
neita), ja esitti, että ulkoafrikkalaisten ja afrikkalaisten väliset avioliitot tulisi es
tää.

Myöhäisen Blydenin perusajatus oli afrikkalainen uudestisyntyminen. Tä
män ajatuksen pohjana oli afrikkalaisten traditioiden hyväksyminen ja elpymi
nen ja tulevaisuuden rakentaminen niiden varaan. Blydenin ajama uudestisyn
tyminen oli tapahtuva Afrikassa ja koski afrikkalaisia, jotka kokivat siirtomaa- 
valtion rotusorron ja väheksynnän. Afrikkalainen uudestisyntyminen olisi 
"positiivista” rasismia, koska se ammentaisi arvonsa afrikkalaisesta kulttuuris
ta ja traditiosta, kun taas color liite pohjautui "negatiiviseen” rasismiin eli Yh
dysvaltojen rotuerotteluun.



Jos Blyden oli sisäänpäinkääntyvä afrikkalaisen perinnön korostuksessaan, 
niin Hayford ja Mensah Sarbah edustivat tämän aatteen kääntöpuolta. Sekä 
Hayford että Mensah Sarbah toimivat Kultarannikolla, missä he kävivät siirto
maahallitusta vastaan voittoisan taistelun maanomistuskysymyksestä. Hayford 
ja Mensah Sarbah loivat poliittisen järjestön nimeltä The African Riglits 
Protection Society (1897), joka ajoi afrikkalaisten perinnäisiä maanomistus- ja 
hallintojärjestelmiä. Hayfordin mukaan perinteiset afrikkalaiset oikeudet tulisi 
ottaa huomioon ja integroida siirtomaajärjestelmään ja uudistus tehtäisiin no
jautumalla afrikkalaisiin instituutioihin. Hayfordin innoittajana oli Japanin 
uudistuspolitiikka. Hänen perusajatuksenaan oli, että afrikkalaisten yhteiskun
tien modernisaatio lähtisi liikkeelle omista juurista ja rakentuisi niille. Ero Bly- 
denin afrikkalaisen autenttisuuden ja Hortoilin ihannoiman länsimaisuuden 
välillä on ilmeinen. Samalla afrikkalaisten suhde ulkoafrikkalaisiin mutkistuu: 
missä määrin afroamerikkalaisten panafrikkalainen ajatus yhtenäisyydestä olisi 
mahdollinen, jos afrikkalainen uudistus hyväksyisi kulttuurien ja historian 
moninaisuuden?

Afrikkalaisen nationalismin juuret ja 
brittiläinen siirtomaavaltio

Nationalismin kehitys Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa on pitkälti seurannut 
alueen siirtomaavaltioiden vaiheita ja muistuttaa siten hyvinkin paljon Aasian 
ja Tyynenmeren alueen poliittista kehitystä. Niiden tavoin Afrikassa nationa
lismi oli kolmivaiheinen: ensin syntyi tietoisuus omasta kulttuurista, sitten 
1920-luvulta alkaen poliittinen tietoisuus eli pyrkimys osallistua siirtomaahal
lintoon ja viimeisenä vaiheena 1940-luvulta alkaen taistelu vallasta eli siirto
maahallinnon korvaamisesta. Toinen yhteinen nimittäjä afrikkalaisen ja aasia
laisen nationalismin välillä oli, että nationalismia ajanut ydinryhmä ci kuulu
nut vanhaan hallitsija- tai johtajaluokkaan. Afrikassa nationalismin kärkihah
mot olivat länsimaisen koulutuksen saaneita henkilöitä.

Länsi-Afrikassa Hayfordin, Mensah Sarbahin tai jopa Blydcnin edustama 
kulttuurinationalismi, joka rakentui yhteisen kielen, kulttuurin ja historian tie
dostamisen varaan, joutui jo 1900-luvun alussa poliittiseen umpikujaan, kun
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brittiläinen imperialismi esti afrikkalaisen länsimaisen koulutuksen saanutta 
väestöä osallistumasta hallintoon ja politiikkaan. Sekä Aasiassa että Afrikassa 
brittiläinen siirtomaapolitiikkaa rakentui paikallisten, niin sanottujen perin
teisten hallitsijoiden ja heidän hallintojärjestelmiensä varaan. Koulutetuilla af
rikkalaisilla ei ollut paikkaa tässä järjestelmässä, jonka alkumuoto Afrikassa oli 
Lordi Lugardin Pohjois-Nigeriassa hahmottama "epäsuora” hallinto ja joka 
1910-luvulta alkaen yritettiin viedä muualle brittiläisiin siirtomaihin Afrikassa. 
Lugardin ajaman "epäsuoran” hallinnon juuret taas juontuivat Intian brittiläi
seen hallintojärjestelmään, jossa paikalliset hallitsijat muodostivat hallinnon 
selkärangan.

Pohjois-Nigeriassa brittiläinen hallinto nojautui paikallisiin emiireihin ja 
hallintokoneistoon. Ongelmalliseksi "epäsuora” hallinto muuttui sellaisilla 
alueilla, joissa ei ollut niin sanottuja perinteisiä johtajia tai päälliköitä. 1920- ja 
1930-luvulla britit ratkaisivat tämän ongelman nimeämällä periaatteessa jokai
selle etniselle ryhmälle päällikön. Brittiläinen siirtomaapolitiikka korosti etni
syyttä samalla kun se oli antimodernistinen ja antinationalistinen.

Siirtyminen kultluurinationalismista poliittiseen nationalismiin (brittiläi
sessä) Afrikassa oli asteittainen, ja jälkimmäinen ammensi ajatuksensa useim
miten edellisestä. Jo Hayford kuului ryhmään, joka yritti kirjoituksissaan vedo
ta kansalliseen ajatukseen. Hänen teoksensa Gold Coast Nativc Institiitions 
(1903) on rinnastettavissa Mensah Sarbahin temaattisesti suppeampaan Fanti 
Custonuiry Lmv-teoksecn (1897): edellinen teos yritti luoda uuden pohjan ko
koamalla erilaisia kulttuuritraditioita, ja jälkimmäinen taas rakentui yhden et
nisen ryhmän varaan. Vuonna 1911 Hayford julkaisi tärkeimmän poliittisen 
teoksensa, Ethiopia Uiibomid: Studies in Race Emancipntion, joka kyseenalaisti 
siirtomaaisäntien väitteen afrikkalaisten yhteiskuntien ja kulttuurien taka
pajuisuudesta ja alemmuudesta. Hayford väitti päinvastoin, että afrikkalaiset 
yhteiskunnat ja afrikkalainen kulttuuri olivat itse asiassa jopa inhimilliscmpiä 
ja sivistyneenipiä kuin eurooppalainen. Hayfordin mukaan Afrikan uusi tule
minen oli kuitenkin vasta edessä: aika ei ollut vielä valmis siihen.

Kulttuurinationalismi itse asiassa voimistui, levisi ja vakiintui Afrikassa 
1920- ja 1930-luvulla. Päämääränä oli paikallisen -  etnisen -  identiteetin var
jeleminen tai (uudelleen) herääminen. Tähän pyrittiin perustamalla erilaisia 
alueellisia kulttuuriyhteisöjä. Kuuluisa esimerkki kulttuurinationalismin poli



tisoitumisesta on Jomo Kenyattan väitöskirja Facim’ Mount Kcnya vuodelta 
1938. Itse teos oli Malimnvskin ohjauksessa syntynyt antropologinen työ, mut
ta sen perimmäisenä tarkoituksena oli lujittaa Kikuyu Central Association -yh
distyksen (KCA, perustettiin vuonna 1924) toimintaa samalla kun se oli yhden 
afrikkalaisen kulttuurin ylistyslaulu.

Kulttuurinationalismin voimistuminen brittiläisissä Afrikassa uuden afrik
kalaisen eliitin keskuudessa synnytti 1920-luvulta alkaen erilaisia alueellisia, 
ylietnisiä poliittisia liikkeitä: nuorisoliikkeitä ja kansallisliikkeitä. Etelä-Afrikka 
oli tässä kehityksessä edelläkävijä: siellä perustettiin jo vuonna 1912 Afrikan 
kansalliskongressi, ANC, ajamaan mustan väestön poliittisia oikeuksia. Ensim
mäisen maailmansodan jälkeen Länsi-Afrikassa perustettiin vuonna 1920 
National Congress of British West Africa -järjestö (NCBYVA). Muita ylietnisiä 
yhteisöjä olivat West African Student Union (YVASU) ja Nigerian Youtli Move- 
ment (NYM). Yleensä näiden liikkeiden johtajat ajoivat poliittista ohjelmaa, 
jonka päämääränä oli siirtomaiden itsehallinto (muttei itsenäisyys). Ero aikai
sempaan kulttuurinationalismiin oli se, että uutta Afrikkaa olivat luomassa 
"nuorafrikkalaiset”, Young Africans. Heidän mukaan uuden, nousevan Afrikan 
ei tulisi perustua perinteisiin afrikkalaisiin johtajiin vaan tarvittiin uusia luovia 
kykyjä, heitä itseään. Voimakkaimmin ennen toista maailmansotaa tätä sano
maa julisti Nnamdi Azikivve (1904—1996) teoksessaan Renascent Africa (1937).

Hayfordin ja J.K.K.13. Danquahin (1895-1965) edustama kulttuurinationa- 
lismi ja Azikiwen tai Kwame Nkrumahin (1909-1972) edustama poliittinen 
nationalismi erosivat toisistaan sekä suhteessa paikallisiin poliittisiin instituu
tioihin ja johtajiin että näiden poliittisiin tavoitteisiin. Siinä missä vanhempi si
vistyneistö vielä ajoi poliittista itsehallintoa, uusi sukupolvi alkoi äänekkääm
min vaatia poliittista itsenäisyyttä. Nuorempi sukupolvi koostui suurilta osin 
ihmisistä, jotka olivat lähteneet tai joutuneet lähtemään Eurooppaan ja Yhdys
valtoihin etsimään koulutusta ja työtä. Vanhemman sukupolven tavoin he pi
tivät länsimaisuutta sekä ongelmana että innoittajana. Voidaankin todeta, että 
"nuorafrikkalaiset” olivat Afrikasta lähtiessään yleensä vielä kulttuurinationa
lismin kannattajia mutta radikalisoituivat, kun kohtasivat muita afrikkalaisia 
opiskelupaikkakunnilla, saivat yhteyksiä länsimaisiin radikaaliryhmiin —yleen
sä sosialistisiin -  ja kokivat Euroopassa fasismin ja natsismin nousun.
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Panafrikkalaisuuden poliittiset ja aatteelliset ulottuvuudet

Ensimmäinen kansainvälinen panafrikkalainen kokous järjestettiin ulkoafrik- 
kalaisten panafrikanistien innoittamana vuonna 1900 Lontoossa afrokaribia- 
laisen Henry Sylvester-VVilliamsin johdolla. Valtaosa kokouksen osanottajista 
oli ulkoafrikkalaisia, mutta joukkoon kuului myös afrikkalaisia poliittisia vai
kuttajia Länsi-Afrikasta. Maailmansotien välillä panafrikkalainen liike oli pit
kälti länsimaisen koulutuksen saaneen afrikkalaisen ja ulkoafrikkalaisen eliitin 
liike. Pariisista ja Lontoosta tuli panafrikkalaisuuden uusia keskuksia 1920-lu- 
vulta alkaen, ja kaikki panafrikkalaiset kokoukset pidettiin yhtä lukuun otta
matta Du Boisin johdolla Euroopassa (vuonna 1919 Pariisissa, vuonna 1921 
Lontoossa, Brysselissä ja Pariisissa, vuonna 1923 Lontoossa ja Lissabonissa, 
vuonna 1927 New Yorkissa, vuonna 1945 Manchesterissa).

Siirtomaavaltio, jota vastaan kaikki nämä liikkeet toimivat, antoi panafrik- 
kalaisclle liikkeelle ympäristön ja keinot toimia. Tämä paradoksi johtui siitä, 
että siirtomaaimperiumit, jotka yhtäältä tekivät kaikkensa estääkseen ajatuksi
en liikkuvuuden, helpottivat toisaalta ihmisten liikkumista antamalla moder
nia koulutusta ja parantamalla liikenneyhteyksiä. Afrikkalaiset lähtivät koulu
tuksen ja työn perään Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin, missä he tutustuivat ra
dikaaleihin liikkeisiin ja muodostivat omia poliittisia ja kulttuuriyhteisöjä, ku
ten International African Service Bureann Lontoossa vuonna 1937 (vuodesta 
1944 Pan-African Federation, PAF).

Kaikkien afrikkalaisten yhdistäjänä panafrikkalaisuus loi yhteisen pohjan 
afroamerikkalaisille ja afrikkalaisille vaikuttajille, mutta rotukysymys ei kehit
tynyt samalla tavoin. Niille afrikkalaisille ajattelijoille, jotka lähtivät liikkeelle 
kulttuurinationalismista, rotukysymys ei ollut päällimmäinen kysymys siirto- 
maavaltioissa. Heidän mielestään ongelman ydin oli siirtomaavaltion eriarvoi
suus ja se, että uudella (länsimaistetulla) afrikkalaisella eliitillä ei ollut poliittis
ta vaikutusvaltaa. Tämä näkemys voimistui 1920-luvulta lähtien, ja sen innoit
tajia olivat sosialismin ja kommunismin aatteet. Oli syntymässä uusi sukupolvi 
afrikkalaisia ajattelijoita, joille kulttuurinationalismi ei riittänyt vaan jotka vaa
tivat päästä osallisiksi siirtomaiden poliittisesta päätöksenteosta.

Nuorafrikkalaistcn kärkihahmojen suhde sosialismiin ja kommunismiin 
huipentui 1920-luvun loppupuolella ja 1930-luvun alussa. Keskeinen vaikutta-
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ja oli Moskovassa toimiva Kommunistinen internationaali, Komintern, joka 
yritti 1920-luvulla koota imperialismin vastaiset liikkeet taakseen. Taka-aja- 
tukscna oli heikentää siirtomaaimperiumien rakenteita perustamalla ja kan
nustamalla siirtomaahallinnon vastaisia liikkeitä. Ongelmaksi tulivat kuitenkin 
Kominternin ja afrikkalaisten nationalistien liikkeiden lähtökohdat: Komin
tern ja Euroopan kommunistiset puolueet korostivat luokkataistelua, mutta 
afrikkalaisten liikkeiden ja niiden johtajien mielestä tärkeintä oli vapaustaiste
lu. On kuitenkin kuvaavaa, että monilla "nuorafrikkalaisilla” nationalisteilla 
oli aika ajoin kiinteä suhde Moskovaan ja joko Britannian tai Ranskan kom
munistisiin puolueisiin. Tärkeimmäksi siteeksi Kominternin ja nuorafrikka- 
laisten nationalistien välille tuli vuonna 1930 perustettu International Trade 
Union Committee ofNcgro Workers (ITUC-NYV), joka pääsihteerinä toimi ja
maikalainen George Padmore (1902-1959).

Euroopan fasismin ja natsismin nousulla oli suuri vaikutus panafrikkalai- 
siin liikkeisiin ja afrikkalaisiin nationalisteihin. Aikaisemmat kytkennät ja lä
heiset suhteet Kominterniin ja kommunistisiin puolueisiin katkesivat vuonna 
1933, kun Saksassa natsit pakottivat Padmoren johtamat yhteisöt maanpa
koon. Viimeinen kuolinisku oli Neuvostoliiton täyskäännös vuonna 1934, kun 
natsismin vastainen taistelu nousi etusijalle ja Neuvostoliitto lähentyi Isoa-Bri- 
tanniaa ja Ranskaa. Imperialismin vastainen taistelu jouti toiselle sijalle 
Kominternissä. Muun muassa Padmore pettyi tähän päätökseen ja katkaisi lo
pulta kaikki suhteet Kominterniin. Tästä lähtien radikaalit afrikkalaiset natio
nalistit etsiytyivät panafrikkalaisiin liikkeisiin. Padmoresta tuli seuraavien vuo
sikymmenien aikana panafrikkalaisten ajattelijoiden kärkihahmo. Hän kirjoitu 
joukon keskeisiä siirtomaakriittisiä teoksia, kuten teokset How Britain Rttlcs 
Africa (1936) ja Africa: Britains Third Empire (1949) sekä afrikkalaisen panaf- 
rikkalaisuuden pääteoksen, Pan-Africanism or Conimunism? (1956). 1940-lu- 
vun lopulta alkaen hän kuului Nkrumahin ystäväpiiriin, ja vuodesta 1956 hän 
toimi Nkrumahin erikoisavustajana.

