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Tutkielmassa tarkastellaan 1990-luvun loppupuolen radikaalia ympäristöaktivismia Suomessa. Tutkitta-
va alue kattaa erilaisia järjestöjä, boikottiryhmiä, suoran toiminnan ryhmiä ja yksittäisiä toimijoita, jotka
muodostavat aktiivisten toimijoidensa välityksellä yhtenäisen toimintakentän. Keskeisimpänä aineistona
on käytetty toimijoiden tuottamaa vaihtoehtomediaa ja aktivistien haastatteluita.Toimijoiden ydinteemat
ovat ekologiset ongelmat, eläinten oikeudet mukaanlukien, planetaarinen sosiaalinen tasa-arvo, antiauto-
ritaarisuus, antirasismi ja antimilitarismi, joista vallitsee vankka yksimielisyys.Tutkielmassa tarkastellaan
aktivismin suhdetta laajempaan yhteiskunnalliseen muutokseen ja kulttuuriseen perustaan.Tutkielmassa
aktivistien muodostama maailma tehdään valittujen teemojen avulla ymmärrettäväksi ja tulkitaan sen
kulttuurista perustaa.

Radikaali ympäristöaktivismi tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia omaehtoiseen toimintaan.
Toimintavalikoimiin  kuuluvat myös kansalaistottelemattomuus ja salassa tehdyt sabotointi-iskut. Iskuja
tekevät vain harvat, mutta laiton toiminta hyväksytään lähes varauksettomasti. Aktivistit haastavat
vallitsevat kulttuuriset koodit myös arkisilla valinnoillaaan, organisa-torisella toiminnallaan ja
pienyhteisöjen kokeiluillaan. 

Aktivistien vastustajat ovat saaneet usein symbolisen hahmon ja perimmiltään vastus on koko luontoa
instrumentaalisesti hyväksikäyttävä kulttuuri. Vastustajia vastaan taistellaan ja vastustajien toimintaan
neutraalisti suhtautuvia kohtaan koetaan moraalista ylemmyyttä. Aikamme radikalismi on saanut
näkyvän muotonsa 60-luvun kapinan perintönä yhdistettynä silloisen maailmanlaajuisen aktivismin
institutionaalistumisen vastareaktioon. Uutta 90-luvun aktivismissa on  erityisesti eläinkysymyksen
tuominen osaksi muita ekologisia ongelmia. 

Toimijoiden yhteisölliset piirteet rakentuvat viholliskuvien avulla, toimijat näkevät itsensä yhteiskunnan
etujoukkona ja toisinaan rakentavat koko elämäntapansa yhteisön tavoitteiden mukaisiksi. Tällöin
ympäristöradikalismilla on fundamentalisoitumisen vaara, joka on päämäärien vastaista ja aiheuttanut
sisäistä kritiikkiä. 

Tutkielman laatijan tulkinnan mukaan radikaalin ympäristöaktivismin voima ei ole sen vanhahtavissa ja
nuorison alakulttuurin sävyttämissä näkyvissä muodoissa vaan eettisten ja emotionaalisten piirteiden
mukaantuomisessa ekologisiin ongelmiin ja vastakulttuuristen voimien uudelleen herättämisessä.  

Keskeisimmät lähteet ovat Albertto Meluccin "Nomands of the Present", Klaus Ederin "The New
Politics of Class",  Mari Kallialan artikkeli "Yksi taistelu, monta rintamaa", Matti Hy- värisen "Alussa oli
liike" ja Kimmo Saariston "Onko vihreä elämäntapa vastaus moderniin?"
Avainsanat   Nyckelord   Keywords

ympäristöaktivismi - ympäristöradikalismi - eläinoikeusliike-vastakulttuuri
Säilytyspaikka   Förvaringsställe   Where deposited

Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto


