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1. JOHDATUS TUTKIELMAAN 

 

 

”Ai sinäkin. Miksi juuri Tipnis? Miksi kaikki tulevat tänne tutkimaan Tipnistä, 

vaikka Boliviassa tapahtuu niin paljon muutakin!” Kävelemme hiljaista 

kadunviertä vielä nukkuvan Cochabamban aamuauringossa. Puolustautuen 

yritän selittää, että olen kyllä kuullut myös El Balan patohankkeesta Madidin 

kansallispuistossa. Hän kertoo, että senkin kaikki jo tuntevat. Kiinnostaisiko 

minua tutustua El Chacon alueeseen Etelä-Boliviassa, missä hänen Guaraní-

yhteisönsä kamppailee alueelle tunkeutuvaa öljy-yhtiötä vastaan? Alan 

ymmärtää, että Tipniksen tarinan takaa löytyy paljon muutakin, mistä en ole 

Suomeen asti kuullut. Päätän pitää kysymyksen mukanani; Miksi juuri Tipnis? 

 

1.1 Muutoksen tuulista uuteen myrskyyn 

 

Tätä kirjoittaessani keväällä 2018 on kulunut 12 vuotta siitä, kun Bolivian 

aimara-taustainen Presidentti Evo Morales astui virkaansa. Aktiivinen rooli 

vuosituhannen alun kansanliikkeen intensiivisissä kamppailuissa uusliberaalia 

politiikkaa vastaan oli johtanut ennennäkemättömään kansansuosioon. 

Moralesin Movimiento al Socialismo -puolueen (MAS) tehtäväksi oli määritelty 

toimeenpanna yhteiskunnallisten liikkeiden muodostaman ohjelman mukaiset 

uudistukset. Tässä prosessissa valtion ja liikkeen rajat hälvenivät. Toisaalta 

uudet ryhmät pääsivät määrittelemään politiikan sisältöjä, toisaalta liikkeiden 

autonomia kaventui. Maahan laadittiin uusi perustuslaki, joka paransi 

alkuperäiskansojen oikeuksia ja huomioi ympäristön aiempaa paremmin. 

Kansainvälisesti Morales keräsi huomiota kapitalismikriittisillä kommenteillaan 

viime vuosikymmenen vaihteen kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa.1 Äiti 

maasta puhuva presidentti herätti ihailua vasemmiston ja ympäristöliikkeen 

parissa ympäri maailmaa. Syksyllä 2011 Isiboro Sécuren alkuperäiskansojen 

autonomisen alueen ja kansallispuiston Territorio Indígena y Parque Nacional 

  
1 http://www.democracynow.org/2009/12/17/bolivian_president_evo_morales_on_climate 
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Isiboro Sécure (TIPNIS)2 läpi kulkevaksi suunniteltu valtatiehanke synnytti 

konfliktin, joka horjutti näkyvästi hallinnon uskottavuutta. Tietä vastustavat 

alueen yhteisöt tukijoineen järjestivät protestimarssin, johon mellakkapoliisi 

hyökkäsi väkivaltaisesti ja pidätti kymmeniä. Tapaus nostatti laajaa kritiikkiä 

hallintoa kohtaan myös vasemmiston keskuudessa. Poliittisen paineen vuoksi 

hanke keskeytettiin, mikä ei kuitenkaan merkinnyt sen lopullista hautaamista. 

Bolivian alkuperäiskansoja yhteiskuntaan integroivaa plurinationaalista, tai 

monikansaista, hallintoa on tutkittu viime vuosina ahkerasti ja kriittisesti (mm. 

Kaijser 2014; Laing 2015; Ranta 2014). Boliviaa ei voi pitää keskivertoa 

Latinalaisen Amerikan maata epätasa-arvoisempana, sillä keskusta-

vasemmistolainen hallinto on parantanut alkuperäiskansoihin kuuluvien 

kansalaisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnassa ja tuloerot ovat hieman 

kaventuneet (Ranta 2014:124-125). Juuri sen edistykselliset tavoitteet ja 

uudenlainen hallintomuoto ovat inspiroineet lukuisia tutkijoita seuraamaan 

kehitystä. Jenny Ortiz analysoi jo vuonna 2011 Tipnis-konfliktia 

käännöspisteeksi hallinnon historiassa artikkelissaan “Bolivia: del ”proseco de 

cambios” a los cambios en el proceso”. Useampi tutkija on todennut, että 

antikapitalistisesta retoriikasta huolimatta maan talous on edelleen riippuvainen 

kaivannaisteollisuuteen painottuvasta ekstraktivismista, eli yksipuoliseen raaka-

aineiden vientiin perustuvasta talousmallista. Perutuslaissa mainitun 

vaihtoehtoisen Hyvän elämän filosofian asemesta globaali kapitalismi ja 

perinteinen bruttokansantuotteen kasvattaminen määrittelevät edelleen talous- 

ja ympäristöpolitiikan rajat ja tavoitteet. (Acosta 2013; Martínez 2013.) 