Toinen maailmansota merkitsi uutta käännettä panafrikkalaiselle liikkeel
le. Liittoutuneet sanoivat taistelleensa kansojen ja valtioiden itsemääräämisen 
puolesta ja natsismin hirmuhallintoa vastaan, mutta afrikkalaisille nationalis
teille nämä pyrkimykset kuulostivat keinotekoisilta niin kauan kuin niitä ei so
vellettu myös siirtomaissa. Yhtäältä heille annettiin julkilausumat kansakun



tien itsemääräämisestä ja työväen taistelusta, mutta toisaalta heille kerrottiin, 
että nämä arvot ja oikeudet eivät koskeneet heitä vaan "sivistyneitä” kansoja.

Euroopassa afrikkalaiset saivat kokea rasismin ja avoimen rotusyrjinnän 
natsien hallitsemissa maissa, mikä romutti monien afrikkalaisten viimeisen us
kon länsimaisen kulttuurin ylemmyyteen. Afrikassa taas sota merkitsi afrikka
laisille nationalistille vankeustuomioita, siirtomaahallinnon sensuuria, syrjin
tää ja poliittisen aktiivisuuden kieltämistä. Sodan päätyttyä afrikkalainen ja ul- 
koafrikkalainen älymystö arvioi, että tilanne oli otollinen panafrikkalaisen liik
keen politisoitumiselle. Varsinkin nuorafrikkalaiset johtajat, kuten Nkrumah, 
Azikivve, Kenyatta ja Hastings Banda, mutta myös vanhempi sukupolvi, kuten 
Padmore ja Du Bois, katsoivat, että siirtomaaimperiumien olisi lunastettava lu
paukset poliittisesta itsemääräämisestä, poliittisten oikeuksien ja vaikutusval
lan laajentumisesta siirtomaissa sekä regionalismin vahvistamisesta. Nuoraf- 
rikkalaisten johtajien panafrikkalaisuus huipentui lokakuussa 1945, kun PAF 
järjesti viidennen panafrikkalaisen kokouksen Manchesteriin ja antoi julistuk
sensa siirtomaa-imperiumeille (Declaralion to Colonini Poivcrs).

Samalla kun panafrikkalaisuus vuonna 1945 kohosi afrikkalaisten nationa
listien poliittiseksi aatteeksi, poliittinen taistelu siirtomaissa pirstoutui ja 
muuttui alueelliseksi. Vaikka panafrikkalaisuus antoi afrikkalaisille johtajille 
idean yhteisestä päämäärästä, sillä ei ollut ratkaisua sodanjälkeisten siirtomai
den sosiaalisiin ja taloudellisiin ongelmiin, jotka siirtomaatalous oli aiheutta
nut ja sotatalous kärjistänyt. Panafrikkalaisuus ei tarjonnut afrikkalaisille joh
tajille vastausta siihen, millainen Afrikan tulevaisuus olisi. He eivät tienneet, 
pitikö afrikkalaisten kansojen ajaa omaa itsenäisyyttään, luoda uusia kansallisia 
kokonaisuuksia siirtomaavaltioiden rajojen sisällä vai pyrkiä peräti mantereen
laajuiseen unioniin.

Ongelmaksi tuli panafrikkalaisuuden aatteen ydin: mitä afrikkalaisuus ja 
kansa ovat? Esimerkiksi Nigeriassa Aziki\ve yritti ajaa yhtenäisyysaatetta perus
tamalla vuonna 1942 National Council of Nigeria and the Canicroons -järjestön 
(NCNC), mutta häntä vastaan asettui Obafemi Awolowo (1909-87), joka ajoi 
yorubakansan oikeuksia ja yhtenäisyyttä. Kultarannikolla Nkrumah ja 
Dankquah ajoivat United Gold Coast Convcntion -järjestön (UGCC) parissa 
yhtenäisyysaatetta mutta riitautuivat poliittisista päämääristä. Nkrumah pe
rusti vuonna 1949 Convention People's Party -puolueen (CPP). Myös Kultaran-
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nikolla kansallismielinen poliittinen liike vahvistui, kun asante-johtajat perus
tivat National Liberation Movement -liikkeen (NLM), joka asettui Nkrumahia 
ja CPP:tä vastaan. Samanlaisia vastakohtia ilmeni myös Ugandassa buganda- 
nationalismin ja vähemmäisryhmien ajaman yhtenäisyysliikkeen välisessä 
kamppailussa.

Afrikkalaiset ajattelijat radikalisoituivat, ja samalla myös heidän vaatimuk
sensa radikalisoituivat. Länsimaisuutta ci enää pidetty mahdollisena innoitta
jana vaan tuhon tuojana: siirtomaajärjestelmä oli rasistinen negaatio, josta tu
lisi vapautua. Imperialismin ja kolonialismin vastainen taistelu lausuttiin julki 
Frantz Fanonin (1925-1961) teoksissa, joista tuli vapaustaistelun ja uuden af
rikkalaisen nationalismin tärkeimmät innoittajat. Pääteoksessaan Les damnes 
de la terre (1961) Fanon totesi, että väkivalta oli Afrikan mantereen ainoa toi- 
pumiskeino, koska kolonisoidut kansat pystyisivät vain väkivallan avulla va
pautumaan kolonialismin aiheuttamasta henkisestä ja aineellisesta sorrosta.

Toinen radikaalikirjailija oli tunisialainen Albert Menuni (s. 1920), joka 
kirjassaan Portrail da colonise (1957) totesi, että siirtomaajärjestelmä (kolonia
lismi) oli luonut kolonialistit (alistajat) yhtä hyvin kuin se oli luonut koloni
soidut (alistetut). Syntyi ajatus afrikkalaisesta sosialismista, humanismista ja 
erityisestä afrikkalaisesta yhteisöllisyydestä. Muun muassa Lcopold Scdar 
Senghor, Sekou Toure, Modibo Keitä, Kenneth Kaunda, ja Julius Nyerere esit
tivät tällaisia ajatuksia, joskin he rakensivat ajatuksiaan eri lähtökohdille. Hei
dän mielestään uusi afrikkalainen yhteiskunta tulisi perustaa näiden arvojen 
varaan eikä länsimaista tuotujen kommunististen tai sosialististen mallien 
pohjalle.

Kukaan afrikkalainen johtaja ei toisaalta kieltänyt eikä torjunut yhteiskun
nan modernisaatiota, vaan kaikille oli selvää, että afrikkalaiset yhteiskunnat tu
lisi kehittää länsimaisten yhteiskuntien tasoisiksi. Ristiriidaksi tuli kuitenkin 
heidän pyrkimyksensä toisaalta kieltää ja toisaalta haluta länsimaisuutta. Toi
nen ristiriita oli aatteellinen: mitkä ja kenen afrikkalaiset arvot tulisi nostaa 
esille?

Suurin ongelma afrikkalaisille johtajille ja nationalisteille oli itse vapaus
taistelu. Panafrikkalaisuuden nimeen vannoneiden johtajien poliittinen taiste
lu rajoittui siirtomaihin, missä he vähitellen saavuttivat poliittisen aseman ja 
pystyivät luomaan poliittisen tilan itselleen ja liikkeilleen. Tämä poliittinen tila



noudatti kuitenkin vanhan koloniaalisen tilan maantieteellisiä rajoja, joiden 
pohjalta eri johtajat kilpailivat toistensa kanssa ihmisten äänistä ja vaikutusval
lasta. Ongelman ydin oli afrikkalaisten nationalistien, varsinkin nuorafrikka- 
laisten, päämäärä: poliittisen vallan ottaminen siirtomaissa. Loppujen lopuksi 
tämä merkitsi, että siirtomaavaltiot afrikkalaistuivat. Niiden rakenteet eivät 
kuitenkaan dekolonisoituneet vaan jäivät ennalleen. Tämä johti siihen, että 
nuorafrikkalaisista johtajista ja nationalisteista tuli entisten siirtomaaisäntien 
kaltaisia alamaistensa vartijoita.

Panafrikanismi toimi 1940- ja 1950-luvun itsenäisyystaistelussa yhteisenä 
meta-aatteena, mutta sen muuttuminen poliittiseksi ohjenuoraksi koitui on
gelmalliseksi. Vaikka Manchesterin kokouksen julkilausuma katsottiin toimi
van jonkinlaisena tiekarttana, yksityiskohtaisista menettelytavoista ja ideolo
gista linjaa koskevaa yksimielisyyttä ci saavutettu. Afrikkalaisten johtajien epä
sopu kävi jo ilmi Accrassa vuonna 1958 pidetyssä kokouksessa, ja 1960-luvun 
alussa syntyi kaksi eri ryhmittymää, niin sanotut Casablanca-ja Monrovia-ryh- 
mät. Edellinen, johon kuuluivat Ghana, Guinea, Egypti, Mali, Marokko ja 
Kongo-Brazzaville, suositteli suoraa poliittista yhtymistä afrikkalaisen talou
dellisen, yhteiskunnallisen, kulttuurisen ja diplomaattisen käytännön luomi
seksi. Nigerian, Tunisian, Norsunluunrannikon ja Senegalin muodostaman 
Monrovia-ryhmä taas kyseenalaisti sekä Afrikan poliittisen yhtymisen tarpeel
lisuuden että sen käytännön toteuttamismahdollisuudet.

Vaikeuksista ja erimielisyyksistä huolimatta vuonna 1962 tehtiin periaate
päätös Afrikan yhteismarkkinoiden ja Afrikan kehityspankin perustamisesta ja 
vuotta myöhemmin 30 Afrikan valtiota muodosti virallisesti OAU:n. Nkruma- 
hin pettymykseksi Afrikan valtioiden yhtenäistyminen päättyi siihen, ja 
OAU:sta kehittyi YK:n kaltainen itsenäisten valtioiden organisaatio vailla ruo- 
honjuurikosketusta. Hänen kaavailemansa Afrikan parlamentti jäi perusta
matta, eikä Afrikan mantereen integraatioprosessi koskaan huipentunut hänen 
ja muiden panafrikanistien toivomaan United States of African perustamiseen. 
Kun Nkrumah syöstiin vallasta Ghanassa vuonna 1966, Afrikan panafrikkalai- 
nen liike menetti tärkeimmän ja vaikutusvaltaisimman ajattelijansa. Panafrika- 
nismin nimeen tosin vannottiin vielä tämän jälkeenkin, mutta afrikkalaisten 
valtioiden taloudelliset ja poliittiset olot johtivat pikemminkin regionalismin 
nousuun kuin yhtenäisyysaatteen toteuttamiseen.
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Panafrikanismi koki 1950-luvulta alkaen myös eräänlaisen muodonmuu
toksen, kun aikaisempien ajattelijoiden idea Afrikan mantereen yhtenäisyydes
tä törmäsi nousevaan Nasserin innoittamaan panarabismiin. Kun Afrikan val
tioiden poliittinen ja taloudellinen kriisi kiihtyi 1970-luvulta alkaen, OAU jäh
mettyi valtionpäämiesten kerhoksi, joka piti itsepintaisesti kiinni postkoloni- 
aalisten valtioiden rajojen koskemattomuudesta. Kun OAU muuttui Afrikan 
Unioniksi (AU) vuonna 2002, poliittinen yhtenäisyysaate sammui ainakin vä
liaikaisesti. AU on selkeämmin itsenäisten valtioiden yhteisö, mutta toisaalta 
tämänkin hankkeen visioihin kuuluu EU:n hengen mukainen ylikansallinen 
taloudellinen integraatio.1
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Euronationalismi
Tässä luvussa pohditaan eurooppalaista supranationalismia erityisesti 
Anthony D. Smithin esittämien ajatusten pohjalta. Supranationalismi tarkoit
taa tässä Euroopan unionin sisällä syntyneitä pyrkimyksiä korvata tai täyden
tää kansallisvaltioiden identiteettejä eurooppalaisella identiteetillä. Kirjoituk
sessa tarkastellaan myös EU:n käyttämiä nationalismille tyypillisiä symboleja, 
erityisesti yhteistä valuuttaa, euroa. Kolmanneksi selvitetään ajatuksia identi
teettien laajenemisesta ja kysytään, mikä itse asiassa on EU:n ja sen raken
taman eurooppalaisen identiteetin rooli kansallisten identiteettien ja globaa
lin kosmopoliittisuuden välissä. Lopuksi mietitään, voitaisiinko eurooppalai
sen identiteetin käsite korvata poliittisen kansalaisuuden käsitteellä.

Anthony D. Smith on pohtinut kysymystä koko Eurooppaa koskevasta nationa
lismista erityisesti kirjassaan Nntions and Nnlionnlism in a Global Erä (1995). 
Smithin mukaan nationalismi rakentuu modernia yhteiskuntaa paljon van
hemmalle etniselle perustalle. Kansakunta siis rakentuu tämän niin sanotun et
nisen ytimen ympärille. Etnisestä perustastaan huolimatta Smith kuitenkin ko
rostaa myös nationalismi-ilmiön poliittista modernisuutta.

Pohtiessaan kansakuntia laajempaa supranationalismia (tai supernationa- 
lismia tai kontinentalismia) Smith lähtee liikkeelle ajatuksesta, että nationalis
mi on aatteena osoittautunut erityisen joustavaksi ja että kansalliset identiteetit 

leivät ajoittaisesta uudcllccnmuotoilusta huolimatta ole juurikaan katoamassa.



Smith kysyykin, voiko edes globalisaatio johtaa siihen, että maailmassa ei olisi 
kansakuntia tai nationalismia. Käytännössä tällainen maailma olisi sellainen, 
jossa valtiot vapaaehtoisesti luovuttaisivat valtaansa jollekin mantereen laajui
selle tai jopa koko maapallon kattavalle organisaatiolle.

Esimerkiksi Heikki Patomäki ja Teivo Teivainen (2003) ovat pohtineet, 
voisiko globalisaation avulla luoda jonkinlaisen globaalin demokratian. Hei
dän mukaansa tällainen organisaatio korvaisi kansakunnat ja kansallisvaltiot 
useimpien ihmisten lojaalisuuden ja kansallisten intohimojen kohteena. Smith 
sen sijaan kysyy, onko tämänkaltainen ajatus käytännössä lainkaan mahdolli
nen erilaisten intressien repimässä maailmassa.

Kysymys vallasta on Euroopan osalta entistä ajankohtaisempi. Samaan ai
kaan kun Länsi-Euroopan kansallisvaltiot ovat pohtineet keinoja valtansa luo
vuttamiseksi, Itä-Euroopan entiset kansandemokratiat ovat yrittäneet koota 
tuota samaista valtaa mutta samalla pyrkineet kiireesti mukaan Euroopan 
unioniin. Asetelma ei sinänsä ole mitenkään uusi. Kansallisuuskysymystä poh
tinut ranskalainen ajattelija Ernest Renan esitti jo vuonna 1882, että joskus tu
levaisuudessa Eurooppa todennäköisesti yhdistyy jonkinasteiseksi federaatiok
si. Renan lisäsi kuitenkin, ettei tämä ollut mahdollista hänen oman aikansa po
liittisten suhdanteiden vallitessa. Yli vuosisata myöhemmin tuo kysymys on 
tullut jälleen ajankohtaiseksi.

Eurofiilit ja euroskeptikot

Euroopan integraation eteneminen ei tarkoita suoraan eri kansallisvaltioiden/ 
kansallisten identiteettien voimakkuuden vähenemistä. Smith pohtii näke-l 
myksiä yhdentymisen tarpeellisuudesta ja tekee eron "eurofiilien” ja "euro- 
skeptikkojen” välillä. "Eurofiilien” mielestä täytyy kyetä luomaan federalisti
nen Euroopan liittovaltio, joka lopettaisi kansallisvaltioiden väliset sodat. Ai
noastaan tätä tietä Eurooppa voisi palauttaa menneen asemansa yhtenä maail
man valtakeskuksena. Samalla tämänkaltainen yhteistyö toisi eurooppalaisille 
aiempaa laajempaa hyvinvointia.

"Euroskeptikot” puolestaan esittävät, että eurooppalaisen yhtenäisyyden 
etsimisen pääsyy oli kylmä sota ja halu korostaa sitä, että Eurooppa oli Yhdys
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valtojen ja Neuvostoliiton välissä. Nyttemmin sosialistileirin romahdettua ja 
kylmän sodan loputtua tämänkaltaista tarvetta ei enää ole olemassa. Skeptikot 
esittävät myös, että Euroopan sisämarkkinat tuovat vaurautta ainoastaan suu
rille valtioille ja nimenomaan pienten valtioiden kustannuksella. Samalla sul
jettu Euroopan unioni aiheuttaisi taloudellisesta haittaa kolmannelle maail
malle. Näin syntyvä ”Eurooppa-klubi” olisi myös poliittisesti ja kulttuurisesti 
eksklusiivinen. Euroopan yhdentymiseen epäilevästi suhtautuvat pelkäävät 
usein myös sitä, että tulevaisuuden Euroopassa Saksalla olisi taloudellinen ja 
poliittinen ylivalta. Vaikka Euroopan kansojen yhteistyö olisikin hyödyllistä, ei 
Euroopan yhdentyminen palvele skeptikkojen mukaan Euroopan kansoja.

