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1

Johdanto

Marshall McLuhan arveli 1970-luvulla, että kolmas maailmansota käydään “sissien informaatiosotana”, jossa armeijan ja siviilien välillä ei ole enää eroa
(McLuhan 1970: 66). Informaatioteknologian vauhdikkaan kehityksen seurauksena lausunto vaikuttaa yhä uskottavammalta. Toisaalta ajatus ilmenee esimerkiksi
“hybridisodankäynnin” käsitteessä, mutta kulttuurintutkimukselle oleellisempaa
on muutoksen toinen puoli. Tämä tarkoittaa kansalaisten kasvanutta roolia informaation ja disinformaation välisessä rajanvedossa. Perinteinen armeija muuttuu
häilyvämmäksi luonteeltaan ja muodoltaan, kun samalla siviileistä tulee merkittävämpiä tekijöitä tietoverkkojen sissitaisteluissa. Blogit, poliittiset keskustelualueet, Facebook-julkkikset, Twitter-akateemikot, skeptikkoyhteisöt, vaihtoehtomediat ja niiden teorioita kumoavat debunkerit käyvät kamppailua siitä, millaiseksi
sosiaalinen todellisuutemme rakentuu.
Tieto voi olla sekä ase että resurssi, eikä ole siksi yhdentekevää, kuka tietoa
hallitsee. 2000-luvun näkyvin institutionaalista totuutta vastaan taisteleva onlineaktivisti, Alex Jones, on nimennyt vastamediansa kuvaavasti InfoWarsiksi. Sen
etusivun otsikossa todetaan: “On käynnissä sota sinun mielestäsi!” (Infowars.com
2018.) Tähän sotaan myös Jones osallistuu.
Yhä useammalla on internetin ansiosta mahdollisuus vaikuttaa maailmankuvamme kehitykseen. Verkko on täynnä kilpailevia maailmanselityksiä, mikä johtaa keskenään vastakkaisten näkemysten törmäykseen. Jokainen joutuu punnitsemaan vakavasti lukemaansa ja kuulemaansa: sen totuuspohjaa, ideologisia taustoja ja yleistä uskottavuutta. Näen, että tiedonvälitystä on aina voitu käyttää, ja
myös on käytetty, väärin. 2010-luvun lopussa uutta on kuitenkin se, että huoli tästä on muuttunut entistä näkyvämmäksi ja sitä kautta arkiseksi. Mahdollisesti petollista informaatiota on ympärillämme paljon enemmän kuin ennen, ja asioiden
kyseenalaistaminen läpäisee yhteiskunnallisessa keskustelussa kaikki tasot. Ajatus
siitä, että yksilön kimppuun saatetaan koska vain hyökätä valheellista tietoa käyttäen, on sisäistetty ideologiaan katsomatta.
Virallisen historiankirjoituksen kiistäneet näkemykset ovat kuitenkin levinneet
ja vaikuttaneet ihmisiin jo kauan ennen internetiä. Moderni aikakausi, karkeasti
arvioiden Ranskan vallankumouksesta lähtien, on salaliittoteorioiden kukoistuksen aikaa (Byford 2015: 40–44). Poikkeavia näkemyksiä yhteiskunnasta esittävät
5

salaliittoteoreetikot kuvaavat maailman ja historian toisessa valossa: asiat eivät
ole niin kuin kansa kuvittelee niiden olevan. Todellinen tieto on harvojen hallussa,
kaikkia muita huijataan.
Yli 200 vuoden ajan – suurin piirtein siitä lähtien, kun Augustin Barruel kirjoitti teoksensa Mémoires pour servir à l'Histoire du Jacobinisme (1797) ja John
Robison Proofs of a Conspiracyn (1798) – ovat uskomukset ihmiskuntaa hallitsevista voimista levinneet sisällöltään moninaisina mutta muodoltaan tehokkaimmin
kirjallisesti (Byford 2015: 40–46). 1800-luvulla salaliittoteoriat saivat usein ympäri maailmaa antisemitistisen luonteen (Byford 2015: 47–49). 1900-luvulla kehitys kiihtyi vuosisadan alkupuolen natsipropagandan (Byford 2015: 55–56) sekä
amerikkalaisen millennialismin eli lopunaikojen lähestymistä painottavan uskonnollisuuden myötä (Barkun 2003: 16–18). Kyseessä olivat silti tällöinkin lähinnä
painetut kirjat ja pamfletit. Ne olivat rajoittuneempi tiedonvälityksen keino kuin
internet. Siellä lähes kuka tahansa voi olla tasa-arvoisesti sisällön tuottaja ja levittäjä ilman valta-asemaa tai rahallista sijoitusta (Coady 2012: 161–164).
Alan tutkijat eivät ole yksimielisiä siitä, voiko 2000-lukua pitää jonkinlaisena
salaliittoteorioiden kulta-aikana (ks. luku 3.2.5). Epäilen, ettei tähän ole mahdollista antaa mittauksiin perustuvaa vastausta. Tässä tutkielmassa käsiteltävä uskomus maailmansalaliiton olemassaolosta on epäilemättä vähemmistön näkemys,
vaikkakaan ei enää marginaalinen sellainen. Se on arkipäiväistynyt varsinkin populaarikulttuurin kautta, mutta ei edusta valtaväestön näkemystä asioista.
Silti lukuisat kirjoittajat ovat nähneet salaliittoteorioiden edustaman maailmankatsomuksen suurena uhkana niin sivistykselle kuin demokratiallekin. Järjestäytynyttä debunk-toimintaa harjoittavat lukuisat sivustot, joista mainittakoon RationalWiki (RationalWiki.org 2018). Salaliittoteorioita ovat lisäksi nuijineet
maanrakoon esimerkiksi Francis Wheen kirjassaan How Mumbo-Jumbo Conquered the World: A Short History of Modern Delusions (2005) sekä David Aaronovitch teoksessa Voodoo Histories: The Role of the Conspiracy Theory in Shaping Modern History (2009). On lähes rutiininomaista, että aina, kun ilmaantuu
uusi salaliittoteoria, sitä seuraa sarja asiantuntijoiden ja tieteentekijöiden lausuntoja, joissa eritellään, millä kaikilla tavoilla salaliittoteoreetikot ovat erehtyneet.
Tämä ei kuitenkaan vaikuta olleen kovin tehokasta. Salaliittoteoriat näkyvät ja
kuuluvat yhä yhteiskunnallisessa keskustelussa, täyttävät verkkouutisten kommenttiosiot ja vaikuttavat poliittisten toimijoiden ajatteluun ja puheisiin. Siinä tapauksessa niiden suosio ja teho perustuu mitä todennäköisimmin johonkin muu6

hun kuin vain tapahtumien yksiselitteisiin totuusarvoihin. Tämän seikan myös tieteellinen tutkimus esimerkiksi sosiologian ja psykologian saralla on havainnut.
Viime vuosina on niin ikään havahduttu katsomaan salaliittoteorioiden uskomuksellisia ja tarinankerronnallisia puolia – mutta ne on yhdistetty vasta pinnallisesti.
Ajatusmaailman muodostumisen syitä on kuitenkin syytä etsiä. Äärimmäinen
salaliittoteoreettinen maailmankuva, jonka piirteitä tutkielmassani käyn läpi, löytää usein tiensä myös maltillisempaan ajatteluun ja kielenkäyttöön. Se saa tällöin
vakavasti otettavia ilmenemismuotoja ollen jatkuvasti läsnä erityisesti salaliittoteoreettista retoriikkaa hyödyntävän Donald Trumpin presidenttikaudella: Yhdysvaltojen politiikan suuret linjat heijastuvat kaikkialle. Lisäksi on mielestäni selvää, että tätä edesauttava, nopea ja monipuolistunut tiedonvälitys on mahdollistanut salaliittoteoreettisten ajatusten leviämisen yhä laajemmalle, mikä on tehnyt
niistä näkyvän osan modernia länsimaista yhteiskuntaa. Erilaista logiikkaa noudattava tiedemaailma ei ole kyennyt kunnolla vastaamaan tähän haasteeseen.
Näin ollen salaliittoteoria on väline, jolla on vakiintunut asema osana informaatiosta käytävää kamppailua. Sillä on vaikutusvaltaa puolin ja toisin. Salaliittoteoria ei ole ikinä kaukana, kun asetumme puolustamaan tai kyseenalaistamaan
jotakin, mikä esitetään oikeana tietona, “totuutena”. Tällöin apuun tulee esimerkiksi folkloristiikka, joka tutkii kielenkäyttöä, kertomusperinteitä ja uskomusjärjestelmiä ottamatta kantaa niihin sisältyvien väitteiden todenperäisyyteen.

2

Lähtökohdat ja tutkimuskysymykset

Tutkimukseni perusta on pitkäaikaisessa kiinnostuksessani eri kulttuurien ja aikojen mytologioihin sekä niitä käsittelevään myyttitutkimukseen. Yhteiskunnallista
keskustelua seuratessani havahduin siihen, kuinka runsaasti yhtäläisyyksiä on
nähtävissä varhaisen myyttisen ajattelun ja 2000-luvulla kaikkialla läsnä olevien
salaliittoteorioiden välillä. Havaitsin, että nämä kaksi ilmiötä toteuttavat pitkälti
samoja tarkoituksia ja antavat merkityksiä samanlaisille olemassaolon kysymyksille. En kuitenkaan löytänyt lainkaan juuri tällä tavoin aihetta käsittelevää kirjallisuutta tai tieteellisiä tutkimuksia, mikä avasi mahdollisuuden uudelle, salaliittoteorioiden olemassaoloa osaltaan selittävälle lähestymistavalle (aiemmista samansuuntaisista tutkimuksista ks. luku 4.1.5).
Vastaan tutkielmassani ensin kysymykseen siitä, voiko nykyään, 2010-luvun
jälkipuoliskolla, esiintyviä salaliittoteorioita tarkastella moderneina myytteinä ja
7

siten samoin teoreettisin välinein kuin myyttejä. Tähän kysymykseen vastaan peilaamalla myyttitutkimuksen käsitteitä ja havaittuja myyttien ominaisuuksia salaliittoteorioiden tutkimuksen vastaaviin. Ensimmäisessä osassa tutkielmaa esittelen
molemmat aihepiirit käyttäen pohjana alojen tieteellisiä teorioita, jonka jälkeen
muotoilen käsitykseni siitä, millä tavoin myytti ja salaliittoteoria rinnastuvat – ja
millä tavalla eivät.
Tätä seuraten ja käsitteitä soveltaen kysyn tutkielman toisessa osassa, millaisia
myyttisiä diskursseja erästä tiettyä salaliittoteoreettista kokonaisuutta, Uutta maailmanjärjestystä, kuvaavissa suomalaisissa verkkokirjoituksissa on nähtävissä.
Millaisia myyttisiä toimijoita, juonikaavoja ja toistuvia elementtejä niihin sisältyy? Miten myyttiset mielikuvat rakentuvat? Näiden ominaisuuksien kautta on
mahdollista nähdä, millaiseksi “Uuden maailmanjärjestyksen” ajatuksesta kirjoittavien maailmankuva on muotoutunut ja mitä tällaiset myytit kertovat ihmisen
tarpeesta ymmärtää ympäröivää todellisuutta. Lopuksi pohdin kokonaiskuvan valossa, millä tavoin myyttitutkimus on hyödyllisempi väline salaliittoteorioiden
ymmärtämiseen kuin moni kriittisesti suhtautuva lähestymistapa.

3

Teoriatausta

3.1

Moderni

3.1.1 Modernin määritelmä
Esitettäessä, että nykyiset salaliittoteoriat ovat modernin aikakauden tuote, on ensin syytä määritellä, mitä moderni on. Useimmiten modernista puhuttaessa tarkoitetaan ajanjaksoa, tyyliä ja elämäntapaa, joka seurasi länsimaisessa yhteiskunnassa keskiaikaa (Anttonen 2005: 27). Tämän suurin piirtein renessanssin lopulta alkaneen ja Valistuksen aikana muotoutuneen ajanjakson kuluessa yhteiskunta, talousjärjestelmä, teknologia, tiede ja taide ovat kokeneet merkittäviä muutoksia,
jotka jatkuvat yhä. Modernina aikana painottuu rationaalisuuden arvostus, ja ihmisillä uskotaan olevan erityisen suuret mahdollisuudet vaikuttaa maailmaan sekä
toimia siellä vapaasti. Tämä maailma on taloudellisesti ja teollisesti mutkikas sekä
enimmäkseen kapitalistinen, demokraattinen ja kansallisvaltioista koostuva. Monitasoiset instituutiot muodostavat aiempaa dynaamisempia kokonaisuuksia.
(Anttonen 2005: 27–29; Giddens 1990: 61–63; Giddens & Pierson 1998: 94–95;
Gaonkar 2001: 1–2, 8–9.) Pertti Anttonen painottaa modernin ajallista suhteelli-
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suutta, sitä kuinka moderni merkitsee ja tekee eroa kaikkeen modernia edeltäneeseen. Moderni on muutosta, joka on kiihtyvää, ja modernisaation voi nähdä individualisaation ja erikoistumisen prosessina. (Anttonen 2005: 27–29, 35.) Historioitsija Reinhart Koselleck puhuu edistyksen käsitteen synnystä, ajan suuntautumisesta yhä enemmän kohti (tuntematonta) tulevaisuutta sekä ihmisen uudesta
suhteesta kokemukseen ja “odotusten horisonttiin” (Koselleck 1985: 22, 265–267;
Kotkavirta & Sironen 1989: 12).
Modernin kaikkien oleellisten ominaispiirteiden käsittely ei ole tämän tutkielman puitteissa mahdollista. Anthony Giddens on kuitenkin modernista ja sen
seurauksista kirjoittaessaan (Giddens 1990) hahmottanut kaksi piirrettä, jotka ovat
nähdäkseni arvokkaita salaliittoteorioiden tutkimisen kannalta.
3.1.2 Modernin globaalit ja abstraktit instituutiot
Ensimmäinen Giddensin määrittelemistä ominaisuuksista on modernin globaali
luonne. Globalisaatio on täten ennen kaikkea modernin aikakauden tuote. Suhde
paikallisen ja etäisen välillä on mutkistunut merkittävällä tavalla. Toisistaan
maantieteellisesti kaukaiset yhteisöt ovat jatkuvassa kanssakäymisessä, ja se, mitä
tapahtuu kansainvälisesti, muuttaa asioita paikallisella tasolla. Voimistuvan globalisaation seuraus on myös usein voimistuva paikallisuus, mikä ilmenee erityisesti
nationalismin muodossa. Kansallisvaltioiden vaikutusvalta vähenee ylikansallisten organisaatioiden ja valtioliittojen muodostumisen seurauksena, tai ainakin tästä ollaan huolestuneita. Kehityksen nähdään olevan kohti “yhtä maailmaa”, vaikka
sen toteutumisen tiellä onkin monia esteitä. (Giddens 1990: 63–67; Giddens &
Pierson 1998: 98–99.)
Toinen modernin seuraus on kasvanut riippuvuus abstrakteista järjestelmistä.
Ne ovat suuria kokonaisuuksia, joiden oleellinen osatekijä on erikoistuminen tiettyyn tietoon, mikä synnyttää kulloinkin kyseessä olevaan järjestelmään asiantuntijoita. Modernissa yhteiskunnassa yksilön on pakko luottaa useissa asiayhteyksissä
abstrakteihin järjestelmiin ja näiden tietoa eteenpäin välittäviin henkilöihin. Tiede
omine asiantuntijoineen on esimerkki tästä. (Giddens 1990: 83, 88–89; Giddens &
Pierson 1998: 110–114.) Yhteiskunta koostuu järjestelmistä, joiden erityisosaajia
kaikki kansalaiset eivät voi olla: näitä ovat muun muassa terveydenhuolto, elintarviketeollisuus, korkea teknologia ja joukkoliikenne. Arkipäiväisessä elämässä
kohtaakin väistämättä järjestelmiä, joiden toimivuuteen ja asiantuntijoiden rehellisyyteen jokaisen meistä on “pakko” uskoa. Tämä on osa sitä modernia mytologi9

aa, jonka moni nykyajan tiedeajattelun omaksunut ihminen on uskonnollisten selitysten sijaan sisäistänyt (Frog 2014: 68–69).
Modernin ajan ominaispiirteitä ovat siis toisaalta mutkikkaat globaalit verkostot, joissa asioilla voi olla merkittävä, jopa tuhoisa vaikutus suurenkin etäisyyden
päästä, ja toisaalta se, että yksilön on pakko luottaa asiantuntijajärjestelmiin, joiden toiminnan periaatteita hän ei välttämättä ymmärrä. Yhteiskunta on riskialtis,
mikä synnyttää pelkoa, ontologisen turvattomuuden tunteen. Erääksi keinoksi tätä
vastaan Giddens näkee radikaalin toiminnan, jonka tärkeimpiä välineitä ovat yhteiskunnalliset liikkeet. (Giddens 1990: 131, 136–137.)

3.2

Salaliittoteoriat

3.2.1 Salaliittoteorioiden ominaispiirteet
Salaliittoteorioihin pohjautuvaa ajattelua on pyritty 1900-luvun jälkipuoliskolta
lähtien selittämään erityisesti yhteiskuntatieteissä ja psykologiassa. Tulkinnoissa
on väistämättä vivahde-eroja. Termin “salaliittoteoria” määrittely eri kirjoittajilla
paljastaa sen moniulotteiset merkitykset.
Yksinkertaisimmillaan kyseessä on käsitys, jonka mukaan miltei kaikkien ilmiöiden ja tapahtumien taustalla on kätkettyä suunnitelmallisuutta, eikä näkyvä
todellisuutemme ole kuin harha (Byford 2015: 2). Tosiasiassa salainen ja kaikkivoipa yksilö tai ryhmä hallitsee poliittista ja sosiaalista järjestystämme (Fenster
2008: 1). Salaliittoteoriassa tämän suunnitelmallisen petoksen taustalla oleva vastustaja pitää etsiä ja paljastaa (Popper 2000: 400–402). On esitetty, että salaliittoteorian perimmäinen tarkoitus on täten määritellä ja selittää pahuus paikallistamalla se johonkin oman yhteisön ulkopuoliseen Toiseen (Barkun 2003: 2).
Michael Barkun on määritellyt kolme kriittistä salaliittoteoreettisen maailmankuvan piirrettä:
1) Mikään ei tapahdu sattumalta.
2) Mikään ei ole sitä miltä näyttää.
3) Kaikki yhdistyy kaikkeen. (Barkun 2003: 3–4.)
Historialla on tärkeä, perusteleva rooli salaliittoteoreettisessa ajattelussa. Richard
Hofstadterin mukaan salaliittoteoreetikko käsittää salaliiton koko historian tärkeimmäksi vaikuttavaksi voimaksi (the motive force). Lisäksi Hofstadter huomioi,
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että salaliittoteorian luonne on pohjimmiltaan apokalyptinen eli lopunaikojen läheisyyttä painottava. (Hofstadter 1965: 29–30.) Näin ollen se ei katso ainoastaan
menneisyyteen vaan myös tulevaan ennustaessaan vastustajan tavoitteita ja tekojen seurauksia.
Hofstadterilta on peräisin myös näkemys siitä, että salaliittoteoreettinen maailmankuva perustuu hyvän ja pahan jyrkkään vastakkainasetteluun (Hofstadter
1965: 29–32). Maailmankuvaa pidetäänkin selvästi dualistisena: maailmasta tulee
salaliittoteorian katsannossa taistelukenttä, jolla kompromissit ja neuvottelut ovat
mahdottomia (Byford 2015: 82–83). Salaliittoteoreetikon on kuitenkin löydettävä
selitys sille, miksi valtaosa ihmiskunnasta ei jaa tätä näkemystä tilanteesta, ja vakuuttavin sellainen on, että pahuuden voimat toimivat kätkeytyneinä (Barkun
2003: 3).
Geoffrey Cubittilla nämä huomiot tiivistyvät kolmeen salaliittoteorian ominaisuuteen: intentionaalisuuteen eli siihen, että asioilla on syy, joka on johdettavissa
inhimilliseen toimijaan; dualismiin, joka kertoo asioiden jyrkästä binäärisestä
erottelusta; sekä okkultismiin, joka painottaa, että on tehtävä ero asioiden ulkonäön ja niiden todellisen luonteen välille. (Cubitt 1989: 14–18.)
Koska vastustaja on yhtä aikaa kykenevä sekä valtavan mittakaavan toimintaan että itsensä lähes täydelliseen kätkemiseen, sen täytyy olla voimakas ja taitava (Hofstadter 1965: 31–32; Byford 2015: 79). Tämä johtaa osaltaan oletukseen,
että kyseinen yksilö tai ryhmä kuuluu yhteiskunnan eliittiin varallisuutensa ja vaikutusvaltansa vuoksi (Byford 2015: 76). Toinen rinnakkainen johtopäätös on se,
että tavalla tai toisella toimijalla on välineet ihmiskunnan hallintaan, liittyivät nämä sitten yliluonnollisiin menetelmiin, korkeaan teknologiaan tai valtamedian kaltaisten instituutioiden hallintaan (Byford 2015: 80–81). Koska esimerkiksi uutistoimistot eivät useinkaan tuo salaliittoteorioita esiin positiivisessa valossa, niihin
otetaan etäisyyttä ja niiden julistamat totuudet kielletään eräänlaisena itsesuojeluna. Valtamedian täytyy olla työkalu, jolla suurin osa ihmisistä on aivopesty.
(Barkun 2003: 7–8.) Näin salaliittoteoreetikko kääntyy pois instituutioista ja siirtyy ruohonjuuritason viestintään, ottaa kansalaisena yhteyttä suoraan kansaan.
Salaliittoteoreettisuuden tausta on kuitenkin kirjallisissa lähteissä, ja kirjallisuus on sille yhä olennaisen tärkeää. Aiempia teoreetikoita pidetään auktoriteetteina ja ristiviittauksia tehdään suurissa määrin. Näin muodostuu tiheitä verkostoja, joissa salaliittoteoreetikot päätyvät joskus viittaamaan muutaman mutkan kautta itseensä tai teokseen, joka on todistetusti fiktiivinen. Lähdeaineiston epäkelpoi11

suus on kuitenkin harvoin yhteisölle merkityksellistä. Ensisijaista on faktuaalisuuden sijaan se, että aineisto heijastaa näkemyksen mukaan todellista tilannetta.
Esimerkiksi Adolf Hitler hyödynsi tällä tavoin antisemitististä Siionin viisaiden
pöytäkirjat -dokumenttia todetessaan sen autenttisuuden pohjautuvan maailmasta
tehtyihin havaintoihin. (Jane & Fleming 2014: 57–60.)
3.2.2 Salaliittoteorioiden kategoriat
Michael Barkun on tehnyt hyödyllisen jaottelun kolmen eri mittakaavan salaliittoteorioihin. Tapahtumasalaliitot (event conspiracies) ovat ajallisesti rajattuja, salaliittolaisten käynnistämiä toimia, joilla on jokin selvä ratkaisu. Järjestelmäsalaliitot (systemic conspiracies) ovat pitkäaikaisia, laajamittaisia ja monia välivaiheita
vaativia operaatioita esimerkiksi instituution tai valtion haltuunotoksi. Ylisalaliitot
(superconspiracies) ovat monien järjestelmäsalaliittojen yhdistelmiä, joissa pienemmät suunnitelmat sisältyvät ja yhdistyvät suurempiin. Ylisalaliitoissa on mukana niin paljon toimijoita, etteivät kaikki välttämättä tiedä toistensa olemassaolosta tai omasta osallisuudestaan salaliittoon. (Barkun 2003: 6.)
Charlotte Ward ja David Voas ovat erottaneet neljä osin päällekkäistä ja kehittyvää suuntausta: 1) tiettyjen tapahtumien (kuten tapahtumasalaliittojen) spekulaatiot, 2) bio- ja geosalaliittojen teoriat (jotka käsittelevät jatkuvaa luonnon- ja ihmiskehon muokkausta), 3) yliluonnollisia piirteitä sisältävät salaliittoteoriat, joihin alakulttuurien parissa liitetään esimerkiksi ufologia, mielenhallinta ja psyykkiset voimat, sekä 4) äärioikeiston usko siihen, että on olemassa kaikkea historiaa
ohjaava varjo- tai maailmanhallitus, mikä rinnastuu barkunilaiseen superconspiracyyn. (Ward & Voas 2011: 106–107.) Tutkielmani käsittelee käytännössä Wardin ja Voasin suuntauksista neljättä, vaikka en pidäkään sitä yksiselitteisesti äärioikeistolaisena ilmiönä.
Osa tutkijoista karttaa tarkkoja määritelmiä. Esimerkiksi Peter Knightille kyse
on siitä, että salaliittoteoreettinen retoriikka on 2000-luvulle tultaessa muuttunut
osittain tunnistamattomaksi arkipäivän epäluuloisuudeksi. Sitä ei välttämättä kyetä edes artikuloimaan. Se on yritystä ymmärtää, mikä taho hallitsee asioita maailmassa, joka on yhä enenevissä määrin yhdistynyt ja yhteenkietoutunut. (Knight
2000: 11.) Täten olisi olemassa salaliittoteoreettisuutta, joka ylittää kategorioiden
rajat ja jota ei välttämättä esitetä narratiivin muodossa.
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3.2.3 Tieteellisen tutkimuksen historiaa ja suuntauksia
Varhaisin teos, johon yleensä viitataan salaliittoteoriatutkimusta kartoitettaessa,
on filosofi Karl Popperin The Open Society and Its Enemies vol. 2 vuodelta 19451.
Popper esittelee (ja kumoaa) “yhteiskunnan salaliittoteorian” käyttäen sitä lähinnä
vertauskuvana puhuttaessa yhteiskunnallisista riippuvuussuhteista, mutta muutamat hänen huomionsa ovat säilyneet. Popperin salaliittoteorian määrittelyssä yhteiskunnan kaikki tapahtumat nähdään inhimillisen suunnittelun tuloksena osana
maallistumisprosessia. Toisin sanoen kyse on jumalten roolin heikkenemisestä ja
ihmisten vaikutusvallan kasvusta. (Popper 2000: 400–402.)
Eräs ensimmäisistä varsinaisista pyrkimyksistä määritellä salaliittoteoreettista
ajattelua löytyy Richard Hofstadterin esseekokoelmasta The Paranoid Style in
American Politics (1964), jossa hän esittelee “vainoharhaisen tyylin” (paranoid
style) mallin. Hofstadterin havainnot ovat monilta osin tarkkoja ja merkittäviä nykyäänkin. Edellä esiteltyjen ominaisuuksien lisäksi Hofstadter kirjoittaa, että salaliittoteorioissa vihollinen kuvataan lähes kaikkivoipaisena ja täydellisen turmeltuneena toimijana. Hän huomioi myös salaliittoteorioissa merkittävään roolin nostetun “luopiohahmon” eli entisen vastustajan, joka sisäpiiritietonsa vuoksi on tärkeä
auktoriteetti. (Hofstadter 1965: 29–35.)
Hofstadter on kuitenkin saanut osakseen yhtä paljon arvostelua kuin ihailua.
Esseekokoelma on avoimen kriittinen Yhdysvaltain 1950-luvulla voimistunutta
uutta oikeistoa kohtaan, sillä Hofstadter näki sen välittömänä uhkana demokratialle. Tämä tulee ilmi erityisesti termistä, jolla hän hyökkää heitä vastaan: Hofstadter
myöntää, että paranoid style “on pejoratiivinen termi, ja sen on tarkoituskin olla”
(Hofstadter 1965: 5). Hän painottaa kyllä puhuvansa aikakauden tyylistä, jota voisi verrata taidesuuntaukseen, eikä kliinisestä paranoiasta, jota esiintyy psyykkisten
sairauksien yhteydessä (Hofstadter 1965: 4). Silti esseen suosio on vääjäämättä
johtanut siihen, että salaliittoteoreettinen ajattelu on patologisoitu tai esitetty suoraan merkkinä mielenhäiriöstä (Byford 2015: 122).
Mark Fenster puolestaan näkee, että Hofstadterin ajatukset salaliittoteorioista
demokratian sairautena, johon tarvitaan lääke, sivuuttavat niiden tärkeän yhteiskunnallisen funktion. Silloin kritiikki salaliittoteorioita kohtaan toimii vain vallitsevan järjestelmän eduksi. Jos Hofstadterin mallia noudatetaan johdonmukaisesti,

1

Coady (2012: 135) arvelee itse asiassa Popperin olleen termin conspiracy theory popularisoija ja myös ensimmäinen, joka käytti sitä negatiivisessa mielessä.

13

kaikki konsensuksen vastainen ajattelu on patologisoitavissa. (Fenster 2008: 37–
42.) Fensterin argumentti on, hänen itsensä tiivistämänä, että “salaliittoteorioiden
populismi ja kulttuuriset käytänteet viittaavat usein perusteltuun tyytymättömyyteen nykyistä institutionaalista demokratiaa ja valtiovaltaa kohtaan” (Fenster
2008: 281).
Peter Knight on kirjoittanut erityisesti salaliittoteorioiden suhteesta (populaari)kulttuuriin. Hänen mukaansa sekä salaliittoteorioihin viittaava viihde että varsinainen asioiden salassa pitämisen politiikka ovat yleistyneet Yhdysvalloissa niin,
että ne on sisäistetty “salaliittokulttuuriksi”. Asioiden normaalia järjestystä pidetään yhä enemmän salaisten voimien aikaansaannoksena. Kaiken kyseenalaistaminen on ajattelun lähtökohta. Knight näkee fiktiivisen viihteen ja tosimaailman
politiikan välillä palautesilmukoita: molemmat ruokkivat toisiaan ja synnyttävät
kulttuurin, jossa piiloagenda on ainoa kuviteltavissa oleva agenda. (Knight 2000:
3, 30.)
Sosiologian ja kulttuurintutkimuksen ohella salaliittoteoreettinen ajattelu on
herättänyt kiinnostusta psykologian ja kognitiotieteen puolella. Psykoanalyyttinen
tutkimus näkee salaliittoteorioiden heijastavan eräänlaista kollektiivista neuroosia,
jonka juuret ovat ympäröivässä kulttuurissa. Suuntaus on Jovan Byfordin mukaan
ongelmallinen erityisesti siksi, että ilmiö yleensä johdetaan tiettyihin kulttuurisiin
käytänteisiin, vaikka salaliittoteoreettista ajattelua on havaittu ympäri maailmaa
hyvin erilaisissa kulttuureissa. (Byford 2015: 126–128.)
Uudemmat psykologiset tutkimukset käsittelevät tendenssejä, joiden perusteella ihminen on herkempi omaksumaan salaliittoteoreettisia näkemyksiä. Näissä
tutkimuksissa salaliittoteoreettisuus korreloi esimerkiksi ainutlaatuisuuden kaipuun (Lantian, Muller, Nurra & Douglas 2017), narsismin (Cichocka,
Marchlewska & de Zavala 2016) sekä järjestelmän muutoksen pelon kanssa
(Federico, Williams & Vitriol 2018).
Wood, Douglas ja Sutton (2012: 772) puolestaan havaitsivat, että yksilöt voivat hyväksyä keskenäänkin ristiriitaiset salaliittoteoriat siksi, että niitä yhdistää
jokin “korkeamman tason uskomus”, mikä viittaa näiden tutkijoiden mielestä siihen, että salaliittoteoreettisuutta voi pitää “monologisena uskomusjärjestelmänä”
(monological belief system). Myös attribuutioteoria on hyödyllinen lähestymistapa. Sen avulla tutkitaan, millaisten tekijöiden aikaansaannokseksi yksilö jonkin
tietyn tapahtuman tulkitsee. Salaliittoteoreetikot attribuoivat tapahtumat merkittävästi useammin persoonallisille toimijoille (ihmisille ja ryhmille) kuin situationaa14

lisille muuttujille kuten sattumalle. Tämä on äärimmäinen muoto tunnetusta “attribuution peruserheestä”. Peruserheen mukaan varsinkin länsimaissa sisäisten tekijöiden tärkeys yliarvioidaan suhteessa ulkoisiin eli situationaalisiin tekijöihin.
Erityisesti itseen kohdistuvat tapahtumat nähdään helposti suunnitelmallisempina
kuin mitä ne ovat. (Byford 2015: 131–132.) Eräs hyvä, yleistajuinen katsaus salaliittoteorioiden psykologisiin lähtökohtiin on Rob Brothertonin tietoteos Suspicious Minds: Why We Believe Conspiracy Theories (2015).
Marxilaisen tutkimuksen saralla Fredric Jameson on kirjoittanut salaliittoteorioiden olevan postmodernille aikakaudelle tyypillistä “köyhän miehen kognitiivista kartoitusta”. Tällä hän tarkoittaa sitä, että salaliittoteoria on (epätoivoinen ja
epäonnistunut) pyrkimys kuvata jälkikapitalistisen yhteiskuntajärjestyksen logiikkaa. (Jameson 2000: 286.) Knight on samoilla linjoilla huomioidessaan, että ääriliikkeiden kieli ja tyyli ovat nyky-yhteiskunnassa monelle helpoimmin omaksuttava tyytymättömyyden ilmaisun keino (Knight 2000: 37). Näin ollen nykyinen
salaliittoteoreettisuus olisi erityisesti globaalin, kapitalistisen ja mutkikkuudessaan
pyörryttävän järjestelmän luomus: ajatus tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia
erityisesti yhteydessä Giddensin kuvaamiin modernin seurauksiin (ks. luku 3.1.2).
Jane ja Fleming vievät ajatuksen vielä pidemmälle. He esittävät, että Valistuksen
ajan vakiinnuttaman itsenäisen ajattelijan ihanteen ja asiantuntijatietoon nojaavan
modernin elämän yhteentörmäyksestä syntyy paradoksi. Ihmisten oletetaan olevan
sekä aktiivisia epäilijöitä ja tutkijoita että luottavan täysin asiantuntijajärjestelmiin
kuten tekniikkaan ja lääketieteeseen. (Jane & Fleming 2014: 71–79.)
3.2.4 Uuden maailmanjärjestyksen käsite
Tutkielmani keskiössä on käsitys Uudesta maailmanjärjestyksestä eli New World
Orderista, josta käytetään lyhennettä NWO (sekä suomeksi vastaavaa lyhennettä
UMJ). Uusi maailmanjärjestys on esimerkki Michael Barkunin superconspiracysta eli ylisalaliitosta, joka liittää ja asemoi useampia varhaisia ja rinnakkaisia salaliittoja osaksi hierarkista kokonaisuutta. Toisin sanoen Uutta maailmanjärjestystä
voi pitää yhteisössään laajalti hyväksyttynä, “yhdistävänä salaliittoteoriana” (unifying conspiracy theory). (Barkun 2003: 6, 39.)
Tämän jättimäisen salaliiton takana ovat usein joko saatanalliset voimat eli
Antikristus, joka on karismaattinen mutta petollinen johtaja (Barkun 2003: 40–
44), tai Illuminati, ikivanha salaseura (Barkun 2003: 45–51). Nykyään tämän roolin saavat myös niin sanotut liskoihmiset tai epämääräisesti pelkkä “eliitti”. Yh15