 

 

1.2 Tutkimusongelma- ja kysymykset 

  

Tämä tutkielma käsittelee Tipnis-alueen yhteisöjen ja näitä tukevien urbaanien 

toimijoiden muodostaman liikkeen toimintaa ja vastarinnan mahdollisuuksia 

Presidentti Evo Moralesin ja MAS- puolueen hallinnoimassa Boliviassa. 

Ympäristön tekee erityiseksi valtion ja kansalaisyhteiskunnan 

  
2 Nykyisin usein kirjoitusasultaan ”Tipnis”, jota tulen tässä työssä käyttämään. 
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yhteenkietoutuminen monien järjestöjen toimiessa tiiviissä yhteistyössä 

valtapuolueen kanssa, mitä toisinaan kutsutaan myös korporatiiviseksi malliksi 

(Ayo 2014). Samaan aikaan vasemmistohallintoa haastaa oikeisto-oppositio, 

jonka asemaa liike ei halua vahvistaa. Tämä asetelma motivoi haastamaan 

olemassa olevat vaihtoehdot uudenlaisilla utopioilla.  

 

Mm. Laing (2015) määrittelee Tipniksen tapauksen konfliktiksi resurssien 

hallinnasta kansallisen ja paikallisen tason välillä. Tulkitsen hallinnon, jossa 

maan presidentti on vahvassa roolissa, edustavan kansallista tasoa ja 

Tipniksen tietä vastustavien yhteisöjen ja näiden tukijoiden muodostaman 

kansanliikkeen edustavan paikallista tasoa. Vaikka tapausta on tutkittu laajasti, 

keskittyy valtaosa tutkimuksesta makrotasoon; Bolivian valtion toimintaan ja 

ristiriitaisuuteen. Huolellinen empiirinen tutkimus kertoo tarkemmin toimijoiden 

motiiveista (McNeish 2013:224). Tässä työssä tarkastelenkin mikrotason 

toimijoiden näkökulmia tarkentaen vastarintaa rakentavien tien vastustajien 

kokemuksiin poliittisessa kamppailussa. Hyvän elämän -kehityksen toteutumista 

tutkineen Eija Rannan mukaan Boliviassa ”Demokratisoivat diskurssit törmäävät 

kurittaviin käytäntöihin, hierarkioihin ja maan sisäisiin ja ulkoisiin 

riippuvuussuhteisiin” (Ranta 2014b:40). Hän näkee, että ”demokratisoivista 

diskursseista huolimatta dekolonisaatioprosessi näyttäytyy hyvin haasteellisena 

ja uudenlaisia kurivallan muotoja rakentavana” (Ibid). Rannan analyysi 

inspiroikin tarkastelemaan millaisina nuo uudet ”kurivallan muodot” näyttäytyvät 

vastarinnan keskuudessa. 

 

Tutkimuskysymyksinäni pyrin määrittelemään: 

a.) Millaisia toiminnan ja autonomian mahdollisuuksia Tipniksen tietä 

vastustavilla yhteisöillä tukijoineen on käsittelemälläni ajanjaksolla Evo 

Moralesin Boliviassa? 

b.) Millaisia tavoitteita liike asettaa, minkälaisia strategioita se käyttää, ja 

minkälaisia kokemuksia toimijoilla on ”uudesta plurinationaalisesta valtiosta” 

yhteiskunnallisena rakenteena vastarinnan näkökulmasta? 
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2. METODOLOGIA 

 

Latinalaisen Amerikan tutkimuksen pro gradu- työssäni liikun poliittisen 

antropologian, liiketutkimuksen ja alkuperäiskansatutkimuksen rajapinnoilla. 

Toteutin tutkimuksen etnografiana. Teoreettisen kehyksen rakennan 

dekoloniaalisesta teoriasta ja anarkistisesta yhteiskuntaekologiasta. 

Akateemisessa tutkimuksessa rakentuvan koloniaalisen epistemologian 

huomioiden pyrin työssäni viittaamaan mahdollisuuksien mukaan bolivialaiseen 

ja muuhun latinalaisamerikkalaiseen kirjallisuuteen välttääkseni täysin 

eurosentristä tulkintaa tapauksesta. 

 

2.1 Etnografia 

Etnografia mahdollistaa toimijoiden näkökulmiin tutustumisen ja tuoreen 

empiirisen aineiston saatavuuden. Ihmisten kokemusten kohtaaminen 

poliittisissa tiloissa kertoo erilaisia asioita kuin mikään tuotettu materiaali, jota 

tutkija analysoi etäältä. Anna Tsing (2005:5) näkee uusia kulttuurillisia ja 

vallankäytön muotoja syntyvän kulttuurien kohtauspisteissä, hankauksissa 

(friction), missä etnografia voi niitä tavoittaa. Globaalin kapitalismin aikakaudella 

kohtaamiset ovat usein paikallisuuksien ja talouden toimijoiden välille syntyviä 

konflikteja maankäytöstä ja resurssien hyödyntämisestä, jotka syrjäyttävät 

aiemmin alueella eläneitä yhteisöjä elinmuotoineen. Näiden tapahtumien 

ympärille muodostuvissa yhteiskunnallisissa liikkeissä eri taustoista tulevien 

toimijoiden keskuudessa muodostuu oma kitkansa. (Tsing 2005:1-13.) 