Hieman vastaava ero voidaan Smithin mukaan tehdä "euro-optimistien” ja 
"europessimistien” välillä. Tällöin keskustellaan yhdentymisen mahdollisuuk
sista ja keinoista. Euro-optimistien mielestä henkinen ilmasto on valmis 
integraatioon ja "uuden Euroopan luomiseen” on hyvät mahdollisuudet, kun
han Eurooppaan saadaan tarmokkaat johtajat ja tehokas hallinto. Tätä visiota 
tukevat optimistien mielestä liike-elämän myötämielinen suhtautuminen in
tegraatioon ja erityisesti nuorempien sukupolvien tuki. Tulevaisuuden Eu
rooppa on hallinnollisten verkostojen maanosa, jota säätelee sivilisoitunut so
siaalinen demokratia ja jossa ihmisoikeudet on tasapainotettu markkinoiden 
tarpeisiin nähden.

"Europessimistien” mukaan mahdollisuudet Euroopan jatkuvaan yhden
tymiseen ovat vähäiset ja kansallisvaltioiden nouseva nationalismi vähentää 
näitä mahdollisuuksia entistä enemmän. Vaikka Eurooppaan kyettäisiinkin 
luomaan tehokas johto ja toimiva hallinto, ne eivät kykene vakuuttamaan kan
salaisia Euroopan yhdentymiskehityksen välttämättömyydestä ennen kuin 
kansalaisten näkemykset, tunteet ja asenteet ovat kohdistuneet kansakuntien ja 
kansallisvaltioiden sijaan kattavaan eurooppalaiseen identiteettiin. Jos tulevai
suuden Eurooppa ylipäänsä syntyy, syntyy se pessimistien mukaan vain siten, 
että laajat massat identifioivat itsensä eurooppalaiseen ideaaliin ja tuntevat lo
jaalisuutta sitä kohtaan. Vaikka heillä olisikin oma kansallinen tausta, he tun
tisivat itsensä ensisijaisesti eurooppalaisiksi ja olisivat myös valmiita tekemään 
uhrauksia tämän ideaalin toteutumisen puolesta.

Kuten Anthony D. Smith toteaa, nämä näkemykset perustuvat hyvin erilai
siin visioihin siitä, mikä on sitonut yksilöitä Eurooppaan eli erilaisiin näke



myksiin kansakunnasta ja kansallisesta identiteetistä. Taloudelliset argumentit 
sekä poliittiset toiveet ja pelot peittävät usein näkyvästä perustavamman kysy
myksen kansallisista kulttuureista eli niistä arvoista, symboleista, myyteistä, 
muistoista ja traditioista, jotka sitovat ihmisiä yhteen ja suovat heille erityisen 
merkityksen ja kohtalon. Mikä sitten on tämän kulttuuriperinnön rooli eri yh
teisöissä? Miten se on muuttunut ja miten uusi "Eurooppa” tulee vaikutta- * 
maan näihin kulttuureihin ja identiteetteihin?

Nykyinen trendi pyrkii samastamaan kansalliset identiteetit ja kansallisval- / 
tion, mutta suvereenien valtioiden kokoaminen yhteen ci ole sama asia kuin 
kulttuurien fuusioituminen tai identiteettien sulauttaminen yhteen. Toisin sa
noen Euroopan "supervaltion” luominen ci ole sama asia kuin eurooppalaisen 
"superkansakunnan” muodostaminen. Vastaavasti esimerkiksi 1700-luvun jäl
kipuoliskolla toteutetut Puolan jaot eivät tarkoittaneet Puolan kansakunnan 
tai puolalaisen kulttuurin päättymistä. Englannin ja Irlannin unionin luomi
nen 1800-luvulla taas ainoastaan voimisti irlantilaista kulttuuria ja syvensi tun
netta yhteisestä irlantilaisesta etnisyydestä. Euroopan raha-ja valuuttaunioni ei 
siten merkitse sitä, että yksilöt menettäisivät kulttuuriperimänsä. Euroopan fe
deraation luominen ei tarkoita edes Euroopan kansojen hyvin erilaisten histo
riallisten identiteettien ja kulttuurien eroosiota.

Smith painottaa, että taloudellinen ja poliittinen integraatio on eri asia kuin [ 
yhteisen eurooppalaisen kulttuurin tai yhteisen identiteetin luominen. Talou- j 

dellisen ja poliittisen integraation vakautta ja legitimaation astetta lisätäkseen 
EU on kuitenkin panostanut nimenomaan yhteisen eurooppalaisen yhteen
kuuluvuuden tunteen syventämiseen!

Identiteettien muodostuminen ja niiden merkitys

Smithin mukaan on olemassa kaksi erilaista tapaa muodostaa kollektiivisia 
identiteettejä. Ensimmäinen malli tarkastelee identiteettejä sosiaalisesti muo
toutuneina asioina, joita voidaan luottaa ja muotoilla aktiivisen toiminnan ja 
tarkan suunnittelun avulla. Tämän näkemyksen mukaisesti Euroopan kult
tuuri-identiteetin luominen on osa Euroopan poliittisen yhteisön institutio
naalisen pohjan luomista. Tämän eliittien roolia korostavan näkemyksen mu

Euronationalism i



NATIONALISMIEN TULEVAISUUS

kaan eurooppalaisen identiteetin luominen vastaa paljolti sellaista kansallisten 
kulttuuri-identiteettien luomista, jota ilmeni useissa Euroopan maissa 1800- 
luvulla. Yläluokan muovaama kulttuuri-identiteetti laajenee siten vähitellen 
keskiluokkaan ja alempiin kansankerroksiin.

Toisen katsantokannan mukaan kulttuuri-identiteettejä tarkastellaan usei
den sukupolvien jaettujen kokemusten ja muistojen muovaamina. Tämän 
mallin mukaisesti eurooppalainen identiteetti, jos se ylipäänsä voisi syntyä, 
muotoutuisi hitaasti ennalta suunnittelemattomalla tavalla, vaikka joitakin sen 
osia voitaisiinkin pyrkiä muotoilemaan etukäteen. Jotta näin syntyvää identi
teettiä voitaisiin pitää aidosti eurooppalaisena, tulisi sen olla kaikkien euroop
palaisten kansakuntien jaettavissa. Mutta mistä voidaan löytää tämänkaltaisia 
koko Euroopan kulttuuriperinnön kattavia traditioita, arvoja, myyttejä, sym
boleita ja muistoja?

Tähän seikkaan liittyy kaksi ongelmaa. Ensinnäkin Eurooppa on yhdenty
nyt "ylhäältä alaspäin”, kun liike-elämän ja hallinnon eliitit sekä intellektuellit 
eivät ole enää pitäneet kansallisvaltiota riittävänä toimintafoorumina. Masso
jen tulisi siis seurata eliitin jälkiä: minne eliitti johtaa, sinne massojen tulisi seu
rata. Ainakin eliittien tulisi pystyä suodattamaan oma totuutensa massoille. 
Mutta mitä tapahtuu, jos kansa ei haluakaan seurata eliitin näkemyksiä? Kan
sanäänestyksessä enemmistö ei halunnut Tanskan liittyvän valuuttaunioniin. 
Irlannin kansanäänestyksen enemmistö äänesti aluksi Nizzan kokousten pää
tösten ratifiointia vastaan eikä Euroopan uuden perustuslain valmistelukun- 
nan esitystäkään purematta nielty. Osin tämä heijastaa sitä, että vaikka euroop
palaista yhteistoimintaa sinänsä kannatettaisiinkin, ei ole olemassa mitään 
kaikkien jakamaa populaaria ideaa siitä, mitä eurooppalaiset arvot, kulttuuri, 
ideaalit ja traditiot oikein tarkoittavat.

Tämä liittyy toiseen ongelmaan eli "eurooppalaisen siteen” ja siihen liitty
vän kulttuurin luonteen määrittelyn vaikeuteen. Erilaisissa Euroopan yhtenäi
syyttä koskevissa hahmotelmissa on kyllä ylväästi nostettu kulttuuri toiminnan 
keskipisteeksi ja korostettu uudenlaisen eurooppalaisen kulttuurin luomisen 
tärkeyttä, mutta miksi kukaan eurooppalainen valitsisi tämän kulttuurin oman 
kansallisen kulttuurin sijaan? Mikä houkuttaisi yksilöä identifioimaan itsensä 
tähän uuteen laajempaan eurooppalaisuuteen? Tässä kohden eurooppalaisen 
identiteetin korostajat vetoavat yhteiseen eurooppalaiseen historiaan ja yhtei



siin traditioihin. Se, minkä viime vuosisatojen nationalismi ja keskinäiset sodat 
tuhosivat, on nyt rakennettava uudelleen. Vaikka nykyiset eurooppalaiset eivät 
enää voikaan sellaisenaan jakaa kristinuskon arvoja, on löydettävä uusi jaetta
vissa oleva arvopohja. Tämä vetoomus johtaa ainoastaan lisäkysymyksiin: Mis
tä tuollainen arvopohja voidaan oikein löytää? Mitkä muistot, traditiot ja sym
bolit ovat kaikkien eurooppalaisten jaettavissa?

Michel Aflaq on todennut, että "nationalismi on rakkautta”. Mutta miten !
\

eurooppalaiset voisivat rakastaa abstraktia eurooppalaista identiteettiä? Tuo | 
identiteetin abstraktisuus ei suinkaan ole sattuman satoa. Jotta identiteettiin, 
saataisiin lämpöä, tulisi siihen liittää muistoja ja traditioita, jotka Euroopassa j 
olisivat sotien ja massamurhien muistoja. Ernest Renan totesi myös, että unoh
taminen on kansakunnille aivan yhtä tärkeää kuin muistaminenkin. Valikoiva 
muisti ja sopiva määrä muistinmenetystä ovat olennaisia elementtejä kansa
kuntien selviämisen kannalta. Mutta voimmeko me valita, mitä pyyhimme 
pois muisteistamme? Miten me voisimme unohtaa holokaustin? Entä eivätkö 
esimerkiksi viimeaikaiset Balkanin tapahtumat osoita, että Eurooppa on pako
tettu toistamaan juuri sen, mitä se on haluton muistelemaan? Kysymys siitä, 
mikä merkitys muistilla on kollektiivisen identiteetin muodostamiselle, on 
keskeinen. Mikään kollektiivinen kulttuuri-identiteetti voi tuskin syntyä tai 
säilyä tilanteessa, jossa menneisyyteen pyritään tekemään täydellinen välirikko. 
Eivätkö Ranskan ja Venäjän vallankumoustenkin historiat ole osoituksia siitä, 
kuinka aiempien sukupolvien tietoisesti hukuttamat arvot, traditiot, symbolit 
ja muistot kuitenkin jossain vaiheessa pulpahtavat uudelleen pinnalle. Kollek
tiiviselle kulttuuri-identiteetille yhdessä jaetut muistot ovat aivan yhtä olennai
sia kuin yhteisesti jaettu näkemys tuon kulttuurin kohtalosta.

Euroopan myytit ja symbolit

Jos Euroopan menneisyys on kirottu ja eurooppalaiset kansat jakavat ainoas
taan kansallisesti jakautuneen menneisyyden tuskalliset muistot, voivatko ne 
ylipäätään yhdentyä syvempää solidaarisuutta kuvaavien myyttien ja symboli
en ympärille? Euroopan identiteettiä on rakennettu antiikista periytyvän kol
mijalan varaan, jonka jalkoina ovat kreikkalainen rationaalinen ajattelu, roo-
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malaincn oikeus seka kristinusko (Mikkeli 1994; 1998). Kaikki tämänkaltaiset 
eurooppalaisuuden perustat kuitenkin jakautuvat epätasaisesti Euroopan 
mantereen lukuisten kansojen keskuuteen.

On myös muistettava Euroopan vähemmän kunniakas imperialistinen ja 
rasistinen menneisyys. Nykyisen nationalismin ja siihen liittyvän identiteetti- 
politiikan keskeinen ulottuvuus on nationalismiin liittyvä tunne: niin yhteen
kuuluvuus kuin poissulkevuuskin. Eurooppalaisuuden historiasta onkin tä
män vuoksi helppo palauttaa mieliin tilanteita, joissa "meidän” ulkopuolisia 
kansoja eli "muita” on pidetty vieraina ja usein nimenomaan vihollisina. Islam 
keskiajalla ja sittemmin mongolit, turkkilaiset, venäläiset ja taas muslimit ovat 

i toimineet viholliskuvina, joita vastaan hyveellistä eurooppalaisuutta on halut
tu korostaa.

Eurooppalainen humanismi ja sen sankarihahmot eivät myöskään ole koko 
Euroopan jaettavissa. Suuret eurooppalaiset taiteilijat ja tieteentekijät ovat ol
leet jonkin maan kansalaisia, tai heidän saavutuksensa ovat olleet universaalisti 
koko ihmiskunnan käytettävissä. Mitään erityisesti eurooppalaista ci heidän 
toimintaansa juurikaan sisälly. Samaten on vaikea erottaa nimenomaan eu
rooppalaisia kuninkaita tai eurooppalaisten taisteluiden vuosipäiviä. Euroo
pan mantereella käydyissä sodissakin eurooppalaiset ovat useimmiten sotineet 
toisiaan vastaan. Kaiken kaikkiaan Smith pitää tämänkaltaista "eurooppalaisen 
identiteetin” rakentamista läntisten arvojen (ts. valkoihoisten, maskuliinisten 
ja kristillisten arvojen) keinotekoisena laajentamisena Euroopan itäisiin ja 
pohjoisiin periferioihin.

Euroopan unioni eurooppalaista identiteettiä etsimässä

' Euroopan unionissa on kuitenkin turvauduttu nimenomaan kansallisiin sym- 
i boleihin yhteistä eurooppalaista identiteettiä etsittäessä. Ei ole mikään suuri 
[ salaisuus, että tuota identiteettiä etsitään nimenomaan siksi, että Euroopan 
kansalaiset saataisiin tuntemaan suurempaa yhteenkuuluvuutta ja suhtautu
maan samalla myötämielisemmin unionia ja sen hallintoa kohtaan. Euroopan 
"superkansakunnan” pääkaupunki on Bryssel. Sillä on oma lippunsa, hymnin- 
sä, vuosipäivänsä, passinsa, ajokorttinsa ja rekisterikilpensä sekä nyttemmin



KUVA 21: M iten abstraktiin  eurooppalaiseen identitee ttiin  o lis i m ahdollis ta rakastua?
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myös rahansa. Euroopassa valitaan lisäksi kulttuurikaupunkeja ja jaetaan kun
niamerkkejä, kunnialippuja ja Eurooppa-palkintoja, kuten joka kolmas vuosi 
jaeltavaa Euroopan ihmisoikeuspalkintoa.

Voidaanko eurooppalaista identiteettiä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta 
kuitenkaan rakentaa tällä tavoin? "Euroopan isäksi” ristitty Jean Monnet totesi 
integraation alkuvaiheissa vuonna 1950, että "Eurooppaa ei ole koskaan ole ol
lut olemassa”. Hänen mukaansa suvereenien valtioiden kohtaaminen erilaisis
sa kokouksissa ja neuvostoissa ei sinänsä synnytä mitään uutta kokonaisuutta. 
Eurooppa pitäisi hänen mukaansa luoda aidosti. Hieman samaan asiaan hän 
viittasi muistelmissaan, kun hän totesi, että jos hän aloittaisi integraatioproses
sin uudelleen alusta, hän lähtisi liikkeelle talouden sijaan kulttuurista.

Euroopan unionin byrokraattien keskuudessa Brysselissä on myös tultu 
yhä tietoisemmiksi siitä, että talouden integraation ja teknisen harmonisoinnin 
pohjalta ei ehkä sittenkään automaattisesti synny sosiaalis-poliittista integraa
tiota tai yhteenkuuluvuuden tunnetta. Viime vuosikymmeninä Euroopan by
rokraatit ovatkin kiihtyvällä vauhdilla pyrkineet aikaansaamaan eurooppalais
ta identiteettiä, joka legitimoisi integraation ja toisi unionin kansalaisia lähem
mäksi. Jo vuonna 1984 EU:n komission Vihreässä kirjassa (Green Paper) etsit
tiin yhteistä pohjaa eurooppalaiselle televisioyhteistyölle. Tuolloin todettiin, 
että eurooppalainen yhdentyminen tapahtuu vain, jos eurooppalaiset haluavat 
sitä. Eurooppalaiset haluavat.sitä ainoastaan, jos sellainen asia kuin eurooppa
lainen identiteetti on olemassa. Eurooppalainen identiteetti puolestaan synty)' 
ainoastaan, jos eurooppalaiset saavat riittävästi informaatiota. Nykyään jouk
kotiedotusvälineiden tuottamaa informaatiota kontrolloidaan valtioittain.