distäviä tekijöitä eri näkemysten välillä on kuitenkin enemmän kuin erottavia.
Uuden maailmanjärjestyksen ominaispiirteitä ovat miltei aina vastustajan organisaation lukemattomat alajaostot, diktatuurisen maailmanhallituksen perustaminen,
kehittyneen teknologian käyttö ihmiskunnan valvomiseksi ja alistamiseksi, mustat
helikopterit taivaalla, keskitysleirit toisinajattelijoiden vangitsemiseksi sekä salaliittolaisten keskeinen rooli kaikissa historian tapahtumissa (Barkun 2003: 39).
Michael Barkun painottaakin, että niin menneet kuin nykyiset tapahtumat
ymmärretään Uuden maailmanjärjestyksen teorioiden puitteissa voimakkaan mutta salaisen vastustajan aikaansaannokseksi (Barkun 2003: 39). Tästä syystä näen
Uuden maailmanjärjestyksen ennen kaikkea vahvasti ajallisena ajatusmallina: sen
puitteissa menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuus yhdistyvät tiukasti toisiinsa. Mennyttä käytetään pohjana, kaiken nykyisen ja tulevan mallina. Samalla tulevaisuus,
Uuden maailmanjärjestyksen päämäärä, antaa aiemmille tapahtumille tarkoituksen. Kehityksen taustalla on merkittävää suunnitelmallisuutta, Hofstadterin historian motive force (Hofstadter 1965: 29–30).
Huoli Uudesta maailmanjärjestyksestä on tullut entistä näkyvämmäksi 1900luvun viimeisinä vuosikymmeninä. Vaikeasti rajattavana ajatuksena se on ollut
olemassa jo pidempään, mutta vakiintuneeksi salaliittoteoreettisuuden käsitteeksi
Uusi maailmanjärjestys muodostui vasta presidentti George H. W. Bushin käyttäessä termiä puheessaan vuonna 1991 (Barkun 2003: 40). Tämän aikakauden
NWO-teoriat julkaistiin lähes yksinomaan kirjoina: tunnettuja Uuden maailmanjärjestyksen propagoijia olivat tällöin muun muassa radiojuontaja Texe Marrs, televisioevankelista Pat Robertson sekä kirjailija Milton William Cooper (Barkun
2003: 52–54, 59–62). 2000-luvulla teoriat ovat kuitenkin ennustettavasti siirtyneet
verkkoon YouTube-videoiden ja blogitekstien muodossa, eivätkä niiden tekijyyteen liittyvät seikat ole enää aivan yhtä selviä.
Barkunin mukaan NWO-uskomusten suosio johtuu kolmesta seikasta. Ensinnäkin teorialla on historiallisuutta, joka tekee siitä helposti perusteltavan ja perustavanlaatuisen. Toiseksi, Uusi maailmanjärjestys on näkymättömyytensä vuoksi
sitkeä, eli teorian vääräksi todistaminen on miltei mahdotonta. Kolmanneksi, kyseessä on pätevä keino yhdistää kansallinen ja kansainvälinen politiiikka. (Barkun
2003: 64.) NWO-käsitysten yleistymisen syitä on epäilemättä muitakin. Eräs
huomioimisen arvoinen on “vihollistyhjiö”, joka syntyi kommunismin pelossa
kasvaneiden amerikkalaisten keskuudessa Neuvostoliiton romahdettua. Suurvaltojen välinen kamppailu vaihtui jatkuvaan, vaikeasti määriteltävään ja kohdennetta16

vaan uhkaan, jossa “ystävä” ja “vihollinen” on hankala erottaa toisistaan. (Barkun
2003: 62–64; Knight 2000: 175.)
Globalisaation merkitystä ei ole syytä väheksyä. Se ilmenee Uudessa maailmanjärjestyksessä voimakkaita mielikuvia herättävien nimien taakse piiloutuvina
kansainvälisinä komissioina, ryhminä ja neuvostoina (Barkun 2003: 66–67). Uuden maailmanjärjestyksen toteutumisesta ovatkin vastuussa miltei aina monikansalliset organisaatiot kuten Yhdistyneet kansakunnat (Knight 2000: 37). Epäilen
tämän olevan osa jatkumoa, jonka lähtökohdat ovat jo varhaisissa salaliittoteoreettisissa kirjoituksissa. Niissä viholliseksi päätyivät usein rajoja ylittävät, monissa
maissa elävät ihmisryhmät, esimerkiksi juutalaiset, sekä laajalle levinneet liikkeet
kuten vapaamuurarit (Byford 2015: 47–49). Kaiken takana oleva vihollinen nähdään harvoin yksinomaan paikallisena toimijana.
Lisäksi arvelen, että teknologiset harppaukset 1900-luvun jälkipuoliskolla herättivät huolta ja ahdistusta, joka löysi tiensä ajan henkeen mukautuviin salaliittoteorioihin. Epäluuloisuus huipputeknologiaa kohtaan onkin jäänyt pysyväksi elementiksi uskomuksiin Uudesta maailmanjärjestyksestä. Näiden pelkojen ensimmäisiä ilmentymiä olivat 1970-luvulla paljastuneet CIA:n yritykset tutkia mielenhallintaa (Barkun 2003: 75) sekä huoli Brysselissä sijaitsevasta supertietokoneesta, joka kulki huhuissa nimellä “The Beast” Antikristukseen viitaten. Sen uskottiin
kykenevän seuraamaan jokaista maapallon asukasta viivakoodeja hyödyntäen.
(Pantšenko 2017: 78.)
3.2.5 Salaliittoteoriat ja internet
Useat tutkijat ovat esittäneet, että elämme salaliittoteorioiden kulta-aikaa. Eräät,
kuten Robert Alan Goldberg, painottavat, että usko salaliittoihin ei ole vain alakulttuurin uskomusjärjestelmä vaan tapa tai näkökulma, joka leviää marginaaleista valtavirran ajatteluun (Goldberg 2001: ix-xi). Samaa argumentoi Peter Knight
kirjoittaessaan 1960-luvulta asti voimistuneesta, sisäistetystä salaliittokulttuurista
(Knight 2000: 2–3). Timothy Melley yhdistää salaliittoteoriat individualismin
puolustamiseen, kun sosiaalisista ja teknologisista järjestelmistä on tehty vihollisia. Niinpä yksilöä arvossa pitävän liberalismin aikakaudella myös salaliittoteoriat
tulevat jatkuvasti suositummiksi. (Melley 2002: 61; Melley 2000.) Charlotte Ward
ja David Voas määrittelevät kasvavan conspiritualityn eli new age -henkisyyden
ja salaliittoteorioiden yhteenliittymän internetin vaikutuksesta syntyneeksi ilmiöksi (Ward & Voas 2011: 103–104). Lisäksi on huomioitava, että aikakaudellemme
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on tyypillistä salaliittoteorioiden kasvaminen tuottoisaksi bisnekseksi, “salaliittoteoriateollisuudeksi”, jolla on omat asiantuntijansa (Byford 2015: 7). David Icken
ja Alex Jonesin kaltaiset toisinajattelijat ovat tähtiä, ja Yhdysvaltain presidentin
Donald Trumpin suosio merkittävästi nyky-yhteiskunnan totuuksien kyseenalaistamisen ansiota.
Mielipidemittaukset tukevat tulkintaa epäluuloisuuden suosiosta. Noin 30–40
prosenttia USA:n kansalaisista uskoo, että syyskuun 11. päivän terrori-iskuihin
liittyi totuuden peittelyä, ja yli puolet on sitä mieltä, että hallitus ei kerro kaikkea,
mitä tietää UFOista. (Byford 2015: 6–7.) Yhdysvalloissa Public Policy Pollingin
kyselyssä vuonna 2013 noin 28 prosenttia kansalaisista uskoi Uuden maailmanjärjestyksen olemassaoloon (Jensen 2013), ja 68 prosenttia ilmoitti vuonna 2016, ettei pidä valtamediaa luotettavana lähteenä (Swift 2016). Salaliittoteorioiden retoriikka on hiipinyt samalla suurempiinkin toimijoihin: Fox News ja Russia Today
ovat esimerkkejä salaliittouskomuksia hyödyntävästä valtavirtauutisoinnista
(Byford 2015: 9).
Toisaalta Byford muistuttaa, että viimeisten kolmenkymmenen vuoden näkeminen salaliittoteorioiden kulta-aikana johtuu osin siitä, että valtamedia on kiinnittänyt asiaan huomiota vasta niin kauan. Historiallisia dokumentteja, joihin nykyisiä mielipidemittauksia verrata, ei oikeastaan löydy. Tiettyjä trendejä, kuten
skeptisyyttä sotimisen syistä, puolestaan on esiintynyt kansan keskuudessa jo
1900-luvun alussakin. Epäluulo juutalaisia kohtaan oli yleistä 1800-luvulla, ja ensimmäiset salaliittoja paljastavat merkkiteokset kirjoitettiin vielä aiemmin.
(Byford 2015: 38–40.)
Mitä tulee internetin ja salaliittoteorioiden suhteeseen, Emma A. Janen ja
Chris Flemingin näkemys on mielestäni realistinen. Heidän mukaansa internetiä ei
ole syytä esittää salaliittoteoreettisuuden voimakkaan kasvun päätekijänä, mutta
yhtä virheellistä on sen suuren roolin kiistäminen. Paras lähestymistapa on tiedostaa, että internetin ominaisuuksilla on todellinen vaikutus nykyajan viestintään ja
viestinnän ylläpitämiin sosiaalisiin suhteisiin. Salaliittoteorioiden leviämiseen internet vaikuttaa paljon, koska se on kaikille avoin, nopea tiedonvälityksen alusta,
jossa mielipiteen suosion kuvitellaan helposti kertovan myös sen uskottavuudesta.
(Jane & Fleming 2014: 59.)
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Salaliittoteoriat ovat joka tapauksessa näkyvämpiä kuin koskaan aiemmin ja
leviävät kaikkialle, sitä kiistää harva tutkija2. Politiikan kentällä on nähtävissä, että varsinkin populismi hyödyntää salaliittojen mahdollisuutta jatkuvasti. Jaan käsityksen siitä, että salaliittoteoria on pyrkimystä etsiä ja tunnistaa vallan ytimet ja
siten ymmärtää poliittista päätöksentekoa (Barkun 2003: 178; Fenster 2008: 153–
154), mutta on myös huomattava, ettei tämä maailmankuva ole välttämättä enää
tiukasti sidoksissa politiikkaan. Internet on tuonut erilaisia ryhmiä yhteen entistä
tehokkaammin. Eritoten ufologia ja new age -uskonnollisuus ovat kietoutuneet
tiukasti salaliittoajatteluun (Ward & Voas 2011: 108–111; Barkun 2003: 82).
Näillä elämänalueilla jotkut voivat kääntyä jopa kokonaan pois politiikasta. Samaan aikaan populaarikulttuuri on tehnyt salaliittoteorioiden symboliikasta niin
arkipäiväistä, ettei sitä aina edes havaitse (Knight 2000: 3). Täten salaliittoteoreettisuus on entistä enemmän maailmankatsomus, poliitikan ulkopuolelle leviävä
kaiken kattava uskomusten järjestelmä.

3.3

Myytit

3.3.1 Myyttien määrittelystä
Myyttien ja mytologisen ajattelun tutkimuksella on pitkä historia. Tämän tutkielman puitteissa eri suuntauksia ja määritelmiä ei ole mahdollista käydä läpi kuin
pintapuolisesti. Yksinkertaisimmillaan myytti voi olla vain kertomus (Kirk 1984:
56), mutta tämä ei vielä paljasta mitään sen erityisyydestä, jota voi lähestyä monin
tavoin. Erilaiset myyttiteoriat pikemminkin täydentävät toisiaan kuin asettuvat
jyrkästi vastakkain, sillä myytit ovat moniulotteisia ja siten perustellusti useista
näkökulmista tutkittavissa (Honko 1984: 46). Lauri Honko on esitellyt kaksitoista
tieteellistä lähestymistapaa myyttiin, mikä heijastaa aihepiirin rikkautta. Kyseessä
voi olla näkökulmasta riippuen kognitiivisten kategorioiden lähde, symbolisen ilmaisun muoto, alitajuisen projektio, elämään sopeutumista helpottava maailmankuva, käyttäytymisohje, sosiaalisten instituutioiden laillistaja, sosiaalisen relevanssin merkitsijä, kulttuurin ja sosiaalisen rakenteen peili, historiallisen tilanteen
seuraus, keino uskonnolliseen viestintään, genre tai struktuurin välittäjä. (Honko
1984: 47–48; Siikala 2014: 51–52.)

2

Coady (2012: 111–113) argumentoi, että nykyään salaliittoteorioita on huomattavasti
vähemmän kuin ennen mutta ei perustele tätä juuri lainkaan, eikä hänen määritelmänsä
termille ylipäätään vakuuta minua.
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Näiden teorioiden arvioinnin sijaan on mielestäni oleellisempaa huomioida ne
muutamat näkökulmat, joista myyttiä ei ole mielekästä lähestyä. Ensinnäkin popularisoitu käsitys myytistä epätotena, “primitiivisenä” uskomuksena (Doty 2000:
13–14, 92–95) on virheellinen ja jopa haitallinen tapa ymmärtää näitä monitasoisia välineitä, joilla maailmaa ja ihmisen roolia siinä tulkitaan. Kuten Frog toteaa,
myytin käsitettä käytetään nykyään usein puhuttaessa uskomuksesta, joka halutaan korjata oikeaksi. Tämä uhkaa tehdä termistä subjektiivisen ja siten analyysivälineeksi sopimattoman. (Frog 2014: 61.)
Uskon, että varsinkin varhaisen myyttitutkimuksen tapa nähdä myytit yksiselitteisesti jumaltaruina tai alkuaikojen perustavanlaatuisina kuvauksina jää niinikään vaillinaiseksi. “Perustavanlaatuisuus” on syytä ymmärtää pikemminkin
kulttuurisesti tärkeiden arvojen, tapojen ja instituutioiden jatkumoksi kuin mahdollisimman kaukaa menneisyydestä löytyväksi luomiskertomukseksi (Doty
2000: 58–59). Myytti kertoo ylipäätään voimista maailman takana ja sen järjestyksen alkupisteistä (Siikala 2014: 53). Lauri Honko näkee “kosmogonisen” voivan käsittää luomiskertomusten ohella ylipäätään kaikki kertomukset, jotka selittävät “kuinka aikakautemme alkoi, kuinka päämäärämme määrittyivät, kuinka pyhimmät arvomme kodifioitiin”: näin modernitkin tapahtumat ovat tietyllä tavalla
strukturoituna myyttisiä (Honko 1984: 50–51).
Tulkitsen myyttejä samoista lähtökohdista kuin William Doty määritellessäni
ne arvojen muodostamia rakenteita ilmaiseviksi, intuitiivista ja kokemuksellista
tietoa välittäviksi merkitysjärjestelmiksi (Doty 2000: 103–104). Myytit ovat kestäviä mutta jatkuvasti muuttuvassa, dynaamisessa suhteessa sosiaaliseen kontekstiinsa eli ympäröivään yhteiskuntaan (Doty 2000: 137–140). Sitä ne palvelevat
funktionaalisesti monin tavoin: performatiivisesti, heuristisesti, ongelmiakohtia
purkaen, symbolisena artikulaationa tai vallitsevan järjestyksen vahvistajana
(Doty 2000: 135–137).
Myytin määrittely “maailmanselitykseksi” ei ole mitenkään virheellinen lähtökohta: myytti kertoo metafyysisten, kosmologisten ja psykologisten maailmankäsitystemme lisäksi yhteiskuntamme sosiaalisesta järjestyksestä (Doty 2000:
141–144). Se selittää, miksi asiat eri elämänaloilla ovat niin kuin ne ovat. Myytit
ovat samalla kuitenkin monimuotoisia ja toteuttavat muitakin tarkoituksia. Ne
ovat tulkinnanvaraista, metaforista kieltä olemassaolosta ja sen ongelmista. Ne eivät välttämättä kiinnity esimerkiksi uskonnollisiin järjestelmiin tai tarjoa yksiselitteisiä vastauksia esitettyihin kysymyksiin. (Siikala 2014: 53.)
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Myyteillä on samoin oma logiikkansa, jota ei voi nähdä sisäisesti koherenttina, yhtenäisenä narratiivina ajautumatta ongelmiin: osa kulttuurisista merkityksistä jää tällöin pimentoon (Frog 2014: 61). Tämän vuoksi kunkin kulttuurin myyttejä on syytä lähteä tutkimaan korpuksina, genrerajoja ylittävinä kokonaisuuksina,
ei vain keskenään ristiriitaisina yhden genren teksteinä (Siikala 2014: 60).
3.3.2 Myyttikorpukset
Yhden aihepiirin tai kulttuurin myyttien voi nähdä muodostavan myyttikorpuksia,
jotka ovat Dotyn mukaan mutkikkaita verkostoja kulttuurisesti tärkeitä, kuvitteellisia (imaginal) kertomuksia. Näissä kertomuksissa on tärkeää vertauskuvallinen
ja symbolinen esitystapa, havainnollistava kuvallisuus, emotionaalisuus ja osallistavuus. Niiden kautta ihmiset saavat selityksen koettuun todellisuuteen ja ihmiskunnan osaan siinä. Dotyn määritelmä sisältää myös huomion, että nämä kokonaisuudet saattavat ilmaista kulttuurinsa poliittisia ja moraalisia arvoja sekä tarjota
keinoja tulkita yksittäisiä kokemuksia universaalista näkökulmasta. (Doty 2000:
33–34; Siikala 2014: 60–61.)
Oleellista myyttikorpuksen käsitteessä tutkielmani kannalta on se, että korpus
voi sisältää yllä mainitut piirteet olematta kuitenkaan kertomustensa tasolla koherentti tai ikuisesti muuttumaton. Yksittäiset myytit eivät riitä tietyn myyttisen ajattelun tarkkaan hahmottamiseen, eikä jonkinlaista “puhdasta alkumuotoa” ole
useinkaan mahdollista löytää. Ajassa muotoutuva korpus on siis keskenään ristiriitaisten mutta samoja elementtejä sisältävien myyttien verkosto, jonka voi nähdä
eheänä kokonaisuutena. Sen avulla saa käsityksen tietystä muuttuvasta ja rajoiltaan häilyvästä maailmankuvasta. Tämän maailmankuvan eri puolia eri tekstit valottavat. (Doty 2000: 34–37.)
3.3.3 Myyttiset diskurssit ja myyttisyys
Myyttisiä diskursseja tutkittaessa pyritään tunnistamaan metaforia ja symboleja,
joita ihmiset myyttien yhteydessä käyttävät (Frog 2014: 62). Ne ovat toistuvasti
esitettyjä ja tässä prosessissa muuttuvia tapoja hahmottaa kulttuurille tärkeitä ajatuksia, ja samalla ne tarjoavat vaihtuvia ja kilpailevia näkökulmia. Pitkäikäiset ja
säilyvät “perusmerkitykset” saavat uusia muotoja kulttuurista, yhteisöstä ja yksilöstä riippuen. Myyttinen ilmaisu on näin ollen, Anna-Leena Siikalaa lainaten,
kuin kaleidoskooppi, jonka kuvat ovat jatkuvasti liikkeessä iäkkäiden symbolien
voimasta ammentaen. Myyttien tarkastelu eri genreissä myyttisyyden tuntomerk21

kejä kantavien diskurssien kautta on vaihtoehto tiukalle genrejaottelulle. Tällöin
on oleellista kiinnittää huomiota myyttien intertekstuaalisuuteen eli tekstien välisiin suhteisiin. Siikala näkee myyttisiä diskursseja sisältävinä genreinä toiset folkloristiset perinnelajit kuten loitsut ja sadut sekä tulkinnanvaraisesti myös historialliset kertomukset. (Siikala 2014: 59, 64–65; Frog 2014: 61–63.)
Näen, että myyttisiä diskursseja on löydettävissä myös moderneista tekstilajeista. Mytologisaation kohteet ovat vain usein erilaisia kuin esimodernina aikana
(ks. Frog 2014: 68–69). Tutkimukseni lähtökohdat ovat siten samat kuin varsinkin
ranskalaisella semiootikolla Roland Barthes’lla, joka kirjoitti esseitä oman aikansa
myyttisiä piirteitä saavista ilmiöistä (Barthes 1972).
Vaikka myytit ovat lähtökohtaisesti kertomuksia, niiden elementit voivat siirtyä myös muuhun kielenkäyttöön. Mielestäni on siten hyödyllistä tehdä Dotyn tapaan erotus myyttisen tarinan tai kaavan (mythic story or thematic pattern) ja jonkin ilmiön myyttisyyden (mythicity) välille. Jälkimmäinen viittaa siihen, että myytin vaikutuksesta havaitulle todellisuudelle annetaan tiettyjä merkityksiä ilman,
että ne muotoillaan varsinaisesti myyttiseksi narratiiviksi. (Doty 2000: 15.)
Eräs tärkeä myyttisten diskurssien sisältämien symbolien ominaisuus on niiden mahdollistama tehokas kommunikaatio. Myyttiset juonikaavat, hahmot ja nimet välittävät saman kulttuurin jäsenelle niin paljon merkityksiä, että sellaisen
mainitseminen riittää luomaan välittömiä assosiaatioita monitasoisiin kokonaisuuksiin. Näin ne ovat viestinnän näkökulmasta rikkaita paketteja, joilla maailmaa
kuvataan ainakin joistakin yhteisesti hyväksytyistä lähtökohdista. Sitä kautta niillä
on myös auktoriteettia. Samalla ne joutuvat kiistojen kohteeksi.(Edmonds 2004:
12–13; Frog 2014: 63, 71.)
3.3.4 Symbolien matriisi ja myteemit
Frogin mukaan myyttisten diskurssien rakennuspalikat, symbolit, luovat yhdessä
semioottisen “symbolien matriisin”. Tällöin voidaan puhua myyttisistä mielikuvista substantiiveina ja motiiveista verbeinä. Merkityksiä saavat mielikuvat vaikuttavat ja toimivat suhteessa toisiinsa, minkä kautta motiiveista muodostuu pitkiäkin narratiiveja. Symbolit ja motiivit voivat olla joko keskitettyjä tai hajautettuja, mikä tarkoittaa, että ne joko viittaavat aina yhteen tiettyyn toimijaan tai tapahtumaan (“erisnimi”), tai sitten ne voivat saada useita erilaisia ilmenemismuotoja
(“yleisnimi”). Symboleista ja niiden suhteista syntyy rikas mutta todennäköisesti
epäjohdonmukainen kokonaisuus. (Frog 2014: 63–64.)
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Myyttikorpuksen eri teksteistä löytyvä jaettu elementti on nimetty strukturalistisen suuntauksen piirissä myteemiksi. Myteemi saa nimensä siitä, että se on, kielitieteen foneemin tapaan, pienin analysoitavissa oleva, merkityseron tekevä yksikkö. Tärkeää on myös, että se löytyy useammasta kuin yhdestä myytistä.
(Siikala 2014: 63.) Kyse ei ole ainoastaan siitä, onko myteemi läsnä- vai poissaoleva tietyssä tekstissä, vaan olemassa olevien myteemien loogisista, keskinäisistä
suhteista korpuksessa – esimerkiksi siitä, millaiset myteemit esiintyvät milloinkin
yhdessä. Voidaan kysyä, mikä on näiden syntagmaattinen (saman myytin sisällä
havaittava) suhde toisiinsa ja mikä taas paradigmaattinen (eri myyteissä ja eri aikoina varioiva). (Doty 2000: 280–281; Siikala 2014: 61.) Yksinkertaistaen voisi
sanoa, että yksittäistä myyttitekstiä tarkastellessa kiinnitetään huomio syntagmaattiseen suhteeseen, siis myteemien keskinäiseen järjestykseen eli siihen, mikä myteemi on minkäkin rinnalla muodostamassa tekstiä. Tutkittaessa laajempaa korpusta kyetään puolestaan havaitsemaan myteemien paradigmaattisia suhteita: mitkä ovat aina läsnä, ja miten ne muuttuvat aikojen ja kulttuurien muutoksessa.
(Doty 2000: 280–281.) Molempien akselien pitäminen mielessä myteemien suhteuttamisessa on Anna-Leena Siikalan mielestä oleellista (Siikala 2014: 61).
Korpusten sisällä myteemit, myyttistä tehoaan menettäen, voivat löytää tiensä
“toisen asteen sovelluksina” mitä erilaisimpiin genreihin, kuten historiallisiin kertomuksiin, ennustuksiin ja puhtaasti fiktiivisiksi tiedettyihin satuihin. (Doty 2000:
33–34; Siikala 2014: 60.) Tämä on niiden uusiokäyttöä, joka voi jatkua pitkälle
nykypäivään, kirjallisuuteen, elokuviin ja tietokonepeleihin (ks. Doty 2000: 228–
265).
3.3.5 Kontekstit ja intertekstuaalisuus
Pitkäikäiset ja monien kertojien kautta toteutuvat myyttiset tekstit ovat moniäänisiä ja vaihtelevin tavoin käsitettyjä. Eri yhteyksissä ne saavat toisistaan poikkeavia merkityksiä. Näin ollen tutkijalta vaaditaan sekä tekstejä ympäröivän todellisuuden että tekstien välisten suhteiden ymmärtämistä. Tämä tarkoittaa kontekstin ja intertekstuaalisuuden huomioimista. Myyttejä ja uskomusperinteitä tulkitaan usein folkloristiikassa intertekstuaalisesta näkökulmasta suhteuttaen niitä
ympäröiviin ja yhteisiä aineksia sisältäviin teksteihin. Viittaukset toisiin teksteihin
voivat olla itsestäänselviä tai vain mahdollisia, ja tekstit saattavat myös kilpailla
keskenään. Kun ne tällöin rinnastetaan, huomataan, että näkemykset ovat ristiriidassa keskenään. (Koski 2011: 40–43.)
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3.3.6 Myyttien totuudellisuus
Myyttien kuvaamat tapahtumat ovat usein mielikuvituksellisia ja rationaalisten
näkökantojen mukaan “epäuskottavia”. Nykyisen käsitteen juuretkin ovat romantiikan ajan käytänteessä kuvata vieraiden kulttuurien uskomukset eurooppalaisten
tieteellisen maailmankuvan vastakohdaksi (Frog 2014: 60–61). Myytti on kuitenkin oman alansa tutkimuksessa jo pitkään erotettu täysin fiktiivisenä ja viihteellisenä pidetystä kansansadusta (esimerkiksi Bascom 1984: 8–9).
Muun muassa William Dotylle myyttisten kertomusten imaginalisuus tai kuvitteellisuus ei viittaa siihen, että myytit olisivat tietoisesti valheellisia tai keksittyjä. Pikemminkin ne ovat esittäjälleen “kokemuksellisesti tosia”, yleensä totena
pidettyjä, vähintäänkin heijastuksia eletystä maailmasta. Toisin sanoen ne ovat
kielellisesti rakennettuja keinoja tunnistaa ympäristössä esiintyviä todellisia merkityksiä. (Doty 2000: 39–42.)
Näin ollen ei ole ensinnäkään kriittistä selvittää sitä, uskovatko jonkin kulttuurin edustajat myyttiinsä kirjaimellisesti tapahtuneena asiana, vaan pikemminkin,
uskovatko he tuon kuvatun tapahtuman heijastavan todellisuutta ansiokkaasti.
Maailmanselityksenä myytissä ei ole mitenkään itsestäänselvästi kyse eksaktista
lausunnosta. Myytin voi nähdä myös mielikuvituksellisena viitekehyksenä, joka
auttaa mutkikkaiden kokonaisuuksien ymmärtämisessä. (Frog 2014: 65.)
Samasta syystä voi pitää toissijaisena sitäkin, kuinka faktuaalinen tai tieteellisesti mahdollinen jokin myyttinen tapahtuma on, eikä tämän selvittäminen ole
tutkijalle oleellinen päämäärä. Myytin voi nähdä ajattelun ja ymmärtämisen välineenä ja todellisuuden mallina. Myytit eivät tällöin ole osa vain menneisyyttä,
“epärationaalisia” aikoja tai “kehittymättömämpien” kansojen ajattelua, vaan jatkuvasti läsnä myös modernissa yhteiskunnassa, jota usein virheellisesti kutsutaan
myytittömäksi3. Tällainen myytin määrittely “mielen työkaluksi” on tosin melko
lavea, eikä näkökulma tarjoa juurikaan välineitä, joilla erottaa eri aikakausien ja
asiayhteyksien myytit toisistaan. Tällöin symbolien matriisi keskitettyine ja hajautettuine symboleineen on avuksi. (Frog 2014: 62–63.)

3

Kiinnostava esimerkki myytittömyyden myytin kritiikistä sekä myyttitutkimuksen
soveltamisesta pohjoisamerikkalaiseen populaarikulttuuriin on Robert Jewettin ja John
Shelton Lawrencen teos The American Monomyth (1988).
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4