 

Eeva Rannan mukaan: 

        ”Globaalissa Etelässä käynnissä olevien dekolonisaatioprosessien 

empiirinen tunteminen on siis tärkeää jokaiselle tutkijalle ja aktivis-

tille, joka pohtii globaalin politiikan ja talouden vaihtoehtoja [...] Yksi 

metodologinen mahdollisuus tutkia ja ymmärtää dekolonisaatiota 

empiirisenä ja kulttuurisena rakennelmana on käyttää etnografista 

lähestymistapaa. Se mahdollistaa näkökulmia siihen, miten globaa-

listi eriarvoinen taloudellinen ja poliittinen järjestelmämme ja hallinta 
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näyttäytyvät konkreettisesti ihmisten elämässä; miten he kokevat ne, 

miten he muuttavat niitä ja millaista vastarintaa he rakentavat. Ihmis-

ten omien ajatusten ja käytäntöjen esilletuominen osoittaa, etteivät 

he ole globaalin kapitalismin passiivisia uhreja, vaan oman elä-

mänsä merkitysten aktiivisia rakentajia. Tällainen analyyttinen lähtö-

kohta mahdollistaa myös vastarinnan ja muutoksen tarkastelun.” 

(Ranta 2014b:41.) 

Poliittisesta konfliktista on tuotettu moninaista värittynyttä informaatiota, ja pidin-

kin ehdottoman tärkeänä tutustua toimijoihin itseensä. Olin tutustunut tapauk-

seen aiemmin tehdessäni kandidaatin tutkielman aiheesta, ja tuolloin analysoi-

nut uutisointia protestimarssista. Vasta etnografia kuitenkin paljasti lukuisia 

seikkoja, joita en olisi voinut internetin välityksellä havaita.  

 

2.2 Osallistuva havainnointi ja haastattelut 

 

Kahden kuukauden kenttätyöjakson aikana maalis-toukokuussa 2017 

havainnoinnin käsittelemäni liikkeen toimintamuotoja ja näkökulmia osallistuvan 

havainnoinnin menetelmää käyttäen. Toteutin etnografian monipaikkaisena 

(multi-sided, Marcus 2012) viettäen aikaa kolmessa kaupungissa ja kahdessa 

kyläyhteisössä. Lisäksi sosiaalinen media toimi tietynlaisena paikkana ja 

tärkeänä aineistolähteenä etenkin aineistonhakumatkan jälkeen. Tutustuin 

liikkeessä toimineisiin urbaaneihin aktivisteihin La Pazissa ja Cochabambassa 

sekä vietin kahdessa jaksossa yhteensä kolme viikkoa Tipniksen yhteisöjen 

luottamushenkilöiden parissa (Santisima) Trinidadin kaupungissa Benin 

maakunnassa. Varsinaisella Tipniksen alueella vietin viikon yhdessä ja 

vuorokauden toisessa kylässä Sécure- joen varrella. Trinidadissa haastattelin 

neljää alkuperäiskansojen organisaatioissa luottamustehtävissä toimivaa 

henkilöä. Kylässä haastattelin neljää yhteisön jäsentä erikseen ja tein yhden 

kolmen henkilön yhteishaastattelun. Cochabambassa haastattelin kolmea 

aktivistia ja La Pazissa yhtä erään alkuperäiskansojen organisaation 

johtoasemassa toiminutta henkilöä vankilassa. Yhteensä tein kolmetoista 

puolistrukturoitua haastattelua. Tämän lisäksi kävin lukuisia keskusteluja 
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aiheesta eri ympäristöissä ja osallistuin kahteen aihetta käsittelevään 

seminaariin, joista toinen järjestettiin Cochabambassa ja toinen Trinidadissa.3  

 

Tallensin aineistoa noin 20 tunnin verran, minkä lisäksi tein joistain 

haastatteluista vain kirjalliset muistiinpanot. Informanttini olivat osallistuneet jo 

lukuisiin haastatteluihin poliittisen kamppailun aikana, jolloin tutkijan aineistoksi 

haluttava viesti oli jo muotoutunut melko yhtenäiseksi. Haastatelluissa esiintyi 

siis reilusti toistoa, mitä hyödynsin havainnoidessani, mitkä ovat liikkeen 

keskeisimpiä kokemuksia. Luvuissa 5 ja 6 esittelemäni aineisto on koottu 

pääasiassa haastatteluissa toistuvista teemoista, joskin laajennan joihinkin 

kysymyksiin myös muun aineiston pohjalta. Kun haasteltavilla oli selkeä viesti 

valmiina, jäi suunnittelemilleni kysymyksille vähemmän valtaa ohjata 

keskustelua, mikä avasi osallistujille tilaa määritellä tutkimuksen suuntaa.  