Vuoden 1984 jälkeen eurooppalaiset ovat saaneet runsaasti "riittävää infor
maatiota” komission ja muidenkin unionin instituutioiden taholta. Eurobaro- 
metrien mukaan eurooppalaiset eivät silti vieläkään oikein tahdo identifioitua 
unioniin ja sen edustamaan "eurooppalaisuuteen” (Risse 2001). Tulisiko 
eurooppalaistaminen keskeyttää hetkeksi ja EU:n ottaa aikalisä, jonka aikana se 
voisi miettiä valitsemaansa taktiikkaa uudestaan?

Tätä taktiikkaa onkin jo alettu hioa. Vuonna 1995 komission eurooppalais
ta kulttuuritoimintaa tukevassa raportissa todettiin, että eurooppalainen kult
tuuriperintö on kehittynyt aikaa myöten. Samassa yhteydessä korostetaan Eu
roopan kansalaisuuden monia ulottuvuuksia ja sen alueellisia, kansallisia ja



jopa yhteisiä eurooppalaisia juuria. Komission kulttuuria tukevia loimia pide
tään nimenomaan eurooppalaista kansalaisuutta edistävänä ja muokkaavana 
toimintana, joka edistää niin kansallisten kulttuurien kuin muidenkin unionin 
maiden kulttuurien syvällisempää ymmärtämistä. Vaikka tässä raportissa on
kin jo selkeästi pluralistisempi sävy kuin edellisessä, tuo teksti tuntuu yhä hyvin 
abstraktilta ja kaukaiselta. Maastrichtin sopimuksen yhteydessä vahvistettiin 
Euroopan kansalaisuus, jonka merkitys käytännössä on kuitenkin jäänyt miltei 
kuolleeksi kirjaimeksi unionin toiminnassa. (Hansen 2000; Van Ham 2001.)

Mainittujen "eurosymbolicn” sisältöjä merkitys ovat niin ikään melko epä
määräisiä. Harvat eurooppalaiset samastuvat niihin. Kaiken lisäksi ne ovat ni
menomaan unionin symboleita eivätkä siten edusta eurooppalaisuutta sen 
koko kirjossa. Kun Euroopan neuvosto otti 12 tähden koristaman Eurooppa- 
lipun käyttöön, se avasi lipun symbolimerkityksiä Euroopan kansalaisille seu
raavasti:

”Luku kaksitoista symboloi täydellisyyttä sekä moninaisuutta ja assosioituu 
yhtä lailla apostolien, Jaakobin poikien, roomalaisten lakitaulujen, Herkil
leen urotöiden, päivän tuntien, vuoden kuukausien kuin lioroskooppimerk- 
kienkin kanssa. Lopuksi tähtien kokoama ympyrä kuvaa unionia.''

Kuten Cris Shore (2000) on todennut, kaksitoista kultaista tähteä ovat myös 
Neitsyt Marian kristillinen symboli. Näiden yhteenliittymien johdosta Euroo
pan lipun symbolit yrittivät rakentaa jonkinlaista yhteistä kulttuuriperintöä 
koko maanosalle. Edes nämä symbolimerkitykset eivät kuitenkaan ole kaikkien 
eurooppalaisten jaettavissa. Tämä huomattiin viimeksi, kun Euroopan perus
tuslakiin oltiin lisäämässä lausetta Euroopan yhteisestä kristillisestä perinnös
tä. Lauseen muotoilusta ei valmistelukunnassa kuitenkaan päästy yksimielisyy
teen ja kompromissina jouduttiin tyytymään muotoiluun, jossa yleisesti viita
taan Euroopan kulttuurisiin, uskonnollisiin ja humanistisiin perintöihin. Scu- 
raavassa pohdin hieman tarkemmin erään EU:n keskeisen asian eli yhteisen va
luutan symboliarvoa ja merkitystä eurooppalaisen identiteetin rakentamisen 
kannalta.
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Onko Euroopan yhteisvaluutta pelkkää taloutta?

Yhteisen eurooppalaisen valuutan käyttöönotto on erittäin ajankohtainen ky
symys. Tälläkin eurooppalaista identiteettiä muovaavalla tapahtumalla on oma 
esihistoriansa. Valuuttaunionin alkuhistoria voidaan jäljittää jo vuonna 1956 
ilmestyneeseen Spnn/.'-raporttiin, jossa ilmaistiin pyrkimys yhteismarkkinoi
den luomiseksi. 1960-luvun suvantovaiheen jälkeen vuonna 1970 julkaistu 
Wernerin raportti oli ensimmäinen yksityiskohtainen suunnitelma vaiheittain 
toteutettavasta talous- ja rahaunionista. Kyseessä oli kolmivaiheinen suunni
telma, jonka piti toteutua vuoteen 1980 mennessä. Edelleen Bremenin huippu
kokous vuonna 1978 ehdotti Euroopan rahajärjestelmän (European Monetary 
System, EMS) muodostamista. Tämä järjestelmä toteutuikin vuonna 1979. 
EMS oli alueellinen sääntelyhanke, jolla pyrittiin vakauttamaan ja yhdistämään 
rahapoliittiset tavoitteet Euroopan yhteisön sisällä.

Jo aiemmin esiinnoussutta pyrkimystä Euroopan rahaunionin (European 
Monetary Union, EMU) perustamiseen ei kuitenkaan ollut tässäkään vaiheessa 
hylätty. Listatessaan rahaunionin etuja vuonna 1977 komission puheenjohtaja 
Roy Jenkins totesi, että taloudellisten vaikutusten lisäksi rahaunioni edistäisi 
Euroopan poliittista integraatiota. Myöhempi puheenjohtaja Jacques Delors 
jatkoi sittemmin Jenkinsin avaamalla linjalla, jossa tavoiteltiin komission ja yh
teisön ylikansallisten elementtien vahvistamista. Helmikuussa 1986 allekirjoi
tettiin Euroopan yhtenäisyysasiakirja (Single European Act, SEA), joka muo
dosti pohjan EMU-hankkcen uudelle herättämiselle. Delorsin johtaman ja 
vuonna 1988 asetetun komitean kannanoton mukaan jäsenvaltiot hyväksyes
sään yhtenäisyysasiakirjan myös samalla vahvistivat tavoitteen toteuttaa ta
lous- ja rahaunioni asteittain. Viimein marraskuussa 1993 voimaan astuneessa 
Maastrichtin sopimuksessa luotiin Euroopan keskuspankkijärjestelmä (Euro
pean System of Central Banks, ESCB). (Minkkinen & Patomäki 1997.)

Koko rahauudistus onkin pitkälti poliittinen ohjelma, minkä monet eu
rooppalaiset poliitikot ovat myöntäneet. Ranskan Valery Giscard d’Estaing ja 
Saksan Helmut Schmidt julistivat International Elerald Tribuneen 14.10.1997 
yhdessä kirjoittamassaan artikkelissa, että "meidän ei tule koskaan unohtaa, 
että rahaunioni (...) on pohjimmiltaan poliittinen projekti” . Vastaavasti Sak
san liittokansleri Helmut Kohl totesi puheessaan Euroopan neuvostolle



28.9.1995, että ”me haluamme Euroopan yhtyvän poliittisesti. Jos rahaliittoa ei 
synny, ei voi olla poliittistakaan unionia ja päinvastoin”. Komission puheen
johtaja Jacques Santer kirjoitti euroa käsittelevässä artikkelissaan vuonna 1998 
seuraavasti:

”Euro on voimakas tekijä eurooppalaisen identiteetin luomisessa. Valtiot, 
joilla on yhteinen valuutta, ovat valtioita, jotka ovat valmiita yhdistämään 
kohtalonsa osaksi integroitua yhteisöä. Euro tuo kansalaiset lähemmäksi 
toisiaan ja se tulee olemaan fyysinen osoitus Euroopan kansalaisten välises
tä lähentymisestä, mitä on tapahtunut jo viimeiset 40 vuotta tai kauem
min.” (Sltore 2000.)

Nämä lainaukset osoittavat, että Euroopan poliittiselle eliitille yhteisvaluutan 
ja yhteisten rahamarkkinoiden luominen ei suinkaan ollut pelkästään taloudel
linen hanke. Yhteisillä euroilla maksaessamme jokainen meistä tuntee olevansa 
aavistuksen enemmän eurooppalainen, mikä on omiaan vahvistamaan eu
rooppalaista yhteenkuuluvuuden tunnetta. Se on puolestaan omiaan legiti
moimaan unionia kansalaisten silmissä ja siten nopeuttamaan integraation 
etenemistä. (Moisio 2002; Lucarelli 2003.)

"Pirullinen suunnitelma” "hajuttoman ja mauttoman” 
euron puolesta

Mutta onko asia tosiaankin näin yksinkertainen? Kahdessa suomalaisessa kan
salaismielipiteessä, jotka julkaistiin vuodenvaihteen 2001-2002 molemmin 
puolin, otettiin kantaa euron käyttöönottoon. Jo marraskuussa toimittaja Mai
ja Dahlgren kommentoi asiaa ilmaisjakelulehdessä Metro (22.11.2001) seuraa
vasti:

”Euro lähenee uhkaavasti. Eikä koko hommassa ole vielä mitään makua, ei 
hajua, ei tuntua. Euro -  mikä se on? Nimi on minusta erittäin epäonnistu
nut. Sama kuin dollarin nimi olisi amer, kruunun nimi sverre tai markan 
nimi suomu [...] Eurooppa on maanosa eikä raha -  vai onko tässä suurem
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pikin symboliikka syntymässä? Että koko länsimainen elämä on pelkällä ra
halla arvostettava juttu. Meitä on ainakin täällä eurooppalaisessa periferi
assa vielä sellaisiakin homekorvia, joiden mielestä länsimaisen elämän pai
nopiste lepää henkisellä, kulttuurisella pohjalla. Mutta taitaa olla liikaa 
pyydetty, että Brysselin komissaarit siitä mitään ymmärtäisivät -  olenko mä 
koskaan knnllnt sen Liikasenkaan suusta sanaa kulttuuri. Ei nyt muistu 
mieleen."

Euron käyttöönoton jälkeen tammikuussa kokoomuksen kansanedustaja ja 
entinen europarlamentaarikko Kirsi Piha totesi (Uutislehti 100, 8.1.2002) asi
asta seuraavaa:

"Unioni on tehnyt pirullisen ovelan suunnitelman. Puhuttaessa unionin 
kansalaisesta, olen minäkin aina hymähtänyt ironisesti. Eivät direktiivit 
moottoriajoneuvojen pulttien koosta tai passiton liikkuminen eikä edes laa
jentuminen yhteisenä tavoitteena ole tehnyt meistä samankaltaisia. Eivät 
huippukokoukset ja yhteiset alueen ongelmat ole meitä yhdistäneet. Ei EU:n 
oma lippu merkitse meille juuri mitään. Ei unionilla ole yhteistä kansaa, on 
ollut teemamme | ...) Multa silti. Se, että meillä on sama raha käsissämme 
Madridissa ja Helsingissä. Se, että me matkustaessamme emme enää käy 
vaihtoautomaatin kautta. Jopa, ja itse asiassa erityisesti, se, että me säh
läämme uuden rahan kanssa yhtä avuttomina yhtä aikaa. Minusta sama 
raha (ja sen kanssa kiroilu) on yhdistänyt meitä yhdessä viikossa enemmän 
kuin direktiivit ja Euroopan parlamentti vaaleilleen vuosien aikana!"

Nämä kaksi kommenttia itse asiassa vahvistavat edellä siteeratut eurooppalais
ten poliitikkojen ja EU:n virkamiesten kannanotot yhteisvaluutan merkityk
sestä poliittiselle integraatiolle ja eurooppalaiselle identiteetille. Kun asia oli 
marraskuussa vielä abstrakti, eurotkin olivat vielä hajuttomia ja mauttomia, 
mutta kun ne saatiin käyttöön ja kuultiin, miten eri puolilla Eurooppaa valuu
tanvaihto onnistui, yhtäkkiä eurotkin olivat yhdentymisen väline. Ehkä kysees
sä oli todellakin "pirullisen ovela suunnitelma”, kuten Kirsi Piha asiaa kuvasi.

Mutta onko valuuttavaihto sittenkään käytetty poliittisesti niin hyvin hyö
dyksi kuin olisi voitu? Ajatellaanpa hieman rahojen symboliikkaa. Ensinnäkin



itse euro-sanasta ja sen symboliarvosta todetaan EU:n Internet-sivuilla seuraa
vasti:

”Euron graafinen symboli näyttää isolta E-kirjaimclta, jonka poikki kulkee 
kaksi selkeästi merkittyä vaakasuoraa viivaa. Tätä symbolia on inspiroinut 
Kreikan aakkosten epsilon-kirjain, jolla viitataan Kreikkaan Euroopan pit
kän sivilisaation kehtona sekä Eurooppa-sanan ensimmäiseen kirjaimeen. 
Kaksi vaakasuoraa viivaa ilmentävät emon vakautta.”

Samoilla sivuilla luonnehditaan myös itse rahoja ja niiden kuva-aiheita seuraa
vasti:

"Kolikkojen yhteisen eurooppalaisen puolen kuva-aiheena on Euroopan 
unionin kartta, jonka taustalla on pitkittäisiä viivoja, joita yhdistävät Eu
roopan lipun tähdet. Yhden, kahden ja viiden sentit kolikot korostavat Eu
roopan asemaa maailmassa, kun 10, 20 ja 50 sentin kolikot puolestaan esit
tävät unionin kansakuntien yhteenliittymänä. Yhden ja kalulen euron koli
kot kuvaavat Eurooppaa ilman rajoja.”

Vastaavasti seteleiden kuva-aiheita luonnehditaan seuraavasti:

”Seteleiden aiheet symbolisoivat Euroopan arkkitehtonista perintöä. Ne ei
vät kuvaa mitään olemassa olevia monumentteja. Kunkin setelin etupuolta 
hallitsevat ikkunat ja kulkuväylät ovat symboleja EU:ssa vallitsevalle avoi
muuden hengelle ja yhteistyölle. Kunkin setelin takapuolella on kuvattuna 
tietyn aikakauden silta metaforana Euroopan kansojen välisestä sekä Eu
roopan ja muun maailman välisestä kommunikaatiosta."

Synnyttävätkö kolikkojen tuntemattomat kansalliset kuva-aiheet, setelien ik
kunat ja kuvitteelliset kulkuväylät tai rakennukset yhteistä eurooppalaista 
identiteettiä? Vai synnyttävätkö ne pikemminkin keinotekoisuuden tunteen ja 
johtavat ajatukset abstraktiin historiaan; menneisyyteen, jota ei ole koskaan ta
pahtunut? Onko tämä tietoinen valinta osoitus pelosta Euroopan todellista 
menneisyyttä kohtaan ja samalla yritys rakentaa jonkinlaista uutta abstraktia
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Euroopan historiaa? Mutta eikö tämänkaltainen ratkaisu pikemminkin vieroi
ta kansalaisia unionista, koska sen symboliikassa ei ole kosketuskohtia todelli
siin menneisyyden tapahtumiin eikä yksilöiden tai kansakuntien kokemuksiin? 
Onko eurojen symboliikka alkuinnostuksen hälvettyä sittenkin "hajutonta ja 
mautonta” , kuten Maija Dahlgren asian ilmaisi?

Identiteettien laajeneminen

Miten Euroopan identiteetille ylipäänsä käy kansallisten identiteettien ja glo
baalien haasteiden puristuksessa? Voiko syntyä sellaista nimenomaan maan
osan laajuista identiteettiä, johon Euroopan kansalaiset voisivat ja nimen
omaan haluaisivat samastua? Tätä kysymystä voidaan tarkastella historiallisesti 
kysymyksenä identiteettien muuttumisesta ja erityisesti niiden laajenemisesta.

Karibianmerellä syntynyt ja Englannissa asuva kulttuurintutkija Stuart 
Hall (1999) on erottanut yksilöidentiteettien kehityksessä kolme vaihetta. Va
listuksen aikana 1700-luvulla yksilöllä katsottiin olevan syntyperäinen olemus, 
jota hän toteuttaa elämänsä aikana. Sosiologisen subjektin syntyessä 1800-lu- 
vulla katsottiin yhä, että ihmisellä on jokin sisäinen olemus mutta se muuttuu 
ihmisen elämän aikana. Aiemman individualistisen näkemyksen sijaan nyt ko
rostettiin yksilön ja yhteiskunnan vuorovaikutusta. Viime vuosikymmeninä 
voimistuneen postmodernin subjektin johdosta luovuttiin ajatuksesta, jonka 
mukaan ihmisellä olisi jokin kiinteä olemuksellinen identiteetti. Sen sijaan ih
misellä on elämänsä aikana useita kilpailevia, muuttuvia ja jopa keskenään ris
tiriitaisia identiteettejä. Yksioikoisia elämäkertoja, joissa ihminen toteuttaa 
syntyperäistä olemustaan, pidetäänkin nykyisin valheellisesti rakennettuina 
kertomuksina.

