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Kun viha ottaa vallan
Carolin Emcke: Vihaa vastaan.
Vastapaino 2017.
Palkittu saksalainen toimittaja ja fi
losofi Carolin Emcke kuvaa teok
sessaan Vihaa vastaan, miten
vihan ylläpitäminen edellyttää ak
tiivista ja määrätietoista lietsontaa
yhteiskunnallisessa keskustelus
sa. Vihan vahvistaminen vaatii ku
vittelun voiman tukahduttamista ja
yksilöiden kuvaamista karkeiden
stereotypioiden tai typistettyjen
kategorioiden kautta. Vihaa vas
taan voi taistella laajentamalla ku
vittelun tiloja ja osoittamalla uni
versaalin ”meidän” moninaisuus.
Emcken kuvaama kärjistynyt
poliittinen ilmapiiri Saksassa kuu
lostaa varsin tutulta suomalais
ta yhteiskunnallista keskustelua
seuraavalle lukijalle. Teos osoittaa
hyvin, miten ylikansallisia vihan
ilmentymät ovat Euroopassa.
Emcke käy läpi useita tapauk
sia, joissa ihmisryhmä pyritään
erottamaan ”meidän” puhtaasta
yhteisöstämme vihattavana, uh
kaavana ja vastenmielisenä. Yksi
niistä on tunnettu tapaus vuodelta
2016 Saksan Clausnitzista, missä
vihamielinen joukko piiritti turva
paikanhakijoiden bussin ja huusi
heille pitkään solvauksia.
Bussissa lapsia ja naisia itki pe
losta. ”Mitä kummaa he näkevät?
Mitä he näkevät toisin kuin minä?”
Emcke pohtii.
Vuotta aiemmin Lahden Hen
nalassa turvapaikanhakijoiden
bussia oli vastassa vihamielinen
mielenosoittajien joukko. Voisi hy
vin kysyä Emcken tapaan, mitä Ku
Klux Klan -henkiseen asuun pu
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keutunut mies, joka myöhemmin
joutui syytteeseen tapauksesta,
näki bussissa.
Tätä vihan voimaa Emcke erit
telee teoksessaan. Hän kysyy:

Emcken kirjoittaa siitä, miten
”huolestuneen kansalaisen” kä
sitteestä on tullut kilpi, joka voi
peittää piilevää muukalaisvihaa ja
suojata kritiikiltä. Hän toteaa:

Kuinka se on mahdollista? Nähdä itkevä lapsi, pelästyneet nuoret naiset bussin
etupenkillä – ja karjua "pois"? He katsovat
pelkääviä ihmisiä eivätkä näe pelkoa sen
enempää kuin ihmisiäkään.

Huoli on nykyään kokenut hämmästyttävän arvonnousun. Kaunopuheisesti uskotellaan, että huoli ilmentää oikeutettua harmia, tunnetilaa, joka on otettava
poliittisesti vakavasti ja jota ei sovi missään tapauksessa arvostella.

Emcke painottaa, että kysy
mystä täytyy analysoida toimin
tana, ei ihmisten ominaisuuksina.
Hänen lähestymistapansa on per
formatiivinen. Siinä tarkastellaan,
miten vihaa tuotetaan puhees
sa toiston avulla aina erityisessä
kontekstissaan. Ihmiset eivät ole
luonnostaan rasisteja, fasisteja tai
fundamentalisteja vaan toistavat
tiettyä toimintatapaa, joka on tuo
tettu merkitykselliseksi.
Yhdysvalloissa tuo erityinen
konteksti on mustaihoisiin kansa
laisiin kohdistuva sorron ja väki
vallan pitkä perinne, jota Emcke
kuvaa Eric Garnerin tapauksen
kautta. Garner menehtyi vuonna
2014 poliisiväkivallan seurauksena
samaan tapaan kuin lukemattomat
muut mustaihoiset yhdysvaltalai
set. Tämänkin tapauksen kohdalla
Emcke pohtii, mitä kummaa polii
sit näkevät rauhallisesti käyttäyty
vässä Garnerissa.
Garner ei ollut syyllistynyt ri
kokseen ja ehti sanoa poliiseille
juuri ennen kuristamista: ”Se lop
puu nyt.” Emcke näkee tuossa yti
mekkäässä vaatimuksessa totuu
denpuhujan vastalauseen pitkään
jatkunutta sortoa ja epäoikeuden
mukaisuutta vastaan. Lauseessa
kiteytyy vuosikymmeniä jatkunut
perinne, joka on vaiettuna ja arki
päiväisenä käytäntönä saanut jat
kua pitkään ilman, että siihen on
uskottavalla tavalla puututtu.
Emcken mukaan tarvitsemme
yhteiskunnassa totuudenpuhujia,
jotka nousevat vastarintaan silloin,
kun vihaa aletaan kohdistaa jotain
ihmisryhmää vastaan. Sen sijaan
näemme liian usein hiljaista sivus
ta seuraamista sekä viattomalta
vaikuttavaa ”huolestumista”.