Pidän tätä tutkimuskysymykseni huomioiden hedelmällisenä työskentelyn 

muotona, mikä auttoi tavoittamaan etsimääni. Käytän haastatteluja tukevana 

aineistona lisäksi aihetta käsittelevää sosiaalista mediaa ja valtavirran 

uutisointia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
3 Osallistuin Aqua y derechos Humanos en Bolivia -seminaariin Cochabambassa 21.3.2017 sekä 

Subcentral del Tipniksen La Comisión Interamericana de Derechos Humanos- ihmisoikeusjärjestön 

delegaateille järjestämään seminaariin 12.4.2017 Trinidadissa 
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Paikka Haastatellut henkilöt 

Santisima Trinidad H1. Luottamustehtävässä Mujeres de Subcentral de 
Tipnis-organisaatiossa toimiva keski-ikäinen nainen 
H2. Luottamustehtävässä CIDOB-järjestössä toimiva 
keski-ikäinen mies, joka asui toisessa kaupungissa, mutta 
vieraili usein tilanteen vuoksi Trinidadissa. 
H3. Mujeres de Subcentral de Tipnis- yhteenliittymän 
parissa toimiva mies, joka kotoisin Tipniksen kylästä. Asuu 
antropologian opintojen vuoksi kaupungissa. 
H4. Tipniksen kylästä kotoisin oleva agroekologiaa 
kaupungissa opiskeleva mies.  

Kylä Tipniksessä H5. Luottamustehtävässä toimiva perheellinen mies 
H6. Luottamustehtävässä toimiva perheellinen nainen. 
Muuttanut kylään avioliiton vuoksi noin 20 vuotta sitten. 
H7. Kylässä koko elämänsä asunut iäkkäämpi 
perheellinen nainen. 
H8. Kylässä asuva kaakaota osuuskunnalle myyvä keski-
ikäinen mies. 
H9. Ryhmähaastattelussa: iäkkäämpi ja nuorempi nainen 
sekä nuorehko kaupungissa opiskeleva mies. Haastatellut 
kuuluivat samaan perheeseen. 

Cochabamba H10. Sosiaalisessa mediassa aktiivisesti toimiva keski-
ikäinen mies, joka välitti tietoa Trinidadin ja Cochabamban 
välillä, ja joka oli viettänyt pitkiä aikoja yhteisöjen parissa 
H11. Nuorempi marssin organisointiin osallistunut 
sosiologiaa opiskeleva mies, joka oli viettänyt kaksi vuotta 
alueella yhteisöjen parissa.  
H12. Marssiin osallistunut ja sitä dokumentoinut nuorehko 
mies. Ensimmäisen polven kaupunkilainen, joka 
identifioitui alkuperäisväestöön kuuluvaksi. Hänen oma 
tutkielmansa kahdeksannesta marssista oli jäänyt kesken. 
Haastatteluhetkellä hän sanoi jättäneensä yliopisto-opinnot 
toistaiseksi. 

La Paz H13. Eräässä laajassa organisaatiossa 
luottamustehtävässä toiminut keski-ikäinen mies.  

Taulukko 1. Haastattelut. Tulen viittaamaan haasteltuihin yllä olevilla kirjain-numeroyhdistel-
millä. Osa haastelluista mainitsi sukupuolensa ja puhui sen edustajana. Osan haastelluista olen 
tässä sukupuolittanut omien oletusteni perusteella. 
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2.3 Standpoint-teoria ja aktivistitutkimus 

 

Dekoloniaalinen feministi Donna Haraway (1988) puhuu paikallistetusta tiedosta 

(situated knowledges), jossa tunnustetaan jokaisen tutkijan toimivan jostain 

tietystä paikasta (standpoint), josta käsin ilmiötä tarkkailee. Harawayn mukaan 

kukaan ei voi tuottaa objektiivista itsestään irrotettua tietoa, johon hänen oma 

asemansa ja identiteettinsä ei vaikuttaisi. Hän ehdottaa feminististä 

objektiivisuutta, joka tekee tiedon paikat (situated knowledges) näkyväksi. 

Harawayn mukaan tieto voi olla objektiivista vain, mikäli tutkijan väkisinkin 

kapea tulokulma tehdään näkyväksi, jolloin se on mahdollista tavoittaa. 

(Haraway 1988.) Tässä työssä hahmotan Tipniksen yhteisöjen näkökulmaa 

kamppailuun, mikä sekoittuu persoonaani, ennakko-oletuksiini ja tapaani 

hahmottaa maailma. Haraway varoittaa alisteisessa asemassa olevan 

näkökulmasta kirjoittamista, joka on helposti haltuunottavaa, jos ei siihen liity 

erityistä varovaisuutta ja kriittistä uudelleen hahmottamista. Toisaalta ilmiöiden 

tarkastelu alisteisesta asemasta antaa niistä kaunistelemattoman kuvan, mitä 

voi pitää eettisesti arvokkaana. (Ibid:583-584.) 

 

Määrittelen työni aktivistitutkimukseksi (activist reseach, mm. Hale 2006; 

Osterweill 2013), joka ottaa lähtökohdakseen edellä mainitun standpoint- 

teorian ja on avoimesti kantaaottavaa ja pyrkii voimauttamaan tutkimuksessa 

mukana olevia toimijoita. Aktivistitutkija toimii osana liikettä, eikä katso 

välimatkan puutteen vaikeuttavan tutkimusta. Aktivistitutkimus sitoutuu aina 

sekä akateemisiin vaatimuksiin että tutkimaansa poliittiseen kamppailuun 

asettaen kuitenkin jälkimmäisen etusijalle mahdollisessa konfliktitilanteessa.4 

(Hale 2006.) Tämä on itselleni luontevin lähestymistapa, sillä oma taustani on 

ruohonjuuritason ympäristöliikkeessä, ja toivon työn omalta osaltaan edistävän 

oikeudenmukaisuuden toteutumista. Halen mukaan vakavin kritiikki 

aktivistitutkimusta kohtaan liittyy sen taipumukseen sulkea kysymyksiä turhan 

yksinkertaistaen. Huolellisella analyyttisella pohdinnalla aktivistitutkimus voi 

kuitenkin myös ansiokkaasti avata uusia kysymyksiä. (Ibid.) 

  
4 Omassa työssäni laitoin etusijalle puhumisen tapauksesta aktivistiyleisöille tiehankkeen kriittisessä 

vaiheessa kenttätyöjakson jälkeen. Varsinaiseen kirjoitustyöhön keskityin vasta myöhemmin.  
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2.4 Reflektointia tutkijan positiosta kentällä ja tutkimusetiikasta 

 

Dekoloniaalisen teorian kehyksissä pyrin tarkkailemaan omaa positiotani 

tutkijana. Olen pohjoiseurooppalainen melko nuoreksi oletettu vaaleaihoinen 

nainen. Taustani on ennemmin työväenluokkainen kuin keskiluokkainen, mutta 

eurooppalaisena opiskelijana Bolivian Amazonian alkuperäiskansojen 

keskuudessa minut kuitenkin mielletään etuoikeutetuksi. Opintojen aikana 

kasvanut sosiaalinen pääomani myös vahvistaa valta-asemaani 

yhteiskunnassa. Olen tietoinen siitä, että kirjoitan valta-asemastani käsin, mikä 

antaa minulle mahdollisuuden määritellä marginalisoidun yhteisön näkökulmia 

itselleni sopivimmalla tavalla. Pyrin reflektoimaan valta-asemani mahdollisia 

seurauksia, mikä on eettisen aktivismia käsittelevän tutkimuksen edellytys 

(Milan 2014:448). 

 

Saavuttuani Trinidadiin Tipniksen yhteisöjen talossa järjestettiin kokous, johon 

osallistui Tipnistä hallinoivan Subcentral del Tipniksen5 ja sitä lähellä olevien 

tahojen edustajia. Kerroin motiiveistani, tutkimuksestani ja siihen liittyvistä 

tarpeistani. Sain myös kuulla yhteisöjen kokemuksista alueella käyneistä 

tutkijoista ja opiskelijoista. Yleisesti koettiin, että varsinkin ulkomaalaiset tutkijat 

haluavat pääsyn alueelle, tekevät haastattelunsa ja etenevät urillaan, minkä 

jälkeen heistä ei välttämättä kuulu mitään. Tämä kokemus vastasi Solanan 

(2015) kuvausta kolonialismin vastaisia kamppailuja käyvien 

alkuperäiskansojen epäluottamuksesta akateemista tutkimusta kohtaan. Kun 

tutkijat halutaan mieltää osaksi kamppailua, luo yhteyden katkeaminen 

hyväksikäytetyn tunteen. Monesti jää myös epäselväksi millä tavalla tutkimus 

lopulta tukee yhteisöjä. (Solana 2015:203–206.) Avasin keskusteluissa omaa 

aktivistitutkijan näkökulmaa ja kerroin etten pyri neutraaliuteen suhteessa 

protestiin. Toimijoiden ei tässä asetelmassa tarvinnut kokea kilpailevansa 

hallituksen tuottaman tiedon kanssa, vakuuttaakseen ulkomaalaista opiskelijaa. 

En pyri työssäni suoraan arvioimaan pitääkö kiistelty tie rakentaa, vaan 

ainoastaan tutustumaan vastarinnan näkökulmiin. En koe, että eurooppalaisena 

alue- ja kulttuurintutkimuksen opiskelijana tehtäväni olisi arvioida tien 

  
5 Joskus myös ”Subcentral Tipnis” tai ”Subcentral de Tipnis”. 
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tarpeellisuutta. Tämän vuoksi en myöskään nähnyt aiheelliseksi tien 

kannattajien haastattelemista ja heidän näkökulmiinsa tutustumista. 