Anthony D. Smithin mukaan kansallisten identiteettien kehityksessä voi
daan puolestaan erottaa kolme eri vaihetta: väljät etniset identiteetit (ctlmic 
identities) kansalliset identiteetit (national identities) ja valtioidentitectit (civic 
identities). Näitä lopullisia valtioidentiteettejä voidaan pitää etnisen alkuperän
sä ylittäneenä, eräänlaisena kansallisen identiteetin kehityksen päätepisteenä 

ij (esim. Sveitsin valtion identiteetti). Kansalliset identiteetit eivät ole syntyneet 
itsestään, vaikka ne rakentuvatkin etnisen pohjan varaan. Esimerkiksi suoma



laista kansallista identiteettiä pidetäänkin usein ikiaikaisena asiana, mutta itse 
asiassa se on tietoisesti rakennettu. Tuon rakennustyön alku voidaan melko 
tarkasti ajoittaa 1840-luvulle, jolloin Suomessa alkoi niin sanottu kansallinen 
herätys.

1900-luvulla identiteettikäsitys laajeni edelleen kansallisista identiteeteistä 
kohti eurooppalaista identiteettiä. Tämä kehitys sai vauhtia 1940-luvulla ja al
koi kulkea käsi kädessä käytännön integraatiotyön kanssa. Esimerkiksi italialai
nen historioitsija Federico Chabod luennoi ensimmäisenä "Euroopan ideasta” 
juuri 40-luvulla, vaikka nuo luennot ilmestyivät kirjana vasta 1961. Tässä mie
lessä pyrkimys eurooppalaisen identiteetin (johon liittyy kertomuksen raken
taminen yhteisestä eurooppalaisesta menneisyydestä) hahmottamiseksi ver
tautuu kiinnostavalla tavalla vuosisataa aiemmin hahmoteltuihin kansallisiin 
identiteetteihin ja niiden rakennushankkeisiin. Massimo d’Azeglio, yksi yhdis
tyneen Italian arkkitehdeistä, totesi 1860-luvun alussa, että olemme luoneet 
Italian mutta nyt on luotava italialaiset. Nykyään luodaan ja laajennetaan Eu
roopan unionia, mutta missä mielessä luodaan samalla eurooppalaisia?

Onko nyt muodissa oleva eurooppalainen identiteetti kuitenkaan kehityk
sen päätepiste? Kun identiteetti-käsite on viimeisen reilun kahdensadan vuo
den aikana laajentunut yksilöidentiteeteistä kansallisten identiteettien kautta 
pyrkimykseen muodostaa eurooppalainen identiteetti, mitä takeita on siitä, 
että kehitys pysähtyy tähän? Eikö pikemminkin nykyisin voitaisi ajatella, että 
kovaa vauhtia globalisoituvassa maailmassa seuraava askel olisi nimenomaan 
jonkinlainen maailmanlaajuinen identiteetti ja uuden vuosituhannen kosmo- 
poliittisuus? Karl Marx ehti jo todeta, että pääomalla ei ole kotimaata, eikä sillä 
nykyisin ole edes omaa maanosaakaan. Ympäristökatastrofit eivät tottele valti
oiden tai maanosien rajoja, eikä millään valtiolla ole käytännössä keinoja 
kontrolloida Internetin välityksellä käytäviä keskusteluja, vaikka sensurointia 
on toki yritetty.

Eivätkö kaikki pyrkimykset rakentaa tämänkaltaisessa maailmantilanteessa 
-  termin kirjaimellisessa merkityksessä -  jonkinlaista alueellista identiteettiä 
ole jo valmiiksi tuhoon tuomittuja? Nämä pyrkimykset nimittäin rakentuvat 
väistämättä ajatuksille "meistä” ja "muista” meidän vihollisinamme (Delanty 
& 0 ’Mahony 2002; Guerrina 2002). EU on syntynyt yhden talousalueen talo
udellisten etujen turvaamiseksi toisia suuria markkina-alueita vastaan. Mutta
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voivatko EU:n historia ja voivatko unionissa toteutetut pyrkimykset taata min
käänlaista perustaa identiteetin rakentamiselle aikana, jolloin ainakin nuorison 

i mielestä useimmat henkisen yhteenkuuluvuuden tunteen rakennuspalikat 
ovat pikemmin globaaleja kuin hyvätuloisen, valkoihoisen eurooppalaisen 
miehen arvomaailmaan perustuvia asioita?

Euronationalismin tulevaisuus

Palaan lopuksi muutamalla sanalla artikkelin alussa esitettyyn pohdintaan sii
tä, onko euronationalismia olemassa. )os nationalismilla tarkoitetaan jotain 
tiettyä oppirakennelmaa, voidaan sanoa, ettei EUrssa varmaankaan ole tällaista 
mietitty. Mutta jos puhutaan nationalismista hieman väljemmin (eli kansallis
valtioille ominaisten symbolien käytöstä ja laajentamisesta koko Eurooppaa 
koskeviksi tai pyrkimyksestä rakentaa yhteinen ja kaikkien jaettavissa oleva eu- 
rooppalainen historia ja aateperintö), euronationalismia on kyllä olemassa. 

' Euroopan unioni yrittää kansallisuusaatteelle tyypillisin keinoin tietoisesti lisä
ltä yhteenkuuluvuuden tunnetta eurooppalaisten kesken.

Voidaan kuitenkin ansaitusti kysyä, onko juuri tämä paras mahdollinen lie 
yhteenkuuluvuuden vahvistamiseksi. Miksi ylipäänsä eurooppalaista yhteen
kuuluvuuden tunnetta tulisi rakentaa kulttuurisen identiteetin varaan? Eikö 
ajatus yhteisestä poliittisesta kansalaisuudesta olisi kuitenkin varmempi tie 
"yhteisen eurooppalaisen perheen” rakennustyössä? Useat Euroopan kehitystä 
tutkineet kulttuurintutkijat ja yhteiskuntatieteilijät ovat esittäneet sellaisen eu
rooppalaisen identiteetin rakentamista, joka etnisen syntyperän tai kyseen
alaisten historiallisten kertomusten sijaan perustuisi Euroopan unionin jäsen
valtioiden alueella asuvien ihmisten laajoihin poliittisiin kansalaisoikeuksiin. 
Esimerkiksi Jörgen Habermas (1999) on korostanut tämänhetkisten yhteis
kuntien pluralistista luonnetta. Ne ovat etääntymässä yhä kauemmaksi kult
tuurisesti homogeenisien populaatioiden kansoittamista kansallisvaltioista. 
Habermasin mukaan elämän kulttuurimuotojen, etnisten ryhmien, uskonto
jen ja maailmankatsomusten kirjo on jatkuvasti kasvamassa Euroopassa. Tälle 
kehitykselle ei itse asiassa ole mitään vaihtoehtoa paitsi Euroopan historiasta



surullisen kuuluisa "etnisten puhdistusten” tie, joka toivottavasti on kuitenkin 
jo loppuun kuljettu.

Habcrmasin ja Gerard Delantyn (2000) luonnostelemassa uudenlaisessa 
Euroopan kansalaisuudessa on keskeisenä aitoa yhteenkuuluvuuden tunnetta 
kehittävän eurooppalaisen kansalaisfoorumin, demoksen, synnyttäminen -  ci 
aiempi poissulkemiseen ja ulosrajaamiseen perustuvan elitistisen "Euroopan 
linnoituksen” rakennustyö. Tämänkaltainen aidosti poliittinen foorumi ei kai- 
paisi tuekseen kansallisiin arvoihin pohjautuvia symboleja. Sen legitimaation 
takeena olisi avoin, laajaan kansalaisten osallistumiseen pohjautuva poliittinen 
järjestelmä, jonka aikaansaamat konkreettiset tulokset itsessään lisäisivät kan
salaisten kiinnostusta unionia ja sen päämääriä kohtaan. Jää nähtäväksi, miten 
EU:n perustuslaki kykenee auttamaan tällaisen "kansalaisten Euroopan” luo
mista. 1

1 Tässä käytetty kirjallisuus: Delanty 2000; Dclanty & 0'Mahony 2002; Guerrina 2002; 
Habermas 1999; Hall 1999; Hansen 2000; Lucarelli 2003; Mikkeli 199-1; Mikkeli 1998; Mink
kinen & Patomäki 1997; Moisio 2002; Patomäki & Teivainen 2003; Risse 2001; Shorc 2000; 
Smith 1995; Van Ham 2001.
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PAULI KETTUNEN

Globaalin talouskilpailun 
nationalismi

436

"Kuten Hegel sanoi, viisauden tuova Minervan pöllö nousee siivilleen ilta
hämärässä. On hyvä merkki, että se kiertelee nyt kansakuntien ja nationalis
min yllä." Näissä Nationalismi-teoksensa toisen laitoksen (1994 [1990]) vii
meisissä virkkeissä Eric Hobsbavvm otaksui, että nationalismin tutkimuksen 
kasvu kuvastaa nationalismin voiman vähittäistä ehtymistä. Anthony D. Smith 
(1995) päätyi toisenlaiseen johtopäätökseen arvioidessaan kansakuntia ja 
nationalismia "globaalilla aikakaudella”. Hänen mukaansa kansakunnalla ja 
nationalismilla ei ole kilpailijoita "modernin maailmanjärjestyksen ainoana 
realistisena yhteiskunnallis-kulttuurisena kehyksenä".

Ristiriitaisuudessaan nämä kahden brittiläisen nationalismintutkijan johtopää-
I tökset tarjoavat hyvän lähtökohdan globalisaatiota ja nationalismia koskevalle 

ongelmanasettelulle. Globalisaatioksi kutsutuissa muutoksissa kansallisvaltion 
I asema on kyseenalaistunut. On syntynyt uusia mahdollisuuksia ottaa etäisyyttä 

niihin ajattelu- ja toimintatapoihin, jotka omaksuttiin selviöiksi kansakuntais- 
j tumisen ja nationalismin leviämisen myötä. Samaan aikaan kansakunnan ja 

nationalismin elinvoimasta on kuitenkin paljon todisteita.
Kun mediajulkisuudessa puhutaan nykymaailman nationalismista, huo

mio kiinnitetään yleensä ilmiöihin, jotka näyttäytyvät jollakin tavoin valtavir



ran ulkopuolisina toiminta- ja ajattelutapoina. Nationalismin käsite yhdiste
tään esimerkiksi Länsi-Euroopassa esiintyvään muukalaisvihaan ja rasismiin, 
joissa tunnistetaan syrjäytymisuhan alaisten ihmisten reaktiota globalisaati- j 
oon. Nationalismin voimaa entisen Neuvostoliiton ja entisen Jugoslavian krii
seissä on usein kuvattu puhumalla postkommunistisesta paineiden purkautu
misesta tai tyhjiön täyttämisestä. Tällaista nationalismin nykymuotojen tun
nistamista ja tulkitsemista on syytä kritisoida fysikaalisten metaforien käytöstä, 
jolla yhteiskunnalliset ristiriidat naturalisoidaan, mutta ennen kaikkea itse na
tionalismin liian kapeasta rajaamisesta. Tarkastelun ulkopuolelle jää esimer
kiksi se nationalismi, joka ilmenee "tiedon ja osaamisen Suomen” rakentami
sena "kansallisen kilpailukykymme varmistamiseksi” . Seuraavassa tällainen 
nationalismi on päähuomion kohteena.

Kilpailukyvyn vaalimiseen liittyvä nationalismi näyttää olevan erottama
ton osa globalisaatiota. Mihin tällainen nationalismi perustuu? Miten se suh
teutuu globalisaatiotutkimuksessa tunnistettuun kansallisvaltion kapasiteetin 
kaventumiseen? Länsi-Euroopassa ja eritoten Pohjoismaissa kansallisvaltio 
muotoutui toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä hyvinvointival
tioksi. Sen kansallisia identiteettejä muovaavaa voimaa on toisinaan kutsuttu 
hyvinvointinationalismiksi. Miten tälle nationalismille on käymässä globali- 
saatioon liittyvän "kilpailukykynationalismin” aikana? Millaisia rajoja kohtaa 
toiminta- ja ajattelutapa, jossa globalisaatiota tarkastellaan kansallisena haas
teena?

Globalisaatiokeskustelu

Kirjassaan Globalization (1995) australialainen sosiologi Malcolm YVaters 
otaksui, että samalla tavoin kuin postmoderni oli 1980-luvun keskeinen käsite, 
globalisaatio olisi 1990-luvun käsite. Näin todella kävi. "Globalisaatio” tarttui 
1990-luvun aikana vielä paljon laajempien kansankerrosten kieleen kuin 
"postmoderni”, joka sentään on jäänyt tieteilijöiden, taiteilijoiden ja kulttuuri
keskustelun käsitteeksi.

Globalisaatiokeskustelussa on erilaisia temaattisia juonteita. Ensiksikin \ 
globalisaatiota voidaan käsitellä taloudellisena ja  teknologisetta ilmiönä. Siihen
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kuuluvat maailmanlaajuiset reaaliaikaiset rahamarkkinat, ylikansalliset yrityk
set, jotka rakentavat hallintonsa ja tuotantonsa globaaleiksi verkostoiksipa uu
dentyyppiset käsin koskettelemattomat tuotteet, jotka siirtyvät sähköisesti pai
kasta toiseen. Uutena infrastruktuurina ovat maailmanlaajuiset informaatio- 
ja kommunikaatioverkot ja -virrat.

Nämä verkot ja virrat ovat keskeisiä myös toiselle globalisaatiokeskustelun 
juonteelle. Siinä globalisaatiota tarkastellaan ennen muuta kulttuurisena ilmiö
nä. Globalisaation ja kulttuurin suhteesta on esitetty monenlaisia tulkintoja. 
Globalisaatiota voidaan pitää länsimaisen ja erityisesti amerikkalaisen kulttuu
rin voittokulkuna tai -  kuten yhdysvaltalainen yhteiskuntatieteilijä Samuel P. 
Huntington (1996) on esittänyt- maailman kulttuuripiirien tai sivilisaatioiden 
törmäyksenä. On korostettu entisten identiteettien murtumista tai identiteet
tien tekemisen, valitsemisen, muuttamisen ja yhdistelemisen uusia mahdolli
suuksia tai -  kuten brittisosiologi Anthony Giddcns (1994) tähdentää -  valit
semisen pakkoa. Teema yhdistää globalisaatiosta ja postmodernista käytyjä 
keskusteluja.

Taloudellisen ja kulttuurisen sekä talouden ja kulttuurin uutta yhteensu
lautumista korostavan, taloudellis-kulttuurisen näkökulman rinnalla voidaan 
kolmanneksi erottaa ta loudellis-poliit tilien näkökulma globalisaatioon. Tällöin 
huomio kohdistuu siihen, kuinka kapitalismi on noussut globaalisti vallitse
vaksi talousjärjestelmäksi. Neuvostoliiton ja niin sanotun reaalisosialismin ro
mahduksen jälkeen kapitalismilla ei ole ollut varteenotettavaa haastajaa. Kapi
talismin luonne laajentuvana, globalisoituvana ja globalisoivana talouden toi
mintatapana on vapautunut aiemmista esteistään.

Neljäs merkittävä näkökulma globalisaatioon on ekologinen. Globalisaati
osta keskusteltaessa nostetaan tällöin esiin maailmanlaajuiset riskit: ekologiset 
suurvaarat, jotka eivät tunne rajoja. Saksalainen sosiologi Ulrich 13eck (1999 
[ 1997); 2002) on käyttänyt nimitystä "globaali riskiyhteiskunta”.

1990-luvun loppuvuosista lähtien on ollut vaikeata puhua globalisaatiosta 
ottamatta huomioon, että olennainen osa globalisaatiota ovat sitä koskevat ris
tiriidat. Talouden omalakista voimaa korostava uusliberalismi on saanut vas
tustajakseen paitsi poliittiselta väriltään vaihtelcvia kansallisen protektionis
min edustajia myös vaihtoehtoisen globalisaation vaatijoita sekä globaalia hal
lintaa, kansalaisyhteiskuntaa ja demokratiaa rakentavia liikkeitä. Globalisaati-



osta puhuessaan tutkijat, poliitikot, yritysjohtajat, konsultit, journalistit ja kan
salaisaktivistit luovat kuvia menneestä, nykyisestä ja tulevasta. Tällöin he myös 
avaavat tai sulkevat, laajentavat tai kaventavat toiminnan näköaloja. Globali- 
saatiokeskustelussa luotuja muutoskuvia voidaan arvioida sekä niiden histori- 
allis-empiirisen kestävyyden että niiden toiminnallisten ja poliittisten seuraus
ten kannalta.

Globalisaatio ja kansallisvaltio

Globalisaatiokeskustelua on leimannut kysymys kansallisvaltion tulevaisuu
desta. Globalisaation käsitteellä on viitattu siihen, että kansallisvaltion kapasi
teetti on siirtynyt yli- tai poikkikansallisille vaikuttajille: rahamarkkinoille, 
suuryrityksille, maailmantalouden sääntelyn organisaatioille, kuten Kansain
väliselle valuuttarahastolle, Maailmanpankille ja Maailman kauppajärjestölle, j 
ylikansallisille alueellisille organisaatioille, kuten Euroopan unionille, ja poik
kikansallisille kansalaisliikkeille, kuten Grccnpeacclle ja Amnestylle. Myös toi- 1 
nen suunta on tunnistettu: valtion päätäntävaltaa on siirrelty alikansallisille, ' 
alueellisille ja paikallisille päätäntäelimillc. On osoitettavissa uusia käytäntöjä, 
joissa yli- ja alikansallinen taso asettuvat yhteyteen toistensa kanssa myös ohi j 
kansallisvaltiotason. Näin on laita esimerkiksi Euroopan unionin ja sen jäsen
maiden aluetason toimijoiden yhteydenpidossa samoin kuin kilpailussa, jota 
eri maissa sijaitsevat paikkakunnat käyvät ylikansallisten yritysten tuotantotoi
minnasta ja työpaikoista. Tällaisten rakenteiden kuvaamiseen vanhat käsitteet 
"kansainvälinen” ja "kansainvälistyminen” eivät riitä.

Valtioiden rajat ylittävä kanssakäyminen on silti edelleen luonteeltaan suu
relta osin kansainvälistä eli perustuu kansallisvaltioiden järjestelmään. Myös 
tämä kansainvälisyys on kuitenkin muuttunut. Kansallisvaltioiden sisäisten 
asioiden piiri on kaventunut, kun esimerkiksi ihmisoikeus- ja ympäristökysy
mykset on nostettu osaksi valtioidenvälisiä suhteita.

Globalisaatiota on toisinaan pidetty viimeisenä askeleena portaikossa, jota 
pitkin noustaan paikallisesta kansalliseen, sitten kansainväliseen, monikansal
liseen, poikki- tai ylikansalliseen ja vihdoin globaaliin. Globalisaatiokeskuste- 
lussa on kuitenkin myös kyseenalaistettu tasokuvien soveltuvuus yhteiskun-
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nallisen todellisuuden jäsentämiseen. Paikallinen, kansallinen, kansainvälinen 
ja ylikansallinen kietoutuvat globalisoituvassa maailmassa yhteen siten, ettei 
niitä ole mielekästä pitää eri toimintatasoina vaan yhden ja saman toiminnon 
eri aspekteina. Tätä kuvaa globalisaation ja lokalisaation yhdistävä uudissana 
"glokalisaatio”.

"Glokaali” keksittiin 1980-luvun lopulla japanilaisessa liike-elämässä: maa
ilmanlaajuisesti toimivan yrityksen oli tuotesuunnittelussaan ja markkinoin
nissaan otettava huomioon paikalliset tottumukset. Ympäristöliikkeestä taas 
on peräisin tunnus "ajattele globaalisti, toimi lokaalisti”. Glokalisaation kult
tuuriulottuvuutta on tavoiteltu myös puhumalla "hybridisaatiosta”, arvaamat
tomista ja vaihtelevista tapojen ja merkitysten yhdistelmistä, jotka syntyvät glo
baalin ja lokaalin kohtaamisista.

Menneisyys kuvataan globalisaatiosta puhuttaessa usein nykyisyyden staat
tiseksi kontrastiksi. Kuitenkin nykymuutokset ovat myös avanneet mahdolli
suuksia uusiin historiallisiin kysymyksenasetteluihin, jotka kohdistuvat aiem
min selviöinä pidettyihin todellisuuden hahmottamisen ja jäsentämisen tapoi
hin. Nationalismin tutkimuksen laajeneminen ja monipuolistuminen on yksi il
mentymä tästä. On kehitelty myös yhteiskunnallisen todellisuuden tasoerottelut 
kyseenalaistavia historiallisia ongelmanasetteluja. Mennyttäkään toimintaa ei 
ole välttämättä hedelmällistä pilkkoa joko paikalliseksi, kansalliseksi tai kansain
väliseksi. Sekin on voinut olla kaikkea tätä yhtä aikaa. Paikallinen, kansallinen ja 
kansainvälinen lomittuivat monin tavoin yhteen esimerkiksi maaseudulle ra
kennetun tehdasyhteisön elämänmenossa 1900-luvun alun Suomessa.

Globalisaation käsitteen historiallinen problematisointi on ollut tärkeä tut
kimussuunta. Roland Robertson, sanaa "globalisaatio” ensimmäisten joukossa 
1980-luvulla käyttänyt amerikkalainen uskontososiologi (1992; 1995), rajaa tä
män käsitteen hiljattain alkaneisiin muutoksiin, joissa on kyse "maailman 
konkreettisesta rakenteistumisesta kokonaisuudeksi”. Hän kuitenkin korostaa 
sellaisen ajattelun ja toiminnan pitkää historiaa, jossa ihminen on määrittänyt 
suhdettaan koko maailmaan. Brittiläiset politiikan ja talouden tutkijat David 
Hcld, Anthony McGrevv, David Goldblatt ja Jonathan Perraton (1999) puoles
taan tarkastelevat globalisaatiota pitkäkestoisena, paljon ennen globalisaa- 
tiokcskustelua alkaneena, muodoiltaan ja sisällöiltään vaihtelevana muutokse



na. He kutsuvat tätä useilta muiltakin tutkijoilta tunnistamaansa lähestymista
paa transformationalistiseksi.

Katkoksen ja jatkuvuuden suhde on kiistanalainen kysymys globalisaatio- 
tutkimuksessa. Transformationalistisella lähestymistavallaan Mcld ja hänen 
kollegansa haluavat ylittää ”hypcrglobalisteiksi” ja "globalisaatioskeptikoiksi” 
kutsumiensa tutkijoiden vastakkaiset näkökannat. Hyperglobalistit luovat 
jyrkän eron kansallisesti rajoittuneen menneisyyden ja ylikansallisen nykyi
syyden tai tulevaisuuden —japanilaisen management-konsultin Kcnichi Oh
ittaen (1990) ilmaisuin "rajattoman maailman” -  välille. Skeptikot taas väittä
vät, että vain vähän on todella uutta. Hyperglobalistit ja skeptikot käyttävät 
muutoksen arviointiin santaa ideaalityyppistä kriteeriä: kuvitelmaa täydelli
sesti integroituneista globaaleista markkinoista. Erimielisyys koskee sitä, kuin
ka pitkälle kohti tällaista asiaintilaa on kuljettu tai voidaan ajatella kuljettavan. 
Edellisten mukaan kansalliset toimintatavat katoavat nopeasti. Jälkimmäiset 
taas väittävät, että ne kestävät vielä pitkään. Kumpikin näkökanta on altis kri
tiikille.

Hyperglobalistinen argumentaatio toimii kaksijakoisen "ennen ja jälkeen” 
-koodin mukaisesti. Koodin mukaan mennyt konstruoidaan kontrastiksi ny
kyiselle ja tulevalle siten, että siitä syntyy epähistoriallinen karikatyyri. Tällai
nen karikatyyri on kuva selvärajaisesta ja sulkeutuneesta "entisestä” yhteiskun
nasta, jollaisen hyperglobalistit mielellään maalaavat. Skeptikkojen ei ole ollut 
vaikeata osoittaa, että kuva on kestämätön. He ovat voineet viitata vuosituhan
sien takaisiin sivilisaatioihin tai "eurooppalaiseen maailmantalouteen”, jonka 
yhdysvaltalainen sosiologi Immanuel YVallerstein katsoo syntyneen 1400-lu- 
vun lopulla ja 1500-luvun alkupuolella. Ensimmäistä maailmansotaa edeltä
neiden vuosikymmenten kultakantajärjestelmä oli talouden integraatiota pal
jon ennen globalisaatioksi kutsuttua aikaa, kuten tunnetut brittiläiset globali- 
saatioskeptikot Paul Hirst ja Grahame Thompson (1998) korostavat. Globali- 
saatiokirjallisuutta on skeptikkojen mukaan vienyt osaltaan harhaan kuvitelma 
siitä, että maailman taloudellinen integroituminen on ollut yksisuuntaista ete
nemistä, ennen hidastaja nyt nopeata. Brittiläinen taloustieteilijä ja kehitystut- 
kija Robert Wade (1996) huomauttaa globalisaation uutuutta korostaville, että 
näillä on taipumus aloittaa ajanlasku tilanteesta, jossa kansalliset taloudet oli
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vat epätavallisen sulkeutuneita, kuten toisen maailmansodan päättymisen vai
heesta tai vuoden 1960 tienoilta.

Hyperglobalistit sivuuttavat sen, että kansallisvaltion ja kansallisen yhteis
kunnan muotoutuminen oli kansainvälinen ja ylikansallinen ilmiö. Kansalli
nen ja kansainvälinen ovat edellyttäneet toisiaan: "kansallinen” ja "sisäsyntyi
nen” eivät tarkoita samaa, eivätkä "kansainvälinen” ja "ulkoa määräytynyt” ole 
synonyymeja. Nationalismi on vaatinut itselleen maailmanlaajuista pätevyyttä 
ideologiana, joka sekä mobilisoi kansallisesti erityistä että pitää kansallisvaltio
ta yleisenä poliittisen organisoitumisen periaatteena. Kansainvälinen talous on 
muodostanut kontekstin, jossa kansallisvaltiollisct instituutiot ovat vahvistu
neet. Tämän seikan monet hyvinvointivaltion kriitikot ohittavat esittäessään, 
että hyvinvointivaltio kuuluu suljettujen kansantalouksien maailmaan. Kan
sallisia sosiaalisia sääntelyjärjestelmiä, amerikkalaistutkija Peter J. Katzenstei- 
nin (1985) käsittein "demokraattista korporatismia”, rakennettiin 1900-luvul- 
la kuitenkin etenkin niissä pienissä Euroopan maissa, lähinnä Pohjoismaissa, 
jotka olivat erityisen riippuvaisia kansainvälisestä taloudesta ja alttiita sen vaih
teluille ja häiriöille.

Samalla kun globalisaatioskeptikot korostavat kansainvälisyyden pitkää 
historiaa, he luottavat kansallisvaltion elinvoimaan ja merkityksen jatkumi
seen. Esimerkiksi Hirst ja Thompson katsovat, että globalisaation käsite liioit- 
telee sitä, kuinka avuttomia ihmiset ovat taloudellisten voimien edessä ja kuin
ka kontrolloimattomia nämä taloudelliset voimat ovat. Hirst ja Thompson 
esittävät, että myös markkinatalous vaatii toimiakseen -  eikä vain talouden so
siaalisten seurausten rajoittamiseksi -  ennakoitavuutta, institutionaalista jat
kuvuutta ja sääntelyä. Myös globalisoitunceksi väitetyssä, heidän mukaansa 
(vain) pitkälle kansainvälistyneessä ja edelleen kansainvälistyvässä maailman
taloudessa kansallisvaltiot säilyttävät tärkeitä tehtäviä, joita esimerkiksi ylikan
salliset yritykset eivät voi ottaa täyttääkseen. Hirst ja Thompson päättelevät, 
että vain kansallisvaltion välityksellä maailmantalouden hallintaan -  myös Eu
roopan unioniin tämän hallinnan instanssina -  yhdistyy siinä tarvittava, väes
töön tukeutuva oikeudellinen legitimaatio.

Kansallisvaltion jatkuvasta merkityksestä saa todisteita, kun tutustuu kes
kusteluihin, joissa globalisaatiota käsitellään taloudellisena ja poliittisena haas
teena. Kansallisvaltiolliset näkökohdat liittyvät kuitenkin globalisaatiokeskus-



teluun tavalla, jota ei voida globalisaatioskeptikkojen tapaan pitää vain jatku
vuuksien osoituksena: nationalismi ilmenee osana maailmanlaajuista taloudel
lista kilpailua.

Kansallinen kilpailukyky-yhteisö

Globalisaatiosla puhutaan usein "meidän uutena haasteenamme”. Samalla 
kun nykyisyyden ja menneisyyden välille kuvataan jyrkkä katkos, edellytetään 
kuitenkin, että haasteeseen vastaava taho -  "me” -  edustaa jatkuvuutta. Moni
kon ensimmäinen persoona viittaa yleensä kansalliseen kokonaisuuteen, vaik
ka samaan hengenvetoon voidaan väittää, että tällaiset kokonaisuudet ovat hä
viämässä globalisaation johdosta. "Me” yhdistää menneen nykyiseen ja luo so
pusointua niin menneisyyteen kuin nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Globali- 
saatioteeman yhteydessä käy vilkas keskustelu erilaisista "malleista”, joita ver
rataan niiden kilpailukyvyn kannalta. Tämä käsite viittaa yleensä kansallisiin 
instituutioihin, myös niissä tapauksissa, joissa "malli” varustetaan ylikansalli
sella attribuutilla, kuten puhuttaessa pohjoismaisesta mallista.

"Me” ja "malli” eivät näytä kuvastavan vain sellaisia asioita, jotka häviävät 
globalisaation edetessä, tai osoittavan yksinkertaisesti, ettei globalisaatio ole 
vielä järin pitkällä. Tällainen keskustelu tuo ennemminkin esiin, miten globaali 
talouskilpailu luo uusia edellytyksiä kansallisten identiteettien ja instituutioi
den ylläpitämiselle.

Kansallinen kilpailukyky on vanha tavoite. Sen merkitys on kuitenkin I 
muuttunut. 1980-luvulle saakka "meidän” yrityksemme edustivat "meidän” 
kansantalouttamme maailmanmarkkinoilla. Tällä ajattelutavalla on yhä voi- • 
maa. Nokian menestys samoin kuin vaikeudetkin herättävät suomalaisissa 
isänmaallisia tunteita. Ylikansallisten rahamarkkinoiden kasvaessa ja yritysten 
kansainvälistyessä ja moni- ja ylikansallistuessa kilpailukykyä koskevat vaati
mukset ovat kuitenkin muuttuneet. "Meidän” on kansallisissa ja paikallisissa 
yhteyksissämme osoitettava luotettavuutemme ja houkuttelevuutemme niiden 
ylikansallisten toimijoiden edessä, joiden päätökset ohjaavat rahavirtoja, sijoi
tuksia ja tuotannon ja työpaikkojen sijaintia.
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Toisin kuin usein esitetään, globalisaatio ei merkitse sitä, että kaikki asiat ja 
oliot yhtäläisesti liikkuisivat yhä nopeammin. Talouden globalisoitucssa tuo
tannontekijät eroavat toisistaan yhä enemmän liikkuvuudeltaan. Useat tutki
jat, kuten saksalainen Wolfgang Strceck (1998), ovat tähdentäneet, että pää
oman ja työvoiman epäsymmetria on kasvanut, kun pääoman -  nimenomaan 
rahapääoman -  liikkuvuus on lisääntynyt tavattomasti mutta työvoiman mel
ko vähän.

Yleisemmin globalisaatio merkitsee, että kaikki ne, jotka edustavat paik
kaan sidonnaisia toimintoja, joutuvat uudella tavalla ottamaan huomioon liik
kuvien toimijoiden ja toimintojen näkökulmat. Asetelman arvioinnissa auttaa 
brittisosiologien Scott Lashin ja John Urryn (1994) päätelmä, jonka mukaan 
globalisaatiossa on kaksi puolta. Ensiksikin siihen kuuluvat yhä laajemmat, no- 

j peammat ja intensiivisemmät virtaukset (jlows), jotka kulkevat yli rajojen. Näi- 
} den virtausten mukana liikkuu rahaa, informaatiota, kulttuuria, rikollisuutta, 
j huumeita, saasteita ja ympäristöriskejä. Toinen globalisaation puoli on lisään

tyvä refleksiivisyys. Tämä tarkoittaa, että kaikilta toimijoilta vaaditaan yhä 
enemmän jatkuvaa, suorastaan reaaliaikaista, oman toiminnan arviointia.