Vihan kohteet ja yhteisöön
kuulumisen kriteerit ovat lopul
ta sattumanvaraisia. Emcke kuvaa
tätä tarinalla Vanhan Testamentin Tuomarien kirjasta, jossa sanan
”šibbolet” oikein ääntäminen mää
räsi, tapettiinko ihminen vai ei.
Yhteiskunnissamme tuote
taan edelleen sattumanvaraisia
”šibbolet”-kriteerejä ihonväristä, us
konnosta tai seksuaalisesta suun
tautumisesta määräämään, kuka
saa kuulua joukkoon ja kuka ei. Ho
mogeenisen, luonnollisen ja puh
taan määritelmillä erotetaan edel
leen tänä päivänä yhdet toisista.
Toiset voidaan esittää joko hir
viömäisinä tai näkymättöminä.
Clausnitzissa turvapaikanhakija
joukosta tuotettiin hirviömäinen
uhka, jota edes sen silminnähtä
vä pelko ei häivyttänyt. Joukkoa
ei ohitettu näkymättömänä vaan
kohdattiin uhkana, joka pitää tor
jua väkivaltaisesti.
Samaan aikaan bussissa is
tuvat ihmiset ohitettiin yksilöinä.
Emcke kirjoittaa:
Heitä ei nähdä universaaliin meihin kuuluvina. Heitä ei tunnusteta inhimillisiksi
olennoiksi, joilla kullakin on oma historiansa ja omat erityiset kokemuksensa ja
ominaisuutensa.

Toisiksi määrätyt pakotetaan liik
kumaan hirviömäisen ja näkymät
tömän välitilassa.
Tämä välitilan kokemus jaetaan
eri puolilla Eurooppaa. Vihaa tuot
tavat kielikuvat, stereotypiat ja ka
tegoriat ovat hämmästyttävän sa
mankaltaisia eri maissa, vaikka
paikalliset olosuhteet vaihtelevat.
Vihaa vastaan taistelu vaa
tii vaihtoehtoisia tarinoita ja julki
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sen mielikuvituksen laajentamis
ta. Ihmisten erottaminen toisistaan
edistää kuvittelun kaventumista,
kohtaaminen kun mahdollistaa yk
silöiden näkemisen samaan ai
kaan erityislaatuisina ja osana uni
versaalia ”meitä”.
Emcken teos on kipeän ajan
kohtainen tämän päivän Euroo
passa, missä ihmisten välille on
tuotettu vihamielisiä kuiluja. Mo
net vähemmistöt joutuvat elämään
hirviömäisen ja näkymättömän vä
litilassa, joka tarjoaa rehevän kas
vualustan vihalle.
JOHANNA VUORELMA
Kirjoittaja on yliopistonlehtori Helsingin
yliopiston Eurooppa-tutkimuksen kes
kuksessa. Vuorelma toimii Politiikasta.fiverkkolehden päätoimittajana.