Salaliittoteoriat moderneina myytteinä

4.1

Salaliittoteorioiden myyttisyys

Edellä kuvasin salaliittoteorioiden ja myyttien tutkimusta sekä niiden keskeisiä
teoreettisia huomioita. Tässä luvussa rinnastan ilmiöt osoittaakseni, millä tavoin
salaliittoteoriat vertautuvat myytteihin. Luvun lopussa esittelen samansuuntaisia
aiempia tutkimuksia sekä muutamia eroavaisuuksia, jotka rajaavat rinnastusta.
4.1.1 Epätodellisuus, kuvitteellisuus, kertomuksellisuus
Ensimmäiseksi on huomattava, että yleinen suhtautuminen myytteihin ja salaliittoteorioihin on hyvin samansuuntaista. Molemmat nähdään julkisessa keskustelussa ja usein myös akateemisessa maailmassa “epätotena”, tieteellisen tiedon vastakohtana – toisin sanoen asioista vähemmän ymmärtävien käsityksinä, jotka voi
kumota rationaalisilla argumenteilla. Tieteen ja politiikan kentillä “salaliittoteoria” asemoidaan vaaralliseksi vastakohdaksi järjelle (Jane & Fleming 2014: 9–11).
Samoin myyttiä käytettiin “irrationaalisiin asioihin uskovien” alkuperäiskansojen
väheksymiseen ja eksotisointiin modernin ajan alussa. Puhekielessä asioita arvotetaan tällä tavoin nykyäänkin. (Frog 2014: 60–61.)
Useat tutkijat ovat kuitenkin painottaneet sitä, kuinka myytti on nähtävissä pikemminkin pyrkimyksenä kuvata tietyillä latautuneilla, merkityksellisillä käsitteillä kokonaisuuksia, jotka ovat liian mutkikkaita muuten selitettäviksi. Esimerkiksi yhteisön sosiaalinen järjestys on tällainen kokonaisuus. Vastaavaa on mielestäni havaittavissa myös salaliittoteoreettisen kuvaston suhteen, ja seuraavat
kappaleet tarkentavat tätä ajatusta.
Myyttisyys perustuu väkeviin ja säilyviin mielikuviin. Esimerkiksi Väinämöinen symbolina on voimakas ja selkeä samaan tapaan kuin Illuminati salaliittoteorioiden puolella. Kumpikin herättää sovellettaessa välittömästi runsaasti assosiaatioita (Edmonds 2004: 12–13). Symboleista syntyy monipuolisia, emotionaalisesta
vaikutuksen tekeviä mielikuvia, joten ne ovat käyttökelpoisia viestinnän välineitä
samat kulttuuriset merkitykset tunteville. Tällaisia vahvoja symboleita sisältävällä
kielellään myytti tekee vaikeasti kartoitettavaa maailmaa käsitettävämmäksi, mikä
on myös ymmärretty salaliittoteorioiden ominaisuudeksi. (Doty 2000: 49–51, 55–
56, 61–63; Frog 2014: 62; Knight 2000: 11; Jameson 2000: 286.)
Salaliittoteoreettinen uhka on usein vaikeasti kohdennettava, kaikkialla läsnä.
Tästä syystä salaliittoteorioiden vääriksikin todistetut väitteet ja fiktiiviset lähteet
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eivät ole välttämättä lainkaan väärinymmärryksiä tai valehtelua (Jane & Fleming
2014: 54–58). Ne voivat olla, kuten Doty myyteistä toteaa, kertojilleen “kokemuksellisesti tosia” (Doty 2000: 40). Salaliiton olemassaolo on salaliittoteoreetikoille itsestään selvää – salaliittoteoria on vain pyrkimystä ilmaista se kertomuksen muodossa, ympäristöä ja yhteiskunnallisia ilmiöitä hyödyntäen. Kuvailuun
käytetään tällöin edellä mainittuja voimakkaita symboleja, esimerkiksi mustia helikoptereita tai monikansallisia organisaatioita, jotka kätkeytyvät pahaenteisten
lyhenteiden taa (Barkun 2003: 39).
Käsitys maailmasta on esitettävä niin myyttisesti kuin salaliittoteoreettisestikin narratiivin muodossa (Doty 2000: 42–43; Byford 2015: 4–5). Tämä narratiivi
asettaa merkittävät tapahtumat järjestykseen, se antaa “nimet mahdolliselle” (Doty
2000: 42–43). Asioiden selitystä ja yhteiskunnan nykyisen järjestyksen syytä etsitään yleensä kaukaa menneisyydestä: tapahtumien pitkät juuret antavat salaliittoteorialle enemmän painoarvoa ja tekevät salaliitosta suuremman uhan. Näin siitä
tulee perustavanlaatuinen, historian tärkein vaikuttava voima (Doty 2000: 58–59;
Hofstadter 1965: 29–30.) Käsiteltävä ilmiö kohotetaan arkisen yläpuolelle kertomalla siitä.
Vaikka salaliittoteoria pyrkii esittämään yhtenäisen kertomuksen, se kykenee
harvoin saavuttamaan tavoitettaan. Nähdäkseni salaliittoteoreettisen yhteisön sisällä tunnettujen symbolien hallinnasta käydään kamppailua. Niinpä se, kenellä on
auktoriteetti tiettyyn kertomukseen, on kiistelyn aihe sekä myyttien että salaliittoteorioiden tapauksessa. Usein jää huomioimatta, että salaliittoteoreetikot pyrkivät
omilla versioillaan kumoamaan virallisen totuuden lisäksi myös kilpailevien salaliittoteoreetikkojen näkemykset, mikä johtaa kiistoihin ja toisten tulkintoja haastaviin kerrontoihin yhteisön sisällä. Tässä kerronnassa myös onnistuneella performanssilla on iso merkitys. Narratiivi käy kuitenkin jatkuvasti läpi uudelleentulkintaa, ja se muuttaa muotoaan. Tätä puolta kertomusperinteestä käsitellään
folkloristiikan puolella jatkuvasti, salaliittoteorioiden suhteen niihin on kiinnittänyt huomiota lähinnä Fenster (Fenster 2008: 158–163).
Salaliittoteoreettisessa yhteisössä yksilöt siis haastavat toisiaan näkyvillä ja
näkymättömillä tavoilla. Samalla salaliittoteoriat nojaavat paradoksaalisesti yhteyksiin toistensa välillä, lukuisiin lähdeviittauksiin sekä aiempien kirjoittajien ja
dokumenttien auktoriteettiin vetoamiseen. Erilaisten viittausten ja yhteyksien verkosto voi vaikuttaa auttamattoman sekavalta ja epäkoherentilta.
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4.1.2 Salaliittoteorioiden korpukset, symbolit ja myteemit
Sekavuus on ymmärrettävämpää ja moniulotteisemmin analysoitavissa, jos ajatellaan, että tietyn aiheen ympärille kehittyneet salaliittoteoriat muodostavat oman
korpuksensa. Korpus koostuu yksittäisiin myyttisiin kertomuksiin vertautuvista
kuvauksista, joissa salaliittolaisten vaihtuvia juonia käsitellään. Nämä juonet ovat
alun ja lopun sisältäviä, historiassa todennäköisesti toistuvia tapahtumasarjoja.
Korpus ei rajoitu selkeästi yhden tekstilajin teksteihin vaan ylittää genrerajat. Sen
sisällä eri tekstit lähestyvät aihetta eri näkökulmista, varioivat kirjoittajalta toiselle, muuttuvat ajan kanssa ja ajautuvat ristiriitoihin. Ajatusmaailma on reunoiltaan
häilyvä ja usein sisäisesti epäkoherentti, kuten on jo havaittu mytologioiden kohdalla. (Doty 2000: 33–37; Siikala 2014: 60–61; Frog 2014: 61.)
Epäselvyys ja epäjohdonmukaisuus ei johda käsitysten kumoutumiseen, sillä
julkituodun skenaarion oletetaan ainakin heijastavan totuutta. Salaliiton kuvauksen yksityiskohdat eivät ole siis kirjaimellisesti totta jokaiselle. Tärkeämpää on,
että spekulaatio on onnistunut kuva siitä, miten yhteiskunta on asettunut (Jane &
Fleming 2014: 54–58). Näin esimerkiksi Uuden maailmanjärjestyksen voi nähdä
eräänä mielikuvituksellisena viitekehyksenä (vrt. Frog 2014: 65). Tämä mytologia
on samalla Barkunin ylisalaliitto, jonka sisällä toteutuu useita irrallisiin myyttisiin
kertomuksiin rinnastuvia tapahtuma- ja järjestelmäsalaliittoja (Barkun 2003: 6).
Wood kollegoineen esittää, että ristiriitaan asettuvien yksityiskohtien hyväksyminen on ymmärrettävää, jos salaliittoteoreettisuutta ajatellaan monologisena
uskomusjärjestelmänä (monological belief system). Tällöin tärkeintä on se, että
keskenään vastakkaisetkin salaliittokäsitykset jakavat yhteisen ylemmän tason uskomuksen: esimerkiksi “auktoriteetteihin ei voi luottaa”-ajatuksen. (Wood et al.
2012: 768, 772.) Jane ja Fleming taas puhuvat just saying -kielestä viitaten siihen,
etteivät salaliittoteoreetikot aina esitä suoria argumentteja vaan pikemminkin painottavat “vain spekuloivansa”. Pääasia on vaihtoehdon tarjoaminen viralliselle totuudelle sitoutumatta kuitenkaan yhteen näkemykseen liian tiukasti. (Jane &
Fleming 2014: 50–54.) Kyse on tällöinkin vertauskuvallisesta kielestä, jonka pohja on todellisissa havainnoissa maailmasta ja sisältö symbolista.
Salaliittoteorioita voi näin ollen tulkita yhteisölle tärkeänä symbolisena viestintänä. Vastaavaa lähestymistapaa on käytetty jo myyttien tutkimuksessa, jossa
perimmäisiä kuvauksia tapahtumista ei lähdetä kumoamaan tai niiden yksityiskohtia haastamaan, vaan keskitytään siihen, mitä myytit paljastavat yhteisön ta-
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vasta hahmottaa ympäröivää maailmaa. (Doty 2000: 34–37.) Tällä tavoin huomio
kiinnittyy salaliittoteorioiden säilyviin ja muuttuviin elementteihin, pinta- ja syvätasoihin. Salaliittoteorioita on ollut olemassa nykyisellä tavalla käsitettynä jo joitakin satoja vuosia, ja ne ovat yhteiskunnan kehittyessä muuttaneet muotoaan soveltuakseen paremmin aikaansa. Silti niiden syvimmät merkitykset ja vahvimmat
mielikuvat, joita analyysini käsittelee, ovat säilyneet samoina. Siikalan “kaleidoskooppi” sopii siten kuvaamaan myös salaliittoteorioita (Siikala 2014: 64–65).
Salaliittoteoreettisten korpusten sisällä toistuvat usein samat elementit, jotka
asettuvat uusin tavoin suhteessa toisiinsa luoden monimutkaisia kokonaisuuksia.
Tämä on semioottisesti katsottuna eräs moderni symbolien matriisi. Korpukseen
kuuluu toistuvia paikkoja, tekijöitä, välineitä ja tapahtumia, jotka muodostavat
yhdessä pitkiä ja polveilevia narratiiveja. Lisäksi tähän moderniin mytologiaan sisältyvät elementit voivat olla keskitettyjä tai hajautettuja. (Frog 2014: 63–64.)
Esimerkiksi vihollisen henkilöllisyys on salaliittoteorioissa hajautettu symboli,
joka kantaa kiinteitä merkityksiä (pahuudesta ja juonikkuudesta) mutta joka voidaan asettaa kuvaamaan hyvinkin erilaisia toimijoita. Sama pätee Hofstadterin havaitsemaan luopiohahmoon – salaliittoteoreetikon avustajaan ja tiedonlähteeseen.
(Hofstadter 1965: 31–35.)
Toisaalta strukturalistisesti tulkittuna kyseiset korpukset koostuvat yhdistelmästä myteemejä, jotka sijoittuvat syntagmaattisesti ja paradigmaattisesti suhteessa toisiinsa. Huomioin analyysissa joitakin aineistosta löytyviä myteemejä eli eri
teksteissä hyödynnettyjä yhteisiä elementtejä. En kuitenkaan ryhdy varsinaiseen
strukturalistiseen analyysiin.
On myös syytä ottaa huomioon Dotyn näkemys, jonka mukaan myteemit jatkavat elämäänsä “toisen asteen sovelluksina”, myyttisistä yhteyksistä irroitettuina,
esimerkiksi historiallisissa tarinoissa ja kansansaduissa (Doty 2000: 33–34). Nykypäivän sovellus tästä on salaliittomyteemien siirtyminen populaarikulttuuriin
(Knight 2000: 3), jossa kertomukset ovat satujen tapaan muuttuneet selkeästi fiktiivisiksi, viihteen välineiksi.
4.1.3 Maailmanselitys ja muu funktionaalisuus
Salaliittoteoriat ovat näkemykseni mukaan myyttien tapaan perustavanlaatuisia
kertomuksia kulttuurisesti tärkeistä arvoista, tavoista ja instituutioista. Niiden perustavanlaatuisuus painottuu niiden vahvassa siteessä historiaan – kaikkiin tapahtumiin, jotka määrittävät sen, miksi maailmamme on nyt sellainen kuin se on (vrt.
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Honko 1984: 50–51). Salaliittoteoriassa nämä historialliset tapahtumat kantavat
merkityksiä nykyisyyteen ja pitkälle apokalyptiseen tulevaisuuteen. (Hofstadter
1965: 29–30.) Salaliittoteoriat myös selittävät erilaisten instituutioiden olemassaolon yleensä esittäen näiden synnyn negatiivisessa valossa. Lisäksi salaliittoteoriat
kertovat siitä, millä tavoin ja mistä syystä jotkin yhteisölle oleelliset arvot ovat
uhattuina. Tällöin niiden levittäjät pyrkivät ylläpitämään vallitsevia, itselleen positiivisia kulttuurisia arvoja, opettamaan yksilöitä (eli paljastamaan muille ihmisille totuuden maailman tilasta) sekä ratkomaan kulttuurin ongelmakohtia: näitä
funkioita toteuttavat, kuten sanottua, myös myytit (vrt. Doty 2000: 135–137).
Salaliittoteoriat toimivat niin ikään maailmanselityksinä paljastaessaan ylipäätään sen, miksi yhteiskuntaa on kohdannut jokin epätoivottu tilanne – koska taustalla on vaikutusvaltainen ja pahantahtoinen suunnitelmallisuus. Traagisten tilanteiden käsittely on usein raskasta, ja yhteiskunnalliset vaikutussuhteet ovat monimutkaiset. Pahuus paikallistetaan toiseuteen ongelman ratkaisemiseksi (Barkun
2003: 2). Toisesta tehdään usein absoluuttinen paha, jota vastaan asettuu binäärisesti absoluuttinen hyvä (Hofstadter 1965: 29–32). Näin salaliittoteoreetikko saa
selityksen vaikeaselkoisten verkostojen muodostamalle todellisuudelle (Knight
2000: 11) ja asemoi itsensä tiettyyn rooliin suhteessa maailmaa hallitseviin voimiin. Tätä prosessia voisi luonnehtia Fredric Jamesonin tavoin jälkikapitalistisen
yhteiskuntajärjestyksen logiikan kartoittamiseksi, mutta en koe arvottavaa termiä
“köyhän miehen” mielekkääksi (Jameson 2000: 286) – ja Fran Mason (Mason
2002: 45) huomioi, miten erikoista on, että marxilainen tutkija käyttää sitä negatiivisessa mielessä.
Kuten myytit, myös salaliittoteoriat voivat pohjautua suorastaan metafyysisiin
tai kosmologisiin selityksiin. Varsinkin uushenkisyys conspiritualityn muodossa
saattaa toimiakin näin (Ward & Voas 2011), amerikkalaisesta millennialismista
puhumattakaan. Oleellisempaa tutkielmani kannalta on silti sosiaalinen ja poliittinen järjestys, jonka historiallisia, maanalaisia juuria salaliittoteoriat kartoittavat.
Samalla ne käsittelevät yksilön havaitsemia yhteiskunnallisia epäkohtia. Kuten
Fenster sanoo, ne toteuttavat yhteiskunnallista funktiota tarjotessaan keinon, jolla
tyytymättömyys vallitseviin oloihin voidaan ilmaista. (Fenster 2008: 281; vrt.
Doty 2000: 135–137.)
Myyttien lailla salaliittoteoriatkaan eivät kiinnity välttämättä uskonnollisiin
järjestelmiin, eikä niiltä voi odottaa yksiselitteistä tai kiistatonta vastausta joka
kysymykseen (Siikala 2014: 53). Salaliittoteoriassa totuutta ei voi ikinä täydelli29

sesti tietää, eikä tapahtumien loppu ole vielä koittanut. Uusi materiaali ja uudet
paljastukset johtavat aina uusiin tulkintoihin, eikä kaivatun ratkaisun mahdollistava tulevaisuus koskaan saavu (Fenster 2008: 103–105). Vaikka tämä on epätyydyttävää, se tarjoaa toimivat työkalut maailman käsitteellistämiseen ja aktiivisen
selvitystyön sekä vastarinnan jatkamiseen.
Tavassa, jolla salaliittoteoreetikot rakentavat käsityksensä yhteiskunnan vaikutussuhteista sen perusteella, mitä he tietävät ja mitä heillä on käytettävänään, on
myös yhteys Claude Lévi-Straussin konseptiin bricolage. Antropologi LéviStrauss kuvasi termillä sitä, kuinka tunnetut merkit saavat merkityksenannossa
uusia ominaisuuksia ja muodostavat uusia kombinaatioita. Hän näki tämän olevan
myyttiselle ajattelulle tärkeä toimintaperiaate. (Lévi-Strauss 1966: 16–22.)
Arvot sekä intuitiivinen ja kokemuksellinen tieto ovat siis myyttien tapaan
(Doty 2000: 103–104) vahvasti edustettuina salaliittoteorioissakin. Etäisten ja
epäluotettavien asiantuntijajärjestelmien (Jane & Fleming 2014: 71–72) sijaan ilmiöt selitetään usein arkijärjellä ja omiin havaintoihin pohjautuvalla tiedolla. Vastaanottajan eli tavallisen kansalaisen kokemuksiin ja järkeilyyn myös vedotaan
usein. Suuret instituutiot, kuten media ja tiedeyhteisö, esitetään epäluotettavassa
valossa, vihollisen välineinä (Byford 2015: 80–81).
Salaliittoteoria on lisäksi äärimmäisen osallistava, myytin tapaan, sijoittamalla
“meidät kaikki” toimijoiksi kertomuksensa maailmaan. Salaliiton olemassaolon
käsittäminen saa salaliittoteoreetikon positioimaan itsensä sankarin asemaan, mikä antaa merkityksellisyyttä elämään. (Fenster 2008: 124–126; osallistavuudesta
myyteissä Doty 2000: 55–56.)
4.1.4 Myyttiset diskurssit salaliittoteorioissa
Edellä mainitun perusteella esitän, että salaliittoteoriat vertautuvat myytteihin
muodostaen yhteisölleen tärkeitä mytologisia kokonaisuuksia. Niiden ydinajatukset tulevat ilmi yhteisön jäsenten maailmankuvassa ja kielessä. Salaliittoteoreettista ajattelua on siksi hyödyllistä tutkia myyttisten diskurssien käsitteen kautta (ks.
luku 3.3.3). Salaliittoteoreettisuutta löytää tällöin sekä varsinaisista puheista ja
kirjoituksista että myös yleisestä salaliittoteoreettisesta retoriikasta, kaiken varovaisesti kyseenalaistavasta just saying -kielestä, jota yhteiskunnallisessa keskustelussa voi havaita.
Kuten myyttien tapauksessa, tässäkin on syytä painottaa eroa myytin tarinan
tai kaavan ja myyttisyyden (mythicity) välillä (Doty 2000: 15). Moni salaliittoteo30

reettinen teksti on toki selvästi rakennettu kertomuksen muotoon: salaliitto kuvataan menneestä tulevaan etenevänä juonena, jossa syy- ja seuraussuhteet vaikuttavat. Kaikki epäluuloisuus vallitsevaa järjestystä kohtaan ei silti suinkaan ilmene
selkeänä alku-keskikohta-loppu-kertomuksena, jossa aktiivinen toimija pyrkii
kohti päämäärää. Sen sijaan monissa asiayhteyksissä voi havaita suoraan salaliittoteoreettisesta mytologiasta ammentavaa myyttisyyttä. Esimerkkejä tällaisista
tekstilajeista ovat internetissä leviävät huhut, Donald Trumpin Twitterkirjoitukset, sananlaskun kaltaisen toteamuksen sisältävät meemikuvat ja vaikkapa vaihtoehtolääkkeiden mainokset. Niihin sisältyy salaliittoteoreettista symboliikkaa, salaliittoteorioista tuttuja hahmoja ja johdattelevia mielikuvia.
Kyseessä on myyttinen ajattelu, jota ei aina edes artikuloida mutta joka vaikuttaa silti jatkuvasti yksilön maailmankuvan rakentumiseen. Salaliittonarratiivien
kuvasto palautuu yksilön mieleen, kun hän vastaanottaa uutta tietoa. Tämä ilmenee reagoinnissa uuteen tietoon, käytetyssä kielessä tai vaikkapa poliittisessa
käyttäytymisessä. Esimerkiksi ajatus siitä, että maapallon “eliitti” on erityisen
turmeltunutta ja pahantahtoista, on kyseisen ihmisryhmän mytologisointia salaliittoteoreettisten mielikuvien kautta. Salaliittoteoreettisen yhteisön kuvauksissa eliitistä toistuvat tällöin modernit myyttiset diskurssit.
4.1.5 Aiempia samansuuntaisia huomioita
En ole löytänyt aiempia tutkimuksia, joissa salaliittoteorioita olisi rinnastettu suoraan myytteihin niin, että niitä olisi analysoitu myyttitutkimuksen keinoin. Joitakin samansuuntaisia ajatuksia on tosin esitetty.
Saksassa on olemassa termi Verschwörungsmythos, kirjaimellisesti “salaliittomyytti”. Siinä kuitenkin painottuu myytti juuri jonakin epätotena, “heidän” virheellisenä totuutenaan suhteessa “meidän” tieteelliseen tietoomme (Frog 2014:
60–61; Byford 2015: 23). Kuten kappaleen 3.3.6 pohjalta esitän, tutkielmassani
sivuutan totuusarvojen pohdinnat ja keskityn siihen, millaista maailmankuvaa salaliittoteoriat sanallistavat ja miten.
Tieteellisessä tutkimuksessa melko suoran yhteyden aiheiden välille on vetänyt 80-luvun lopulla Geoffrey Cubitt artikkelissaan Conspiracy Myths and Conspiracy Theories (1989). Cubitt käyttää termejä erillisinä ja selittää ne omaperäisellä tavalla. Hänelle “salaliittomyytti” on “historiallinen myytti”, joka sijoittuu,
muista myyteistä poiketen, “jotenkin päivättävissä olevaan historialliseen aikaan”
eikä sen ulkopuolelle (eli alkuaikaan tai eskatologiseen aikaan). Oleellista Cubit31

tille on, että tämä tapahtuma sijaitsee menneisyydessä: se luo rakenteen tai mallin.
Myytin hyödyntäminen ajankohtaista tapahtumaa spekuloidessa puolestaan on
“salaliittoteoria”. Toisin sanoen “teoria” on olemassa olevan myyttisen rakenteen
käyttöä. (Cubitt 1989: 12–13.) Niin kiinnostava kuin erottelu onkin, artikkelin perusteella jää epäselväksi, millä perusteella jokin salaliittoajattelun piirre määritetään “rakenteelliseksi” ja toinen “käytännölliseksi”. Cubitt ei vie myytin ajatusta
myöskään kovin pitkälle tai hyödynnä myyttitutkimuksen käsitteitä. Hän tosin toteaa, että salaliittomyyteissä on joustavuutta ja salaliittoteorioissa variaatiota
(Cubitt 1989: 18), mikä on eräänlainen kaleidoskoopin kuvaus sekin.
Venäläinen Aleksandr Pantšenko on kirjoittanut salaliittoteorioista nykytarinoina lähestyen asiaa uskonnollisuuden, meemitutkimuksen ja tunneyhteisön käsitteen kautta. Hän käsittelee erityisesti uskomusta “Brysselin pedosta”, 70-luvun
jättitietokoneesta, ja sen kulkeutumista eri yhteisöihin. Pantšenko on kiinnostunut
tällaisten uskomusten memeettisestä leviämisestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä.
(Pantšenko 2017: 69–70, 83–85.) Hän on ehdottanut lisäksi, että salaliittoteoriat
tiettyyn pisteeseen asti toisintavat uskonnollisten ideoiden ja narratiivien funktioita, mikä on tutkimukseni kanssa osittain yhtenevää (Pantšenko 2016: 160).
Suomessa folkloristi Jonas Sivelä on julkaissut vuonna 2015 tietokirjan Kaiken takana on salaliitto (2015). Sivelä kirjoittaa, että salaliittoteoriat rinnastuvat
varhaisiin kansantarinoihin siinä mielessä, että molempiin sisältyy vaikuttavuutta
ja vallitsevien näkemysten vastustamista. Toinen yhteinen tekijä on se, että molemmat voivat olla välineitä, joilla löytää uusi näkökulma toivottomaan tilanteeseen. Sivelän mielestä salaliittoteorioiden narratiivisuus on silti vähäistä klassisen
alku-keskikohta-loppu-rakenteen puuttumisen vuoksi. (Sivelä 2015: 197.) Rinnastamalla salaliittoteoriat vain kansantarinoiden yksittäisiin teksteihin hän ei kiinnitä
huomiota salaliittouskomuksiin laajempana, intertekstuaalisena kokonaisuutena,
uskomusjärjestelmänä. Sivelän pääasiallinen tutkimuskohde ovat tosin AIDSmyytit (Sivelä 2016), joita englanninkielisessä kirjallisuudessa käsitellään usein
juurikin salaliittoteorian tutkimuksen näkökulmista (esim. Bratich 2002). Kuitenkaan termistä “AIDS-myytti” (ja folkloristisesta lähestymistavasta) huolimatta Sivelän väitöskirjan teoreettiseen viitekehykseen ei sisälly myyttitutkimus (Sivelä
2016: 19–21).
Jovan Byfordille olennaista on juuri se, että salaliittoteoriat sisältävät miltei
aina selvästi erottuvan temaattisen ja narratiivisen rakenteen. Tässä rakenteessa
painottuvat samat yhteiset aiheet ja kielikuvat, minkä vuoksi hän kutsuukin sala32

liittoteorioita eräänlaiseksi “selittämisen perinteeksi” (a tradition of explanation)
(Byford 2015: 4–5). Perinteentutkimuksen käsitteitä Byford ei kuitenkaan sovella,
joten en usko hänen viittaavaan traditioon folkloristiikan, tai sosiologiaankaan,
käsittämässä mielessä. Tarinallisen rakenteen salaliittoteorioissa huomioi myös
Rob Brotherton, joka viittaa esimerkiksi Gilgamešiin, C. G. Jungin arkkityyppeihin ja Joseph Campbellin monomyytin käsitteeseen – nämä ovat kaikki varhaisemman myyttitutkimuksen ydinaluetta. Muuten myyteistä etäällä pysyttelevän
Brothertonin argumentti on oikeastaan sama kuin omani: salaliittoteoriat ovat
voimakkaan symbolisina ja tärkeinä tarinoina osa hyvin pitkää jatkumoa.
(Brotherton 2015: 141–144.) Niillä on monia samoja tarkoituksia.
4.1.6 Rinnastuksen rajauksia
Olen edellä käynyt läpi tapoja, joilla salaliittoteoriat ja myytit vertautuvat toisiinsa. Tähän olen käyttänyt molempien alojen tieteellistä tutkimusta. Koska yhtymäkohtia on niin paljon, näen, että salaliittoteorioita on mahdollista tutkia myytteinä,
siis myyttitutkimuksen keinoin ja käsittein.
Pyrkimykseni ei ole kuitenkaan vetää liian vahvoja yhtäläisyysmerkkejä ilmiöiden (sellaisina kuin ne on tähän asti määritelty) välille. En oleta, että jokaiseen
salaliittoteorian tai myytin elementtiin löytyisi vastaava elementti toisen alueelta,
tai että kaikki yhden alan käsitteet olisivat suoraan sovellettavissa toiseen. Kertomukselle Lemminkäisen matkasta Pohjolaan ei todennäköisesti löydy funktionaalista tai rakenteellista vastinetta salaliittoteorioiden kentältä, eikä varhaisten myyttien puolella liene narratiivia, joka vertautuisi presidentin salamurhan takana olevaan salaliittoon. Tällaisia yhteyksiä ei ole syytä väkisin hakea, tai olettaa, että
kyseessä olisi prosessi, jossa tietyt esimodernien myyttien elementit olisivat ajan
saatossa ja modernisaation osana muuttuneet salaliittoteorioiden elementeiksi.
Salaliittoteorioiden ja myyttien rinnastaminen toisiinsa ei tarkoita sitäkään, että salaliittoteorioissa esiintyisi nimenomaan samoja myyttisiä diskursseja kuin
esimoderneissa sankaritaruissa tai jumalten täyttämissä luomiskertomuksissa.
Myytit saavat erilaisia ilmenemismuotoja ja uudistuvat. Sekä esimodernit tarut että nykyajan salaliittoteoriat ovat oman aikansa tuotoksia ja kantavat siten omia,
ajankohtaisia merkityksiään. Moderni aika heijastuu myyttiseen ajatteluunkin.
Maailma 2000-luvulla on merkittävillä tavoin erilainen kuin yli 200 vuotta sitten,
ja kulttuurit ovat muuttaneet muotoaan. Tiedonvälitys ja sen mittakaava on mullistunut, ja tämä on vain eräs kiistämättömimmistä esimerkeistä. Toisaalta juuri
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muutoksen kautta vertailua voi tehdä ja siten havaita, mikä on eri tavoin ja mikä
säilynyt ennallaan. Lopulta kyse on myös samasta asiasta kuin huomioidessa, ettei
kahden esimodernin kulttuurin myyttisiä diskursseja voi täysin rinnastaa.
En myöskään väitä, että salaliittoteoriat olisivat aikakautemme ainoa mytologia – päinvastoin, ne ovat vain yksi esimerkki ihmisen monipuolisen ja rönsyilevän myyttisen ajattelun tuotoksista. Joissakin kulttuureissa vallitsevat yhä yksiselitteisemmin uskonnolliset kertomukset. Toisaalla, kuten länsimaissa, uskomusten
kenttä saattaa olla jopa hajaantumassa pienempiin osiin.
4.1.7 Salaliittoteorioiden suhde rituaaliin
Eräs seikka, joka on syytä huomioida, koska se on niin iso osa myyttitutkimusta,
on rituaalin puuttuminen salaliittoteoreettisesta ajatusmaailmasta. Myytit salaliitoista voi hyvin harvoin yhdistää minkäänlaiseen, edes vertauskuvalliseen, rituaaliin. Vaikka salaliittoteorioissa on perustavanlaatuisuutta, joka on verrattavissa
myyttisten alkuaikojen kuvaukseen, yhteisöllä ei ole syytä “kokea” sitä rituaalin
keinoin esitettynä rajatussa spatiotemporaalisessa yhteydessä (vrt. Doty 2000: 78–
79). Riittää, että perustavanlaatuisuus paljastuu salaliittoteoreettisissa teksteissä.
Teksti voi olla verkkokirjoituksen lisäksi myös esitelmä, jolla on oma rajattu tilansa ja aikansa sekä osallistujansa yhteisön piiristä. Tämän kokoontumisen kutsuminen rituaaliksi kuitenkin venyttäisi käsitettä enemmän kuin koen järkeväksi.
Kaikkiin esimoderneihinkaan myytteihin ei yhdisty aina ja ehdottomasti rituaalia, eikä rituaalin puute siksi ole välttämätön ehto myytille (ks. esimerkiksi Doty
2000: 337–339; Siikala 2014: 53). Tuon rituaaliin puutteen esiin sen vuoksi, että,
kuten Lauri Honko myyttitutkimuksen eri suuntauksia käsittelessään esittää, tärkeintä on tiedostaa lähestymistapansa rajat sekä se, mikä puoli myyttien tutkimuksesta jää itsellä vaille huomiota (Honko 1984: 51–52).

4.2

Yhteenveto salaliittoteorioista myyttitutkimuksen kohteena

Niin salaliittoteoriat kuin myytitkin ovat monipuolisia ilmiöitä, joita on mahdollista lähestyä lukuisista eri näkökulmista, ja myyttisten diskurssien tarkastelu on
eräs tällaisista. Salaliittoteoriat ovat moniäänisiä, intertekstuaalisia ja eri tilanteissa erilaisia merkityksiä saavia. Siksi on syytä tutkia myös salaliittoteoreettisten
tekstien välisiä suhteita sekä konteksteja. Konteksti voi olla esimerkiksi korostetun poliittinen, kristillinen tai (uus)henkinen. Tämä muuttaa narratiivin tasolla toi-
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siaan muistuttavien salaliittoteorioiden painotuksia merkittävästi. Sitä kautta paljastuvat myös tekstien poikkeavat funktiot ja erilaiset päämäärät.
Näenkin salaliittoteorioiden toteuttavan monia tarkoituksia: ne ovat muun muassa vallitsevan maailmanjärjestyksen selityksiä, moraalisten ja poliittisten arvojen ilmentäjiä, henkilökohtaisen kokemuksen sijoittamista universaaliin perspektiiviin sekä kulttuurin syvimpien ja tärkeimpien symbolien vertauskuvallisia esityksiä (vrt. Doty 2000: 33, 39–42). Ne vaikuttavat ihmisiin voimakkaasti, joko
positiivisessa tai negatiivisessa mielessä, juuri siksi, että ne kuvaavat koettua todellisuutta affektiivisin keinoin, aina uusiin tilanteisiin tuttuja mielikuviaan soveltaen. Niitä voi luonnehtia kuten Siikala myyttejä: “Ne perustuvat mahdottomuuden logiikalle; juuri ristiriitaisuudessaan ne kykenevät luomaan kokonaisvaltaisiksi koettuja ja siksi vakuuttavia maailmankuvauksia.” (Siikala 2014: 65.) Näin salaliittoteoriat hyödyntävät samoja kognitiivisia mekanismeja ja kertovat sosiaalisesta todellisuudesta samoin keinoin kuin esimerkiksi jumal- ja sankaritarut esimodernien ihmisten yhteisöissä.
Salaliittoteoreettinen maailmankuva on täten nähdäkseni erinomainen kohde
modernin yhteiskunnan lainalaisuuksiin suuntautuneelle myyttitutkimukselle. Se
muodostaa selkeästi erottuvan, myyttiseen maailmankuvaan vertautuvan uskomusjärjestelmän ollen kuitenkin samalla melko tuore ilmiö, aikansa ja ympäristönsä peili.

4.3

Käsitteistä

4.3.1 Salaliittoteoriasta salaliittomyyttiin
Suomen kielen “salaliittoteoria” on käsitteenä ongelmallinen. Kyseessä on vahvasti latautunut termi, jota käytetään usein esimerkiksi poliittisten vastustajien mitätöintiin, kuten englannin conspiracyakin (Byford 2015: 17–18). Termi on pejoratiivinen, pitkä ja toisaalta myös liian eksakti rajauksessaan. Kirjaimellisesti se
sisältää vain epäilyksen useamman kuin yhden toimijan tekemästä salaisesta sopimuksesta. Tällöin sivuutetaan suuri osa siitä laajasta merkitysten kentästä, joka
on nähtävissä käsitteen alle yleensä luokiteltujen henkilöiden ja yhteisöjen maailmankuvassa.
Toisenlainen ongelma on yhdyssanan osista viimeinen, “teoria”. Puhuminen
salaliittoteorioista ohjaa mielikuvat kohti tieteellisiä teorioita. Tämä on virheellistä, koska salaliiton olemassaolon spekulaatioista puuttuu melkein aina eräs tärkeä
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tieteellisen teorian ominaisuus: mahdollisuus todistaa se vääräksi (ks. Popper
1992: 40–42; mutta falsifikationismin ongelmista ks. Koskinen 2015: 17–20). Jotkut näkevät tämän ominaisuuden puutteen jopa salaliittoteorian olennaiseksi tekijäksi (Byford 2015: 36–37).
“Salaliitto”-termille ei, sen monista heikkouksista huolimatta, ole tämän pro
gradu -tutkielman puitteissa syytä etsiä korvaajaa. Sellaisen esitteleminen vaatisi
pitkällistä pohjustusta. Näen kuitenkin luvussa 4.1 esittäneeni tarpeeksi vahvat perustelut sille, että termi “teoria” on mahdollista korvata osuvammalla. Esitän, että
teorian sijaan on syytä puhua myytistä. Niinpä tutkielmani jälkimmäinen osa analysoi ja jäsentää salaliittomyyttejä.
Määrittelen salaliittomyytin todeksi uskotuksi mutta kuvitteellisia4 (imaginal)
elementtejä sisältäväksi kertomukseksi, joka selittää historian tapahtumia ja modernin yhteiskunnan ilmiöitä yhden kätkeytyneen ja pahantahtoisen toimijan aikaansaannoksiksi. “Myytti” ei arkikielessä ole valitettavasti juurikaan vähemmän
latautunut termi, mutta aiheen tieteellisessä tutkimuksessa se synnyttää joka tapauksessa vähemmän hämmennystä kuin “teoria”.
4.3.2 Salaliittomyyttisen yhteisön jäsenet
En ole tyytyväinen “salaliittoteorian” ohella myöskään “salaliittoteoreetikon” käsitteeseen. Tässäkin termi “teoria” on harhaanjohtava tieteellisestä näkökulmasta;
toisaalta taas jokaisen salaliittomyytteihin uskovan kutsuminen teoreetikoksi on
kapea tapa katsoa salaliittomyyttistä yhteisöä kokonaisuutena. Kaikki eivät tässäkään yhteisössä ole yhtä näkyviä ja maailmankuvaa yhtä voimakkaasti propagoivia jäseniä. Valtaosa “teorioista” välittyy eteenpäin muutamien yksilöiden, yhteisön omien asiantuntijoiden, esittäminä. Heidän ohellaan yhteisöön kuuluu myös
maailmankuvan omaksuneita, jotka enimmäkseen ottavat tietoa vastaan tai siirtävät sitä eteenpäin vain pienessä mittakaavassa. “Teoreetikko” soveltuu nähdäkseni
huonosti kuvaamaan erityisesti yhteisön passiivisia jäseniä.
Kutsun analyysiosiossani salaliittomyyttejä tuottavia ja levittäviä henkilöitä
“salaliittoaktivisteiksi”. Tämä termi tuo selkeästi esiin sen, miten aktiivista työtä
aineistoni kirjoittajille salaliittomyyttisen ajatusmaailman julkituominen on. Samalla termiä “teoreetikko” ei enää tarvita. Täten on myös mahdollista erottaa salaliittomyyttiseen maailmankuvaan perustuvasta yhteisöstä sen keskeiset toimijat

4

Kuvitteellisuuden määrittelystä ks. luku 3.3.6 ja Doty 2000: 39–42.
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niistä, jotka ovat sisäistäneet ajatusmaailman mutta eivät tee merkittävää työtä sen
jatkokehittämiseksi tai levittämiseksi eteenpäin. Eroa voi luonnehtia samaksi kuin
perinteentutkimuksessa aktiivisen ja passiivisen perinteenkannattajan välillä
(Enges 2003).

5

Aineiston analyysin metodologia

5.1

Hermeneutiikka

Olen käynyt vuoropuhelua aineistoni tekstien kanssa hermeneuttisen menetelmän
mukaisesti. Olen lähtenyt tulkitsemaan aineiston tekstejä aiemman ymmärrykseni
valossa, mutta ennakkokäsitysteni ollessa ristiriidassa tekstien kanssa olen korjannut tulkintaani. Näin olen antanut tekstien ominaisuuksien vaikuttaa tulkinnan
muotoutumiseen pitäytymättä esioletuksissani. Analyysissani on täten toteutunut
tutkimus hermeneuttisena kehänä, jossa siirrytään kokonaisuuden tulkinnasta
osiin ja niiden vaikutuksesta päädytään uuteen kokonaisuuteen, josta käsin on jälleen mahdollista katsoa osia, ja niin eteenpäin. (Haaparanta & Niiniluoto 2016:
luku 6.4.3.)

5.2

Diskurssianalyysi, intertekstuaalisuus ja kontekstualisointi

Käytän aineistoni käsittelyssä hyödyksi ennen kaikkea diskurssianalyysia ja sen
lähtöoletuksia kielen luonteesta. Diskurssianalyysi on väljä metodologinen viitekehys, joka perustuu ajatukseen kielenkäytön merkittävästä, jopa määrittävästä,
roolista sosiaalisen todellisuutemme rakentumisessa (Jokinen, Juhila & Suoninen
2016: 17, 25–26). Tällöin pyritään tutkimaan nimenomaan sitä, mitä kieli tekee ja
millä keinoin, eikä niinkään etsitä jonkinlaista objektiivista todellisuutta kielen takaa: kiinnostuksen kohteena on se, millä tavoin maailmaa kielen kautta kuvataan
ja samalla tuotetaan (Jokinen et al. 2016: 28–29). Tuottaminen tarkoittaa osaltaan
sitä, että kielenkäytöllä on seurauksia ja kieltä käyttävällä toimijalla tavoitteita
(vaikka kaikki seuraukset eivät olisikaan hänen tavoittelemiaan). Tämä tekee kielenkäytöstä ideologista, valtaan ja valtarakenteisiin kytkeytynyttä. (Jokinen et al.
2016: 47–49.)
Diskurssianalyysin kaltaiseen konstruktionistiseen lähestymistapaan kuuluu
olennaisesti se, että merkitykset eivät ole suljettuja tai muuttumattomia ja että ne
ovat syntyneet monien tekijöiden yhteisvaikutuksesta (Jokinen et al. 2016: 36–42;
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Koski 2011: 41). Olen huomioinut analyysissani tekstien sisällön lisäksi myös tietyt kontekstit, joihin tekstit sijoittuvat, sekä suhteet muihin teksteihin eli intertekstuaalisuuden, sillä harvat tekstit syntyvät tyhjiössä. Lukutapani on näin ollen ollut
intertekstuaalinen, eli olen nähnyt aineistoni tekstit osana laajempaa kulttuurista
viestintäjärjestelmää, jonka tuntemus auttaa näidenkin tekstien ymmärtämisessä
(Koski 2011: 42–43). Salaliittomyyttien tapauksessa tämä on nähdäkseni välttämätöntä, niin tiiviin verkoston (myös eksplisiittisten viittausten kautta) tämän
maailmankuvan tekstit ja elementit muodostavat. Kontekstualisointi niin ikään on
ensiarvoisen tärkeää, sillä salaliittomyytit ovat ennen kaikkea jatkuvassa vaikutuksessa ympäristöönsä, kulttuuriin ja historiaan sekä uskonnollisiin ja poliittisiin
järjestelmiin. Tekstejä ei voi tulkita irrallaan kirjoittajien henkisestä, sosiaalisesta
ja kulttuurisesta todellisuudesta (vrt. Koski 2011: 40–42.)
Myyttiset diskurssit vaikuttavat maailmaan samalla tavoin kuin muutkin diskurssit. Myyttiset symbolit ja rakenteet ovat keinoja luoda sosiaalista todellisuutta. Ne ovat jaettuja ja kiisteltyjä, muuttuvia ja ympäristöään heijastavia. Tälläkin
kielenkäytöllä on seurauksia, joten myös myyttiset diskurssit kytkeytyvät vääjäämättä valtaan ja vallankäyttöön. Eri asiayhteyksissä ja eri toimijoiden käytössä ne
saavat erilaisia, jopa täysin päinvastaisia merkityksiä. Tämä on havaittavissa esimerkiksi tilanteessa, jossa samaa salaliittomyyttistä symbolia käytetään sekä ihmisiin vaikuttamiseksi (salaliittoaktivisin toimesta) että salaliittoon uskovan vähättelemiseksi (salaliittomyyttejä vastustavan toimesta).
Tällaiset merkityssysteemit paljastuvat tarkalla luennalla, luetun suhteuttamisella teoriaan sekä teemoittelulla, yhtenäisten ja erottavien tekijöiden etsimisellä.
Kuten Jokinen, Juhila ja Suoninen painottavat, diskurssit “ovat tutkijan tulkinnan
tuloksia, eivät analyysin raakamateriaalia” (Jokinen et al. 2016: 35).

6

Aineisto

Tutkielman aineisto koostuu seitsemästä blogitekstistä ja verkkoartikkelista, joita
yhdistää ajatus New World Orderista eli Uudesta maailmanjärjestyksestä, “yhdistävästä salaliittoteoriasta” (Barkun 2003: 39), joka on kohonnut merkittävään
asemaan salaliittomyyttisen maailmankatsomuksen piirissä. Kutsun tätä yhteistä
ajatusmaailmaa jatkossa lyhyemmin NWO-korpukseksi. Määrittelen sen uskomukseksi, jonka mukaan pahantahtoinen ja vaikutusvaltainen ryhmittymä edistää
salassa diktatuurista maailmanvaltiota.
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Aineistoni muotoutui käydessäni läpi suomalaisia yksityishenkilöiden blogeja
sekä vaihtoehtomediasivuja, joiden tekstit on kirjoitettu viimeisen viiden vuoden
aikana. Halusin valita kirjoituksia, jotka kommentoivat tänä päivänäkin yhä ajankohtaisia tilanteita, sellaisia joilla on vaikutusta omaan ympäristöömme ja yhteiskuntaamme. Lisäksi etsin mainintoja joko suoraan Uudesta maailmanjärjestyksestä tai siihen vertautuvasta maailman hallinnasta, joka on kirjoittajan mielestä luonteeltaan ylikansallista ja pahantahtoista. Valitsin yksittäisiä tekstejä seitsemältä eri
kirjoittajalta ennemmin kuin useita tekstejä yhdeltä kirjoittajalta hahmottaakseni
paremmin salaliittomyyttien vaihtuvia konteksteja. Tällä tavoin rakentuneen, tutkielman mittaan sopivaksi rajatun myyttikorpuksen sisällä kirjoittajat käsittelevät
aihetta eri lähtökohdista, myös ristiriitaisesti, soveltaen kuitenkin usein samoja
symboleja ja juonikaavoja kuvauksiinsa salaliitosta. Kiinnittämällä huomiota näihin elementteihin, rakenteisiin ja sanavalintoihin olen havainnut useamman yleisen salaliittomyyttisen diskurssin.

6.1

Aineiston koonnin ongelmista

Aineistoa valitessani ja järjestäessäni huomasin, että salaliittomyytit ovat erityisen
folkloristisia myös siinä mielessä, että ajatusten ja kirjoitusten omistajuus on häilyvää, eikä ole aina selvää, kenen tuottamaa materiaali blogissa on. Toiset kokoavat omiin blogimerkintöihinsä katkelmia muista blogeista välillä nimeten ja välillä
nimeämättä näitä; toiset kääntävät englanninkielisiä kirjoituksia suomeksi joko itse tai automaattikääntäjän avustuksella; muutamat siteeraavat suoraan aihetta käsitteleviä videoita, ja eräät levittävät muiden tekemiä meemikuvia. Tekijyyttä ei
nähdä tällöin ongelmana uskoakseni siksi, että materiaalin tuottajaa tärkeämpää
on ajatusten tallentaminen ja välittäminen eteenpäin. Syy lienee se, että yhteisön
eräs huoli on aihetta käsittelevien videoiden katoaminen YouTubesta, blogien
ajaminen alas ja kirjoitusten poistaminen keskustelualueilta niiden sisällön vuoksi.
Blogikirjoitukset eivät myöskään aina pyri koherenttiin rakenteeseen, selkeään
viittauskäytäntöön tai helppolukuiseen ulkoasuun. Oletan, että syy on sama: sanoma on paljon merkityksellisempi kuin sen muoto.
Olen pyrkinyt valikoimaan materiaalia, joka on kirjoittajien itsensä tuottamaa,
mutta edellä mainituista syistä johtuen tämä ei ole kaikissa tapauksissa aivan selvää. Erityisen ongelmallisia verkossa ovat itse tehdyt käännökset, joiden alkukielisen version kirjoittajaa ei ole nimetty, koska tällaista on hankala hakea muilta sivuilta. Aineistooni valikoituneiden tekstien sisällöstä, erityisesti ajantasaisista viit39

tauksista suomalaiseen yhteiskuntaan, voi kuitenkin päätellä, ettei mikään teksteistä ole kokonaan käännös englannista.

6.2

Aineiston koostumus

Omistajuuskysymyksistä huolimatta oletukseni on, että aineiston seitsemän tekstiä
ovat jokainen kussakin blogissa nimetyn henkilön itse kirjoittamia niiltä osin,
joissa he eivät selvästi viittaa toiseen kirjoittajaan. Nämä tekstit asettuvat salaliittomyyttisen ajattelun kentällä hyvin eri alueille:
1) Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen (PVL) Tulevaisuuspäivillä 2017 esitettyyn puheeseen perustuva “Yksi vihollinen – globalistit!” on seitsemästä tekstistä selkeästi poliittisin ja vähiten uskonnollisin. Lisäksi osana
kansallissosialistista liikettä se on selkeästi aineiston ideologisin teksti.
2) Magneettimediassa 1.10.2017 julkaistu Markku Juutisen kirjoitus
“Syntyykö maailmanvalta mahdollisen Euroopan sisällissodan kautta?”
on myös poliittinen, erityisesti historiaa hyödyntävä kirjoitus, joka kuitenkin lainaa katkelmia uskonnollisista lähteistä.
3) Havaintoja uudesta maailmanjärjestyksestä -blogin ylläpitäjän Teemu
Vehkalan kirjoitus “Miehittäjät keskuudessamme” (2.10.2017) on monia
eri elementtejä, kuten kansainvälistä politiikkaa, Suomen historiaa ja salaseurojen esoteriaa, yhteen sovittava teksti.
4) Cutting Edge Finland -sivuston ylläpitäjän Pasi Toivosen useammat
lyhyet kirjoitukset sisältävät niin uskonnollisia sävyjä kuin ajankohtaista
maailmanpoliittisen ja valtakunnallisen tilanteen arviointia. Olen valinnut
kirjoituksia, joissa Toivonen mainitsee termin NWO tai “Uusi maailmanjärjestys”: näitä on mukana neljä. Artikkelit ovat “Donald Trump paljasti
todelliset kasvonsa” (15.4.2017), “Maailma pelastui taas kerran!”
(18.4.2017), “Valeuutisia” (17.9.2017) sekä “Valkoiset katoliset & luterilaiset hyötyvät Trumpin veroalesta” (23.2.2018). Kirjoitusten verkkoosoitteet löytyvät lähdeluettelosta viitteiden Toivonen 2017 ja Toivonen
2018 alta.
5) Petri Paavolan vuonna 2014 julkaisema kirjoitus “Katolinen kirkko
musta messu ja lapsiuhrit” on aineiston selvästi eniten kristinuskosta vaikutteita ottanut kritiikki katolista kirkkoa kohtaan. Paavolan kirjoituksessa on aineistoni teksteistä eniten uskonnollisia viittauksia.
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6) Anne Lindellin 28.5.2017 julkaisema blogikirjoitus “9. NWO, UMJ,
illuminati, vapaamuurarit ym.salaliitot“ ammentaa kristinuskon kuvastosta lähes yhtä paljon kuin Paavola, mutta tähän erotuksena hänen tekstinsä
käsittelee enimmäkseen ajankohtaista poliittista tilannetta Suomessa.
7) Kosminen valo -blogin ylläpitäjän Tomi Varjolan esoteerinen kirjoitus
“Suomi on taitekohdassa” (25.9.2015) on aineiston selkein esimerkki
uususkonnollisesta, new age -henkisestä salaliittomyyttisyydestä.
Aineistoja yhdistää erityisesti se, että ne kaikki sisältävät ajatuksen Uudesta maailmanjärjestyksestä kuten sen yllä määrittelin. Tämä tarkoittaa globaalin, vaikutusvaltaisen ja tehokkaasti päämääränsä salanneen eliitin pyrkimystä hävittää kansallisvaltiot ja riistää vapaus niiden kansalaisilta. Teksteissä 1, 2 ja 7 ei mainita
suoraan termiä “Uusi maailmanjärjestys”, mutta kuten analyysissani, erityisesti
luvussa 7.3 osoitan, pääasiallinen uhkakuva niissäkin on verrannollinen Uuteen
maailmanjärjestykseen. Vastarintaliike puhuu “globalistisesta eliitistä” ja “äärimmäisestä rajat ylittävästä korruptiosta” (Pohjoismainen Vastarintaliike 2017) ja
Markku Juutinen käyttää termejä kuten “globaali tyrannia”, “maailmanvaltio” ja
“ehdoton isovelivalvoo-systeemi” (Juutinen 2017). Kosminen valo -blogin teksti
sisältää ajatuksia “salaisesta maailmanhallituksesta” ja “massatietoisuuden ovelasta manipuloinnista, jota on kestänyt tuhansia vuosia” (Varjola 2015).
Analyysi osoittaa, että näidenkin tahojen diskursseissa esiintyy samoja symboleja ja rakenteita kirjoittajien muotoillessa salaliittomyyttistä käsitystään kansaa
uhkaavista voimista. NWO-korpukseksi kutsumani salaliittomyyttinen maailmankuva ilmenee siten analyysini perusteella samansuuntaisena niin uskonnollisissa
kuin sekulaareissakin teksteissä.

6.3

Tutkimuseettisiä kysymyksiä

Tutkielman tekstit ovat kaikki peräisin kirjoittajiensa omista blogeista tai verkkosivustoilta, jotka ovat ne julkaisseet. Nämä blogit ja sivut ovat avoimia ja julkisia, joten niiden tutkiminen ei edellytä lupaa sivujen haltijoilta. Kirjoittajilla on
tekijänoikeudet kirjoituksiinsa, mutta kirjoitusten siteeraaminen on sallittua. Olen
tehnyt päätöksen olla anonymisoimatta kirjoittajia, koska he ovat julkaisseet tekstit omilla nimillään verkkosivuilla, joihin kaikilla on pääsy. (Kuula 2011: 171–
173, 187–189.) Vain Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen tekstin kirjoittajan olen
jättänyt nimettömäksi, koska nimi ei käy suoraan ilmi artikkelisivulta.
41

Kunkin tekstin kirjoittajan nimi olisi julkisen sijaintinsa perusteella joka tapauksessa helppo kenen tahansa selvittää esimerkiksi Google-haulla analysoimastani
sisällöstä. Todellista anonyymiutta ei täten olisi ollut mahdollistakaan toteuttaa.
En ole sisällyttänyt tutkielmaan mainituista henkilöistä muita tunnistetietoja kuin
nimen, joka on heidän itse ilmoittamansa ja siten mahdollisesti nimimerkki.
Olen luokitellut aineistoni tekstit salaliittomyyttisiksi – toisin sanoen salaliittoteoreettisiksi – siksi, että niissä esiintyy huomattavan paljon termejä, toimijoita
ja ominaispiirteitä, jotka aiempi tieteellinen tutkimus on nimennyt salaliittoteoreettisiksi (ks. erityisesti luku 3.2.1). Keskittyessäni myyttisiin diskursseihin ja
niiden tuottamisen tapoihin vältän analyysissa kirjoittajien poliittisten ja uskonnollisten näkemysten kritiikkiä, kuten myös niiden positiivista arvoittamista. Tarkoitukseni on ymmärtää kirjoittajien maailmankatsomuksen vaikuttumia ja kielellisten ilmaisujen päämääriä eikä asettaa näitä naurunalaisiksi – ivallista tai vähättelevää suhtautumista pidän lähtökohtaisesti haitallisena. Huomioin tiettyjä loogisia ja rakenteellisia ristiriitaisuuksia, koska ne ovat oleellisia diskurssien rakentumisessa ja toisaalta paljastavat merkitysjärjestelmien moniselitteisyyden.

7

Aineiston analyysi

Tutkielmani analyysiosiossa kiinnitän huomiota NWO-korpukselle tyypillisiin
myyttisiin diskursseihin, niiden sisältöön ja tuottamisen tapoihin. Analyysiosio on
jaettu neljään alalukuun sen perusteella, mitä maailmankuvan piirrettä tietyt osat
teksteistä rakentavat.
Ensimmäinen luku käsittelee Uuden maailmanjärjestyksen salaliittomyyteissä
painottuvaa “pinnan pettävyyttä” eli käsitystä siitä, kuinka yleisesti hyväksytty virallinen totuus maailmasta on keinotekoisesti tuotettua. Seuraavassa luvussa tutkin
tapoja, joilla vastustajasta luodaan kuva voimakkaana mutta voitettavissa olevana
absoluuttisena pahana. Kolmas luku keskittyy vastustajan historiallisesti mittavan
suunnitelman selittämiseen erityisesti ajallisuutta ja paikallisuutta hyödyntävien
diskurssien kautta. Neljännessä luvussa käyn läpi diskursiivisia keinoja, joilla salaliittoaktivismi kannustaa toimintaan eli tarjoaa välineitä taisteluun lähestyvää
Uutta maailmanjärjestystä vastaan.
Samanlaisia diskursseja löytyy yksittäisinä ilmentyminä monien muidenkin
maailmankuvien puolelta. Näen kuitenkin, että usein yhdistettynä ja tässä mittakaavassa esitettynä ne ovat kaikkein selkeimmin salaliittomyyttisiä.
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7.1

Pinta pettää

Salaliittomyyttien perustana on tunne, ettei todellisuudessa kaikki ole sitä miltä
näyttää. Jokin on väärin luetussa uutisessa, historiallisessa faktassa tai valtaväestön jakamassa uskomuksessa. Havainto kaipaa selitystä, ja mikäli tyydyttävää vastausta ei virallisen tiedon piiristä löydy, ihmisen on mahdollista nojautua vaihtoehtoiseen tulkintakehykseen. Salaliittomyyttien okkulttinen tieto vakuuttaa, että
epäluulo on perusteltua, ja lupaa paljastaa asioiden todellisen luonnon (Cubitt
1989: 16). Häiritsevä tunne ei olekaan subjektiivinen, tarkkailijan yksilöllinen kokemus, vaan objektiivinen, ulkomaailmassa: totuus asioiden tilasta on tarkoituksella ja lähes täydellisesti piilotettu – mutta vain lähes. Jokin mahdollistaa vaihtoehtoisen tulkinnan.
Samalla, kun salaliittomyytit selittävät asioiden todellisen tilan, ne kommentoivat myös valheellisen tilan tarkoitusta ja toteutusta. Salaliittoaktivistien kirjoituksissa nousee voimakkaasti esiin pinnan pettävyyden diskurssi. Se konkretisoi
Barkunin (Barkun 2003: 4) toisen salaliittoteorian määritelmän: “Mikään ei ole
sitä miltä näyttää.” Pasi Toivonen ilmaisee asian suoraan sivullaan Cutting Edge
Finland: “Pintapuolisesti asiat saattavat näyttää tietynlaisilta, mutta pintaa syvemmältä tongittaessa ne paljastuvatkin toisenlaisiksi” (Toivonen 2017).
7.1.1 Teatteria ja nukke-esityksiä
“Todellinen vihollinen on piiloutunut poliittisen konsensuksen kulisseihin”, sanotaan Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen artikkelissa “Yksi vihollinen – Globalistit!”
(Pohjoismainen Vastarintaliike 2017). Muutamaa kappaletta myöhemmin sama
viittaus kulissiin toistuu: “Petosten kierre tulee jatkumaan ikuisesti, ellei kansa opi
tunnistamaan globalistivihollisiamme, jotka manipuloivat politiikkaa rahallaan
kulissien takana” (Pohjoismainen Vastarintaliike 2017).
Monet salaliittomyytit sanallistavat maailman näytelmäksi. Vastaavan teatterivertauksen yleisyyden huomioi myös psykologi Serge Moscovici kirjoittaessaan,
että salaliittoteoria näkee maailman olevan performanssi, josta kaikki epäoleellinen on riisuttu pois – jäljelle jää vain ”sosiaalisen representaation kuvitteellinen
ydin” (Moscovici 1987: 154–155). Myyttisen maailman muotoa kuvaa täten parhaiten teatteri tai muu esiintymisen areena. Tällöin demokraattinen järjestelmä
vertautuu näyttämön lavasteeseen, mikä johtaa mielikuvaan, että demokratiassa
näkyvät hahmot ovat näyttelijöitä, joiden vuorosanat on käsikirjoitettu toisaalla.
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Lavasteiden toisella puolella on todellinen maailma vallankäyttäjineen. Aito demokratia, jossa kansa päättää maan asioista, ei toteudu silloinkaan, kun siltä vaikuttaa. Poliittinen todellisuutemme on näin ollen keinotekoisesti tuotettua, mikä
on PVL:lle peruste hylätä se.
Vastaava ajatus ilmenee Teemu Vehkalan ylläpitämässä Havaintoja uudesta
maailmanjärjestyksestä -blogissa Emmanuel Macronin voitettua Ranskan presidentinvaalit:
Mutta EU:n diktatuureissa normaalit vaalit kuten Ranskan edelliset äskettäiset presidentinvaalit järjestettiin CIA:n tyylillä, jossa voittajaksi julistetaan miltei aina se ehdokas, joka saa vähemmän ääniä. Koska hän on
aina tämä CIA:n lahjoma sekä ennalta valitsema nukkejohtaja, jolla varmistetaan fasistisen EU diktatuurin vallan säilyminen. (Vehkala 2017.)
Macron asemoidaan pitkän ketjun uusimmaksi “nukkejohtajaksi”, joka on todellisten vallankäyttäjien ohjailema esiintyjä. Hänellä ei ole päätösvaltaa kuin näennäisesti. Koska mikään ei ole miltä näyttää, tunnetut ja näkyvät valtiojohtajat ovat
itsestään selvästi nukkehallitsijoita, joiden ominaispiirre on oman agendan puuttuminen. He ovat salaliittomyyteissä merkittäviä hahmoja toimiessaan demokratian ja samalla sen epäonnistumisen symboleina, mutta heille ei lasketa kuuluvaksi varsinaista omaa toimijuutta. Heidät rinnastetaan siis esimerkiksi näyttelijöihin tai ohjattaviin nukkeihin.
Todellinen voima on ensisijaisesti näkymättömissä, tai sitten se on usein esiintyvä, myyttisiä ulottuvuuksia saava toimija kuten CIA, joka on Vehkalan mukaan
“puolinäkymätön miehittäjä”. “…CIA:lla on myös tapana soluttaa valtansa vallassa olevien puolueiden sisälle, jotta sitä kautta voidaan paremmin ohjailla näiden
valtaeliitin miehittämien maiden politiikkaa.” (Vehkala 2017.)
Poliittisten toimijoiden tahdottomuuteen viittaa myös Anne Lindell bloginsa
tekstissä “9. NWO, UMJ, illuminati, vapaamuurarit ym.salaliitot” kommentoidessaan Perussuomalaisista irtautuneiden Uuden vaihtoehdon (nyk. Sininen tulevaisuus) edustajien roolia vuoden 2017 puoluekentän muutoksissa: “Uuvatit olivat
vain “käsikassaroita”, jottenka avulla piti toteuttaa todella likainen temppu”
(Lindell 2017). Lindell rakentaa kuvaa poliitikoista välineinä, joilta puuttuu kyky
omaan ajatteluun ja toimintaan. Heidän avullaan toteutetaan, ja toteuttaja on toinen. “Todella sääli uuvateille. Eiväthän he voineet tietää mitenkään totuutta. Heitä
harhautettiin, sumutettiin, ja se onnistui – tyhmiä kuin saappaat.” (Lindell 2017.)
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Valtiojohtajien symbolinen esittäminen voi sisältää ajatuksen kasvojen kätkemisestä esimerkiksi naamioilla. Pasi Toivonen käyttää kirjoituksessaan 15.4. otsikossa vertauskuvaa “Donald Trump paljasti todelliset kasvonsa” (Toivonen 2017)
tarkoittaen, etteivät Trumpin julkisesti presidentinvaalikampanjan aikana esittämät näkemykset vastanneet tämän todellisia päämääriä. 17.9. julkaistussa kirjoituksessa “Valeuutisia” Toivonen arveleekin, että “Trump on ehdottomasti NWOpresidentti joka ohjasi Hurrikaani Harveyn omien äänestäjiensä kimppuun häpäistäkseen itsensä” (Toivonen 2017). Vallitsevan järjestyksen vastustajana profiloitunut Trump on paljastunut tekojensa kautta samannäköiseksi kuin kilpailijansa ja
joutunut siten epäilyksenalaiseksi ainakin Toivosen näkökulmasta. PVL taas puhuu kasvot peittävistä “lukemattomista naamioista” ja kuinka “[t]oisinaan miehittäjä puki kasvoilleen kapitalismin, toisinaan taas kommunismin tai sionismin
naamiot” (Pohjoismainen Vastarintaliike 2017). Naamio on pintaa, jonka tarkoitus
on kätkeä todelliset kasvot taakseen, ja siten se on sopiva vertauskuva vallan petoksiin pohjautuvalle luonteelle.
Johtajan ollessa nukkehallitsija hänen edustamansa demokraattinen, kansanäänestykseen pohjaava valta on siis vain suunniteltu näyttämään siltä. Jos sekä
kansan että valitun hallitsijan tekemät valinnat ovat harhaa, silloin EU:n aluetta,
tai maapalloa, hallitsee diktatuuri. Tämä maailma voidaan kuvata salaliittomyytin
metaforisella kielellä teatterin lavaksi, jossa kansa näkee esiintyjät ja puitteet muttei sitä, miten näytelmä kirjoitetaan ja kenen toimesta, tai mitä kulisseissa valmistellaan. Esimerkiksi Toivosen mielestä Trump “toteuttaa edelleen käsikirjoitusta
joka on kerrottu Simpsoneissa ja South Parkissa” (Toivonen 2017). Myöhemmin
hän spekuloi myös, mitä tapahtuu “[j]os Trump ei suostu noudattamaan alkuperäistä käsikirjoitusta” (Toivonen 2018). Toivonen käyttää muutenkin räjähdysherkän maailmanpoliittisen tilanteen kuvaamiseen usein teatterivertausta:
Näyttää siltä että sotilaallista yhteenottoa USA:n ja Pohjois-Korean välillä ei tule! Maailma pelastui kuilun partaalta taas kerran. Jollei sitten koko
uhittelu ollut pelkkää teatteria. Tämäkin mahdollisuus pitää ottaa huomioon. (Toivonen 2017.)
Trumpin esiintyminen vaaliväittelyissä sekä hänen monet "vaalilupauksensa" olivat teatteria. […] Joten, Illuminati näyttäisi olevan puun ja kuoren välissä; he eivät voi tehdä oikein mitään. Tai sitten on se toinen vaihtoehto: tämä on kaikki teatteria. Mutta jos tämä on teatteria, miksi talouskasvun annetaan jatkua? (Toivonen 2018.)
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Silloinkin kun ei itse tunnista välittömästi kulissia tai näytelmää, on mahdollista,
että katselee sellaista. Salaliittomyyteissä kansa on alistettu seuraajan osaan mutta
ei itse tietoinen asiasta, mikä mahdollistaa vallitsevan järjestyksen jatkuvuuden.
Näin tarjotaan selitys myös demokratian (ja valtiojohtajien, puolueiden ja vaalien)
olemassaololle: sen funktio on vallan todellisen ytimen kätkeminen. Salaliittomyyteissä vallan ytimet paikantuvatkin usein muualle kuin sinne, missä valta ensisijaisesti nähdään (vrt. Barkun 2003: 178).
7.1.2 Epäharmonian epätodellisuus
Aidon demokraattisen järjestelmän olemassaolo on salaliittomyyttisesti virheellinen kuvitelma. Tämä käsittää myös demokraattisen järjestelmän mahdollistamat
konfliktit ja ristiriidat politiikassa. Koska havaitsemme ne, ne ovat osa salaliittoa,
ja tämä kattaa niin sisä- kuin maailmanpolitiikankin. Moni havaittava vastakkainasettelu osoittautuu salaliittomyyteissä keinotekoiseksi juuri sen näkyvän
luonteen vuoksi.
Magneettimedian julkaisemassa artikkelissa “Syntyykö maailmanvalta mahdollisen Euroopan sisällissodan kautta?” Markku Juutinen painottaa, että ero lähestyvän maailmandiktatuurin ja nykyhetken välillä ei ole suuri:
Tällaisessa maailmanlaajuisessa tyranniassa taloudellisten, poliittisten ja
puolustuksellisten blokkien (USA johtoinen länsi, vastaan Aasian esim.
BRICS-maat) vastakkainasettelu olisi historiaa, sillä maailman hegemonia lepäisi kasaarimafian harteilla. Jo nykyisellään mainittujen blokkien
taistelu on luonteeltaan muodollista eikä todellista. (Juutinen 2017.)
Salaliittomyyttinen vastustaja on luonut valheellisen kuvan ongelmiin ajautuneesta maailmanpolitiikasta. Kaikki kansat ovat myös salaliittoaktivistin mukaan uhattuina, mutta eri syystä, kätketyn tahon toimesta. Valheellista konfliktia käytetään
siihen, että maailma saadaan siirretyksi tuotetusta epäjärjestyksestä uudenlaiseen
järjestykseen.
Suomen ja Euroopan puoluepoliittisella kentällä kahtiajaon keinotekoisuus
tuodaan esiin PVL:n artikkelissa:
Usein sanotaan, että jaottelu oikeistoon ja vasemmistoon on kuollut.
Globalistien retoriikassa jako kuitenkin elää ja voi hyvin, sillä näennäisillä jakolinjoilla kansalaisille luodaan valheellinen mielikuva ”demokratiasta” ja ”valinnanvapaudesta”. […] Sana ”demokratia” alkoi merkitä sitä,
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että kansalla oli ”oikeus” valita globalistisen vasemmiston ja globalistisen oikeiston väliltä. (Pohjoismainen Vastarintaliike 2017.)
Tästä seuraa johtopäätös, että “[v]alitsipa kansa kumman tahansa, viholliseliitti
voitti aina” (Pohjoismainen Vastarintaliike 2017). Näennäinen oikea-vasenjaottelu on tässä katsannossa vastustajan tuottama kuva, joka ei vastaa todellisuutta: salaliittomyyttisessä ajatusmaailmassa se on väline, jolla valtaväestöä harhautetaan. Kiinnostavaa katkelmassa on sekin, kuinka kielenkäytön rooli sosiaalisen
todellisuuden rakentamisessa on huomioitu eksplisiittisesti: “demokratia”, “valinnanvapaus” ja “oikeus” lainausmerkeissä kuvaavat petollisia sanoja, jotka viittaavat eri asioihin kuin mitä ne ensisijaisesti ovat tarkoittaneet. Maailmankuvaan sisältyy, että demokratia on epädemokraattista ja oikeus pakko, eikä valintakaan sisällä aitoa vapautta. Kun PVL asettaa yllä mainitut sanat lainausmerkkeihin, myös
niiden nähdään olevan nimenomaan vastustajan välineitä, joita on käytetty kansaa
vastaan. Salaliittomyyttisesti siis tietyt abstraktit konseptit sekä myös kieli voidaan yhdistää osaksi vastustajan toimintaa. Sanoilla on voimaa kätkeä (lisää aiheesta seuraavassa alaluvussa).
Epäaito konflikti löytyy keinotekoisessa muodossa myös tiedemaailmasta,
jossa sen tarkoitus voi olla esimerkiksi tiedon sekoittaminen ja epävarmuuden
luominen. Tomi Varjola kirjoittaa Kosminen valo -blogissaan, artikkelissa “Suomi on taitekohdassa”: “Eri tutkijoiden välille on luotu riitoja ja näkemyseroja.
Kenttä on pyritty hajottamaan, jotta sitä on ollut helppo hallita” (Varjola 2015).
Vaikka tiedemaailmaa ja tutkijoita pidetään salaliittomyyttisessä ajattelussa
usein vastustajan välineenä (Byford 2015: 80), tässä ilmenee, että tiedeyhteisöä
itseään voidaan pettää: vastustaja on tuottanut keinotekoisia ristiriitoja saaden tutkijat kuvittelemaan alansa jakautuneemmaksi kuin mitä se todellisuudessa olisi.
7.1.3 Lääkittyjä unia ja kätkeviä kaapuja
“Valtaväestö nukkuu vielä tällä hetkellä. Se yhä luottaa järjestelmään, vaikka tyytymättömyys ja epäluulo kasvavat. Väestö samaistaa itsensä järjestelmään, johon
se on kasvanut ja josta se on tullut riippuvaiseksi”, Tomi Varjola kirjoittaa
(Varjola 2015). Suljettujen tai sokeiden silmien ja nukkumisen vertauskuvat ovat
salaliittoaktivistien yleisesti käyttämiä keinoja luoda kuvaa avuttomasta ja puolustuskyvyttömästä ihmiskunnasta. Synkkä aika rinnastuu yöhön: “Monet ihmiset
ovat viettäneet koko inkarnaationsa sielun pimeässä yössä”, Varjola arvelee kris-
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tillistä mystiikkaa lainaten (Varjola 2015).
Nukkuminen on vastakohta valveelle ja suljetut silmät katsomiselle. Tällä tavoin pinnan pettävyyden diskurssissa korostuu kansan passiivinen rooli ja etäisyys
maailman tietoisesta havainnoinnista. Metaforiseen tiedottomuuden tilaan tihkuu
kuitenkin vihjeitä ulkopuolelta. Ne toimivat porttina salaliittomyyttiseen maailmaan. Blogissaan Anne Lindell ilmoittaa, että “on tullut aika paljastaa sinulle joitakin tyrmistyttäviä asioita, joista sinä olet kohdannut ”kaikuja” viimeaikoina”
(Lindell 2017). Kaiku on seuraus alkuperäisestä äänestä, ei siis vielä itse totuus.
Lindell asettaa itsensä erääksi harvoista, jotka ovat valmiita selittämään, mikä ääni
on saanut kaiut aikaan.
“Illminaattien ja vapaamuurareiden päämäärä uuden maailmanjärjestyksen
suunnitelmasta on täyttä totta ja näkyvissä, jos on vain halua ja uskallusta nähdä
tämä tosiasia”, kirjoittaa Petri Paavola (Paavola 2014) artikkelissaan “Katolinen
kirkko musta messu ja lapsiuhrit”. Näkeminen myyttisen tiedon valossa on valinta, joka vaatii ihmisen aktiivista päätöstä ja sitä seuraavaa tutkimustyötä. Näin
teksteistä löytyy vivahde-eroja (tiedottoman) nukkumisen ja (tietoisen) silmien
kiinni pitämisen välillä.
Koska salaliittoaktivistit näkevät totuuden, he hakevat selityksiä sille, miksi
valtaväestö ei tätä totuutta ymmärrä. Eräs yleinen lähtökohta on se, että historiamme, kulttuurimme ja yhteiskuntamme kaikki osa-alueet on suunniteltu taidokkaasti ylläpitämään illuusiota, joka on vaikutukseltaan huumaava. Ihmiskunta on
ehdollistunut nauttimaan vallitsevista olosuhteista. Tähän viittaa suoraan Tomi
Varjola: “Ihmiset on salakavalasti ohjailtu luomaan itselleen todellisuus, jossa he
pitävät yllä omaa orjuuttaan ja tarvittaessa puolustavat sitä kuolemaan saakka”
(Varjola 2015).
Anne Lindellille välineet, joita käyttäen ihmisten harhauttaminen on toteutettu, ovat selvät ja moninaiset:
Sinut on ohjelmoitu pitämään väkivallasta, niin että sitten kun he lähettävät sinut tappamaan, sinä tottelet mielelläsi. He ovat tuottaneet väkivaltaisia toimintapelejä valmistellaksemme sinun lastesi mielet sodan raakuuksiin. He ovat panneet sinut näkemään armeijansa ja poliisinsa hyvinä osapuolina ja altistaneet sinut asioille, jotka olivat mahdottomia vain
muutama vuosikymmen sitten. Jopa heidän taiteelliset ja kultturellit ohjelmat on suunniteltu niin, että sinä alistuisit, etkä kehtaisi sanoa eriävää
mielipidettäsi ja jopa auttaisit Uuden Maailman Järjestyksen luomisessa.
(Lindell 2017.)
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Kaikki mainitut keinot kuvastavat pinnan pettävyyttä. Populaarikulttuurin väkivalta ei ole viihteellistä, kuten oletetaan, vaan aitoon väkivaltaan tähtäävää; armeija ja poliisi ovat lain ja järjestyksen ylläpitämisen sijaan laittoman alistamisen välineitä; taide edesauttaa vastustajan päämääriä tasapäistämällä mielipiteitä eikä
ruokikaan yksilön henkistä kehitystä. Yhteiskunnassamme edellä mainitut ilmiöt
on totuttu näkemään juuri päinvastoin. Salaliittomyytissä taas kaikista elämän
osa-alueista tehdään symboleja petokselle, ja niiden välille löydetään yhteys.
Pinta ohjaa näkemään asiat väärin, kun taas syvempi taso paljastaa totuuden
ilmiöiden tarkoituksellisuudesta ja vastustajan agendasta. Viestintä on myös tätä
pintaa. Salaliittomyyttiset vertauskuvat tuovat esiin hyvinkin suoraan sen, miten
vastaanotetut viestit peittävät totuuden. Tomi Varjola kuvailee tilannetta näin:
Massamedia manipuloi massatietoisuutta. Seisomme vyötäröä myöten
runsauden vedessä, ja silti valikoidut ”asiantuntijat” kertovat mediassa,
että olemme nääntymässä janoon. ”Ei ole vettä! Loppu on lähellä!” Jos
ihmiset vain suuntaavat huomionsa toistettuun viestiin, eivätkä suuntaa
katsettaan veteen, he alkavat uskoa valheeseen ja osallistuvat negatiivisen todellisuuden luomiseen. (Varjola 2015.)
Varjola mainitsee “asiantuntijat” negatiiviseen sävyyn. Salaliittomyyteissä heitä
ovat usein tiedemaailman edustajat, poliitikot, toimittajat ja muut yhteiskunnalliset vaikuttajat, jotka luovat todellisuutta kielenkäytön avulla. Kieli on petollinen
ja kykenee johtamaan harhaan. Jos ihminen käyttäisi ennemmin silmiään, hän näkisi maailman virheettömästi. Ennen kaikkea näkeminen omilla silmillä on itse
tehty havainto eli omaa kokemuksellista tietoa toisten tuputtamien viestien sijaan.
“Katseen suuntaaminen veteen” onkin vertauksena läheistä sukua muille katsomiseen liittyville ilmaisuille: silmien avaamiselle, heräämiselle, valon näkemiselle ja
niin eteenpäin. Tarkat silmät tunnistavat kulissit ja sitä kautta hahmottavat näyttämön rajat.
Kollektiivisen mielen ohjelmointi ja pakottaminen tiettyyn muottiin ei ole aina
tarpeellista. Pinta saattaa säilyä myös, jos se nähdään aidosti houkuttelevana. Käytännön keinot diktatuurisen maailmanvallan toteuttamiseksi on saatu kätkettyä
kansalta esittämällä ne positiivisina ja edistyksellisinä projekteina. Magneettimedian Markku Juutinen pitää EU:n historiallisina taustoina erityisesti kreivi R. N.
Coundenhove-Kalerginin kirjoituksia paneurooppalaisesta unionista:
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C-K esitteli ajatuksiaan yhdentyvästä Euroopasta teoksessaan Paneuropa.
Tästä syntyi Paneurooppa-unionin idea, joka verhottiin edistykselliseen
ja moraaliseen viittaan, kätkien kulissien taakseen raadollisen ajatuksen
Euroopan kehittymisen suunnista. (Juutinen 2017.)
“Edistyksellinen ja moraalinen viitta” eli vaatekappale, joka on helppo kuvitella
entisten salaseuralaisten henkilöllisyyden kätkeväksi asusteeksi, yhdistyy aiemmin käsiteltyihin teatterilavasteisiin. Moderni aikakausi ja Euroopan yhdistyminen ovat näytelmä. Sinänsä kannatettavien ja yhteiskuntaa hyödyttävien ihanteiden funktio on hämäys: ne eivät itsessään ole se “raadollinen” ajatus, joka on kätketty, mutta ovat kiinteästi yhteydessä siihen. Niinpä niidenkin tarkoituksenmukaisuus on syytä asettaa epäilyksen alaiseksi. Juutinen käyttää samassa kirjoituksessa toisenkin kerran kaapuviittausta yhdistäen EU:n nykyisen toiminnan toiseen
historialliseen kontekstiin:
Kuten Yhdysvaltojen sisällissodassa oli kysymyksenä tiettyjen valtioiden
itsenäistymiseen liittyvät hegemoniset ja taloudelliset kysymykset, sidottuna orjuuden hyväksymiseen ja vastustamiseen liittyviin vapauden eettisiin kysymyksiin, on nykyisin EU-eliitti kietonut globalisoitumisen Eurooppaan suunnatun pakolaisinvaasion humanitäärisyyden ja suvaitsevaisuuden kaapuun. (Juutinen 2017.)
Aineistokatkelma sisältää rinnastuksen, jossa molemmissa tapauksissa pyritään
esittämään salaliittomyyttisesti, miten positiiviset arvot (orjuuden vastustaminen,
vapaus, humanitäärisyys ja suvaitsevaisuus) ovat ehkäpä todellisia ja hyväksyttäviä päämääriä joillekin, mutta kuitenkin ensisijaisesti ne palvelevat vastustajan
tarpeita. Niillä peitetään todellinen suunnitelma. Tällä tavoin selitetään osaksi salaliittomyyttiä se, että löytyy tahoja, jotka vilpittömästi ajavat humanitäärisiä
päämääriä: he ovat tavoitteensa kauniin ulkokuoren sokaisemia. He ovat malleja
huijauksen onnistumisesta.
Kirjoituksessaan “Katolinen kirkko musta messu ja lapsiuhrit” Petri Paavola
käyttää myös kätkevää vaatetta hyväntahtoisuuden vertauksena: salaliittomyyteissä usein myteemeinä toistuviin saatanallisiin messuihin osallistuvat “katoliset sekä siihen kytköksissä olevat ihmiset ovat ihmishirviöitä valkeuden valeasuun pukeutuneina“ (Paavola 2014). Katolisen kirkon kristillinen hyvyys ja puhtaus kätkevät taakseen vastakohtansa. Valkeus on vain ulospäin annettu kuva. Barkun
huomioi, että “mikään ei ole miltä näyttää”-periaatteen mukaisesti viaton ulkonä-
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kö ei ole todiste hyväntahtoisuudesta, koska salaliittolaisten oletetaankin kätkevän
todellinen persoonansa (Barkun 2003: 4).
Anne Lindellin kirjoituksen mukaan petollista toimintaa harrastavat vapaamuurarit:
Yksi tämänhetkinen ja maailmanlaajuinen salainen hyvä-veli verkosto on
juuri tuo Vapaamuurari-järjestelmä. Siitä ei ole juuri saatavana tietoa ja
se pitää erittäin matalaa profiilia. Itse se markkinoi itseään jonkinlaisena
hyväntekeväisyysjärjestönä ja päämääränä jäsenten henkisen kasvun
edistäminen… (Lindell 2017.)
Se vähäinen tieto, jota vapaamuurareista saadaan, on peräisin heiltä itseltään ja siten kyseenalaista. Heidän hyväntekeväisyystoimintansa, josta taas on kiistattomia
todisteita, toteuttaa salaliittomyyttisessä ajattelussa samaa hämäystarkoitusta kuin
paneurooppalainen progressiivisuus Juutisella. Kehitystä ja hyvää työtä kyllä tapahtuu, sitä ei voi kiistää. Ne kuitenkin toteutetaan näkyvässä muodossaan vain
osana juonta eikä siksi, että niillä olisi itseisarvoa.
7.1.4 Vastustajan piilopaikat
Salajuoni saattaa toteutua suoraan ihmisten silmien edessä, jos se sijoittuu ympäristöön, joka käsitetään moraalisesti korkea-arvoiseksi tai muuten ihailtavaksi. Tätä painottaa erityisesti Petri Paavola kirjoittaessaan katolisen kirkon ja Illuminatin
yhteyksistä. Eräs hänen lähteistään on “entinen Guatemalan katolinen piispa Gerard Bouffard”, jonka mukaan “jesuiitat kontrolloivat vatikaania ja ovat uuden
maailmanjärjestyksen todellisia ohjaajia”. Paavola kuvaa katolisen kirkon olevan
“valhejäljitelmä” aidosta Raamattuun perustuvasta kristinuskosta. (Paavola 2014.)
Näin ollen katolinen kirkko kristillisenä toimijana on valheellinen kuva, ja organisaation syövereissä vallitsevat uskolle täysin käänteiset arvot. Paavolan mielestä
“[o]n todella järkyttävää mitä kaikkea kauheuksia puuhataan suuren yleisön selän
takana” (Paavola 2014). Suuri yleisö on hänestä kuitenkin myös osittain vastuussa
selän kääntämisestä:
Maailman “eliittiväki” illuminaatit, joihin kuuluvat myös korkean tason
politiikkoja, valtioiden päämiehiä, uskonnollisia johtajia, pankkiireita
jne. harjoittavat lapsiuhri rituaaleja. Illuminaatit luottavat siihen etteivät
ihmiset voi uskoa heidän tekevän törkeitä ja kauhistuttavia rikoksia, koska he ovat maailman valtaeliittiä. Heidän tekemänsä rikokset ovat niin
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kauhistuttavia ja hirvittäviä, että monet ihmiset eivät usko niiden olevan
totta. (Paavola 2014.)
Paavola näkee valtaväestön kieltäytyvän uskomasta todellisuutta, koska “eliittiväkeä” pidetään moraalisesti korkea-arvoisena eikä tämä kuvitelma saata sortua.
Ajatellaan, että poliitikot ovat saavuttaneet asemansa kovalla työllä ja asiallisella
käytöksellä ja että uskonnolliset johtajat ovat altruisminsa ja puhdasoppisuutensa
vuoksi arvostettuja. Tämän takia heidän rikoksiaan ei suostuta pitämään todellisina. Raha, ylellisyys sekä henkiset ja älylliset kyvyt luovat pettävän pinnan. Rikkaiden ja vaikutusvaltaisten henkilöiden julkinen toiminta on osa huijausta:
Illuminaatin jäsenet elävät kaksoiselämää, sillä he ottavat osaa näihin
saatanallisiin rituaaleihin ja samaan aikaa toimivat yhteiskunnassa korkeassa asemassa kuten politiikkoina, lääkäreinä, psykologeina, terapeutteina, pankkiireina, lakimiehinä, hallitusten jäseninä, uskonnollisina johtajina ja vaikuttajina jne. (Paavola 2014).
Lopulta salaliittomyyttisen ajattelun mukaisesti he ovat kuitenkin korruptoituneita, kieroutuneita, väkivaltaisia ja kaikkea muuta kuin mitä ulospäin näkyy. Korkea-arvoisuus kulkee yhdessä alhaisen moraalin kanssa.
Korkea-arvoisten yksilöiden lisäksi hämäävää on organisaatioiden suuruus:
miltei kaikki myyttiset vastustajat toimivat jättimäisten yritysten ja virastojen syvyyksissä. Tässä tapauksessa organisaatioiden mutkikkaat hierarkiat ja yhteydet
toisiinsa kätkevät todelliset vallankäyttäjät. Anne Lindell kuvaa vastustajien hallitsemia organisaatioita:
Heillä [rikkailla eliittisuvuilla] on miltei täysin hallinnassa maapallo ja
sen rahoitusjärjestelmä ja median propagandakoneisto. He hallitsevat
kohta miltei koko maailmaa, eikä maailma saa edes selville, kuka sitä
hallitsee. Mikään tai kukaan ei voi vetää heitä oikeuteen, koska kukaan ei
näe heitä ja myös siksi, että oikeuslaitos on heidän palvelijansa. (Lindell
2017.)
Pankit, pörssit, mediatalot ja oikeuslaitos ovat laajoja kokonaisuuksia, joiden rakennetta eivät tunne läpikotaisin niissä työskentelevätkään. Ulkopuolisille se on
vielä hankalampaa. Siksi vastustajan on helppo kätkeytyä niiden ja globaalien
suuryritysten sisään. Salaliittoaktivisti pyrkii selvittämään todelliset rakenteet
hahmottaessaan selkeyttä tuovat yhteydet niiden välille (Barkun 2003: 66–69).
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Salaliittoaktivisti tuntee samaa epäluuloisuutta myös valtioita, puolustusvoimia ja uskonnollisia instituutioita kohtaan. Organisaation tarkoitus asetetaan jatkuvasti kyseenalaiseksi, kuten Paavola katolisen kirkon kohdalla tekee. Toisena
esimerkkinä Havaintoja uudesta maailmanjärjestyksestä -blogin mukaan Yhdysvaltojen armeijan tarkoitus ei ole koskaan ole ollut puolustaa Amerikkaa ulkoa tulevilta uhilta, vaan se on “pelkkä pankkiirien yksityisarmeija” ja “kyse on ollut
vain pelkistä muiden valtioiden luonnonvarjojen ryöstöstä” (Vehkala 2017).
7.1.5 Pinnalla ja pinnan alla
Tässä luvussa olen osoittanut joitakin tapoja, joilla salaliittomyyttiset tekstit luovat kuvaa siitä, ettei mikään ole sitä miltä näyttää. Minusta vaikuttaa aineiston perusteella siltä, että poliittisen puolen tekstit viittaavat enemmän konkreettisesti lavastettuihin tilanteisiin, kuten teatteriympäristöön, ja uskonnollisemmat tekstit
abstraktimpiin uniin ja näkemiseen. Mitenkään yksiselitteisiä jakolinjat eivät kuitenkaan ole, ja kyse saattaa olla vain kirjoittajien tyylien vaihtelusta. Joka tapauksessa NWO-korpuksen diskurssi pinnan pettävyydestä rakentuu tällaisista helposti
omaksuttavista mielikuvista ja metaforisesta kielestä.
Tekstit ovat osittain ristiriidassa keskenään, mikä syntyy eniten kerronnan erilaisista konteksteista (ideologisista, historiallisista, uskonnollisista ja uushenkisistä, muun muassa). Kuitenkin symboliset mielikuvat ja motiivit ovat samankaltaisia. Niitä hyödyntäen löydetään syyt yhteiskunnassa vallitsevalle järjestykselle
(kuten demokratialle), annetaan myyttisiä merkityksiä erilaisille toimijoille (valtiojohtajille, kansalaisille, aktivisteille itselleen) ja selitetään havaittuja epäkohtia
(valtaväestön epäuskoa, vastustajien altruistista toimintaa).
Tällaisin työkaluin syntyy myyttinen kokonaiskuva maailmasta, jossa pintaa
on syytä pitää petollisena. Vastarintaliike toteaa: “Globalismin vuoksi ääriislamistit, amerikkalaiset kapitalistit, sionistit ja homolobbaajat voivat istua sulassa sovussa saman neuvottelupöydän äärellä. Käytäntö osoittaa, että pinnallisista
eroavaisuuksistaan huolimatta he ovat lopulta yksi ja sama vihollinen”
(Pohjoismainen Vastarintaliike 2017). Seuraava luku keskittyy erittelemään tämän
suuren, monia nimiä saavan salaliittomyyttisen vihollisen luonnetta. Tutkin, millaisin keinoin perimmäinen vastustaja NWO-korpuksen myyteissä luodaan.
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7.2

Pahuus vastassa

Salaliittomyyttinen maailmankuva nojaa ajatukseen yhtä aikaa mutkikkaasta ja
kaiken kattavasta sekä salassa toteutetusta suunnitelmasta, joten sellaiseen kyenneen toimijan täytyy olla erikoislaatuinen (Hofstadter 1965: 31–32; Byford 2015:
79). Vastustaja esitetään sekä uhkaavana ja hengenvaarallisena että myös voitettavissa olevana – nähdäkseni muuten tällainen uskomus johtaisi vain täydelliseen
passiivisuuteen ja olosuhteisiin alistumiseen. Tämän pessimismin salaliittoaktivismi pyrkii estämään.
Salaliittomyyttinen vastustaja saa korpuksen kirjoituksissa monia vastakkaisia
hahmoja. Se voi olla Illuminati, globalistien ryhmä, CIA, “kasaarimafia”, “eliitti”
tai Antikristus, mutta toisaalta tietyt näkemykset vastustajan luonteesta yhdistävät
kaikkia aineiston tekstejä.
7.2.1 Absoluuttinen paha
“Globalistien kanssa ei voi tehdä yhteistyötä eikä sovintoja”, Pohjoismainen Vastarintaliike ilmoittaa (Pohjoismainen Vastarintaliike 2017). Salaliittomyyttinen
vastustaja ei voikaan olla taho, jonka kanssa olisi mahdollista istua neuvottelupöydän ääreen (Byford 2015: 82–83). Tätä ajatusta tuodaan ilmi eritoten painottamalla vastustajan absoluuttista pahuutta. Vastustajan päämäärät pitää ehdottomasti tuomita moraalisesti. Toisaalta perimmäisenä pahana se ei myöskään ikinä
itse antaisi mahdollisuutta neuvotteluille.
Perustelut ovat usein suoria, esimerkiksi Petri Paavolan kirjoituksessa katolisen kirkon turmeltuneisuudesta. “Vatikaaninsta vuotaneista tiedoista käy ilmi, että
jokaisen uuden paavin täytyy osallistua Corona Novemin saatanallisen mustan
messun rituaali uhreihin, jotka ovat vastasyntyneitä (vauva) lapsia, joiden veren
juominen kuuluu salaseuran rituaalimenoihin.” Näistä lähtökohdista seuraa vain
yksi johtopäätös: “On sanomatta selvää, että katolisen kirkon saatanallinen musta
messu sekä surmatut lapsiuhrit edustavat äärimmäistä ja absoluuttista pahuutta…”
(Paavola 2014.)
Uskonnolliseen viitekehykseen sijoittuu myös Markku Juutisen kirjoitus Magneettimediassa. Hänelle perimmäinen vastustaja ovat Talmudia, juutalaisten lainopillisten kirjoitusten kokoelmaa, ohjenuoranaan käyttävät “kasaarit”. Tässä tapauksessa suurin auktoriteetti vastustajan sisäänrakennetun pahuuden esittämisessä
on Raamattu:
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Talmudia kuvaavat hyvin Herran Sanat: ”Te olette isästä perkeleestä, ja
isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja
totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu
valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.”
(Joh. 8: 44).
Tällä Jeesus tarkoitti juutalaisten rabbien oppia, ”isien perimätietoa”, jonka he olivat luoneet mielikuvituksestaan. Vapahtajan mukaan
tuo ”isien perimätieto” oli ja on edelleen perkeleestä ja teki tyhjäksi Jumalan Sanan. Tämä on siis teologinen totuus, jolla allekirjoittanut ei panettele juutalaisia yksilöinä, tai kansana, vaan arvostelee poliittista ja taloudellista eliittiä eli kasaarimafiaa. (Juutinen 2017.)
Juutinen pyrkii välttämään antisemitistin leiman irrottamalla juutalaiset yksilöinä
ja kansana perimmäisestä vihollisesta, joka on pieni ryhmittymä juutalaisen yhteisön ytimessä. Tämä ryhmä on kuitenkin kiistämättömästi paha “teologisen totuuden” nojalla. Mitään heidän sanomaansa ei ole syytä uskoa – ja sen lisäksi he ovat
olleet alusta asti valmiita murhiin ja muihin vääryyksiin. Sen kiistäminen olisi
Juutisen asemoimana koko uskonnollisen viitekehyksen kiistämistä.
Murhia kaihtamaton vastustaja on häikäilemätön: “CIA:lla kun on jo itsellään
sellainen käytäntö, että jos paljastat yhdenkään CIA:n agentin todellisen henkilöllisyyden, niin joudut tämän seurauksena CIA:n hitlistalle”, kirjoittaa Petri Vehkala Havaintoja uudesta maailmanjärjestyksestä -blogissa (Vehkala 2017). Anne
Lindell esittää saman ajatuksen: “Sillä ne, joittenka edes epäillään paljastavan jotain, joutuvat yllättäen johonkin hengenmenoon johtavaan onnettomuuteen. Henkiin ei jätetä.” (Lindell 2017.) Paljastuksia tekevien joutuminen tappaviin onnettomuuksiin on varsin usein teksteistä löydettävä myteemi, varsinkin silloin kun
juonittelua lähellä oleva ihminen tai salaliittoaktivisti menehtyy (mm. Fenster
2008: 99–100, 182–194).
Silloinkin, kun vastustaja ei mene murhien kaltaisiin äärimmäisyyksiin, sen
keinot ovat kyseenalaisia. Vehkala kuvaa: “Sitä [salaseuran salaisuuksien säilymistä] varmistetaan mm. kiristyksellä sekä uhkailulla, joka on illujen keskeisin
keino saada pidettyä sisäinen organisaationsa ruodussa” (Vehkala 2017). Näin järjestön jäsenetkään eivät ole turvassa johdon pahuudelta.
Toiset salaliittoaktivistit painottavat synnynnäistä pahuutta, toiset uskovat
muutoksen tapahtuneen inhimillisistä syistä. Jotkut kirjoittajat etsivätkin perimmäistä syytä pahuuteen. He tulevat siihen lopputulokseen, että se on ennen kaikkea vallan ja rahan aikaansaannosta.
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…vallan kohdalla nämä kontrollifriikit sokaistuivat jo ajat sitten. Koska
EU:ssa näillä fasisteilla on jo lähes rajaton valta ja se on siksi syöksenyt
heidät jo tuollaiseen narkomaaniseen tilaan. (Vehkala 2017.)
Se ihminen joka suostuu avoimesti sydämessään palvomaan ja palvelemaan saatanaa saa siitä saatanalta "palkkioksi" tämän maailman mammonaa ja mainetta (rahaa, valtaa, kuuluisuutta, nautintoja himoihinsa
jne.). Hinta joka siitä täytyy maksaa on hirvittävä… (Paavola 2014.)
Valta ja turmeltuneisuus ruokkivat toisiaan ja johtavat “narkomaaniseen tilaan”,
jossa vastustaja tahtoo aina entistä enemmän. Tästäkin syystä yritykset tehdä sopimuksia vastustajan kanssa ovat lähtökohtaisesti mahdottomia. Vastustaja on sidottu valtaan, jonka väheneminen johtaisi maallisten tarpeiden tyydyttämättömyyteen. Siihen vastustaja ei saata himojensa ja pakkomielteidensä vuoksi suostua.
Salaliittomyyttisiä teemoja hyödyntäviä postmoderneja romaaneja tutkinut
Timothy Melley on huomioinut niistä kiinnostavan yksityiskohdan, joka esiintyy
myös Vehkalan sitaatissa yllä. On kuvaavan ristiriitaista, että ”kontrollifriikit”
ovat vallasta addiktoituneina menettäneet heille ensiarvoisen tärkeän asian, siis
kontrollin. He hallitsevat maailmaa vaikka eivät toisaalta hallitse kuitenkaan itseään. (Melley 2000: 165.) Tämä kontrolliaddiktion paradoksi ilmentää kohdatun
pahuuden järjettömyyttä, kohottaa varoittavana esimerkkinä vallanhimon teeman
valtaviin mittasuhteisiin.
Joillekin kirjoittajille syy vääryyksiin ja ihmisten alistamiseen ei ole selitettävissä oleva ominaisuus. Tomi Varjola tuo Kosminen valo -blogissaan esiin aineiston muissakin kirjoituksissa esiintyvän ajatuksen siitä, että talousjärjestelmämme
“on hyödyttänyt vain eliittiä” (Varjola 2015), mutta hän vihjaa myös siihen suuntaan, etteivät vastustajan pyrkimykset ole pelkästään materialistisia.
Maailmassa on tahoja, jotka pyrkivät tekemään kaikkensa, jotta arkkityyppinen hengen salama ei koskaan välähtäisi paljastaen hengen äärettömiä mahdollisuuksia. Vielä enemmän samat tahot tekevät, jotta toivon
tähti ei loistaisi, vaan ihmiset niin yksilöinä kuin kollektiivisena ryhmänä
tarpoisivat pysyvästi pimeän toivottomuuden tilassa – alistuneena ”kohtaloonsa”. (Varjola 2015.)
Näen tämän esimerkkinä vastustajan itseisarvoisesta ja selityksiä uhmaavasta pahuudesta. Kosminen valo -blogi painottaa ihmisten henkistä heräämistä eräänlaisena väistämättömänä ja odotettuna kehityksenä ihmiskunnan historiassa. Yllä
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Varjola esittää, että henkisen heräämisen pysäyttäminen ja toivottomuuden ylläpitäminen on eräs eliitin päämääristä ilman suurempaa syytä. Toinen vaihtoehto on,
että syy löytyy jostakin vielä syvemmältä kuin vain valta-aseman ja sosioekonomisen statuksen turvaamisesta. Kyseessä on kamppailu siitä, millaiseksi kohtalomme määrittyy – ja vastustaja tahtoo sen olevan yksiselitteisesti onneton.
Varjolan kirjoituksessa vastustaja määritellään muutenkin myyttisen hirviön
vertauskuvalla: “Lohikäärme on silloin tuhoisimmillaan, kun se on haavoittunut
kuolettavasti”, hän huomauttaa. “Se laittaa kaikki voimansa likoon viedäkseen
kaiken ympäriltään mennessään.” (Varjola 2015.) Tuhoaminen silkasta kostonhimosta on Varjolan katsannossa epäinhimillistä ja perustavanlaatuista pahuutta. Se
paljastaa vastustajan uhaksi, joka ei käyttäydy rationaalisesti tai tunne empatiaa.
Esimerkeissä yllä kuvataan lapsiin kohdistuvia hirmutekoja, yhteyksiä toisten
uskomusjärjestelmien arkkivihollisiin sekä korruptiota ja hallitsematonta häikäilemättömyyttä. Nämä ovat salaliittomyyteissä yleinen ja tehokas tapa esittää vastustajan moraalittomuus äärimmäisenä. Vastustajat ovat Hofstadterin sanoin “pahantahtoisuuden täydellisiä malleja, moraalittomuuden yli-ihmisiä” (Hofstadter
1965: 31–32). Tämä perustelee taistelun vastaan ja mahdollistaa sen, että heistä
voi uskoa mitä vain. Myyttitutkimuksellisesta näkökulmasta merkitystä on sillä,
että tällainen kieli kohottaa vastustajan hahmon arkitodellisuuden yläpuolelle ja
tekee siitä unohtumattoman, voimakkaasti latautuneen symbolin. Samalla kuvaus
toimii maailmanselityksenä, ympärillämme havaitun pahuuden paikallistamisena.
7.2.2 Vastustajan kyvykkyys
Salaliittomyytissä vastustajalle melkein mikään ei ole mahdotonta. He “manipuloivat politiikkaa rahallaan” (Pohjoismainen Vastarintaliike 2017), ovat jo saaneet
“lähes rajattoman vallan” EU:ssa (Vehkala 2017), hallitsevat säätä ohjaamalla
hurrikaaneja (Toivonen 2017) ja tappavat “tuhansittain ihmisiä joka vuosi rituaalimurhien kautta” (Paavola 2014). Kuten ylemmässä luvussa kävi ilmi, eräiden
kirjoittajien mukaan vastustaja kykenee murhaamaan kenet tahansa, jonka kokee
uhaksi. Erityisen selvän kuvauksen tästä miltei jumalankaltaisesta kaikkivoipaisuudesta, jolla vastustaja hallitsee planeetan tapahtumia, antaa Anne Lindell:
He valvovat kaikkea rahaa jota sinä käytät. Halutessaan ”he” (illuminatistit tai illuminaatit) voivat pysäyttää rahan virtaamisen tai saada
aikaan täydellisen romahduksen. Sitten he voivat määrätä maitten halli-
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tukset julistamaan kaiken rahan arvottomaksi. Sillä hetkellä kaikki sinun
rahasi häviävät savuna ilmaan. Ei kestä kauaakaan kun et voi ostaa tai
myydä mitään ilman heidän (antikristuksen) mikrosirua, ”pedonmerkkiä”
(lue enemmän tästä Raamatusta, Ilmestyskirjasta).
Tarvitsetko sinä ruokaa? Jos tarvitset, he voivat aiheuttaa kuljettajien lakon, joka lopettaisi ruoan jakamisen kauppoihisi. Ammattiyhdistykset ovat täysin heidän talutusnuorassaan ja manipuloitavissa. He voivat näännyttää sinut nälkään milloin vain he haluavat.
Jos sinun lapsesi eivät omaksu koulussa heidän iskostamiaan malleja, he voivat syyttää sinua laiminlyönnistä ja viedä lapsesi pois. Uskonnon opetus kielletään kouluissa. Sinun lapsesi eivät ole sinun, ne ovat
heidän. Sinun täytyy rokottaa heidät ja sinun täytyy tuoda lapsesi heidän
sairaaloihinsa, jos he niin määräävät, tai he hakevat heidät pois. Elektronisen kaupankäynnin kautta he kykenevät näkemään miten sinä toimit ja
mitä ostat. Internetin ja muiden lähteiden kuten kännykän kautta he voivat jopa saada selville mitä sinä ajattelet, sanot ja teet ja missä sinä olet.
(Lindell 2017.)
Kuvauksen perusteella tulee selväksi, että vastustaja on kaikkia salaliittoaktivisteja mahtavampi voimiltaan. Se hallitsee rahaa, ruokaa, työtä, perhe-elämää, koulutusta, terveyttä ja yksityisyyttä: ainoa, mitä se ei hallitse, ainakaan Lindellin implikoimana, on salaliittoaktivistin mieli. Tätä se kykenee kuitenkin seuraamaan
korkean teknologian avulla ollen siten tietoinen myös salaliittoaktivistin pyrkimyksistä. “On vain ajan kysymys jolloin minua tullaan hakemaan, ihme että olen
saanut toistaiseksi olla vapaalla jalalla”, kirjoittaa Pasi Toivonen (Toivonen 2017)
aineiston ainoassa tekstissä, jossa viitataan suoraan itseen kohdistuvaan uhkaan.
Petri Paavola selittää monia onnettomuuksia ja tragedioita vastustajan toimilla
sekä joissakin tapauksissa toimettomuudella:
…valtaeliitti voisi estää nälänhädän, mutta he eivät tee sitä, vaan antavat
ihmisten kuolla nälkään. Samoin valtaeliitti ei halua lääketieteen ratkaisevan maailman terveysongelmia, siksi niin monia tiedemiehiä kuolee
lavastettujen sekä suunniteltujen kuolemien kautta. […] Illuminaateille ei
ole mikään ongelmaa järjestää HIV tutkijoita koneeseen tiettynä hetkenä,
sillä sen kautta olisi saatu kaksi tavoitetta täytettyä: ihmisuhrit saatanalle
sekä edistää maapallon väestönvähennystä HIV tutkimuksen takapakin
kautta. (Paavola 2014.)
Vastustaja onnistuu toteuttamaan helposti jokaisen päämäärän johon se pyrkii. Jos
Illuminati kykenee järjestämään yhden lento-onnettomuuden, jossa menehtyvät
kaikki sille epätoivotut henkilöt, se voi olla minkä tahansa muunkin onnettomuu58

delta näyttävän taustalla. Toisaalta sama vastustaja olisi yhtä kyvykäs myös estämään todellisia tragedioita, tässä esimerkissä nälänhädän, mutta ei tee sitä. Näin
sekä kaikki toteutuva että toteutumaton voidaan lukea osaksi vastustajan agendaa
ja toimintaa. Tämä vastustajan kaikkivoipaisuus antaa syyn pohtia, voisiko Barkunin (2003: 3–4) salaliittoteorian ensimmäisen määritelmän “mikään ei tapahdu
sattumalta” laajentaa käsittämään myös ne asiat, joita ei tapahdu.
Vastustaja on päässyt korkeimpaan valta-asemaan monin keinoin, ja siitä
eteenpäin se hallitsee suvereenisti pysyen vallassa kontrolloimalla organisaatioita
ja hyödyntämällä ylivertaista teknologiaa. Eräs väline on myös mielikuvien luominen: ”Globalistit oikealta vasemmalle tiedostavat itse valta-asemansa täydellisesti ja käyttävät tätä retoriikassaan taitavasti hyväkseen” leimaten vastustajansa
vain “pieniksi kummallisiksi lahkoiksi” (Pohjoismainen Vastarintaliike 2017).
Lindell mainitsee vastustajan välineiksi mikrosirut, elektronisen kaupankäynnin,
internetin ja kännykän (Lindell 2017). Paavolalle näitä Illuminatin apuneuvoja
ovat “saatanallinen okkultiikka” ja “rituaalit” (Paavola 2014), Tomi Varjolalle ennen kaikkea tiedonvälitys:
Jos tällä hetkellä nukkuvalle väestölle kaataisi kerralla koko totuuden,
valuisi yritys hukkaan. Vallassa oleva eliitti yrittäisi vääristää tiedon tai
mukauttaa sen palvelemaan omia tarkoitusperiään. Eliitti käyttäisi valtamediaa, kontrolloitua oikeusjärjestelmää ja armeijoita ensin tekemään
tiedon naurettavaksi ja sen jälkeen poistamaan sen jakelusta. (Varjola
2015.)
Salaliittomyyttisissä diskursseissa tuodaan jatkuvasti esiin vastustajan läsnäolo
elämän ja yhteiskunnan joka alalla, myös vaihtoehtoisen tiedon yhteisöissä: “Illuminatin disinformaatioagentit ovat ujuttautuneet 1950-luvulta saakka ufologian
kentälle, ja onnistuneet ottamaan sen suurelta osalta haltuunsa” (Varjola 2015).
Näistä esimerkeistä teen sen päätelmän, että salaliittomyyteissä vastustaja on
jatkuvassa vaikutuksessa yhteiskuntaan mutta samalla miltei näkymätön (pinnan
alle piiloutumisesta, luku 7.1). Vain sen tekojen seuraukset näkyvät maailmassa,
ja vallitseva vakaa tila on aina vaarassa särkyä, jos vastustaja niin tahtoo. Näin
NWO-korpuksen perimmäinen vaikuttava toimija merkityksellistetään ylimaalliseksi ja -luonnolliseksi voimaksi. Tämän voiman kanssa ollaan vuorovaikutuksessa, joka on uhkan ja uhmakkuuden värittämää. Salaliittoaktivistin ja hänen vastustajansa välit ovat kireät: liian pitkälle meneminen voi koitua tuhoksi pahantahtoi-
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sen toimijan suuttuessa vastustuksesta. Salaliittomyyteissä ihmisen ja tällaisen
modernin luonnon- tai kulttuurinvoiman suhde on jatkuvasti koeteltu.
7.2.3 Vastustajan mitättömyys
Edellä kuvatuilla tavoilla pahan ja kyvykkään vastustajan ollessa olemassa herää
kysymys, miten se ei ole vielä onnistunut saavuttamaan tavoitteitaan ja kuinka salaliittoaktivismi ylipäätään on mahdollinen maailmankatsomus. Salaliittomyytit
kykenevät pitämään yllä toivoa asioiden parantumisesta painottamalla, osittain paradoksaalisesti, myös vastustajan perimmäistä mitättömyyttä. Vastustajan valta on
samaan aikaan varteenotettava uhka mutta myös osa petosta, sillä lukumäärältään
he ovat vähäisiä:
Erityisesti toisen maailmansodan jälkeen globalistinen ideologia on levinnyt niin tehokkaasti perinteiseen vasemmistoon ja oikeistoon, että vihollisten lukumäärä voi ensisilmäyksellä näyttää valtavalta. […] Globalistit ovat tavallisen kansan vastakohta – vihamielinen eliitti.
(Pohjoismainen Vastarintaliike 2017.)
Mutta syy siihen miksi Illuminati on edelleen salaseura johtuu siitä, että
mikäli tämä heidän tyrannimainen maailmanvaltansa paljastuisi kaikille
meille. Niin heidät kirjaimellisesti mestattaisiin ja vietäisiin kaikki Haagin kansainväliseen sotarikostuomioistuimeen tuomittaviksi. (Vehkala
2017.)
Lukumäärä “voi ensisilmäyksellä näyttää valtavalta”, mutta kalpenee silti vastakohtansa, kansan, edessä. Jos vastustaja ei kykenisi näkymättömyyteen, se olisi
vaivattomasti pysäytettävissä. Vastustajahan on kuitenkin vain järjestelmän kapea
kärki. Tämä ajatus heijastuu ennen kaikkea salaliittomyyttien yleiseen eliitinvastaisuuteen, joka ilmeni jo luvussa 7.1.4: kaikki aineiston kirjoittajat mainitsevat
useampaan kertaan vastustajan olevan “(valta)eliitti” tai “negatiivinen eliitti” ja
että juuri sillä on rooli Uuden maailmanjärjestyksen toteutumisessa. Samalla tämän tahon pahuuden luonne vaihtelee salaliittoaktivistien välillä. Kuten olemme
huomanneet, toiset selitykset ovat sekulaareja tai poliittisia, toiset uskonnollisia
tai new age -henkisiä. Eri kirjoituskonteksteissa eliitin pahuuden syissä ja sen ilmenemissä on variaatiota.
Eliitiksi luetaan yleensä maailman poliittinen, taloudellinen, henkinen ja sotilaallinen johto, rikkain yksi prosentti ihmiskunnasta. Yhtä sadasta vastassa on kui-
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tenkin 99 muuta. Alivoima olisi, ja satunnaisesti myös on, musertava jopa tälle
vastustajalle. Voimakkaan mutta pienen eliitin ongelman ja toimintatavan tiivistää
Pasi Toivonen:
Vastustus Uutta maailmanjärjestystä kohtaan on liian suurta. Eliitin täytyy jatkaa ihmisten hidasta väsyttämistä lavastetuilla kriiseillä jotka sitten
ratkeavat kuin itsestään. Tätä saattaa jatkua useita vuosia. (Toivonen
2017.)
Uskon, että salaliittomyyttien usein toistuva mutkikkaiden organisaatiorakenteiden – ja toisaalta pyramidisymboliikan (Barkun 2003: 71, 117) – painotus johtuu
ennen kaikkea tämän harvat vastaan useat -asetelman välttämättömyydestä. Vastustaja positioidaan väistämättä korkealle ja etäälle: ei ainoastaan siksi, että se olisi sieltä käsin suurempi uhka, vaan myös siksi, että se itse olisi asetettu “turvaan”,
koskemattomaksi. Sen toiminnan jatkumiselle on täten sosioekonominenkin perustelu. Rikkaat ja vaikutusvaltaiset sijaitsevat kaukana kansasta, valta ja vauraus
takaavat heidän erityisyytensä. Etäisyys salaliittoaktivistin elämänpiiristä on myös
oleellista. Perimmäinen vastustaja ei voi tulla lähelle arkea, koska tämä riisuisi
sen kriittisiltä osin myyttisyydestä, voimakkaimmista mielikuvista. Tämä kaikki
nivoutuu epäilemättä monina eri aikakausina esiintyneeseen “herravihaan”.
7.2.4 Hyvän ja pahan taistelun mekaniikat
Tässä luvussa käsittelin salaliittoaktivistin keinoja käsitteellistää suhteensa vastustajaan. Salaliittomyyteissä esiintyvän vihollisen absoluuttisen pahuuden voi nähdä
kielellisenä keinona pitää se etäällä ja kompromissien tavoittamattomissa. Myyttisissä diskursseissa ilmenee samalla vastustajan lähes rajaton kyvykkyys hallita
maailmaa. Salaliittoaktivisti on joutunut suuren haasteen eteen, mutta toivon säilyminen taataan huomioimalla vastustajan perimmäinen mitättömyys. Vastustaja
on periaatteessa voitettavissa, ja se on pakotettu piilottelemaan “lukemattomien
naamioiden takana” (Pohjoismainen Vastarintaliike 2017).
Koska salaliittoaktivisti vastustaa absoluuttista pahaa, hän positioi itsensä
“hyvien” puolelle, omasta näkökulmastaan paremman maailman vuoksi taisteleviin. Tällöin hän on sankari valtavan mittakaavan kamppailussa “lohikäärmettä”
(Varjola 2015) vastaan. Tätä kautta salaliittomyytteihin syntyy perustavanlaatuinen hyvän ja pahan välisen taistelun rakenne. Elämän ja yhteiskunnan epäkohdat,
vaikeudet ja onnettomuudet ymmärretään tarkoituksellisiksi, tuotetuiksi. Niinpä
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niitä asetutaan selittämään yhdellä toimijalla ja samalla tarjotaan keino niiden
poistoon.
Jyrkkä dualistisuus, jota pohjoisamerikkalainen salaliittoteorioiden tutkimus
kutsuu manikealaisuudeksi (mm. Barkun 2003: 2–3, 64; Byford 2015: 82–83), ei
salli monia osapuolia tähän kamppailuun: väliin asettuva valtaväestö on joko epätietoisuudessaan pahaa palvelemaan ajautunutta tai sitten passiivisessa tilassa (ks.
luku 7.1.3), jossa ei (vielä) ole ymmärtänyt valita puoltaan.
Vihollisesta on luotu näillä keinoilla selkeä ja voimakas symboli, mikä on
viestinnän kannalta tehokasta. Taistelu on luonteeltaan historiallinen, ihmisikää
pidempi. Salaliittomyyttiset diskurssit paljastavat usein juonen menneisyyteen sijoittuvat lähtökohdat ja sen tulevaisuuteen sijoittuvat päämäärät. Seuraavassa luvussa tutkin, millainen on se NWO-korpuksessa esiintyvä globaalisti vaikuttava
historiallinen kehityskulku tai suunnitelma, johon Uutta maailmanjärjestystä ajava
vastustaja tähtää – ja ennen kaikkea kuinka se esitetään.

7.3

Suuri suunnitelma

Salaliittomyyttinen vastustaja ei ole vielä saavuttanut lopullista päämääräänsä.
Tämä mahdollistaa taistelun vastaan. Vihollisen suunnitelman edetessä sen päämäärä häämöttää yhä lähempänä, jolloin salaliittoaktivistin työ muuttuu kriittisemmäksi ja ihmiskunnan mobilisoiminen entistä tärkeämmäksi (lisää tästä myöhemmin luvussa 7.4).
Salaliittomyyttisessä maailmankuvassa historiallista kehityskulkua ei hallitse
satunnaisuus vaan suunnitelmallisuus, “mikään ei tapahdu sattumalta” (Barkun
2003: 3–4). Jokaisella merkittävällä ilmiöllä ja tapahtumalla on ollut tarkoitus,
vaikka se ei olisi välittömästi selvä. Ennen pitkää salaliittoaktivisti löytää keinon
yhdistää nämä ilmiöt ja tapahtumat osaksi maailmankuvaa, kaikkien aiempien tapahtumien muodostamaa kehikkoa. Tämä luova tiedonkäsittely hyödyntää niin
historiaa, uskonnollisia lähteitä kuin ajankohtaisia yhteiskunnallisia ilmiöitäkin.
Erityisesti suhteessa historiaan on nähtävissä, kuinka salaliittomyyttiset diskurssit ovat vahvasti ajallisia eli temporaalisia. Ne ovat kiinnostuneita syntymistä
ja aluista, myyttisesti siis etiologisista kertomuksista. “Kaikki alkoi varhaiskeskiajan temppeliritareista”, kuvaa esimerkiksi Anne Lindell, ja myös: “300:n Komiteaa voidaan pitää kaikkien nykyisten salaseurojen äitinä.” (Lindell 2017.)
“Globalismin varsinainen voittokulku alkoi vasta toisen maailmansodan jälkeen”,
PVL

esittää

ja

selittää

tämän

vaikutusta

nykypäivään

(Pohjoismainen
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Vastarintaliike 2017). Markku Juutinen selvittää nykyisten juutalaisten polveutumista 700-luvun kasaarikansaan (Juutinen 2017).
Analyysissani keskityn silti syntytarinoiden sijaan tutkimaan sitä, millaisin tavoin Uuden maailmanjärjestyksen eteneminen myyteissä sanallistetaan. Oleelliseksi nousevat ajallisten ja kulttuuristen perustelujen lisäksi myös alueelliset ja
spatiaaliset mielikuvat. Eräs laajalti hyödynnetty teema salaliittomyyteissä on
globaalin ja lokaalin välinen konflikti.
7.3.1 Säännönmukaisen suunnitelman ajallinen esitys
Kuvatessaan Euroopan tulevaisuutta, joka seuraa “kansallisvaltioiden määrätietoista alasajoa”, Markku Juutinen (Juutinen 2017) vertaa kehitystä Yhdysvaltain
sisällissotaan:
Tähän globaaliin huipentumaan tarvitaan kansallisvaltioiden sisällä puhkeava sisällissota eli Euroopan sisällissota, joka voi olla vastaavanlainen
kuten Yhdysvaltain sisällissota vuosina 1861–1865.
Yhdysvaltojen sisällissota ja ehkä tuleva Euroopan sisällissota olisivat vastaavanlaisia siinä suhteessa, että niiden virittäjinä olisivat samaa
hengenheimolaisuutta edustavat eturyhmät eli kasaarimafia…
Kuten Yhdysvaltojen sisällissodassa oli kysymyksenä tiettyjen valtioiden itsenäistymiseen liittyvät hegemoniset ja taloudelliset kysymykset,
sidottuna orjuuden hyväksymiseen ja vastustamiseen liittyviin vapauden
eettisiin kysymyksiin, on nykyisin EU-eliitti kietonut globalisoitumisen
Eurooppaan suunnatun pakolaisinvaasion humanitäärisyyden ja suvaitsevaisuuden kaapuun.
Erikoisesti tulee huomata, että kuten Yhdysvaltojen sisällissodan rahoittajina etelävaltioiden osalta oli Rothschildien Pariisin pankki, ja pohjoisvaltioita sponsoroi Rothschildien Lontoon pankki, on mahdollinen
Euroopan sisällissota myös oleva kasaarimafian synnyttämä. (Juutinen
2017.)
Historiallinen tapahtuma toimii merkityksenantajana nykyhetkelle. Koska näin tapahtui ennen, niin saman kaavan mukaan tapahtuu myös tulevaisuudessa. Vertaus
todelliseen historialliseen tapahtumaan tekee esitetystä teoriasta myyttisesti totta.
Mennyt on malli tulevalle, koska molemmat tapahtumat ovat osa samaa suunnitelmaa. Suunnitelman toteuttava taho on historiallinen vastustaja, joka saa eri kirjoittajilla eri nimiä – Juutiselle se on “kasaarimafia”. Juutisen toinen historiallinen
kehys on 1900-luvun alkupuoliskolla eläneen kreivi Richard Nicolaus Coudenhove-Kalergin suunnitelma Paneurooppa-unionista:
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C-K ennustuksen mukaan tulevaisuuden Euroopasta muodostuu todellinen eri ihmisrotujen sulatus-uuni. Lisäksi yhteiskuntaluokat katoavat. Tuleva euraasialais-negroidinen rotu, joka muistuttaisi ulkonaisesti antiikin
egyptiläisiä, korvaisi kansojen erilaisuuden yksilöllisellä monimuotoisuudella.
Tämä C-K:n kauhuskenaario on hyvää vauhtia nykyisin toteutumassa
Euroopassa ja se on kasaarimafian eli sionistisen eliitin aiheuttamaa.
(Juutinen 2017.)
Selitys perustelee Euroopan nykyisen tilanteen 1920-luvun “ennustuksella” ja näkee sen lopullisen muodon häämöttävän tulevaisuudessa. Viittauksilla Coudenhove-Kalergin kirjoituksiin Juutinen painottaa historiallisen kehityskulun suunnitelmallisuutta satunnaisuuden sijaan. Nykyisten tapahtumien sijoittaminen näihin sata vuotta vanhoihin kehyksiin yhtenäistää salaliittomyytin maailmaa. Juutinen kuvaa mallin ja samaan hengenvetoon sen toteuman.
Teemu Vehkalan Havaintoja uudesta maailmanjärjestyksestä -blogi vertaa uudempaa kansallista kehitystä Suomen itsenäisyyden alkuun:
Mitähän täällä Suomessa tosin tapahtui reilut 100 vuotta aiemmin. Jolloin
nuo ruotsalaiset alistajat eivät sallineet meidän itsenäisyyttämme, joka
eteni lopulta veriseen sisällissotaan asti. Joka oli vielä jälkipolville sensuroitu todellisten tapahtumien kulusta, jottei totuus selviäisi koskaan suomalaisille siitä, että meitä yritettiin liittää ruotsin miehittäjien toimesta
Saksaan siinä tosin onnistumatta.
Tämän vuoksi myös nämä ruotsalaismiehittäjät toivat tänne 19171918 Saksan armeijan tappamaan suomalaisia, jotta tämä Suomen itsenäisyys oltaisiin sillä keinoin onnistuttu estämään ja siirrettyä Suomen
valta kokonaan Saksaan. Mutta näin ei kuitenkaan tapahtunut, koska
Suomi jäi lopulta itsenäiseksi.
Mutta jos katsomme nykypäivää niin Saksa otti jo vallan Suomessa
1.1.1995. Jolloin Suomi liittyi Euroopan Unioniin, joka on Saksan fasistinen projekti. Jonka lopullinen päämäärä on yhteisen fasistisen sekä militaristisen liittovaltion perustaminen. (Vehkala 2017.)
Vehkalan vertauksessa Suomen sisällissodan salaisen vastustajan päämäärät olivat
samat kuin vajaa 80 vuotta myöhemmin toteutuneen Euroopan Unionin: Suomen
valtion itsemääräämisoikeuden poistaminen. Salaliittomyytissä historia on prototyyppisten tapahtumien jatkuvaa, vain hieman varioivaa toistoa vihollisen päämäärän saavuttamiseksi. Tällainen myytti tuo menneisyyden takaisin ja käyttää
sitä selittääkseen nykypäivän tilannetta – tässä tapauksessa EU:n synnyn taustalla
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vaikuttavia voimia. “EU on koko tämän ajan ollut vain pelkkä rikollisen valtaeliitin suorittama laiton vallankaappaus, jonka tarkoituksena oli kaapata näiden ennen
itsenäisten valtioiden itsenäisyys ja siirtää lopulta kaikki valta Saksaan”, Vehkala
jatkaa painottaen, että projekti on “natsien jo vuonna 1944” suunnittelema.
(Vehkala 2017.)
Salaliittomyytillä on näin selitys sekä EU:lle, Suomen sisällissodalle että ylipäätään toiselle maailmansodalle. Useampi tapahtuma saa yhteyden toisiinsa: ne
eivät ole yksittäisiä, koska niillä on yhteinen malli, samat toimijat (tässä tapauksessa varsinkin saksalaiset) ja jaettu rakenne. Näin paljastuu, että juoni on ylikansallinen ja yhden ihmisen elinikää pidempi ja että yksittäinen tapahtumasalaliitto
on jaetun mallin vuoksi oikeastaan kaikki muutkin.
Kosminen valo -blogissa menneisyydellä selitetään maailmanpoliittista nykytilannetta painottaen niin ikään tapahtumien toistuvaa luonnetta, ketjuja: “Viimeaikainen pakolaiskriisi on seurausta pitkästä ketjusta Illuminatin yksityisten peitearmeijoiden harjoittamista epävakauttamistoimista, joita on harjoitettu ympäri
planeettaa.” Lisäksi kirjoittaja Tomi Varjola tuo aineiston eri teksteistä selvimmin
esiin juonen mittakaavan huomioidessaan, että “massatietoisuuden ovela manipulointi” on ollut käynnissä jo “tuhansia vuosia”. (Varjola 2015.)
Petri Paavolalla painottuu yleisellä tasolla menneisyyden selvittämisen tärkeys. Tässä havainnollistuu tapa, joilla erinäisiä organisaatioita tai ilmiöitä selitetään
osaksi salaliittomyyttistä maailmankuvaa. “Illuminaatti on homo-agendan, Aids:n
ja seksuaalisen vallankumouksen takana” (Paavola 2014). Samoin hän sijoittaa
Yhdistyneet Kansakunnat uskonnolliseen viitekehykseen:
YK:llä on todistettavasti myös okkultistinen tausta. YK:n kustantamo on
nimeltään Lucis Trust, jonka aikaisempi nimi oli The Lucifer Publishing
Company, jonka perusti teosofi Alice Bailey. (Paavola 2014.)
Paavolalle nykyhetkessä ilmenee paluu kaukaiseen menneisyyteen: “[Alex] Jonesin dokumentti paljastaa sen saman tosiasian, josta ilmestyskirjakin kertoo, eli sen
että lopunajan ihmiskunnassa tehdään muinaisen Babylonian kauhistuttavia rituaalimurhia ja muita kauhistuksia” (Paavola 2014). Samalla hän sisällyttää myös
viittauksen menneeseen ja tulevaa ennustavaan raamatulliseen lähteeseen. Okkultistinen tai babylonialainen tausta ei siis jää taustaksi vaan saa merkityksen myös
tulevaisuuden heijastuksena. Myyttinen aika palaa – salaliittojen kontekstissa se
tosin on yleensä epätoivottua ollessaan vastustajan tuottamaa.
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Yksittäistä ja irrallista tapahtumaa ei ole. Sama narratiivi toistuu historian eri
vaiheissa. Näin rakentuu diskurssi salaliittomyyttisen suunnitelman mittakaavasta.
Vastustajan työ Uuden maailmanjärjestyksen puolesta etenee kaavoittuneesti, toiston kautta, mallia noudattaen, eri paikoissa ja läpi historian.
Siksi ei ole yllättävää, että tätä juonta kuvataan joskus vertauskuvallisesti
myös pelinä. “Globaalin shakkipelin todellisen luonteen paljastuminen asettaa
länsimaiset johtajat uuteen valoon”, kirjoittaa Tomi Varjola (Varjola 2015). Shakki
kuvastaa käynnissä olevaa juonta: se on peli, jossa tehdään tarkkoja siirtoja eri tavoin käyttäytyvillä osilla. Pelaajat eli suuret ja vaikutusvaltaiset toimijat suhtautuvat valtioihin ja kansalaisiin kuin nappuloihin, joita voi hyödyntää ja tarvittaessa
uhrata. Tämä pätee myös ylemmän tason toimijoihin Petri Paavolan mukaan:
“Antikristus sekä illuminaatti ovat pelinappuloita saatanan pelissä, jossa hän tavoittelee maailmanvaltaa” (Paavola 2014).
Teemu Vehkala herättelee lukijaa positioimaan itsensä absoluuttisen vallan
kahvaan. Hän sisällyttää samalla tavoin viittaukseen shakkiin: “Mutta kuvittele
itse jos sinulla olisi niin rajaton valta, että voisit hallita EU:n kokoista aluetta pelkillä näkymättömillä suuryhtiöiden sekä keskuspankkien shakkinappula siirroilla”
(Vehkala 2017).
Pelivertaukset ovat kielenkäytössä muutenkin yleisiä, mutta nähdäkseni salaliittomyyttisissä yhteyksissä ne painottavat erityisesti vastustajan päämäärähakuisuutta ja harkittua etenemistä sekä toistuvia liikkeitä. Lisäksi ne heijastavat edellisessä luvussa käsiteltyä hyvän ja pahan vastaisen taistelun asetelmaa: shakissa on
nopeasti opittavat säännöt sekä kaksi pelaajaa, joilla on selvästi toisistaan erottuvat nappulat. Lisäksi on huomioitava (dualistinen) pelilauta, johon maailmaamme
verrataan. Tilallisuudesta ja ajallisuudesta tulee hyvin selkeästi käsitettävää. Salaliittomyytti pyrkii tuomaan säännöt ja johdonmukaisuuden ristiriitaisuuksien maailmaan, ja kaikkien tunteman pelin metaforinen käyttö edesauttaa tätä.
Varjola kirjoittaa myös: “Tilanne voi tuntua toivottomalta vain silloin, kun
elämänpelin todellinen luonne on kätketty tietoiselta mieleltä” (Varjola 2015).
Ratkaisu toivottomuuteen löytyy vastustajan strategian oppimisesta, jolloin salaliittoaktivistille mahdollistuu oikean pelin pelaaminen oikealla kentällä.
7.3.2 Maailmanhallituksen nousu
Uusi maailmanjärjestys on, ennen kaikkea, maailman väkivaltaista yhdistämistä
yhdeksi. Tämä myyttinen kehityskulku on eräs aineiston hallitsevia elementtejä.
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Sama teema on esiintynyt jo aiemmissa luvuissa vastustajan valheellisen moninaisuuden kuvauksissa, mutta se on oleellista myös vastustajan päämäärän kannalta.
Ranskan presidentti Emmanuel Macron haukkui linjapuheessaan EU:ta
heikoksi, hitaaksi ja tehottomaksi. Tämä puhe ja EU:n harvainvallan paniikin omainen pyrkimys kansallisvaltioiden määrätietoiseen alasajoon,
voidaan tulkita merkiksi yhden valtion eli pääoman imperiumien maailmanvallan syntymiselle. […] Tällaista koko planeettaa koskevaa hallintoa ei ole vielä olemassa, kuin ehkä salaisissa suunnitelmissa. Se vaatii
toteutuakseen maailmanhallituksen, lainsäädännön, oikeuslaitoksen, armeijan, poliisin ja perustuslain. (Juutinen 2017.)
Paavi ottaa ohjeita ja käskyjä vastaan mustalta paavilta, sillä jesuiitat
ovat myös uuden maailmanjärjestyksen johtajia, tehtävänään soluttautua
muihin uskontoihin ja maiden hallituksiin perustaakseen yhden maailman
hallituksen ja yhden maailman uskonnon, joka perustuu satanismiin ja lusiferianismiin. […] On päivänselvää, että illuminaattien ja vapaamuurareiden symboli Amerikan dollarissa tarkoittaa sitä, että valuutalla on iso
merkitys uudessa maailmanjärjestyksessä, jossa koko maailma koitetaan
saada yhden valuutan alaisuuteen. (Paavola 2014.)
…eli illuminatistien tarkoitus on viedä “Suuri suunnitelma” Uudesta
Maailman Järjestyksestä (UMJ eli NWO) loppuun saakka, ja silloin tulee
euro romahduttaa, jotta saadaan uusi rahayksikkö, ja myös EU romahdutetaan ... ajetaan alas, mutta EU:n sijaan tullekin NWO:n esiaste, porstua
eli ”Eurostoliitto” ... Euroopan Liittovaltio, kunnes ”maailmanallitus” ottaa vallan käsiinsä ... ja lopun vaimme lukea Raamatusta (ks. lopun ajan
prifetiat). […] EU:n muuttuminen Euroopan Littovaltioksi olisi siis vain
pelkästään jonkinlainen välivaihe. Bilderbergin pitkän aikavälin päämäärä on "Yhden maailman imperiumin rakentaminen", kuitenkin siten, että
itse ryhmä ei ole päämäärä vaan vain väline tulevaisuuden Uudelle Maailmanhallitukselle. (Lindell 2017.)
Aineistokatkelmia yhdistää käsitys siitä, että suuri suunnitelma, joka ulottuu menneisyydestä tulevaisuuteen, tähtää globaaliin, kaikki yhteiskunnan ja elämän alueet kattavaan hirmuhallintoon. PVL:lle kyse on “globalistisesta hankkeesta” joka
“vihaa perinteisiä arvoja, omavaraisuutta ja itsenäisiä kansoja” (Pohjoismainen
Vastarintaliike 2017). Markku Juutinen kutsuu sitä “maailmanlaajuiseksi tyranniaksi” (Juutinen 2017), Teemu Vehkala “fasistiseksi sekä militaristiseksi liittovaltioksi” (Vehkala 2017), Pasi Toivonen Pohjois-Koreaan verraten “diktatuuriksi”
(Toivonen 2017) ja Petri Paavola “lusiferistiseksi uudeksi maailmanjärjestykseksi” (Paavola 2014). Anne Lindell tiivistää “kasaariylimystön” lähettävän ohjeita
67

alajärjestöilleen “poliittisen, sotilaallisen, ja taloudellisen hegemonian saavuttamiseksi maapallollemme” ja listaa: “Kaikkiaan on Bilderbergeillä 3 päätavoitetta: 1.
uusi kansainvälinen talousjärjestys, 2. uusi poliittinen järjestys ja 3. uusi uskonnollinen maailmanjärjestys.” (Lindell 2017.)
Oli vastustaja mikä tahansa, sen päämäärä on rahan, uskonnon, ympäröivän
kulttuurin, teknologian ja poliittisen päätösvallan sulauttaminen yhden toimijan
alaisuuteen. Edellä mainituilla osa-alueilla tapahtuvat muutokset rakentavat salaliittomyyteissä kuvaa uhkaavasta tulevaisuudesta. Usein asian havainnollistamiseksi vedotaan ihmisten arkielämän kokemuksiin, elettyyn ja koettuun ympäristöön. Seuraavat kappaleet käsittelevät lyhyesti näitä osa-alueita: ekonomiaa, uskontoa, teknologiaa, kulttuuria sekä isoimpana kokonaisuutena kansallisvaltioiden
ja globalisaation ristiriitaa.
7.3.3 Antikristuksen valuutta
Maailmantalouden roolin merkitys on NWO-korpuksen perimmäisen uhan ymmärtämiseksi tärkeää. Käsitys rahasta maailmaa hallitsevana salaliittomyyttisenä
voimana lähtee usein paitsi arjen kokemuksista myös muun muassa Ilmestyskirjan
pedon lukua käsittelevästä jakeesta, jossa Antikristus näyttäytyy nimenomaan
markkinoita hallitsevana voimana: “Kenenkään ei ole lupa ostaa eikä myydä mitään, ellei hänellä ole tätä merkkiä, joka on pedon nimi tai sen nimen luku”
(Raamattu uusi suomennos 1992). Tämä jae, Ilm. 13:17, on antanut pohjan erityisesti 1970-luvulta alkaen toistuvalle kristilliselle myteemille Uuden maailmanjärjestyksen myyteissä. Siinä korkea teknologia yhdistyy saatanallisten voimien
käyttöön markkinatalouden valvomiseksi (Pantšenko 2017: 74–83; Barkun 2003:
44).
On päivänselvää, että illuminaattien ja vapaamuurareiden symboli Amerikan dollarissa tarkoittaa sitä, että valuutalla on iso merkitys uudessa
maailmanjärjestyksessä, jossa koko maailma koitetaan saada yhden valuutan alaisuuteen. […] Uskon että Bilderberg-ryhmä sekä trilaterilaaninen komissio ovat myös työkaluja tämän uuden maailmanjärjestyksen aikaansaamiseksi. (Paavola 2014.)
Rahamaailma romahdutetan tahallisesti, jotta saadaan luotua uusi, globaali maailmanvaluutta, "antikristuksen maksuväline". Eurostoliiton rikkaimmat osavaltiot alkavat tappelemaan keskenään siitä, että kuka saa
nyt uudet maailmanvaluuttaan sidotut lainat, koska maailman rahrikkaan
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eliitin kaavailema seuraava talousjärjestelmä on tarkoitus julkistaa heti
kun Uusi Maailman Järjestys on valmis perustettavaksi. (Lindell 2017.)
Globaali raha vähentää kansojen itsemääräämisoikeutta ja samalla sitä on myyttisen maailmankuvan mukaan helppo kontrolloida. Vastustajan ylhäältä käsin hallitsema, ainoa käyttökelpoinen valuutta johtaa ihmiskunnan vapauden vähenemiseen. Joidenkin näkemyksen mukaan näin on jo käynyt. PVL:n artikkelissa mainitaan “inhimillisten arvojen uhraaminen dollarin alttarilla”, mikä sisältää mielenkiintoisesti uskonnollisen metaforan (Pohjoismainen Vastarintaliike 2017). Se herättää mielikuvia okkultistisesta, rituaalinkaltaisesta toiminnasta, jossa raha on
kohotettu palvonnan kohteeksi.
Raha onkin modernin aikakauden välttämättömyys, jonka alaisuuteen ihminen
on sidottu, mutta maailmantalous on mutkikas, vaikeasti ennustettava järjestelmä.
Koska salaliittomyytit hakevat selvyyttä monimutkaisiin rakenteisiin, talous esitetään ennemmin yhteen päämäärään pyrkivänä suunnitelmana kuin keskenään ristiriitaisten tapahtumien verkostona (vrt. Jamesonin jälkikapitalistisen yhteiskunnan
logiikan kartoitus, luku 3.2.3). Kaikki mahdolliset muutokset maailmantaloudessa
voi selittää osaksi miltei kaikkivoipaisen vastustajan pyrkimyksiä, niiden välineeksi. Lisäksi maailman vaikutusvaltaisimpien ihmisten nähdään saavuttaneen
asemansa ennen kaikkea pääomalla, ja on muistettava, että salaliittomyyteissä on
vahvoja antielitistisiä diskursseja: niinpä suhtautuminen rahaan saa samoja negatiivisia merkityksiä kuin sen suuromistajat.
7.3.4 Yksi uskonto
Uskontojen, erityisesti kristinuskon, katoaminen ja korvautuminen yhdellä maailmanuskonnolla on harvinaisempaa sekulaareissa NWO-myyteissä. Sen sijaan
uskonnollisemmissa teksteissä, erityisesti Paavolalla, Lindellillä ja Yhdysvaltojen
millennialistisissa salaliittomyyteissä (esim. Barkun 2003: 39), se on alati läsnä.
Vastustaja, joka saa Antikristuksen tai Saatanan hahmon, ei salli kansan kristillistä
uskonharjoitusta vaan pyrkii korvaamaan sen omallaan. Anne Lindell näkee uhkakuvana sen, että “[u]skonnon opetus kielletään kouluissa” (Lindell 2017).
Taistelun mittakaava kasvaa uskonnollisessa kontekstissa historiallista suuremmaksi, koko luomakunnan kohtalon ratkaisevaksi: “Maailman valtaeliitti on
kovaa vauhtia rakentamassa maan päälle saatanallista uutta maailmanjärjestystä”
(Paavola 2014). Pasi Toivosen blogikirjoituksessa kehitys on salaa kohti ateismia:
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“Toki uskonnollisuus koko ajan vähenee ja ilmapiiri kiristyy mutta se tapahtuu asteittain ja vaivihkaa.“ (Toivonen 2018.)
Raamattu on oleellinen auktoriteetti näissä teksteissä. Tällöin salaliittomyyteissä esiintyy raamatullisia ilmauksia myytin perustavanlaatuisuuden todisteena
ja tapahtumien selityksenä samaan tapaan kuin toisilla historiallisia viittauksia
(ks. luku 7.3.1). Seuraavat aineistolainaukset selittävät vastustajan suuren suunnitelman uskonnollisella kielellä:
NWO (UMJ) ei ole enää utopiaa vaan tosiasia, jota toteutetaan systemaattisesti koko ajan. Ovatko Ilmestyskirjan ennustukset antikristuksen
maailmanjärjestyksestä pian totta? Tähän vastaan, että: Pahalta näyttää.
Tätä uhkakuvaa ei voi enää sivuuttaa. […] Maailman rikkaitten maiden
pankkieliitin suunnitelmissa on siis luoda valtioille globaali kriisi, globaali taloudellinen romahdus. Sen jälkeen ovat valtiot täysin kansainvälisen pankkieliitin armoilla. Ja näinhän tässsä on nyt par´aikaa käymässä.
Ja näin ennustetaan myös käyvän Raamatun Ilmestyskirjassa: rahamaailma romahtaa ja antikristus koetaan aluksi pelastajana. (Lindell 2017.)
Raamattu tuo esille sen kuinka suuri Babylon, eli uskonnollinen portto
(Rooman katolinen kirkko) harjoittaa ihmiskauppaa lopunaikana. Tämä
tarkoittaa sitä, että katolisen kirkon sisällä oleva saatanalliseen rituaaleihin osallistuva valtaeliitti maksaa rahalla ihmissieppaajille korvauksen
siitä että he sieppaavat ihmisiä tapettaviksi saatanallisen mustan messun
rituaalisiin menoihin. (Paavola 2014.)
Kiinnostavasti uskonnollisia viittauksia muuten välttävän Markku Juutisen kirjoitus Magneettimediassa yhdistyy juutalaisen “kasaarimafian” käsitteen välityksellä
Raamattuun, eikä hän vain nojaa sen auktoriteettiin vaan myös käyttää eräässä
kohdassa suoraan sen kieltä kutsumalla Jeesusta “Vapahtajaksi” (Juutinen 2017).
Päättelen, että vain tässä vastustajan luonnetta erittelevässä osassa artikkelia Juutinen kokee uskonnollisen rekisterin vapaamman käytön luontevaksi (ks. luku
7.2.1 tästä Talmudiin viittaavasta kappaleesta). Tässäkään suhteessa eri tekstit eivät siis asetu ehdottoman tarkkarajaisiin lokeroihin.
7.3.5 Uuden maailmanjärjestyksen teknologia
Erityisen merkityksellisen roolin Uuden maailmanjärjestyksen välineenä saa moderni (tieto)tekniikka. Suhtautuminen teknologian kehitykseen on salaliittoaktivismin piirissä ristiriitaista. Toisaalta esimerkiksi internet nähdään parhaana vapaan tiedonvälityksen keinona – ovathan aineistoni tekstitkin blogeista ja sivus70

toilta, joiden tavoite on saavuttaa mahdollisimman moni lukija. Toisaalta taas
verkko esiintyy usein vastustajan hallitsemana kenttänä, joka mahdollistaa rajattoman tiedonsiirron lisäksi rajattoman valvonnan. “Internetin ja muiden lähteiden
kuten kännykän kautta he voivat jopa saada selville mitä sinä ajattelet, sanot ja
teet ja missä sinä olet” (Lindell 2017). (Rajattomasta valvonnasta Brysselin Pedon
tiimoilta ks. luku 3.2.4 ja Pantšenko 2017.)
Eräs huoli ovat sellaiset huipputeknologian muodot, jotka ovat miltei näkymättömän pieniä mutta tehokkaita vertautuen näin ollen salaliittomyyttiseen vastustajaan itseensä. Aineiston teksteistä nousee esiin huoli varsinkin ihmisten ihon
alle asennettavista mikrosiruista, joiden avulla heitä valvottaisiin:
Yllä oleva [kansallisvaltioiden alasajo] tarkoittaisi väkipakolla luotua
imperiumia, jolla olisi ”maailmanherruus”, jonka kautta toteutuisi vihdoin eliitin unelma ehdottomasta isovelivalvoo-systeemistä. Tähän olisi
ratkaisuna pakollinen mikrosirun asettaminen ihon alle. Tähän viitaten
Ruotsissa on toteutettu jo mikrosirun asennus 3000 ruotsalaiselle.
(Juutinen 2017.)
Uuteen rahajärjestelmään kuuluu olennaisena osana tämä kämmenen alle
laitettava RFID-mikrosiru (vert. Raamattu, UT, Ilm.kirja: pedonmerkki),
jonka kautta isoveli-hallitus näkee sinut missä tahansa. Mikrosiru pystyy
valvomaan henkilöä 24 tuntia vuorokaudessa. Tähän mikrosiruun tulee
sosiaaliturvatunnus, maksuvälineet ja tämä siru on pakko ottaa ihon alle,
koska muuten jäät täysin yhteiskunnan ulkopuolelle. Tämä mikrosiru tullaan perustelemaan maailman talouden romahduksella, sekä turvallisuudella. (Lindell 2017.)
Tämä tyypillinen myteemi liittyy usein tutkittuun pohjoisamerikkalaislähtöiseen
body panic -konseptiin: mikrosirut ovat ihmisten ruumiillisen koskemattomuuden
särkemistä, oman ruumiin tekemistä vieraaksi ja ulkoapäin hallituksi vastustajan
välineeksi. (esim. Knight 2000: 168–203; Brown 2002: 107–129.) Ihmiskuntaa
hallitseva vastustaja pakottaa kaikkien ajattelun yhteen muottiin määrätessään
näiden kehoista. Eloton korvaa elollisen, tunkeutuu usein pyhiä merkityksiä saavaan ruumiiseen.
7.3.6 Muuttuvan kulttuurin päämäärät
Ihmistä ympäröivä kulttuuri sen eri muodoissa on myös alisteinen Uuden maailmanjärjestyksen suunnitelmalle. Tämä ilmenee negatiivisina viittauksina niin me-
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diaan, koulujärjestelmään, harrastuksiin kuin ihmisen seksuaaliseen suuntautumiseenkin. Paavola lainaa ”entistä saatanan pappia, joka kertoo asioita valtaeliitin
toimista” (Paavola 2014), Pedro Romeroa, esittäessään salaliiton populaarikulttuurin ja materialistisen elämän kautta toteutuvana:
Romeron mukaan satanistien vaikutus tulee tavallisen ihmisen kotiin elokuvien, lelujen, sarjakuvien, musiikin jne. kautta eikä ihmisillä ole hajuakaan siitä että heidän ajatusmaailmaansa ja mieleensä vaikutetaan ja
muokataan koko ajan saatanallisten asioiden kautta. (Paavola 2014.)
“Massamedia manipuloi massatietoisuutta”, kirjoittaa Tomi Varjola (Varjola
2015). Anne Lindell listaa monia välineitä, joiden kautta olemme tietämättämme
vastustajan talutusnuorassa: ne kattavat kaiken toimintapeleistä taiteeseen (sitaatti
alaluvussa 7.2.2). Hän selittää yhteiskunnalliset ongelmat, kuten alkoholismin ja
huumeriippuvuudet, niin ikään osaksi vastustajan suunnitelmaa: “Ihmisten jakaminen alempaan ja ylempään kastiin on todellisuudessa alkanut jo n. 20 v. sitten
tuhoamalla ei toivottua ainesta myrkyllisillä lisäaineilla, alkoholilla, tupakalla,
huumeilla ja roskaruualla ja lamaannuttamalla heidät masentuneina liikkumattomiksi” (Lindell 2017).
Kulttuurisen manipulaation päämäärä on tässäkin tapauksessa tehdä monesta
yksi, muuttaa kulttuurisen toiminnan moninaisuus vastustajan määrittämäksi yhtenäisajatteluksi. Salaliittomyytti varoittaa suosituista ja vakiintuneista ilmiöistä
selittämällä niiden taustalle myyttisen syyn, joka yhdistyy maailmanhallituksen
syntyyn ja sen prosesseihin. Mediatekstit, kouluopetuksen sisältö, päihteiden käyttö ja ruokailutottumukset muuttuvat symboleiksi kätketylle agendalle.
Tiettyjen salaliittomyyttien konservatiivinen luonne tulee ilmi negatiivisessa
suhtautumisessa ihmisen vapautuneeseen seksuaalikäyttäytymiseen ja seksuaalija sukupuolivähemmistöihin. Petri Paavola näkee Illuminatin edesauttavan homoseksuaalisuuden hyväksyntää ja sukupuolitautien leviämistä (Paavola 2014). Pohjoismainen Vastarintaliike huomioi erääksi vastustajien välineeksi “homolobbauksen” (Pohjoismainen Vastarintaliike 2017). Lindell painottaa ylipäätään, että yhteiskunnan seksuaalisuus ja väkivalta ovat “parhaimmat voimat, jotka auttavat
heitä [illuminaatteja] saavuttamaan päämääränsä”. Hän selittää: “Tällä tavalla he
pitävät ihmiset niin kylläisinä, että heillä ole hyveellisyyttä tai aivokapasiteettia
miettiä todella tärkeitä asioita…” (Lindell 2017.) Kulttuurituotteet ja -ilmiöt ovat
välillä Uuden maailmanjärjestyksen väline ja joskus sen lopputulos.
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Useammissakin salaliittomyyttisissä kirjoituksissa ajatus maailmanhallituksesta, -valuutasta ja -uskonnosta on itseisarvoisesti dystopinen kuva tulevaisuudesta.
Muutamissa teksteissä tuodaan ilmi myös käytännön todellisuus, johon kehitys
johtaisi. Arkiset esimerkit vahvistavat Uuden maailmanjärjestyksen suunnitelman
paholaismaisuutta esittämällä, mitä ihminen joutuisi kohtaamaan uudessa maailmassa. Yhdysvalloissa eräs yleinen myteemi ovat ns. FEMA-leirit eli ympäri maata pystytetyt keskitysleirit, joihin toisinajattelijat ja Uuden maailmanjärjestyksen
vastustajat suljetaan vihollisen suunnitelman edettyä tarpeeksi pitkälle (Barkun
2003: 71–74). Tästä ajatuksesta ammentaa Suomen mittakaavassa Pasi Toivonen:
“Mutta kun seuraavissa vaaleissa Vihreät saa murskavoiton ja Haavistosta tulee
pääministeri, vaino nousee aivan uusiin mittasuhteisiin, ja kymmenet tuhannet
ihmiset suljetaan vankiloihin tai leireille” (Toivonen 2017). Tällaiseen vapaudenriistoon viitataan myös puhumalla “poliisivaltiosta” (Juutinen 2017) ja “puolimilitaarisen poliisin” (Vehkala 2017) suorittamasta väkivallasta, joka Vehkalan mukaan voi Katalonian mallin mukaan laajentua Euroopan laajuiseksi:
Tämä tarkoittaa siis sitä, että mikäli EU maiden kansalaiset saisivat järjestettyä väkivallattoman kansannousun. Niin sitä valtaeliitti turvautuisi
estämään väkivaltaisella poliisiväkivallalla kuten nähtiin eilen Barcelonan Kataloniassa. (Vehkala 2017.)
Miltei kaikki kulttuurimme ominaispiirteet ja instituutiot voivat täten yhdistyä
Uuteen maailmanjärjestykseen. Salaliittoaktivistien kirjoituksissa toistuvat diskurssit mitä erilaisimpien ilmiöiden uudesta merkityksellistämisestä: niistä tehdään myyttisen vastustajan välineitä ja arkinen merkitys häivytetään. Mytologisointi kohdistuu nähdäkseni ennen kaikkea sellaisiin ilmiöihin, jotka ovat jollain
tavalla uhkaavia ja huolestuttavia kirjoittajille tai joita heillä on tarve selittää.
7.3.7 Globaali valtaa lokaalin
Talouden, uskonnon ja yhteiskunnallisen elämän yhtenäistämispyrkimysten rinnalla salaliittomyytin suurimpia uhkakuvia on valtiollinen ja poliittinen, ylirajainen maapallon yhdentyminen, jossa maailmanyhteisö aiotaan väkisin asettaa yhden tahon hallintaan. “Monesta yksi” tarkoittaa globaalin uhkaa lokaalille; ylikansallisten toimijoiden voittoa paikallisista; liittovaltioita kansallisvaltioiden sijaan;
valtion rajojen sisäpuolelle oletetun yhtenäiskulttuurin korvautumista monikulttuurisuudella (jonka päämäärä on kuitenkin uudenlainen yhtenäiskulttuuri). Uhat73

tuna ovat valtion itsenäisyys, paikallinen autonomia, koti ja perhe sekä viime kädessä yksilön hallinta omasta ruumiistaan. Kansainvälinen vallankäyttö häivyttää
yksityisyyden, kaikesta tulee valvonnan alaista. (Fenster 2008: 68–69 kiinnitti
huomiota pohjoisamerikkalaisen paramilitäärisen järjestön johtajan käyttämiin
samanlaisiin “spatiaalisiin viittauksiin”.)
Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja pluralismi ovat paitsi osa vastustajan
luonnetta myös sen käyttämä väline sekä lopullinen päämäärä. Kansallista yhtenäisyyttä ja itsenäisyyttä uhkaa toimija ylikansallisella tasolla:
Globalismin vastustaminen on siis kokonaisvaltainen poliittinen ohjelma,
jonka keskiössä on vaatimus siitä, että esimerkiksi meillä suomalaisilla
on oltava yksinoikeus päättää omasta lainsäädännöstä sekä maahanmuutto- ja talouspolitiikasta. […] Globalismi merkitsee siis äärimmäistä rajat
ylittävää korruptiota, joka uhraa kaikki inhimilliset arvot dollarin alttarilla. […] Globalismi vihaa perinteisiä arvoja, omavaraisuutta ja itsenäisiä
kansoja. (Pohjoismainen Vastarintaliike 2017.)
Johtopäätöksenä Macron puheesta erottuu ainakin kolme pääkohtaa: (1)
”poliisivaltio”, joka turvaa globaalin elitismin voimistumisen, (2) EU:n
modifioinnin jättiläisplutokratiaksi, joka palvelee vain kansainvälistä
pääoman imperiumia tuhoten kansallisvaltiot ja kansalaisten hyvinvoinnin sekä (3) monikulttuurisuuden rajatonta syleilyä. (Juutinen 2017.)
Tämä [Amerikan dollarin ottaminen pois käytöstä] voi olla merkki siitä,
että silloin maailman hallitukset ovat yhdistymässä tai yhdistyneet sekä
uskonto ja raha, eli taloussysteemi on tullut yhdeksi, niin että koko maailma on lopulta antikristuksen uuden maailmanjärjestyksen hallinnassa.
(Paavola 2014.)
Salainen Bilderberg-ryhmän päämääränä on lakkauttaa Yhdysvaltojen ja
muiden maiden itsemääräämisoikeudet Euroopan Unionin kaltaiseksi
ylikansalliseksi ja koko maapalloa kattavaksi (globaaliksi) rakenteeksi ...
eli ”Uusi Maailman Järjestys” (UMJ, engl. New World Order, NWO).
(Lindell 2017.)
Salaliittomyyteissä on käynnissä jatkuva “kansallisvaltioiden romuttamiskampanja” (Juutinen 2017). “HS:n linjana vaikuttaa olevan Bilderberg järjestön tavoitteiden edistäminen joista yksi on Suomen itsenäisen aseman murentaminen”, kirjoittaa Lindell (Lindell 2017). Perimmäinen vastustaja on kansainvälinen, rajat ylittävä, ja sen kohde on valtiollinen, rajat sisältävä. Salaliittomyytissä usein esiintyvän
Bilderberg-ryhmän lisäksi muun muassa vapaamuurarit ja Trilateraalinen komis74

sio ovat tällaisia rajoja rikkovia toimijoita (paljon esimerkkejä mm. teoksessa
Barkun 2003: 58). “Rajatonta” adjektiivina käyttävät muun muassa Juutinen (yllä)
ja Vehkala puhuessaan “rajattomasta vallasta” kolme kertaa samassa artikkelissa
(Vehkala 2017). Silloin se on aina sekä suuri että paha.
Maailmanhallitus etenee salaliittomyyteissä kauppasopimusten, liittovaltioiden, ylikansallisten pankkien ja organisaatioiden kautta eli myös rajoja hämärtämällä ennen niiden tuhoamista. Euroopan Unioni on vain eräs monesta välivaiheesta: “...myös EU romahdutetaan ... ajetaan alas, mutta EU:n sijaan tullekin
NWO:n esiaste, porstua eli ”Eurostoliitto” ... Euroopan Liittovaltio, kunnes ”maailmanallitus” ottaa vallan käsiinsä” (Lindell 2017).
Yhdysvallat voi niin ikään nähdä tämän valtioiden ja kansojen yhdistymisen
prototyyppinä: “Onko niin, että Amerikan Yhdysvallat ja sen erilaiset osavaltiot
ovat olleet koko historiansa ajan illuminaattien koekaniinina ja harjoituskappaleena tulevalle uudelle maailmanjärjestykselle, joista monista pyritään tekemään yksi?” (Paavola 2014.)
Vielä eräs tapaus ovat ylikansalliset yritykset:
Itse asiassa 300:n Komission päätavoite on ohjata kansainvälistä tapahtumaa suojatakseen ja lisätäkseen eliitin (Illuminatin) etuja mainituissa
maanosissa, mikä on vahvistanut ylikansallisten yritysten valta-asemaa
maailmalla. Niiden johtajat ovat jo tasavertaisia neuvotteluosapuolia valtioiden päämiesten kanssa, mikä on uhka niille valtioille, jotka korostavat
kansallisuuttaan ja haluavat sulkea rajansa kansainväliseltä kaupalta eivätkä anna kansainväliselle rahalle pelitilaa omissa maissaan. Trilateralistit kokevat siis valtioiden rajat esteenä kaupalleen… (Lindell 2017.)
Yritysjohtajat palvelevat salaliittomyyteissä täten ylikansallisuutta. Heidän korottamisensa samalle tasolle valtiojohtajien kanssa on uudenlainen rajarikkomus.
Globaali johtajuus on ottamassa lokaalisti johdetun paikan kuten kansainväliset
yhteisöt ovat ottamassa valtioiden paikan. Kielenkäytössä toistuukin mielikuva
globalismista toimijana tai voimana, joka saa merkityksensä ennen kaikkea kyvystään ylittää rajoja, kuulua kaikkialle ja ei-minnekään.
Tämän alaluvun esimerkeistä on havaittavissa se, miten salaliittomyyteissä tilallisuus saa ajallisuuden ohella voimakkaita, arjen ylittäviä merkityksiä. Tila ja
alue sekä näiden rikkomukset ladataan symboliikalla. Rajatut alueet kuten valtiot
sijoittuvat positiivisiin kehyksiin, rajattomat ja rajoja ylittävät kuvataan pahoiksi
ja epäilyttäviksi. Motiiveina toimivat uhkaavat ja huolestuttavat tilojen muutokset,
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varsinkin kansallisen kansainvälistyminen. Useista tällaisista motiiveista muodostuu narratiivi “monesta tehdään yksi”.
7.3.8 Kaikki kuuluu suunnitelmaan
Myytti on kertomus. Näin on myös NWO-korpuksen salaliittomyyttien suhteen.
Näen, että myyttiset diskurssit muotoilevat tässä tapauksessa käsityksen maailmasta ennen kaikkea jatkuvasti etenevänä kertomuksena. Sillä on historialliset
juuret, jotka esittelevät mallin: tämän mallin mukaan tapahtumat jatkavat toistumistaan. Sillä on myös tulevaisuus, joka on mallin pohjalta ennustettavissa. Tämä
tekee maailmanpolitiikasta hyvin selkeää ja säännönmukaisesti toteutuvaa: sitä on
helppo verrata peliin. Malliin kuuluu olennaisesti se, että päämäärä on väkivaltaisesti muodostettu yhtenäisyys, johon kaiken kehityksen nähdään johtavan. Sekulaarimmissa salaliittomyyteissä tehdään mallia hakiessa intertekstuaalisia viittauksia historiankirjoitukseen, uskonnollisemmissa Raamattuun tai muuhun hengelliseen kirjallisuuteen.
Monet kulttuuriset ilmiöt ja kehityskulut, kuten väkivaltaviihde ja vapaamielinen suhtautuminen seksuaalivähemmistöihin, kuvataan niin ikään uskomusjärjestelmän piirissä joko myyttisinä välineinä tai seurauksina Uuden maailmanjärjestyksen etenemisestä – joskus molempina. Diskursseissa esiintyy yhteisiä myteemejä, jotka asettuvat eri kertomuksissa erilaisiin keskinäisiin suhteisiin: näitä ovat
muun muassa tietyt kansainväliset organisaatiot (kuten Bilderbergit), kehittynyt
teknologia (mikrosirut ja tehokkaat tietokoneet) sekä eri sektorien tapahtumat,
jotka heikentävät paikallisen asemaa suhteessa globaaliin (kansainväliset sopimukset, maailmanpolitiikan käänteet). Vain laajempi tutkielma olisi mahdollistanut monissa teksteissä havaitsemani pakolaiskriisimyteemin kattavan analyysin.
Paikallisuutta hyödyntävästä kielenkäytöstä saan sen käsityksen, että salaliittoaktivisti puolustaa ennen kaikkea omaa, perinteiseksi ja merkitykselliseksi koettua elämänpiiriään siihen ulkopuolelta tunkeutuvalta vastustajalta5. Analyysini
viimeinen luku tutkii tämän hyökkäyksen torjumista eli puolustautumisen ja vastustuksen diskursseja.

5

Tätä olisi mahdollista tutkia monella tasolla: tunkeutuminen ei tapahdu vain valtiollisessa muodossa vaan myös kotiseudun, kodin ja oman ruumiin (vrt. kappale 7.3.5) mittakaavassa.

76

7.4

Välineet vastarintaan

Kriittiset tutkimukset painottavat usein salaliittomyyttisen maailmankuvan lähtökohtaista haitallisuutta. Näen kuitenkin, kuten muutamat tutkijat, että tämä ajattelu voi olla myös ratkaisuhakuista toimintaa, joka heijastaa yhteiskuntamme todellisia epäkohtia ja voi siten olla välttämätöntäkin kyseenalaistusta (Fenster 2008:
281; Coady 2012: 120–123). Näin ollen se voi, paitsi tarjota siihen uskovalle henkisiä voimavaroja ja keinoja mutkikkaiden kokonaisuuksien symboliseksi käsitteellistämiseksi (Knight 2000: 37; vrt. myyteissä Frog 2014: 65), myös motivoida
salaliittoaktivistin yhteiskunnalliseen toimintaan, mikä ei oletusarvoisesti voi olla
huono asia – salaliittomyytin luonteen on määritettävä tämä seikka6.
Salaliittoaktivismi antaa tarkoituksellisuutta elämään ja selkeän kaavan toiminnalle. Vastustajan tavoin on pyrittävä saavuttamaan päämäärä tai muuten häviö on varma. “Globalismin vastustaminen on siis kokonaisvaltainen poliittinen
ohjelma”, Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen kirjoituksessa sanotaan. “[Kennedyn
murhan] jälkeen globalistinen hanke on edennyt keskeytyksettä, mutta meidän
tehtävämme on pysäyttää se.” (Pohjoismainen Vastarintaliike 2017.)
7.4.1 Tieto on valtaa
Yksi väline on taistelussa yli muiden: tieto. Kansan on saatava tietää totuus, joka
on kätketty pettävän pinnan alle: “Petosten kierre tulee jatkumaan ikuisesti, ellei
kansa opi tunnistamaan globalistivihollisiamme” (Pohjoismainen Vastarintaliike
2017). Anne Lindell sanallistaa tiedon merkitykset ja myös kuinka sen puute on
vastustajalle eduksi:
Lue [alla oleva teksti NWO:sta] ihmeessä, niin sinua ei voi kukaan tai
mikään taho aivopestä. Tieto on valttia. Tieto on paras rokote disinformaatiota (väärää tietoa) vastaan. (Lindell 2017.)
Meidän tulisi uudelleen oppia ymmärtämään mitä raha todellisuudessa
on. Se kun on juuri se väline, jolla yhteen liittynyt taloudellinen pankkiirien eliitti toivoo saavansa maailman haltuunsa ja se tapahtuu romahduttamalla valtioitten taloudet. (Lindell 2017.)

6

Kriittisestä suhtautumisesta tähän lisää johtopäätöksissä luvussa 8.

77

Käynnissä on taistelu informaation ja disinformaation välillä7. Se on verrattavissa
mcluhanilaiseen armeijan ja siviiliväestön roolien häivettymiseen (McLuhan
1970: 66), eivätkä armeijat enää kuulu valtioille. Tämä johtuu erityisesti siitä, että
koska vastustaja ei ole kansallinen, sillä ei siten voi olla yhtä kansallista armeijaa
vaan kaikkialle ylikansallisesti kätkeytyneitä joukkoja. Esimerkiksi Tomi Varjolan
mukaan Illuminatilla on ollut 1950-luvulta lähtien “disinformaatioagentteja” ufologipiireissä (Varjola 2015). Näiden sekaannusta aiheuttavien agenttien vastavoima ovat aitoa informaatiota välittävät salaliittoaktivistit. Anne Lindell näkee, että
hän oikean tiedon haltijana on auktoriteettiasemassa säätelemässä tiedonvälitystä
epätietoisille yksilöille: “Minä uskon että on tullut aika paljastaa sinulle joitakin
tyrmistyttäviä asioita” (Lindell 2017).
Tiedolle suurimman painoarvon antaa Tomi Varjola hahmotellessaan merkittävää globaalia muutosta, joka voi toteutua vain uudistuvan tiedonvälityksen kautta.
Syy vaikeaan nykytilanteeseen on disinformaatio, ja uusi ymmärrys korjaa ongelmat:
Jos tällä hetkellä nukkuvalle väestölle kaataisi kerralla koko totuuden,
valuisi yritys hukkaan. Vallassa oleva eliitti yrittäisi vääristää tiedon tai
mukauttaa sen palvelemaan omia tarkoitusperiään. Eliitti käyttäisi valtamediaa, kontrolloitua oikeusjärjestelmää ja armeijoita ensin tekemään
tiedon naurettavaksi ja sen jälkeen poistamaan sen jakelusta.
Siksi massiivinen tiedonpaljastuskampanja odottaa laukaisevaa tekijää, katalyyttia, joka avaa ihmisten mielet uudelle tiedolle. Ihmisten pitää
menettää luottamuksensa vanhaan järjestelmään täydellisesti ja ymmärtää, että järjestelmä on ollut orjuuttaja eikä hyvinvoinnin luoja. Vanhat
uskomukset ovat estäneet ihmisiä nousemasta tietoisuuden seuraavalle
tasolle.
Täydessä paljastuksessa kaikki muuttuu. Yhteiskunta on tapahtuman
jälkeen niin radikaalista muuttunut, että aletaan puhua sivilisaatiosta ennen ja jälkeen paljastusten. (Varjola 2015.)
Väärän tiedon lähde on ennen kaikkea nykyinen media, jonka roolia välineenä
analysoin lyhyesti luvussa 7.1.3. Salaliittoaktivistikaan ei ole väärälle tiedolle
immuuni. Esimerkiksi Pasi Toivonen kirjoittaa blogissaan 23.2.2018: “Olen ollut
väärässä Donald Trumpin suhteen. Syynä on se, että olen uskonut propagandaan
ja aivopesuun jota media on syöttänyt Suomen kansalaisille melkein kaksi vuotta”

7

Joka saa sekin kiehtovalla tavalla “kehoon tunkeutumisen uhan” merkityksiä Lindellin lainauksessa. Jos oikea tieto on rokote, disinformaatio on tauti, joka tarttuu ihmiseen.
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(Toivonen 2018). Toivosen suhtautuminen salaliittomyytteihin vaikuttaa muutenkin aineiston joustavimmalta, sillä hän toteaa joskus hieman itsekriittisestikin,
kuinka haastavaa eheän narratiivin muodostaminen on: “Tilanne on poikkeuksellisen sekava ja irrallisia langanpätkiä on paljon, joten niiden yhdistäminen ja kattavan yhteenvedon tekeminen on hankalaa” (Toivonen 2018).
7.4.2 Poliittinen aktiivisuus
Teksteistä Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen, Anne Lindellin ja Magneettimedian
Markku Juutisen kirjoitukset tähtäävät vastustajan voittamiseen poliittisen – vaikkakaan ei välttämättä parlamentaarisen – vaikuttamisen kautta. Taistelun lähtökohta on kansan luontainen halu olla vapaa ja itsenäinen: “Euroopan kansat eivät
tule hyväksymään yhtä maailman valtiota: armottomaan totalitarismiin perustuvaa
taloudellisten imperiumien maailmanvaltaa, vaan uhmaavat vapauttaan vaikka
hengellään” (Juutinen 2017).
Kirjoittajien konkreettiset ehdotukset nojaavat ennen kaikkea Suomen kansallisvaltion vahvistamiseen ja omavaraisuuden turvaamiseen. Tämä ei ole yllättävää, koska eräänä suurimmista uhkista esiintyy aiemmin käsitelty kansallisvaltioiden heikkeneminen globalisaation ja monikulttuurisuuden lisääntymisen osana
(ks. luku 7.3.7).
Viholliskuvamme heijastaa arvojamme, joihin lukeutuu valkoisten oikeus
itsepuolustukseen, taloudellinen oikeudenmukaisuus sekä yhteiskunta,
joka kasvattaa sukupolvi toisensa jälkeen terveempiä, omavaraisempia ja
älykkäämpiä suomalaisia. […] Pakkomonikulttuurisuutta ajava ja ulkomaalaisen rahan korruptoima nykyinen hallitus edustaa kaikkea, mitä
vastustamme. Siksi puhumme rakkautta useammin taistelusta.
(Pohjoismainen Vastarintaliike 2017.)
EU-maat voivat säilyttää itsenäisen tulevaisuuden ja hyvinvoinnin ja Euroopan vapaana muukalaisinvaasiosta, mikäli kukin valtio, kuten myös
Suomi, nujertaisimme viipymättä kotimaiset hallituksemme ja päättäjämme pohjustaen uuden valtiomallin oikeudenmukaisuuden, itsenäisyyden ja viisauden perustuksille. Itsenäistyneet valtiot kykenevät lähettämään tunkeutujat lähtömaihinsa; siinä ei ole mitään ongelmaa. Valtioita
tämä velvoittaisi irtaantumaan EU-jäsenyydestä, eurosta, isäntämaasopimuksesta, toteuttamaan talousdemokratiaa, kytkeytymään puolueettomuuspolitiikkaan ja erikoisesti Suomelta ystävällisiin suhteisiin Venäjän
kanssa. (Juutinen 2017.)
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Jos aiomme olla NWO:n , Illuminatin (antikristuksen) vaikutuspiirin ulkopuolella on meidän tultava mahdollisimman omavaraisiksi kaikessa ja
pysyttävä riippumattomina ja itsenäisinä ... ja meidän on ensitöiksemme
erottava EU:sta ennenkuin se on liian myöhäistä. Liittovaltiosta kun ei irrottauduta muuten kuin sotimalla.
Mitä Suomen tulee tehdä? ..Vastaus on: Vähän äkkiä irti EU:sta
ja eurosta, (liittymiset molemepiin perustuslainvastaisia), markka takasin,
laittomat maahantulijat karkoitettava ja rajat suljettava, eli palattava takaisin Shengeniä edeltäneeseen systeemiin. Nato ulos Suomesta. Laiton
Naton isäntämaasopimus mitätoitävä (peustuslainvastainen). Sen jälkeen
yritetään vain selvitä joten kuten hengissä ja itsenäisenä maana. (Lindell
2017.)
Edellä mainitut ehdotukset tähtäävät globaalin yhtenäisyyden ja yhteyksien vähentämiseen ihaillun ja perinteikkään lokaalin vallan kasvattamiseksi tai palauttamiseksi. Omavaraisuus, kansallinen valuutta, itsenäisyys, puoluettomuus sekä
irtautuminen kansainvälisistä sopimuksista ja organisaatioista ovat tärkeimmät
puolustautumisen keinot. Voitto ei kuitenkaan vastustajan luonteen vuoksi voi olla
veretön ja neuvoteltavissa. Puhutaan “taistelusta”, “nujertamisesta”, “sodasta” ja
“hengissä selviämisestä”.
“Jos kuitenkin Euroopan sisällissota puhkeaa, on EU-eliitin ja eri valtioiden
poliittisen koneiston turhaan kuvitella saavansa turvapaikkaa jenkkitankkien suojista; mikään ei pelasta korruptoitunutta eliittiä tuomiolta”, huomauttaa Markku
Juutinen (Juutinen 2017). Teemu Vehkala muotoilee asian vielä suoraviivaisemmin pohtiessaan, miten Illuminatin jäsenet ”mestattaisiin ja vietäisiin kaikki Haagin kansainväliseen sotarikostuomioistuimeen tuomittaviksi”, jolloin ”olisi tämä
planeetta hieman rauhallisempi paikka elää” (Vehkala 2017).
Uskoakseni näiden muutamien kirjoittajien sotaisa ja väkivaltainen retoriikka
on tulosta siitä, että maailmankuva näkee väkivallan väistämättömänä vastustajan
luonteen vuoksi (luku 7.2). Väkivalta kuvataan salaliittomyyttisistä lähtökohdista
pienemmäksi pahaksi kuin epäinhimillisyydet, joihin absoluuttisen paha vastustaja on ryhtynyt ja joita mallin mukaisesti tulevaisuudessa seuraisi lisää. “Euroopan
sisällissota onkin estettävissä kansallisvaltioiden sisäisillä vallankumouksilla, jotka voidaan toteuttaa ”humanitäärisemmin” kuin kokonaisen Euroopan sotatanner”
(Juutinen 2017).
Vaikuttamiskeinot on siis sidottu olennaisesti salaliittomyyttiseen maailmankuvaan. Väkivalta on oikeutettua, kun maailma hahmottuu hyvän ja pahan kamppailuna, jossa kompromissit eivät ole mahdollisia. Tiukkaa kahtiajakoa edustaa
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varsinkin Markku Juutinen:
Sisällissotien toinen rintamaa muodostuisi pakolaisinvaasion vastustajista, kansallismielisistä ja EU-vastaisista ryhmistä, jotka muodostaisivat
kansannousun globaalia rahaimperiumia sekä Euroopan unionia vastaan.
Viimeksi mainittujen EU:n riveihin kuuluisivat ilmeisesti esimerkiksi suvaitsevaiset, maahanmuuttajat ja ynnä muut sellaiset ryhmät. (Juutinen
2017.)