Itsearviointi nivoutuu toiminnan elimelliseksi osaksi. Siinä on asetuttava 
toisten toimijoiden asemaan, omaksuttava kulloinkin merkityksellisen toisen 
tahon, kuten asiakkaan, sijoittajan tai työnantajan, näkökulma. Näitä näkökul
mia on myös kyettävä vaihtelemaan nopeasti. Joustava verkostoituminen mer
kitsee yhdeltä osin juuri tätä. Paikalliseen tai kansalliseen ympäristöön sidon
naisia tuotannontekijöitä edustavien on kyettävä sisäistämään itscarviointinsa 
perusteiksi ne ylipaikalliset tai ylikansalliset näkökulmat, joista paikallisia ja 
kansallisia yhteisöjä verrataan ja niiden kilpailukykyä arvioidaan.

Asetelmaa ei sovi pelkistää ainoastaan liikkuvan pääoman ja liikkumatto
man työvoiman vastakohdaksi. Erilaiset territoriaaliset yhteisöt kilpailevat kes
kenään myös sopivista ihmisistä. Esimerkiksi Euroopassa työvoiman liikku
vuus on kuitenkin huomattavasti laajempaa valtioiden sisällä kuin valtioiden 
välillä, vaikka EU on pyrkinyt saamaan aikaan yhtenäisen eurooppalaisen työ- 
markkina-alueen. Joka tapauksessa liikkuvuuteen liittyvien (erityisesti tiedon 
ja asiantuntijuuden hallintaa koskevien) voimavarojen erot ovat merkittäviä 
sosiaalisen eriarvoisuuden aiheuttajia. Eurooppalaiseen työmarkkinaproble- 
matiikkaan kuuluu keskeisesti myös siirtolaisuus Euroopan ulkopuolelta. Va



likoivan siirtolaisuuspolitiikan kansalliset ja eurooppalaiset hankkeet tähtäävät 
siihen, että ”me” voisimme säilyttää taloudellisen kilpailukykymme ja sosiaali
sen kiinteytemme, vaikkakaan emme etnistä yhtenäisyyttämme.

Kansallisten ja paikallisten yhteisöjen suorituspaikkakilpailu perustuu ole
tukseen, että myös ylikansalliset yritykset ovat riippuvaisia kansallisista ja pai
kallisista toimintaympäristöistään. Hirst ja Thompson huomauttavat, että har
vat yritykset edes ovat ylikansallisia siinä mielessä, ettei niillä olisi kansallista 
kotipesää. Tämä seikka ci kuitenkaan millään muotoa sulje pois sitä, että yri
tysjohtajien tulee kyetä vertaamaan kansallisia oloja ylikansallisesta näkökul
masta. Heidän tehtäväänsä kuuluu myös vakuuttaa kansalliset poliittiset pää
töksentekijät tuon vertailun merkityksellisyydestä. Ex/t-optio, mahdollisuus 
poistua epätyydyttäväksi arvioidusta toimintaympäristöstä, on hiljainen tapa 
käyttää voimakasta ääntä kansallisessa tai paikallisessa päätöksenteossa. Sa
maan aikaan omistajat ja sijoittajat asettavat yritysjohtajille vaatimuksen, että 
näiden on arvioitava omaa toimintaansa ja johtamansa yrityksen imagoa aset
tumalla globaalien rahamarkkinoiden asemaan ja katsomalla omaa toimin
taansa ulkoapäin.

Amerikkalainen taloustieteilijä Albert O. Hirschman (1970) on erottanut 
kolme taloudellisten toimijoiden toimintavaihtoehtoa. Ensimmäinen on juuri 
exit (siirtyminen edullisempaan toimintaympäristöön), toinen on voice (ää
nenkäyttö, vaikuttaminen toimintaympäristöön), ja kolmas on loynlty (sitou
tuminen omaan toimintaympäristöön ja sen kehittämiseen). Eri toimijoilla on 
erilaiset mahdollisuudet valita näiden kolmen toimintavaihtoehdon välillä. 
Ev/f-vaihtoehdon käyttäminen on nykyään ennennäkemättömän helppoa mo
nikansallisille yrityksille ja vielä enemmän niiden osakkeenomistajille. Toimin
taympäristöön vaikuttamisen (voice) muotona e.v;f-optio voi tehdä yrityksille 
tarpeettomiksi aiempia vo/ce-menettelyjä ja heikentää sitoutumista (loynlty) 
tuohon ympäristöön. Eri toimijoiden yhteisistä kansallisista sidoksista juontu
nut solidaarisuus menettää voimaansa.

Tämä käynnissä oleva muutos merkitsee kuitenkin myös sitä, että niin pai
kallisilla ja alueellisilla yhteisöillä kuin kansallisilla yhteisöillä ja Euroopan 
unionillakin on entistä polttavampi tarve erottautua kilpailukykyisinä suori
tuspaikkoina kilpailukykyiselle toiminnalle. Tietoon ja osaamiseen perustu
van, tietoa ja osaamista houkuttclcvan infrastruktuurin luominen on kaikkien
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OECD-maiden, myös Suomen, keskeisenä kilpailustrategiana. Tämä sama 
strategia toistuu niin kansallisella, maakunnallisella kuin kunnallisellakin ta
solla. Merkittävä kannustin tällaisen kilpailustrategian omaksumiseksi ovat 
tutkimustiedot paikallisten ja kansallisten toimintaympäristöjen merkityksestä 
myös globaalisti toimiville yrityksille. Kansallisen kotipesän tärkeyttä tähden
täneen yhdysvaltalaisekonomistin Michael E. Porterin (1991) opit "kansakun
tien kilpailuedusta” saivat Suomessa laajaa vastakaikua 1990-luvun alussa.

Kilpailukykyistä yhteisöä tavoiteltaessa määritellään uusia yhteisiä etuja ja 
luodaan niihin perustuvaa yhteistoimintaa. Toimintaympäristöjä tuotteiste
taan. Näillekin tuotteille, niin Suomelle kuin Karkkilalle, kehitetään myös 
näyttöarvo ja tuotemerkki. Samassa yhteydessä nousee esiin myös kysymys 
identiteeteistä. Niin paikallisten, alueellisten, kansallisten kuin eurooppalais- 
lenkin traditioiden etsintä kasvaa nopeasti. Suomalaisuuden sisällöstä ilmestyy 
yhä uusia kirjoja, ja jokainen itseään kunnioittava paikkakunta pyrkii kirkasta
maan perinteidensä avulla omaa vahvuuttaan. Tämä muistuttaa 1800-luvun ti
lannetta, jolloin kansallisia traditioita ei ainoastaan löydetty vaan myös tar
mokkaasti rakennettiin erilaisista raaka-aineista. Näyttää siltä, että suomalai
suuden historiasta etsitään nyt mielellään sellaisia asioita, jotka antavat todis
teita länsieurooppalaisuudestammc ja vanhasta suuntautumisestamme uuden 
etsintään.

Kun kansalliset poliittiset kysymykset ovat muuntuneet ulkoisiksi pakotta
viksi ehdoiksi (esimerkiksi Suomessa rahapolitiikka), kansallisen yhteisyyden 
retoriikalle on avautunut uusia mahdollisuuksia. 1990-luvun alkupuolen syvä 
talouslama antoi lisävoimaa tällaiselle konsensuksen korostukselle, konsensua- 
Iismillc. Tässä ilmenee kaksi tapaa suhteuttaa talous ja politiikka toisiinsa. Yh
täältä kansallinen yhteisyys tuetaan näkemykseen, jonka mukaan politiikan 
kuuluu, verraten vaihtoehdottomasti, toteuttaa talouden määräämiä kansallisia 
välttämättömyyksiä. Toisaalta kansallinen yhteisö taas hahmottuu valtion aktii
visin toimin luotavaksi toimintaympäristöksi rajattoman innovatiiviselle talou
delle. Tätä kuvastavat 1990-luvun alussa julkiseen keskusteluun tulleet tunnuk
set "tiedon ja osaamisen Suomi” ja "kansallinen innovaatiojärjestelmä”.

Politiikka talouden välttämättömyyksien reaktiivisena toteuttamisena ja 
politiikka innovatiivisen talouden aktiivisena edistämisenä ovat saman asian 
kaksi puolta. Ne liittyvät valtion toimintatapoihin, joita jotkut tutkijat (esim.



Wolfgang Streeck (1998) sekä brittiläiset Ronen Palan ja Jason Abbot (1999)) 
kutsuvat kilpailuvaltioksi. Kilpailuvaltin rakentaa ja vaalii kansallista kilpailu
kyky-yhteisöä.

Kilpailuvaltit) ja hyvinvointivaltio

Kansallisvaltion korostuminen kilpailuvaltiona ci merkitse välttämättä insti
tuutioiden dramaattista muuttumista. Instituutioiden jatkuvuutta tukee esi
merkiksi Suomen tapauksessa joiltakin osin myös Euroopan integraatio. Työ
elämän suhteissa vaikuttaa hajauttamisen ja joustavoittamisen rinnalla siten 
myös pyrkimys kansallisesti keskitettyihin työmarkkinaratkaisuihin. Keskittä- 
mistendenssi juontuu kansallisen politiikan aiempaa ahtaammista rajoista, jot
ka ylikansalliset rahamarkkinat sekä talous- ja rahaliitto EMU ovat asettaneet. 
EU:n komissio saattoi todeta Euroopan maiden työmarkkinasuhteita vuonna 
2000 käsitelleessä raportissaan: 'Talous- ja rahaliitto on auttanut luomaan yh- 
teistyöhakuisemman työelämän suhteiden ilmapiirin, joka perustuu yhteisiin 
makrotaloudellisiin tavoitteisiin.” (Kettunen 2004.)

Kysymys konvergenssista ja divergenssistä, kansallisten käytäntöjen sa
manlaistumisesta tai erilaistumisesta, on ollut päällimmäisiä, kun on vertailtu 
erilaisia kansallisia "malleja” . Monet ovat esittäneet, että kansallisvaltiot säily
vät (jos kohta suvereeniudeltaan ja autonomialtaan kaventuneina) mutta nii
den instituutiot samanlaistuvat nopeasti. Konvergenssin on päätelty tapahtu
van niin, että tuote- ja rahamarkkinoiden sääntelyn purkamista -  1980-luvulla 
ratkaistua käännettä -  täydennetään kaikkialla myös työmarkkinoihin ja sosi
aaliseen turvallisuuteen liittyvän sääntelyn purkamisella. Pohjoismaisille yh
teiskunnille ominainen sosiaalisen sääntelyn malli ja laajemminkin se, mitä 
EU:n kielenkäytössä kutsutaan juhlallisesti eurooppalaiseksi sosiaalimalliksi, 
olisivat tämän teesin mukaan tuomitut häviämään.

On kuitenkin myös korostettu erilaisten kilpailustrategioiden mahdolli
suutta. Palan ja Abbot tunnistavat useita muunnelmia globaalin talouden haas
teisiin vastaavasta kilpailuvaltiosta. Kilpailuvaltio muotoutuu erilaiseksi eri
laisten kansallisten traditioiden, instituutioiden ja konfliktien muodostamissa 
konteksteissa.
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Keskustelussa "pohjoismaisesta mallista” hyvinvointivaltion ja työmarkki
noiden kollektiivisen neuvottelu- ja sopimusjärjestelmän puolustajat pyrkivät 
osoittamaan, etteivät nämä instituutiot ole kilpailukyvyn este vaan kilpailuetu. 
Heidän argumenttinsa mukaan oikea ja kestävä kilpailustrategia perustuu 
osaamiseen, tietoon, koulutukseen, innovaatioon ja sitoutuneisiin työntekijöi
hin. Tällainen strategia edellyttää korkeita ja kattavia sosiaalisia normeja, jotka 
luovat yrityksille innovatiivisia haasteita ja antavat työntekijöille sellaisen tur
vallisuudentunteen, joka mahdollistaa sitoutumisen työprosessin ja yrityksen 
tavoitteisiin. Ammattiyhdistysliikkeen on ollut helppo kannattaa tällaista stra
tegiaa vaihtoehtona mataliin palkkoihin, niukkaan sosiaaliturvaan ja alhaisiin 
veroihin perustuvalle strategialle. Pohjoismaissa ammattiyhdistysliike onkin 
onnistunut puolustamaan työelämän suhteiden sopimusperiaatetta melko me
nestyksellisesti vetoamalla siihen, että sosiaalinen turvallisuus ja vakaus ovat 
kilpailukyvyn edellytyksiä.

Olisi väärin väittää, että uudet kilpailukyvyn vaatimukset olisivat syrjäyttä
neet sosiaaliset, ekologiset ja moraaliset näkökohdat. Näiden vaatimusten voi
ma ilmenee pikemminkin siten, että lukuisia "hyviä asioita” voidaan tulkita 
kilpailueduiksi ja samalla alistaa kilpailukyvylle.

Myös pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden rakentamisen aikana maail- 
manmarkkinariippuvuus ja kilpailukyky olivat vaikuttavia näkökohtia. 1930- 
luvulla ja etenkin toisen maailmansodan jälkeen Pohjoismaissa omaksuttiin 
laajalti ajattelu, jonka mukaan taloudellinen kasvu, sosiaalinen tasoitus ja de
mokratian laajentaminen tukevat toisiaan. Siinä, miten kansallinen "me” esiin
tyy globalisaatiota koskevissa poliittisissa vastauksissa, ilmenee piirteitä tästä 
vanhasta hyvän kehän ideologiasta. Tämänsuuntaista argumentointia ovat tu
keneet esimerkiksi "Suomen mallia” markkinoineet espanjalais-yhdysvaltalai- 
nen tietoyhteiskuntateoreetikko Manuel Castells ja suomalaisfilosofi Pekka Hi
manen (2001).

On kuitenkin tärkeätä huomata, että institutionaalisen jatkuvuuden sisällä 
on tapahtunut syviä muutoksia. Olipa yhteiskunnallista tasa-arvoa lukevien 
instituutioiden merkitys kansallisen kilpailukyvyn eilellytyksinii mikä hyvänsä, 
sosiaalisen tasoituksen vastaiset vaatimukset ovat korostuneet kilpailukyvyn si
sältöinä. Yksilön kilpailukyvyn aiempaa olennaisempana osana on kyky tark
kailla omaa kilpailukykyä kilpailukykyisen yhteisön kommunikatiivisena ja in-
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novatiivisena jäsenenä ja siten kyky taistella tuon yhteisön todellisesta jäsenyy
destä eli kuulumisesta ''meihin”. Samalla esimerkiksi suomalaisten elämänhal
lintaan toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä rakentunut kaksita
hoinen suhde yhteiskuntaan näyttää heikentyneen. Ihmiset saattoivat yksilöinä 
ja ryhminä syyttää yhteiskuntaa elämisensä vaikeuksista, ja  he saattoivat vaatia 
yhteiskuntaa tueksi vaivoja ja alistavia käytäntöjä vastaan. Niin yhteiskunnan 
syyttämisen kuin yhteiskuntaan tukeutumisenkin oikeutus on ohentunut. Ku
kin saa syyttää puuttuvaa kilpailukykyään ja siitä etupäässä itseään.

Kansallisen katseen rajat

"Kansallinen katse” , kuten Ulrich Beck (2002) kuvaa kritiikkinsä kohdetta, on 
vahva ja vaikutusvaltainen tapa suhtautua globalisaatioon. Olisi perusteetonta 
väittää, että globalisaation käsittäminen kansalliseksi haasteeksi on vain kan
sallisten eliittien harjoittamaa manipulaatiota. Kansallinen "kuviteltu yhteisö” 
on yhä kytkeytynyt siihen, miten ihmiset arkielämässään antavat merkityksiä 
kokemuksilleen ja välittävät niitä. Tätä arvioitaessa voidaan käyttää apuna sak
salaisen yhteiskuntafilosofin Jiirgen Habermasin (1981) kehittelemää järjestel
män ja elämismaailman erottelua. Kansallisvaltion aikakaudella keskeiseksi 
elämismaailman näkökulmaksi on tullut se, mitä brittiläinen yhteiskuntatietei
lijä Michael Billig (1995) kutsuu banaaliksi nationalismiksi. Globaali kapitalis
mi sisältää erityisesti suorituspaikkakilpailuun liittyviä järjestelmätason toi
mintavaatimuksia, joiden täyttämisessä tämä elämismaailman arkipäiväinen 
nationalismi saa uutta merkitystä. Siihen osaltaan perustuu esimerkiksi "tie
don ja osaamisen Suomen” laaja kannatus yhteisenä kansallisena tavoitteena. 
Kansallisvaltion erityisyytenä on edelleen helppo pitää sen toiminnan ja aukto
riteetin -  vallitsevaa tai mahdollista -  demokraattista legimitaatiota. Järjestel
mätasolta, taloudesta, määrittyvä kilpailukykynationalismi voi tätäkin tietä 
kiinnittyä ihmisten elämismaailmaan.