Suomenhevonen tutulla
uralla
Sari Savikko: Suomenhevonen.
Isänmaata rakentamassa ja
puolustamassa. Amanita 2017.
Topelius ylisti Maamme kirjassaan
suomalaista hevosta. Hän piti sitä
sinnikkäänä, luotettavana ja työ
teliäänä kumppanina arjen töissä.
Se tyytyi vähään ja sen ominaisuu
det muistuttivat suomalaista ko
timaata ja kansaa. Hyvin hoidet
tu hevonen oli ”verrattoman kallis
liittolainen”, mutta kiusattuna se
kykeni itsepäiseen vastarintaan
siinä missä isäntänsäkin. Vertaus
kuvillaan Topelius puki sanoik
si hevosen identiteettipoliittisen
merkityksen Suomen kansallises
sa historiassa.
Yksi topeliaanisen ajatte
lun tuotoksista oli suomenhevo
sen kantakirja, jonka autonomi
nen senaatti avasi vuonna 1907.
Määräyksellä perustettiin suoma
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laisille oma hevosrotu, suomen
hevonen, jonka puhdasrotuisuutta
jalostettiin ja valvottiin tämän re
kisterin avulla. Määräyksen ajoitus
ja sanamuodot kertovat kansallis
mielisistä motiiveista, joilla koros
tettiin kansakunnan erityisyyttä
ja puhdistettiin suomalaista verta
vieraista vaikutteista.
Itsenäisen Suomen alkuvuosi
kymmeninä hevonen oli välttämä
tön työjuhta ja liikenneväline. Pel
toa raivattiin, maata muokattiin ja
metsiä hakattiin kasvavan väes
tön ruokkimiseksi ja teollisuustuo
tannon tarpeisiin. Huomattava osa
liikenteestä ja tavarankuljetuksis
ta hoidettiin lihasvoimin köyhässä
sodan runtelemassa maassa, jon
ka koneellistuminen ja motorisoi
tuminen vasta käynnistyivät. He
vonen kuljetti tavaraa, postia ja
ihmisiä teillä, joista monet oli ra
kennettu kavioliikennettä varten.
Hyvä hevonen antoi elannon ja
korotti isäntänsä sosiaalista ase
maa. Työn ohella hevosilla ajet
tiin kilpaa, ja voittajia arvostettiin.
Toiminta institutionalisoitui, kun
ensimmäiset totoravit saatiin jär
jestettyä Pohjoissataman jäällä
Helsingissä vuonna 1928, pian he
vosvedonlyönnin laillistamisen jäl
keen. Parhaat juoksijat jättivät jäl
kensä hevoskantaan siitoksessa
ja taiteeseen muun muassa Anton
Ravander-Rauaksen veistoksissa.
Varsinkin pientiloilla hevonen oli
perheenjäsen, joka teki pitkää päi
vää pellolla ja metsässä rinta rin
nan muun talonväen kanssa.
Köyhän valtion puolustusky
ky oli 1930-luvulla hevosen varas
sa. Konfliktin uhatessa maan hevo
set laskettiin ja aikuiset työkykyiset
ruunat ja tammat määrättiin pal
velukseen sodan syttyessä. Hevo
senotto järjestettiin alueittain, ja
saman seudun miehet ja hevoset
palvelivat yhdessä mahdollisuuksi
en mukaan. Sodassa hevosella oli
kriittinen asema niin kaluston kul
jetuksessa, joukkojen huollossa,
tiedustelussa ja sissioperaatioissa
kuin väestön evakuoinnissakin.
Kengittäjät, eläinlääkärit ja he
vossairaaloiden ”konilotat” vaali
vat hevosten terveyttä ja hoitivat

niiden sairauksia ja vammoja ka
ruissa oloissa. Sodan arjessa he
vosen toimintakyvyn ratkaisi kui
tenkin tavallinen hevosmies, jonka
taidot ja kiinnostus näkyivät hevo
sen kunnossa. Taitavat, empaat
tiset ajurit säästivät ja huolsivat
hevosiaan aina tilaisuuden tul
len ja kirjoittivat niiden kuulumi
sista kotirintamalle. Sota kuitenkin
vei tuhansien hevosten hengen ja
traumatisoi monet hengissä sel
vinneistä.
Sotien jälkeen maan hevos
kanta saavutti huippunsa, miltei
409 000 yksilöä. Lähes kaikki oli
vat suomenhevosia. 1950-luvun
edetessä maan tuotantoraken
ne kuitenkin muuttui, tuotanto ja
liikenne koneellistuivat ja kansa
kaupungistui. Työhevosesta tuli
vanhanaikainen, tarpeeton ja kus
tannustehoton. Teuraaksi joutui
jopa pikkuvarsoja, ja muutamassa
vuosikymmenessä suomenhevos
ten määrä romahti. Pohjalukema
saavutettiin vuonna 1987, jolloin
jäljellä oli 14 100 suomenhevosta.
Suomenhevonen on monipuo
lisena yleisrotuna kuitenkin löy
tänyt uusia tehtäviä. Valtaosa
nykypäivän vajaasta 20 000 suo
menhevosesta on raviurheilijoita,
ja suomenratsuharrastus laajenee.
Uutta työtä on löytynyt myös te
rapian, elämysten tuotteistamisen
ja jonkin verran matkailun piiris
tä. Rotua on alettu arvostaa uudel
la tavalla myös biodiversiteetin ja
kansallisen omaleimaisuuden nä
kökulmista.
Uusin kehitys jää tietokirjaili
ja Sari Savikon kirjassa vähäisel
le käsittelylle. Sujuvassa tekstis
sä päähuomio on suomenhevosen
sota- sekä maa- ja metsätalous
historiassa, vaikka kirjalla kunni
oitetaan kansallisroduksi nimetyn
hevosen koko 110-vuotiasta tai
valta kantakirjan perustamises
ta itsenäistymisen juhlavuoteen.
Painotus havainnollistaa suomen
hevoseen nykyäänkin liittyvää
kansallisromantiikkaa ja sitä, mistä
aiheista on saatavilla eniten tutki
muksia ja muuta aineistoa.
Joitakin avauksia lukuun otta
matta suomenhevosen uusi talous
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