Aineistossani kuitenkin tulee ilmi, että tietä myös kannatetaan. Valitsin 

tutkielmaani sellaisen kyläyhteisön, jossa tietä vastustetaan yksimielisesti.  Näin 

en läsnäolollani kärjistänyt sisäistä konfliktia sellaisessa ympäristössä, jossa 

asian käsitteleminen nostaisi esiin ristiriitoja. Yhdessä informanttien kanssa 

sovimme, että tulen myös tämän Pro gradu -tutkielman tekemisen lisäksi 

jakamaan tietojani tilanteesta suomalaisten aktivistien keskuudessa. 

 

Trinidadissa yhteisöjen edustajien kanssa käymissäni keskusteluissa kävi ilmi 

myös luokkaerojen vaikutus tutkimukseen osallistujien keskuudessa. Tutkijoiden 

keskiluokkaisiin mukavuuksiin palaaminen yhteisten hetkien, kuten 

haastattelujen, jälkeen tuntui korostavan omaa suhteellista köyhyyttä. Monista 

tuntui epäoikeudenmukaiselta, että toiset lähtivät ravintoloihin syömään ja 

ilmastoituihin hotelleihin nukkumaan, kun yhteisöjen luottamustehtävien hoitajat 

jäivät yksinkertaisiin olosuhteisiin valmistamaan ruokansa avotulella. Päätin 

yöpyä Subcentral del Tipniksen talon verannalla teltassa, ja pyrin osallistumaan 

yhteisiin aterioihin niin usein kuin mahdollista, osallistuen tietenkin hankintoihin. 

Myös kasvissyönnistä joustaminen tuntui eettisesti oikealta valinnalta. Jo 

yksinkertaisten saniteetti- ja peseytymistilojen käyttäminen loi jonkinlaista 

yhteyttä tipnisläisiin, joille juokseva vesi edusti luksusta. 

 

Koin olevani potentiaalinen resurssi yhteisöjen keskuudessa. En kuitenkaan 

koe, että pelkkä aiheesta tutkielman kirjoittaminen olisi riittävä korvaus 

yhteisöille, jotka järjestivät vierailuni ja antoivat aikaansa tutkimukselleni. Yhtä 

lailla informanttini olivat itse resursseja tutkimukselleni, joka parantaa omaa 

yhteiskunnallista asemaani. Pidin siis varsin oikeutettuna sekä taloudellisen että 

poliittisen tuen toiveet. Jos yhteisöt osallistuivat tutkimuksen tekemiseen, on 

myös vaikea löytää oikeutusta sille, että tutkimukseen myönnetty apuraha olisi 

tarkoitettu vain omaan käyttööni. Poliittisessa konfliktissa alisteisessa asemassa 

olevan ryhmän tutkiminen ilman poliittisen tuen tarjoamista taas tuntuisi 

epäeettiseltä tutkimusaiheen valinnalta. Koloniaalisena haltuunottona voisi pitää 

myös modernissa Euroopassa syntyneiden teorioiden perustelemista 

marginalisoitujen kulttuurien käytänteillä. Tässä työssä tuen yhdysvaltalaisen 
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Murray Boochinin teoriaa Boliviassa kerätyllä empiirisellä aineistolla, mutta 

huomioin tämän olevan vain yksi näkökulma ilmiöihin. Vaikka koen oman 

teoriakehykseni koskettavan havainnoimieni toimijoiden näkemyksiä globaalista 

kapitalistisesta ja koloniaalisesta maailmanjärjestyksestä, pyrin työssäni 

varovaisuuteen tuomalla myös eriäviä seikkoja esiin. 

 

Kirjoitan tutkielman äidinkielelläni, eli suomeksi, sillä uskon että työ voi antaa 

eniten uutta tietoa juuri suomenkielisille lukijoille. Espanjaksi ja englanniksi 

tapauksesta on tarjolla runsaasti kirjallisuutta, mihin tämä opinnäytetyö tuskin 

pystyy tarjoamaan paljoa uutta. Bolivian marginalisoitujen yhteisöjen kritiikistä 

Moralesin hallintoa kohtaan ei kuitenkaan ole kirjoitettu suomeksi paljoakaan. 