Kansallisella katseella eli globalisaation tulkitsemisella kansalliseksi haas
teeksi on kuitenkin rajansa. Suomen tapauksessa voidaan kysyä, miten pitkälle 
hyvinvointi- ja koulutusjärjestelmän tasa-arvoperiaatteita on lopulta mahdol
lista perustella kilpailuetuargumentin avulla. Näitä periaatteita voidaan kui



tenkin arvostaa muista syistä, esimerkiksi päämäärinä sinänsä tai sosiaalisen 
integraation keinoina. Kilpailukyky-yhteisön menestyjien, selviytyjien ja hä
viäjien jaot eivät tosin ole rinnastettavissa vanhoihin luokkaristiriitoihin. Niille 
oli ominaista, että yhteiskunnan alaluokat, ennen kaikkea työväenluokka, saat
toivat vedota keskeiseen ja välttämättömään asemaansa yhteiskunnan tuotan
toelämässä, työnsä merkitykseen. "Uuden talouden” häviäjillä tällaista mah
dollisuutta ei useinkaan ole. Hyvinvointivaltiolliset rakenteet, jotka ovat suu
resti muovanneet ihmisten odotuksia, saattavat kuitenkin olla tarpeen jo po
liittisen vakauden kannalta eli sen kannalta, antavatko kansalaiset hiljaisen hy
väksyntänsä päätöksentekojärjestelmälle.

Globalisoituvan talouden ja laajentuvan Euroopan oloissa tällaisia raken
teita ylläpitävä kansallinen politiikka vaatii ylikansallista sääntelyä, joka esi
merkiksi estää verokilpailua tuhoamasta julkisen hyvinvointi- ja koulutusjär
jestelmän rahoituspohjaa. Se, että ylikansallinen sääntely muodostuu kansalli
sen politiikan edellytykseksi, ei tietenkään koske vain eurooppalaisia hyvin
vointivaltioita vaan myös kehitysmaita. Kansallisen politiikan mahdollistava 
ylikansallinen sääntely tarkoittaa muuta kuin sääntely, joka vain välittää glo
baalin talouskilpailun vaatimuksia kansalliseen päätöksentekoon. Tällaisesta, 
politiikantutkija Teivo Teivaisen (2002) sanoin "etiter cconomisin, exit politics" 
-periaatteen mukaisesta sääntelystä monet tutkijat ja kansalaisliikkeet ovat kri
tisoineet Kansainvälisen valuuttarahaston ja Maailmanpankin niin sanottuja 
rakennesopeutusohjelmia.

Kyse ci kuitenkaan ole vain siitä, millaiset toimintaedellytykset kansallisella 
politiikalla on globaalin talouden oloissa. Globalisaation haasteet koskevat sy
vemmin politiikan kansallisvaltiollisia ja valtioidenväliseen järjestelmään liitty
viä rajoja.

1990-luvun lopulla globalisaatiokeskustclussa tapahtui käänne, jossa glo- 
balisaatio "politisoitiin” ja avattiin ristiriitaisten intressien ja vaihtoehtoisten 
visioiden teemaksi sekä kansalliset rajat ylittävän demokratian kysymykseksi. 
Osana tätä käännettä nousivat varoitukset hallitsemattoman globaalin kapita
lismin itsetuhoisista vaikutuksista. Varoittajien eturiviin astui spekulatiivisen 
kapitalismin henkilöitymä, miljardööri George Soros. Politiikan paluu, tosin 
paljolti ylikansallisena ja alikansallisena, liittyy myös "globaalin riskiyhteiskun
nan” ongelmiin. Niiden yhteydessä kansallisvaltioiden järjestelmälle ominai
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nen ulkoisten ja sisäisten asioiden raja häviää. Tätä rajaa hämärtää osaltaan 
myös globaalin "poliisin” logiikka (Hardt & Ncgri 2000), jonka yksi ilmentymä 
on Yhdysvaltain julistama "terrorismin vastainen sota”. Konfliktien käsittele
minen hyvän ja pahan taisteluina ja järjestysongelmina näyttää samalla vahvis
tavan niiden globaaleja ulottuvuuksia, (oka tapauksessa kulttuurierot ja maa
pallon köyhien ja rikkaiden osien suhteet ovat muodostuneet poliittisiksi kysy
myksiksi, jotka eivät mahdu kansallisvaltioiden rajoihin eivätkä kansainvälis
ten suhteiden, valtioidenvälisten suhteiden, malleihin.

Yhteiskunnan käsite on tärkeä, kun pohditaan kansallisen katseen rajoja. 
Moderni yhteiskunta, etenkin pohjoismainen yhteiskunta, on totuttu ajattele
maan sisäisesti integroiduksi, kansallisvaltion rajaamaksi kokonaisuudeksi. 

I Tällainen näkemys yhteiskunnasta on menettänyt poliittista ja analyyttista voi
maansa globalisaation ja siihen liittyvän tieto- ja verkostoyhteiskuntakehityk- 
$en johdosta ja myös Euroopan integraation vuoksi. Yhteiskunnan ymmärtä
minen rationaalisen suunnittelutiedon kohteeksi tai haltijaksi on käynyt vai
keaksi. Uudet, yhtä aikaa lokaalit ja globaalit poliittiset liikkeet kuvastavat ir
tautumista ajattelusta, jossa kansallinen yhteiskunta oli itsestään selvä ristirii
tojen tulkintakehys ja solidaarisuuden ja poliittisen toimijuuden konteksti.

Globalisaatio ja Euroopan integraatio eivät kuitenkaan näytä merkitsevän 
sitä, että yhteiskunnan käsite yksinkertaisesti laajenisi rajoiltaan kansallisvalti- 

i ota laajemmaksi ja alkaisi viitata Eurooppaan tai maailmaan. Useat globalisaa- 
I tioteoreetikot ovat kehitelleet ajatusta "maailmanyhteiskunnasta” ja siihen 
j kuuluvasta "globaalista kansalaisyhteiskunnasta”. Esimerkiksi se, miten Beck 

tällaisesta yhteiskunnasta puhuu, ei kuitenkaan tarkoita, että kansallisvaltion 
V sisäiset sosiaaliset rakenteet vain kasvaisivat laajemmiksi. Maailmanyhteiskun- 

ta on Beckille jo läsnä oleva kokemus- ja toimintahorisontti, joka ohjaa huo
maamaan, että globaalit ongelmat yhtä aikaa sekä sijaitsevat paikallisissa ja 
kansallisissa ympäristöissä että ylittävät niiden rajat. Maailmanyhteiskuntaa ei 
näin ollen voida määritellä jakamalla sosiaalinen todellisuus sovinnaisesti eri 
"tasoihin” (paikalliseen, kansalliseen, kansainväliseen, globaaliin).

Kansallisten kilpailukyky-yhteisöjen rakentaminen osoittaa kuitenkin, ettei 
yhteiskunnan käsitteen problematisoituminen ole hävittänyt holistista kuvaa 
kansallisesta yhteisöstä. Globalisaation käsittäminen kansalliseksi haasteeksi on 
selvästikin vahva ja yhä varsin itsestään selvä vaihtoehto. On ilmeistä, että kan



sallinen katse voi johtaa erilaisiin vastauksiin. On kuitenkin perusteltua väittää, 
että sellaiset kansallisesti rajautuneet globalisaation käsittelyn vaihtoehdot, 
joissa kansallista kilpailukykyä ei aseteta käytännössä etusijalle, osoittautuvat 
joko voimattomiksi (esim. nostalginen hyvinvointinationalismi) tai tuhoaviksi 
(esim. äärioikeistolainen nationalismi).

Kansallisessa katseessa pitäytyminen näyttää merkitsevän, että globaali ta
louskilpailu saa yhä hallitsevamman aseman poliittisen agendan määrittäjänä. 
Tämän ei tarvitse merkitä kansallisten kilpailustrategioiden samanlaisuutta 
eikä myöskään yksimielisyyttä siitä, mikä on paras tapa vaalia ja vahvistaa kan
sallista kilpailukykyä. Sosiaalisten ja ekologisten normien kannalta suuresti 
vaihtelevia kansallisia kilpailustrategioita voidaan hahmottaa ja "pohjoismai
sen mallin” useita piirteitä voidaan perustella kilpailuetuina. Erimielisyydet oi
keasta vastauksesta annettuun kysymykseen kätkevät kuitenkin usein sen val
lan, joka sisältyy mahdollisuuteen asettaa kysymys. Tämä pätee myös siihen 
erimielisyyteen, jossa toiset väittävät, että hyvinvointivaltio ja kollektiivinen 
sopimusjärjestelmä heikentävät kansallista kilpailukykyä, ja toiset taas pitävät 
näitä instituutioita kansallisina kilpailuetuina. Kiista tulee oikeuttaneeksi kil
pailukyvyn ympärille rakentuvan darvvinistisen kysymyksenasettelun ja maail
mankuvan.1

1 Tiissii käytetty kirjallisuutta: Bcck 1999 [19971: Beck 2002; Berger & Dore 1996; Billig 1995; 
Brethcrlon & Vogler 1999; Castclls & Himanen 2001; Crouch & Streeck 1997; Edwards & 
Elger 1999; Featherstonc, Lasit, & Robertson 1995; Garcia Canclini 1995; Giddens 1994; 
Habcrntas 1999; 1-lardt & Negri 2000; Helander 2004; Hcld 1995; Hcld ynt. 1999; Hirschman 
1970; l lirst & Thompson 1998; lluntington 2003 (1996); Katzenstein 1985; Kettunen 2001; 
Kettunen 2004; Lash & Urry 1994; Martin & Schumann 1998; Mittclman 2000; Ohmac 1999; 
Palan & Abbot 1999; Patomäki & Teivainen 2003; Porter 1991; Robertson 1992; Robertson 
1995; Smith 1995; Soros 1999; Stiglitz 2002; Streeck 1998; Sykes ynt. 2001; Teivainen 2002; 
Wadc 1996; Wallcrstein 1974; Wallcrstcin !989;Waters 1995; Väyrynen 1998; Väyrynen 2001.
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Kirjoittajat
VTT Jussi Pakkasvirta on Latinalaisen Amerikan tutkimuksen yliopistonlehtori 
(Renvall-instituutti) ja poliittisen historian dosentti Helsingin yliopistossa. 
Hän on tutkinut muun muassa Latinalaisen Amerikan aatehistoriaa, kulttuu- 
rilehtiä ja yhteiskunnallisia liikkeitä.

VTT Pasi Saukkonen on yleisen valtio-opin dosentti Helsingin yliopistossa ja toi
mii yleisen valtio-opin laitoksella yliopistonlchtorina. Hän on erikoistunut 
muun muassa kansallisen identiteetin käsitteeseen, identiteettipolitiikkaan ja 
monikulttuurisuuskysymyksiin sekä Belgian ja Alankomaiden yhteiskuntaan 
ja politiikkaan.

*  *  *

FT Ari Helo toimii Suomen Akatemian tutkijatohtorina Helsingin yliopiston 
Renvall-instituutissa erityisaloinaan Yhdysvaltain aatehistoria ja valistusaika. 
Helon tutkimustyö on koskenut Yhdysvaltain itsenäistymiskauden aatehistori
aa sekä 1700-luvun anglosaksista moraalifilosofiaa, erityisesti nk. skottilaista 
valistusta, orjainstituution historiaa sekä Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa.

FT Jaakko Hämeen-Anttiia on arabian kielen ja islamin tutkimuksen professori 
Helsingin yliopistossa. Hän on julkaissut tutkimuksia ennen muuta arabialai
sen kulttuurin ja islamintutkimuksen aloilta. Suomeksi hän on kirjoittanut lu
kuisia tietoteoksia islamista.

FT Pasi Ihalainen toimii akatemiatutkijana ja aate- ja käsitchistorian dosenttina 
Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksella. Hän on tutkinut 1700- 
luvun englantilaista puoluekäsitteistöä, kansallisten identiteettien uudelleen
määrittelyä protestanttisten valtionkirkkojen retoriikassa sekä kansansuvere- 
niteetin problematiikkaa.



FT Hannu Juusola on seemiläisten kielten ja kulttuurien yliopistonlehtori Hel
singin yliopiston Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitoksella. Hän on 
tutkinut muun muassa uskonnollis-poliittisia liikkeitä Israelissa.

PhD Timo Kaartinen toimii sosiaali- ja kulttuuriantropologian yliopistonlehtori- 
na ja dosenttina Helsingin yliopistossa. Hänen tutkimuksensa koskee historia- 
käsityksiä, kommunikatiivisia käytäntöjä ja valtionmuodostusta Kaakkois-Aa
siassa.

VTT Pauli Kettunen on poliittisen historian professori Helsingin yliopistossa. 
Hän on tutkinut muun muassa yhteiskunnallisia liikkeitä, hyvinvointivaltiota 
ja työelämän suhteita, yhteiskunnan käsitteen historiaa sekä "pohjoismaista 
mallia” ja globalisaatiota.

YTT Jussi Kurunmäki on politiikan tutkija, joka toimii Suomen Akatemian tut- 
kijatohtorina Pohjoismaiden tutkimuksen keskuksessa Helsingin yliopiston 
Renvall-instituutissa sekä vierailevana tutkijana Tukholman yliopiston valtio- 
opin laitoksella. Hänen erikoisalaansa on äänioikeusreformeihin ja poliittiseen 
edustukseen liittyvä käsitehistoria ja poliittinen retoriikka Ruotsissa ja Suo
messa.

FT Ilkka Liikanen on professori ja Karjalan tutkimuslaitoksen johtaja Joensuun 
yliopistossa. Hän on tutkinut nationalismia ja kansalaisten järjestäytymistä 
Suomessa, Venäjän murrosta ja Euroopan integraatiota. Parhaillaan hän val
mistelee tutkimusta rajan käsitehistoriasla.

FT, VTM Heikki Mikkeli toimii akatemiatutkijana Helsingin yliopiston Renvall- 
instituutissa. Hän on Turun yliopiston kulttuurihistorian dosentti sekä Helsin
gin yliopiston Euroopan historian dosentti. Hän on tutkinut muun muassa Eu
roopan ideaa ja eurooppalaista identiteettiä sekä hygieniaa varhaismodernissa 
lääketieteellisessä traditiossa.

PhD Petri Mirala toimii Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan tiede- 
sihteerinä sekä opettaa Renvall-instituutin Britannian ja Irlannin tutkimuksen
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oppiaineessa. Hän on tutkinut mm. vallankumouksellisia ja lojalistisia liikkeitä 
1700- ja 1800-lukujen Irlannissa sekä vapaamuurariuden historiaa.

VTM Kirsi Mäki on tutkijakoulutettavana sukupuolijärjestelmä-tutkijakoulussa. 
Hän tekee Helsingin yliopiston yhteiskuntahistorian laitoksella väitöstutki
musta, joka käsittelee kansalaisten elämän militarisaation ja nationalisaation 
sukupuolitettuja prosesseja toisen maailmansodan Suomessa.

FT Johannes Remy on Suomen Akatemian tutkijatohtori, joka työskentelee Hel
singin yliopiston Renvall-instituutissa. Hänen erikoisalaansa ovat Venäjän kei
sarikunnan kansallisuuspolitiikka ja etenkin sen läntisten alueiden kansalliset 
liikkeet. Remyn nykyinen tutkimustyö käsittelee Ukrainan kysymystä 1800-lu- 
vulla.

FT Tapio Tamminen on kulttuuriantropologi, joka on perehtynyt kulttuuri
evoluutioon ja moderniin intialaiseen yhteiskuntaan, kuten uskonnollis-poliil- 
tisiin liikkeisiin ja kastittomien asemaan. Hän on julkaissut aihepiiristä myös 
tietokirjoja.

FT Pekka Valtonen on antropologi ja historioitsija, joka on keskittynyt erityisesti 
Latinalaisen Amerikan tutkimukseen ja perehtynyt myös alkuperäiskansojen 
kysymyksiin. Tällä hetkellä hän toimii akatemiatutkijana Tampereen yliopis
tossa sosiologian ja sosiaalipsykologian laitoksella.

VTL Marja Vuorinen toimii tutkijana Helsingin yliopiston yhteiskuntahistorian 
laitoksella. Hänen valmisteilla oleva väitöskirjansa käsittelee 1800-luvun jälki
puolen vanhan ja uuden eliitin ideologista konfliktia ja sen seurauksia näiden 
ryhmien julkisuuskuvalle ja itseymmärrykselle.

FT Holger Weiss toimii Äbo Akademin yleisen historian professorina ja globaa- 
lihistorian dosenttina. Hän on myös Helsingin yliopiston Afrikan historian do
sentti.
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