7.4.3 Henkinen herääminen
Poliittisen toiminnan ohella monet salaliittomyytit painottavat sitä, että kansa pysyy – tai sitä pidetään – jonkinlaisessa unessa, josta herääminen on välttämätöntä
vastustajan voittamiseksi. Henkisemmät salaliittomyytit propagoivat juuri ihmisen
henkistä kasvua, oikeaan uskoon tuloa, “valon näkemistä”. Se liittyy aiemmin
mainittuun tiedon arvostukseen mutta painottaa myös sisäistä etsintää. Jämähtäminen valtavirran maailmankuvaan, virallisiin instituutioihin ja sovinnaisiin uskomuksiin ei tarjoa ratkaisua, vaan ihmisen on syytä pohti asiaa syvällisesti:
Aikakausi on historiallinen. Tästä kriisistä ei kuitenkaan ole ulospääsyä
hallituksen tarjoamilla vanhoilla ajatusmalleilla. (Varjola 2015.)
Tässä lopunajan maailmassa ihmisellä ei ole mitään muuta turvapaikkaa
kuin uskominen Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo. Siksi vetoan jokaiseen katoliseen, että hylkää saatanallinen kultti, jonka jäsenenä
olet. Vetoan sinuun, joka olet mukana ekumeniassa, että hylkää ekumenia, koska sen kautta ollaan rakentamassa saatanallista uutta maailmanjärjestystä maan päälle. Vetoan jokaiseen ihmiseen, että etsi pelastusta
Raamatun Jumalan kautta, jonka saa lahjaksi uskon kautta Herraan Jeesukseen, kun tunnustaa syntinsä ja uskoo Herraan Jeesukseen. (Paavola
2014.)
Kandi sinunkin funtsia missä vietät ikuisuutesi, sillä jotain on todella tapahtumassa ... ja jopa aivan pian, sillä Raamatun ”lopunajan merkit" ovat
täyttymässä. (Lindell 2017.)
Siinä missä Lindell ja Paavola painottavat kristillisen uskon roolia ihmisen pelastajana, Varjola pyrkii kääntämään katseen ennen kaikkea sisään päin, oman itsen
tutkimiseen. Ulospäin katsova, valtamedian viestiin huomionsa suunnannut yksilö
on osin vastuullinen maailmanjärjestyksestä. “[Ihmiset] alkavat uskoa valheeseen
81

ja osallistuvat negatiivisen todellisuuden luomiseen” (Varjola 2015). Ulkopuoliset
järjestelmät ovat Varjolalle alistuksen välineitä: “Ihmisten pitää menettää luottamuksensa vanhaan järjestelmään täydellisesti ja ymmärtää, että järjestelmä on ollut orjuuttaja eikä hyvinvoinnin luoja. Vanhat uskomukset ovat estäneet ihmisiä
nousemasta tietoisuuden seuraavalle tasolle.” (Varjola 2015.) Kosminen valo blogin kirjoitus asettuu suurilta osin Wardin ja Voasin conspirituality-yhteisön viitekehykseen: new age -henkisyyteen yhdistyy huoli kaiken kattavasta salaliitosta,
jonka nähdään toteutuvan esimerkiksi suurten lääkeyhtiöiden, lääketieteen, rokotusten ja ravitsemussuositusten saralla. (Ward & Voas 2011: 103–104.)
Varjolan kirjoituksesta käy lisäksi ilmi kevyt kritiikki valtauskontoja kohtaan.
Nekin ovat osa järjestelmää. Kuten seuraava aineistokatkelma hengellistä Kumbaya-laulua väheksyessään paljastaa, pelastus ei ole niin yksinkertainen ratkaisu
kuin millaiseksi kristinusko, eräs “vanhoista ajatusmalleista”, sen esittää:
Tie uuteen maailmaan ei ole helppo. Kun paljastukset tapahtuvat, eivät
ihmiset yhdessä hetkessä seiso kaduilla pitämässä toisiaan kädestä laulaen ”kumbayaa”. Useimmat ihmiset ovat niin kulttuurisesti ohjelmoituja,
että he eivät usko todeksi tietoa, jolle heidät äkisti altistetaan. Paljastukset ovat ilon päivä niille, jotka ovat tutkineet näitä asioita syvällisesti ja
avanneet mielensä uudelle tiedolle, mutta suurin osa väestöstä kohtaa
äkisti uuden todellisuuden ja kokee shokin. (Varjola 2015.)
Varjolan kaltaisten salaliittoaktivistien voi nähdä täten ajattelevan, että eräs salaliittomyyttisen maailmankuvan omaksumisen hyödyistä on se, kuinka se valmistaa muuttuvaan maailmaan. Oikea tieto on tässäkin suhteessa oleellinen väline
voittoon, ja väärä tieto koituu tuhoksi. Vaikka vastakkainasettelu ei saa samoja
väkivaltaisia piirteitä kuin poliittisemmissa selityksissä, tässäkin tapauksessa se
on olemassa. Jokainen ihminen, jota Varjolan kirjoituksen kaltaiset tekstit tavoittelevat, asettuu joko heränneiden tai yhä nukkuvien joukkoon. Nukkuvien ainoa
tehtävä on puolen valinta.
7.4.4 Lopuksi: Maailmanhallituksen kaatuminen
Aiemmin luvussa 7.3 kuvatut NWO-korpuksen tekstit kertovat, että Uusi maailmanjärjestys on aktiivinen projekti, joka lähenee täyttymystään tai ainakin kasvamistaan entistä suurempaan mittakaavaan. Historiassa ja nykyhetkessä on toteutunut ainoastaan diktatuurin esiaste. Poikkeava ja muihin verrattuna eräällä tapaa
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optimistinen näkemys esitetään Kosminen valo -blogissa. Tomi Varjola uskoo vastustajan, “negatiivisen eliitin”, laajamittaisen valtakauden jo toteutuneen ja nykyisen kehityskulun suuntautuvan pikemminkin kohti ihmiskunnan heräämistä eli
vastustajan syrjäyttämistä:
Putinin, Maan liittoutuneiden ja salaisten avaruusohjelmien käsissä on
aineistoa, joka sisältää tietoa salaisesta maailmanhallituksesta, salaisista
avaruusohjelmista, avaruusolennoista, kätketyistä teknologioista, korruptiosta ja rikoksista ihmiskuntaa vastaan.
Illuminati-ryhmät tulevat taistelemaan loppuun saakka täyttä paljastusta vastaan. Ne pyrkivät osittaiseen paljastukseen Vatikaanin ja YK:n
kautta, jotta ne säilyttäisivät oman asemansa.
Negatiivinen eliitti on suistumassa vallasta. Eliitti kaikkien hallitusten
takana pelaa itselleen aikaa yrittämällä tartuttaa oman epätoivonsa ihmisiin. Pelokkaat ja masentuneet ihmiset pitkittävät massatietoisuudellaan
tilanteen jatkumista.(Varjola 2015.)
Samanaikaisesti Varjola näkee kuitenkin asioiden olevan myös loppupisteessä vihollisen absoluuttisen pahan luonteen vuoksi. Hän arvioi, että “[t]alous on romahtamassa nopeassa tahdissa – tai sitä ollaan romauttamassa”. Näin ollen hänen näkemyksensä Uuden maailmanjärjestyksen päämääristä sisältää samoja elementtejä
ja saman rakenteen kuin muut NWO-korpuksen tekstit, jotka painottavat synkkää
tulevaisuutta mikäli asioihin ei puututa. Vastustaja “kaikkien hallitusten takana”
hakee yhtenäisyyttä, ihmiskunnan orjuuttamista ja diktatuurista maailmanvaltaa
käyttäen välineinä markkinataloutta, mediaa, uskontoa (hengellisyyden tukahduttamalla), “kätkettyjä teknologioita” sekä maailmanpolitiikkaa. Epäonnistuessaan
se pyrkii vain hävitykseen. (Varjola 2015.)
Tämä on esimerkki NWO-korpuksen rikkaudesta ja sen kaleidoskooppimaisista muodonmuutoksista yksittäisten salaliittomyyttien välillä. Vaikuttavimmat ja
unohtumattomimmat symbolit toistuvat samoina asettuen kuitenkin erilaisiin toimijoihin ja muotoutuen rakenteellisesti eri tavoin kontekstista riippuen. Hajautettuja mielikuvia ja motiiveja riittää (Frog 2014: 63). Tämä pätee siihen, mikä saa
asiat näyttämään erilaisilta kuin mitä ne todella ovat (luku 7.1), siihen, millaisena
vastustaja ilmenee (luku 7.2), siihen, miten ja minkä kautta vastustajan suunnitelma toteutuu (luku 7.3) sekä siihen, mitkä ovat keinot taistella tätä suunnitelmaa
vastaan (tämä luku 7.4). Joka tapauksessa myytti tarjoaa vaikuttavat välineet mutkikkaan maailman käsitteellistämiseen ja myös auttaa toimimaan tässä maailmassa: se luo uskon vaikutusmahdollisuuksiin.
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Johtopäätökset

Modernin ajan ihminen uskoo tietoon ja sen itsenäisen hankinnan arvokkuuteen.
Mutkikas ja lukuisiin asiantuntijajärjestelmiin nojaava globaali yhteiskunta tekee
tästä haastavaa. Tapahtumilla on arvaamatonta vaikutusta kauas ja kaukaa, eikä
näitä mekaniikkoja paljaalla silmällä erota. Samalla kuitenkin moderni merkitsee
maailmaa, jossa ihmisellä uskotaan olevan aidosti mahdollisuuksia hallita ympäristöään. Tämä ei rajoitu vain yksilöön, vaan käsittää ihmisten yhteisön kaikki jäsenet – eritoten rikkaat ja vaikutusvaltaiset. Modernissa ihmisen voi nähdä korvanneen jumalat Popperin (Popper 2000: 400–402) mallin mukaisesti, eikä se antroposeenin ja ilmastonmuutoksen aikakaudella kaukaa haettua olekaan.
Edellä kuvattu on pohja modernille myyttiselle ajattelulle, joka toimii samoin
perusperiaattein kuin esimoderni mutta soveltaa ja heijastaa kaikilla tasoilla modernin ajan pelkoja, toiveita, uhkia ja mahdollisuuksia. Se löytää rakennuspalikat
tähän arjesta ja ajankohtaisista ilmiöistä, joita ennen kaikkea valtamedia välittää.
Tutut elämänpiirin osat saavat uusia merkityksiä siirtyessään virallisesta tiedonvälityksestä vaihtoehtoisempaan. Näistä elementeistä tulee diskursiivisesti myyttisiä
toimijoita, motiiveja, välineitä ja mielikuvia. Ne kohoavat arjen yläpuolelle ja
etääntyvät yksilöstä. Tämä myyttinen ajattelu on vahvasti symbolista ja joustavasti muotoaan muuttavaa. Se ilmaistaan dramaattisin, vertauskuvallisin käsittein, ja
muotoillaan yleensä ajallisuutta ja tilallisuutta kommentoivaksi narratiiviksi, mutta ei aina: välillä myyttisyys löytää tiensä myös sellaiseen ajatteluun ja viestintään, joka ei saa tarinan rakennetta. Se ohjaa katsomaan ympäristöä ja yhteiskuntaa eri tavalla. Näin siitä muodostuu maailmankuva ja uskomusjärjestelmä, ja kuten tässä tutkielmassa olen esittänyt, sen kertomuksia voi myös tutkia myytteinä:
toistuvia elementtejä ja toimijoita havaiten, tarinankaaria hahmottaen, symbolien
funktioita analysoiden sekä tekstien ja myteemien välisiä suhteita verraten.
Tämä myyttinen ajattelu, jota aiempi tutkimus on kutsunut salaliittoteoreettisuudeksi, on ollut yli puoli vuosisataa armottoman akateemisen kritiikin kohteena.
Sitä on kutsuttu irrationaaliseksi, epäloogiseksi, valheelliseksi tai jopa selväksi
merkiksi mielenterveysongelmista. “Järkevät ihmiset” käyvät päivästä toiseen
taistelua, informaatiosotaa, salaliittoteoreetikoiksi kutsumiaan vastaan pyrkien
kumoamaan näiden argumentit omilla, tieteelliseen maailmankuvaan pohjaavilla
argumenteillaan.
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Onko se toiminut? Ei kovin hyvin. Salaliittoteoreettisuus on sinnitellyt ja kasvanut internetin aikakaudella entistä näkyvämmäksi, suorastaan poliittisesti ja taloudellisesti kannattavaksi. Yhdessä tämän kehityksen kanssa kulkee toinen: ristiriitaista tietoa liikkuu verkossa yhä enemmän – sitä kirjaimellisesti tuotetaan. Kukaan ei tarkalleen tiedä, miten iso osa sosiaalisen median käyttäjistä on oikeita,
mutta esimerkiksi Twitterissä ihmisiä esittäviä botteja on arvioitu olleen miltei
viisikymmentä miljoonaa (Varol, Ferrara, Davis, Menczer & Flammini 2017
Menczer, Flammini 2017). Aikakausi, jona ontologista turvattomuutta (Giddens
1990: 131–137) ja tiedonkäsittelyn haasteita on alettu näin taidokkaasti hyväksikäyttää, suorastaan vaatii skeptisyyttä – ja miten vaikeaa silloin tulee rajanvedosta
“hyväksytyn” ja “väärän” skeptisyyden välillä (salaliittoteorioiden puolustuksesta
ks. Coady 2012: 111–135)?
Tässä pro gradu -tutkielmassa olen tarkastellut rajattua määrää suomalaisia,
“salaliittomyyttisiksi” kutsumiani verkkotekstejä kritisoimatta niiden todenperäisyyttä, keskittyen symbolien ja diskurssien analyysiin. Tässä analyysissa olen löytänyt metaforia, joilla epäluuloisuus havaittua todellisuutta ja vallitsevia valtarakenteita kohtaan sanallistetaan ”pinnan pettävyydeksi”. Olen tutkinut jyrkkää dualismia ja vastustajan etäännyttämistä, ja näen, että nämä lisäävät myyttien vaikuttavuutta tehden niistä käyttökelpoisia viestinnän välineitä. Olen havainnut Uuden
maailmanjärjestyksen kertomuksissa ajallisia ja tilallisia keinoja käsitteellistää
mutkikas kokonaisuus selkeäksi kehityskuluksi. Lopuksi olen analysoinut vastarinnan välineitä, jotka antavat yksilölle ja yhteisölle keinon hallita ja vaikuttaa
maailmaansa.
Näen tämän perusteella, että salaliittomyytit toteuttavat tärkeitä yhteisöllisiä ja
yhteiskunnallisia funktioita (kuten Fenster 2008: 37–42) ja myös heijastavat aikamme huolenaiheita tehokkaasti. Siksi niitä ei ole syytä väheksyä, eikä niiden
argumenttien kaataminen poista niiden yhteiskunnallista tarvetta tai huolenaiheita
taustalla. Perehtymiseni aiheeseen ja tämän aineiston analyysi on kuitenkin vahvistanut käsitystäni siitä, että salaliittomyytit voivat olla, kuten salaliittoteorioiden
tutkijat usein painottavat, huolestuttavia ja vaarallisia. Pahimmillaan ne ovat rasistisia, demokratianvastaisia, vähemmistöjä vastaan kiihottavia ja ihmisten kahtiajakoon kannustavia. Ne asettuvat helposti tukemaan väkivaltaisia ääriaatteita ja
uhkaavat yhteiskunnan perusarvoja. Valtarakenteiden vastustus on nähdäkseni
välttämätön osa demokratiaa, mutta sitä ei tule pitää itseisarvoisesti positiivisena
asiana. Tämän kaiken huomioon ottaen ei pitäisi siis olla lainkaan ensisijaista
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keskittyä salaliittomyyttien tutkimuksessa niiden totuusarvoihin niiden päämäärät
sivuuttaen – itse asiassa se saattaa olla jopa haitallista.
Käsitteiden “salaliittoteoria” ja “salaliittoteoreetikko” demonisointi on samoissa määrin haitallista, sillä maailmankuvan jakavien kenttä on jo rajatun aineistonikin perusteella moneen suuntaan levittäytyvä, eri päämääriä toteuttava, eri
ideologioita palveleva ja, kuten inhimilliset edesottamukset usein, syvällisempi
kuin miltä näyttää. Jos jokin on ihmiselle hyödyllinen tai jopa välttämätön, toimivaksi havaittu todellisuuden malli, siitä ei luovuta käskettäessä. Se on tulkittava
käyttäjälleen parhaaksi mahdolliseksi kuvaukseksi jostakin, mitä tämä maailmasta
tuntee – niin hyvässä kuin huonossa. (vrt. Frog 2014: 62.) Kuten William Dotya
(2000: 103–104) seuraten määrittelin: myytit ovat intuitiivista ja kokemuksellista
tietoa välittäviä merkitysjärjestelmiä. Tässä tutkielmassa käyttämäni lähestymistapa eroaakin nähdäkseni aiemmista salaliittoteorioiden tutkimuksista siinä, että
sen avulla on mahdollista keskittyä etsimään maailmankuvaa heijastavien kertomusten tuottamisen kannalta tärkeimpiä symboleja ja niiden välisiä suhteita. Tämä
paljastaa ne diskursiiviset käytännöt, joilla tiettyyn uskomusjärjestelmään sitoutuminen perustellaan – ja tiedostaa, että ne myös muuttavat muotoaan.
Näen, että tieteellinen, “rationaalinen” hyökkäys salaliittoteorioita vastaan on
lähtökohtaisesti epäonnistunut projekti siksi, että se olettaa maailmankuvan paitsi
sisäiseen eheyteen tähtääväksi myös tieteelliseen järjestelmään verrannolliseksi8.
Tällöin salaliittoteoreettisuuden uskotaan pyrkivän toimimaan logiikan, yhdenmukaisuuden ja konkreettisen ilmaisun viitekehyksessä. Folkloristina ja myyttitutkimuksen valistamana olen eri mieltä. Maailmankuva on ennen kaikkea myyttinen, mikä tarkoittaa sen toimivan arkilogiikan – ja toisaalta myös tieteellisen logiikan – yläpuolella, metaforisena kuvauksena olemassaolon ongelmista, kuten
Anna-Leena Siikala on myyttejä kuvannut (Siikala 2014: 51–53). Esitän, että ongelmaton ristiriitaisuus yksittäisten elementtien kesken johtuu siitä, että yhdistävä
tekijä löytyy myyttisen ajattelun eli uskomusjärjestelmän tasolta (vrt. Wood et al.
2012). Todisteet tiettyä myyttiä vastaan eivät ole todisteita myyttistä ajattelua vastaan, ja uskomusjärjestelmien kumoaminen ulkopuolelta käsin on hyvin harvoin
onnistunut suoraviivaisesti. Erityisesti perinteen- ja kulttuurintutkijoilla, uskontotieteilijöillä ja antropologeilla on hyvät valmiudet ymmärtää tätä vaikkapa siltä
pohjalta, mitä on opittu kansanuskon ja kristillisyyden vuorovaikutuksesta (esim.

8

Mikä heijastuu myös, jälleen kerran, jaettuun termiin “teoria”.

86

Koski 2011: 15–18), tai miten agraariyhteiskunnan modernisoituminen ei ollut
mikään yksiselitteinen prosessi (esim. Helsti, Stark & Tuomaala 2006; Mikkola
2009).
Ehdotukseni on, että laajemmaksi tutkimuskohteeksi on otettava nimenomaan
salaliittomyytti ja kaikki ne diskursiiviset keinot, joilla salaliittomyyttistä ajattelua
välitetään eteenpäin. Näissä puitteissa tutkimus voi olla, ja usein sen on syytäkin
olla, kriittistä. Kriittinen myyttitutkimus ei niputa yhteen sumppuun kaikkia vaihtoehtoisia tulkintoja maailmasta, vaan huomioi erityisesti sen, mikä on haitallista,
miksi, ja miten se symbolisesti rakentuu. Uskomusjärjestelmän ollessa kyseessä
vastaus tärkeään kysymykseen “miksi tämä on haitallista?” ei voi olla vain “koska
se ei ole totta”. Pikemminkin haitallisuus on todistettava sen perusteella, mikä salaliittomyytin todellinen viesti on. Tämä vaatii taustatyöhön perustuvaa analyysia.
Kysymys “miten tämä rakentuu?” on niin ikään tärkeä, ja siihen on osittain
tarttunut jo esimerkiksi Aleksandr Pantšenko tutkiessaan aihetta tunneyhteisön käsitteen kautta (Pantšenko 2017). Yhteisöllä on epäilemättä suurempi rooli kuin mitä on painotettu. Tästä näkökulmasta kiinnostavaa olisi esimerkiksi salaliittomyyttien affektiivisiin elementteihin paneutuminen. Mahdollisena folkloristisena tutkimuskohteena on myös syytä mainita salaliittoteorioiden yhdistäminen huhuihin
ja niiden leviämisen tapoihin (Byford 2015: 139–140). Vuonna 2017 Electronic
Journal of Folklore käsittelikin aihetta numeron verran (Kalmre 2017).
Minusta on selvää, että intuitiivista tietoa metaforisesti välittävät myytit tällaisessa modernissa muodossa ovat merkittävä resurssi ja väline nykypäivän ihmiselle. Informaatio- ja kommunikaatioteknologia leviää kaikille elämänaloille, ja
myytit saapuvat mukana. Conspirituality-suuntaus toimii tästä malliesimerkkinä
(Ward & Voas 2011). Osa näistä myyteistä on väistämättä haitallisia, mutta on
mahdotonta kuvitellakaan, että myyttinen ajattelu vain lakkaisi siksi, että sille tarjotaan aivan eri funktioita toteuttavia vaihtoehtoja. Selvästikään nämä vaihtoehdot
eivät täytä kaikkia ihmisen tarpeita. Vasta kun tarpeet ovat selvät, voidaan miettiä,
mikä olisi vaarattomampi tapa käsitellä niitä. On siis syytä tutkia, millaisia käsityksiä ihmisyydestä ja yhteiskunnasta myytti pyrkii välittämään ja miten se käyttää kieltä sekä esitystä hyväkseen tässä prosessissa. Folkloristiikan saralla tämä on
jo tuttua, ja siksi folkloristiikkaa tarvitaan.

87

9

Lähdeluettelo

Tutkimusaineisto
Juutinen, Markku 2017. Syntyykö maailmanvalta mahdollisen Euroopan
sisällissodan kautta? [online]. Osoitteessa:
http://magneettimedia.com/syntyyko-maailmanvalta-mahdolliseneuroopan-sisallissodan-kautta/ [luettu 8.6.2018]
Lindell, Anne 2017. Anne Lindell, ajankohtainen, poliittinen blogi: 9. NWO,
UMJ, illuminati, vapaamuurarit ym. salaliitot. [online].
Osoitteessa: https://annelindell.blogspot.fi/2017/05/9-nwo-umjilluminati-vapaamuurarit.html [luettu 8.6.2018]
Paavola, Petri 2014. Katolinen kirkko musta messu ja lapsiuhrit. [online].
Osoitteessa:
http://www.kotipetripaavola.com/mustamessujalapsiuhrit.html
[luettu 8.6.2018]
Pohjoismainen Vastarintaliike 2017. Yksi vihollinen – globalistit! [online].
Osoitteessa: https://www.vastarinta.com/globalismi/ [luettu
8.6.2018]
Toivonen, Pasi 2017 & 2018. Cutting Edge Finland. [online]. Osoitteessa:
http://www.heinola.org/~patato/cef.html [luettu 8.6.2018]
“Donald Trump paljasti todelliset kasvonsa” (2017):
http://www.heinola.org/~patato/trump-face.html
“Maailma pelastui taas kerran!” (2017):
http://www.heinola.org/~patato/saved.html
“Valeuutisia” (2017):
http://www.heinola.org/~patato/FakeNews.html
“Valkoiset katoliset & luterilaiset hyötyvät Trumpin veroalesta” (2018):
http://www.heinola.org/~patato/trump-fin.html
Varjola, Tomi 2015. Suomi on taitekohdassa | Kosminen valo. [online].
Osoitteessa:
https://kosminenvalo.wordpress.com/2015/09/25/suomi-ontaitekohdassa/ [luettu 8.6.2018]
Vehkala, Teemu 2017. Havaintoja uudesta maailmanjärjestyksestä: Miehittäjät
keskuudessamme. [online]. Osoitteessa:
http://nwohavaintoja.blogspot.fi/2017/10/miehittajatkeskuudessamme.html [luettu 8.6.2018]

88

Kirjallisuus
Aaronovitch, David 2009: Voodoo Histories: The Role of the Conspiracy Theory
in Shaping Modern History. New York: Riverhead Books.
Anttonen, Pertti J. 2005: Tradition Through Modernity. Postmodernism and the
Nation-State in Folklore Scholarship. Studia Fennica, Folkloristica
15. Helsinki: Finnish Literature Society.
Barkun, Michael 2003: A Culture of Conspiracy. Apocalyptic Visions in
Contemporary America. 15. Berkeley: University of California
Press.
Barruel, Augustin 1797: Mémoires pour servir a l'histoire du jacobinisme.
Londres: De l'imprimerie françoise.
Barthes, Roland 1972: Mythologies. London: J. Cape.
Bascom, William 1984: The Forms of Folklore: Prose Narratives. Teoksessa
Dundes, Alan (toim.): Sacred Narrative. Readings in the Theory of
Myth. Berkeley: University of California Press.
Bratich, Jack 2002: Injections and Truth Serums: AIDS Conspiracy Theories and
the Politics of Articulation. Teoksessa Knight, Peter (toim.):
Conspiracy Nation: The Politics of Paranoia in Postwar America.
New York: New York University Press.
Brotherton, Rob 2015: Suspicious Minds: Why We Believe Conspiracy Theories.
London: Bloomsbury Sigma.
Brown, Bridget 2002: “My Body Is Not My Own”: Alien Abduction and the
Struggle for Self-Control. Teoksessa Knight, Peter (toim.):
Conspiracy Nation: The Politics of Paranoia in Postwar America.
New York: New York University Press.
Byford, Jovan 2015: Conspiracy Theories. A Critical Introduction. Basingstoke &
New York: Palgrave Macmillan.
Cichocka, Aleksandra & Marchlewska, Marta & de Zavala, Agnieszka Golec
2016: Does Self-Love or Self-Hate Predict Conspiracy Beliefs?
Narcissism, Self-Esteem, and the Endorsement of Conspiracy
Theories. Social Psychological and Personality Science 7 (2) 157–
166.
Coady, David 2012: What to Believe Now. Applying Epistemology to
Contemporary Issues. Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell.
Cubitt, Geoffrey 1989: Conspiracy Myths and Conspiracy Theories. Journal of
the Anthropological Society of Oxford 20 (1) 12–26.
Doty, William G. 2000: Mythography. The Study of Myths and Rituals. 2nd
Edition. Tuscaloosa: University of Alabama Press.
89

Edmonds, Radcliffe G. 2004: Myths of the Underworld Journey. Plato,
Aristophanes, and the "Orphic" gold tablets. Cambridge:
Cambridge University Press.
Enges, Pasi 2003: “Keneltä sinä tämän kuulit?” Perhe ja suku supranormaalin
saamelaistradition välittäjinä. Elore 1/2003 [online]. Osoitteessa:
http://www.elore.fi/arkisto/1_03/eng103.html [luettu 31.5.2018].
Federico, Christopher M. & Williams, Allison L. & Vitriol, Joseph A. 2018: The
Role of System Identity Threat in Conspiracy Theory
Endorsement. European Journal of Social Psychology [online].
[luettu 8.6.2018].
Fenster, Mark 2008: Conspiracy Theories. Secrecy and Power in American
Culture. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Frog 2014: Mytologia on katsojan silmässä. Miten myytit merkityksellistävät
maailmaa. Teoksessa Knuuttila, Seppo & Piela, Ulla (toim.):
Ympäristömytologia. 93. Kalevalaseuran vuosikirja 93. Helsinki:
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
Gaonkar, Dilip Parameshwar 2001: Alternative Modernities. Durham: Duke
University Press.
Giddens, Anthony 1990: The Consequences of Modernity. Cambridge: Polity
Press.
Giddens, Anthony & Pierson, Christopher 1998: Conversations with Anthony
Giddens. Making Sense of Modernity. Cambridge: Polity Press.
Goldberg, Robert Alan 2001: Enemies Within. The Culture of Conspiracy in
Modern America. New Haven: Yale University.
Haaparanta, Leila & Niiniluoto, Ilkka 2016: Johdatus tieteelliseen ajatteluun.
Helsinki: Gaudeamus.
Helsti, Hilkka & Stark, Laura & Tuomaala, Saara 2006: Modernisaatio ja kansan
kokemus Suomessa 1860-1960. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
toimituksia, 1101. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
Hofstadter, Richard 1965: The paranoid Style in American Politics. and Other
Essays. New York: Knopf.
Honko, Lauri 1984: The Problem of Defining Myth. Teoksessa Dundes, Alan
(toim.): Sacret Narrative: Readings in the Theory of Myth.
Berkeley: University of California Press.
Infowars.com 2018: Alex Jones’ Infowars: There’s a war on for your mind!
[online]. Osoitteessa: https://www.infowars.com/ [luettu 1.5.2018].

90

Jameson, Fredric 2000 (1991): Postmodernism, or, The cultural logic of late
capitalism. Teoksessa Hardt, Michael & Weeks, Kathi (toim.): The
Jameson Reader. Oxford & Malden: Blackwell.
Jane, Emma A. & Fleming, Chris 2014: Modern Conspiracy. The Importance of
Being Paranoid. New York: Bloomsbury Academic.
Jensen, Tom 2013: Democrats and Republicans differ on conspiracy theory
beliefs [online]. Public Policy Polling. Osoitteessa:
https://www.publicpolicypolling.com/polls/democrats-andrepublicans-differ-on-conspiracy-theory-beliefs/ [luettu 30.5.2018].
Jewett, Robert & Lawrence, John Shelton 1988: The American Monomyth.
Second Edition. Lanham, MD: University Press of America.
Jokinen, Arja & Juhila, Kirsi & Suoninen, Eero 2016: Diskurssianalyysi. Teoriat,
peruskäsitteet ja käytännöt. 2. painos. Tampere: Vastapaino.
Kalmre, Eda 2017: Introduction: The Social and Political Dynamic of Conspiracy
Theories, Rumours, Fake News, and Belief Narratives. Folklore Electronic Journal of Folklore 69 (3) 7–14.
Kirk, G. S. 1984: On Defining Myth. Teoksessa Dundes, Alan (toim.): Sacret
Narrative: Readings in the Theory of Myth. Berkeley: University
of California Press.
Knight, Peter 2000: Conspiracy Culture: From the Kennedy Assassination to The
X-Files. London & New York: Routledge.
Koselleck, Reinhart 1985: Futures Past. On the Semantics of Historical Time.
Cambridge: The MIT Press.
Koski, Kaarina 2011: Kuoleman voimat. Kirkonväki suomalaisessa
uskomusperinteessä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
Koskinen, Inkeri 2015: Villi Suomen historia. Välimeren Väinämöisestä
Äijäkupittaan pyramideihin. Helsinki: Tammi.
Kotkavirta, Jussi & Sironen, Esa 1989: Moderni/postmoderni. Lähtökohtia
keskusteluun. Tutkijaliiton julkaisusarja 44. Helsinki: Tutkijaliitto.
Kuula, Arja 2011: Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys.
Tampere: Vastapaino.
Lantian, Anthony & Muller, Dominique & Nurra, Cécile & Douglas, Karen M.
2017: "I Know Things They Don't Know!" The Role of Need for
Uniqueness in Belief in Conspiracy Theories. Social Psychology
48 (3) 160-173.
Lévi-Strauss, Claude 1966: The Savage Mind. Chicago: University of Chicago
Press.

91

Mason, Fran 2002: A Poor Person’s Cognitive Mapping. Teoksessa Knight, Peter
(toim.): Conspiracy Nation: The Politics of Paranoia in Postwar
America. New York: New York University Press.
McLuhan, Marshall 1970: Culture is Our Business. New York: McGraw-Hill.
Melley, Timothy 2000: Empire of Conspiracy. The Culture of Paranoia in
Postwar America. Ithaca: Cornell University Press.
Melley, Timothy 2002: Agency Panic and the Culture of Conspiracy. Teoksessa
Knight, Peter (toim.): Conspiracy Nation: The Politics of Paranoia
in Postwar America. New York: New York University Press.
Mikkola, Kati 2009: Tulevaisuutta vastaan. Uutuuksien vastustus, kansantiedon
keruu ja kansakunnan rakentaminen. Helsinki: Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura.
Moscovici, Serge 1987: The Conspiracy Mentality. Teoksessa Graumann, Carl F.
& Moscovici, Serge (toim.): Changing Conceptions of Conspiracy.
New York & London: Springer.
Pantšenko, Aleksandr 2016: Introduction: Anthropology and Conspiracy Theory.
Forum for Anthropology and Culture 12 [online]. Osoitteessa:
http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/eng012/panchenko1.
pdf [luettu 1.6.2018].
Pantšenko, Aleksandr 2017: The Beast Computer in Brussels: Religion,
Conspiracy Theories, and Contemporary Legends in Post-Soviet
Culture. Folklore - Electronic Journal of Folklore 69 (3) 69–90.
Popper, Karl R. 1992 (1959): The Logic of Scientific Discovery. London & New
York: Routledge.
Popper, Karl R. 2000 (1945): Avoin yhteiskunta ja sen viholliset. Helsinki: Otava.
Raamattu uusi suomennos 1992: Johanneksen ilmestys 13. luku [online].
Osoitteessa: http://raamattu.fi/1992/Ilm.13.html [luettu 3.6.2018].
RationalWiki.org 2018: RationalWiki [online]. Osoitteessa:
https://rationalwiki.org/wiki/Main_Page [luettu 1.9.2018].
Robison, John 1798: Proofs of a conspiracy against all the religions and
governments of Europe: carried on in the secret meetings of Free
Masons, Illuminati, and reading societies. The Third Edition.
Philadelphia: Printed for T. Dobson [..] and W. Cobbet.
Siikala, Anna-Leena 2014 (2012): Itämerensuomalaisten mytologia. Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran toimituksia, 1388. Helsinki: Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura.
Sivelä, Jonas 2015: Kaiken takana on salaliitto. Tutkimusmatkoja epäilysten
maailmaan. Jyväskylä: Atena.
92

Sivelä, Jonas 2016: AIDS Myths and Myths about AIDS Myths. A Study about
AIDS-related Perceptions in South Africa. Humanistinen
tiedekunta, maailman kulttuurien laitos, Helsingin yliopisto.
Swift, Art 2016: Americans' Trust in Mass Media Sinks to New Low. Gallup.com
[online]. Osoitteessa:
http://news.gallup.com/poll/195542/americans-trust-mass-mediasinks-new-low.aspx [luettu 2.3.2018].
Varol, Onur & Ferrara, Emilio & Davis, Clayton A. & Menczer, Filippo &
Flammini, Alessandro 2017: Online Human-Bot Interactions:
Detection, Estimation, and Characterization. International AAAI
Conference on Web and Social Media 2017.
Ward, Charlotte & Voas, David 2011: The Emergence of Conspirituality. Journal
of Contemporary Religion 26 (1) 103–121.
Wheen, Francis 2005: How Mumbo-Jumbo Conquered the World: A Short History
of Modern Delusions. London: Perseus Books Group.
Wood, Michael J. & Douglas, Karen M. & Sutton, Robbie M. 2012: Dead and
Alive: Beliefs in Contradictory Conspiracy Theories. Social
Psychological and Personality Science 3 (6) 767–773.

93