Koska näen työn mahdolliseksi kohdeyleisöksi suomalaisen aktivistikentän, 

pidän suomen kieltä perusteltuna kielivalintana. Tutkimukseen osallistuneet 

bolivialaiset eivät kuitenkaan pysty lukemaan suomenkielistä tekstiä, mikä luo 

ongelman. Tämän vuoksi kirjoitan tutkielmasta espanjankielisen referaatin, 

jonka lähetän kaikille tutkimukseen osallistuneille. Kaikki kenttätyön aikana 

käymäni keskustelut ja haastattelut tapahtuivat espanjaksi, ja myös valtaosa 

muusta käyttämästäni materiaalista on espanjankielistä, joskin osa 

kirjallisuudesta on kirjoitettu englanniksi. Tutkijalle vieras kieli jättää 

mahdollisuuden väärinymmärryksiin ja ongelmiin mahdollisten hienojen 

nyanssien havaitsemisessa. Myöskään kaikkien alkuperäiskansoihin kuuluvien 

informanttien ensimmäinen kieli ei ollut espanja, mikä saattaa vaikuttaa 

kommunikaatioon. Pyrin käsittelemään aineistoani erittäin huolellisesti, mutta 

olen tietoinen, että representaationi käsittelemästäni aiheesta on väkisinkin 

puutteellinen jo vajavaisen kielitaitoni vuoksi. 

 

Poliittisen konfliktin yhteydessä on erityisen tärkeää varoa aiheuttamasta 

vahinkoa tutkimukseen osallistuneille henkilöille tai yhteisöille (Milan 2014:448). 

Ulkopuolisena oli vaikea havaita konfliktin tasoa ja ymmärtää millä tavalla oma 

tutkimus voi mahdollisesti vaikuttaa turvallisuuteen. Useampi haastattelemani 

henkilö oli sanonut samat asiat julkisuudessa jo omalla nimellään, mikä 

osaltaan helpotti vastuuta aineiston käsittelyssä. Olen pyrkinyt huomioimaan 

mahdollisuuden, että tutkielman tulisi lukemaan joku yhteisön kanssa 

konfliktissa oleva taho. 
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3. TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

 

 

3.1 Valtaa purkamassa dekoloniaalisen ja anarkismin kohtaamispisteissä 

 

Rakennan teoriakehykseni anarkismista ammentavan Murray Bookchinin 

(1991) yhteiskuntaekologian ja eurooppalaislähtöisiä vallanmuotoja 

kyseenlaistavien dekoloniaalisten teorioiden kohtauspisteisteitä tunnistaen. 

Ramón Grosfoguel (2011) lähestyy dekoloniaalisesta näkökulmasta anarkistista 

analyysiä nähdessään nationalismin ja kansallisvaltiot eurosentrisinä 

rakennelmina. Eduardo Gudynas on yhteiskuntaekologi, joka on soveltanut 

teoriaa Latinalaisen Amerikan kontekstissa. Gudynas (2011) puhuu Buen vivir, 

eli hyvän elämän -kehityksestä tulkitessaan latinalaisamerikkalaisten 

ontologioiden ihanteita. Pyrin teorioiden kautta havainnoimaan koloniaalisia 

valtarakenteita ja käytänteitä valtion ja paikallisuutta edustavien liikkeiden 

välisissä jännityksissä empiirisessä aineistossani. 

 

3.2 Anarkistinen perspektiivi 

 

Anarkia viittaa alkujaan klassisen kreikan sanaan an arkhe, mikä voidaan 

suomentaa “ilman esivaltaa” (Guérin 1998:15). Anarkismi pyrkii kumoamaan 

ylivallan muodot, kuten valtiojärjestelmän ja kapitalistiset tuotantosuhteet. 

Muista sosialismin muodoista poiketen anarkismi pyrkii häivyttämään 

valtioinstituution välittömästi ilman Marxin kannattamia yhteiskunnallisia 

välivaiheita. Sosialistisiin ihanteisiin pohjaavat valtiolliset vallankumoukset ovat 

1900-luvulla osoittautuneet kyvyttömiksi saavuttamaan tavoitteitaan; samaan 

aikaan kun paheneva ympäristökriisi ja sosiaalinen epätasa-arvo pakottavat 

edelleen etsimään uudenlaisia yhteiskuntamalleja. Myös uudeksi toivoksi nähty 

vasemmiston ”vaaleanpunainen aalto” Latinalaisessa Amerikassa  on todettu 

riittämättömäksi muuttamaan globaaleja rakenteita6, mitä myös tämä tutkielma 

  
6 Esimerkiksi Solón 2018: ”Vivir Bien: Old cosmovisions and New paradigms ” http://greattransi-

tion.org/publication/vivir-bien#top 
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osaltaan argumentoi. Monissa viimevuosien protestiliikkeissä on sovellettu 

horisontaalista järjestäytymismallia, erottauduttu parlamentarismista ja 

hyödynnetty muutoinkin anarkismiin yhdistettyjä käytänteitä, mikä on herättänyt 

tutkijoiden mielenkiinnon anarkistisen organisoitumisen mahdollisuuksiin ja 

haasteisiin (mm. Taylor 2013; Teivainen 2016). Anarkistinen ajattelu lähestyy 

monissa kohtaa niin teoreettisesti kuin arkipäivän kamppailuissakin koloniaalista 

valtaa purkavaa dekoloniaalista ajattelua ja liikkeitä, jotka yhtä lailla haastavat 

eurosentristä globaalin kapitalismin valtaa. Nykyanarkismi tähtää hierarkioiden 

purkuun kaikilla tasoilla, kuten sukupuolen, etnisen taustan tai seksuaalisuuden 

perusteella syntyvien alistussuhteiden purkamiseen, mikä yhdistää anarkismia 

dekoloniaaliseen intersektionaalisen feminismiin. Bolivialainen sosiologi Silvia 

Rivera Cusicanqui (2017:129-138) näkee anarkismin vaikuttaneen Bolivian 

aimara- ja ketšua- yhteisöjen kamppailuihin, ja pitää yhteisöllisyyden ihannetta 

luontevana näitä yhdistävänä siltana.  

 

 

3.3 Murray Bookchinin yhteiskuntaekologia 

 

Murray Bookchinin yhteiskuntaekologia laajentaa anarkistista teoriaa 

koskemaan ekologisia systeemejä, eli pyrkimään eroon myös luonnon 

dominoinnista. Bookchin määrittelee hierarkiat ja dominoinnin perimmäisiksi 

syiksi ekologisiin ja muihin yhteiskunnallisiin ongelmiin (Bookchin 1982:37). Kun 

Marx näkee luokkajaon ensisijaiseksi ongelmaksi, jonka poistaminen johtaisi 

vapaaseen yhteiskuntaan, näkee Bookchin tämän pelkkään tuotannon 

järjestämiseen liittyvän ristiriidan turhan suppeaksi. Hän näkee valtion 

hävittämisen tärkeänä, muttei kuitenkaan yksinään riittävänä, vaan uskoo 

nykyisenlaisten dominointisuhteiden etsivän vain uusia muotoja vanhojen 

instituutioiden sortuessa, jos ei dominoinnin oikeutusta yleensä hylätä ja pyritä 

eroon hierarkioista kaikissa muodoissa. (Ibid:4.) Tämä ei tarkoita 

yhdenmukaisuuteen pakottavaa yhteisöä vaan moninaisuuden hyväksymistä 

ilman, että eri toimijoita tai ryhmiä asetetaan hierarkkiseen järjestykseen (ibid: 

24). Bookchin ei näe luonnossa hierarkioita vaan kompleksisia ekosysteemejä, 

joissa eri osat toimivat toisistaan riippuvaisina, ilman että mitään voitaisiin 
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tosiasiassa asettaa systeemin huipulle. Bookchin ei näe hierarkioiden 

stabiloivan ja luovan järjestystä vaan päinvastoin synnyttävän ongelmia. 

Olemassaolon jatkuminen epähierarkisessa luonnossa on hänen mukaansa 

osoitus siitä, ettei ei-hierakisen yhteiskunnan pitäisi olla sen oudompi ilmiö kuin 

ei-hierarkkinen ekosysteemi (ibid: 37). Yhteiskuntatekologia kritisoi ihmisen ja 

luonnon välille tehtyä eroa, jossa ihminen asetetaan ”luonnon” yläpuolelle, sen 

oikeutetuksi dominoijaksi. Ihmiset, muut elolliset ja elottomat asiat muodostavat 

yhdessä ekologian, jossa jokainen asia vaikuttaa muihin osiin, jolloin on 

harhaanjohtavaa puhua yhteiskunnasta, joka ei olisi osa ekologista 

järjestelmää. Vaikka sekä ihmisen sosiaalinen ympäristö että elollinen luonto 

kuuluvatkin samaan moninaiseen kokonaisuuteen, erottaa Bookchin kuitenkin 

käsiteellisesti sosiaalisen ekologian ja luonnon ekologian, joissa esiintyy 

samankaltaisia  ilmiöitä.7 

 

Bookchinin mukaan kehitys luokkayhteiskunnaksi tapahtui materiaalisella ja 

subjektiivisella tasolla; materiaalisella kaupunkien, valtion, autoritaaristen 

tekniikoiden ja tarkkaan organisoidun markkinatalouden myötä. Subjektiivisena 

kokemuksena muutos tapahtui kehon herkistymisenä tukahdutukselle. Keho 

sisäisti vaaditut arvot ja omaksui laajan kirjon käskyistä ja tottelemisesta 

syntyviä kokemuksia todellisuudeksi. Bookchin kutsuu tätä hallinnan 

epistemologioiden (epistemologies of rule) omaksumiseksi. Se merkitsi 

vallankäyttäjien etiikan muuttumista yleisen hyvän tavoittelusta oman hyvän 

tavoitteluksi ja alistettujen keskuudessa syyllisyyden ja luopumisen 

omaksumista. Syntyi sortava rationalismi (repressive rationalism), ajattelu joka 

rationalisoimalla oikeutti ja mahdollisti sorron. Sortavaa rationalismia ei pidä 

sekoittaa järkeen, sillä siitä poiketen se mahdollistaa alistumisen itselle 

vahingolliseen toimintaan. (ibid:89.) 

 

 

  
7 Käännän tässä kohtaa ”social ecologyn” sosiaaliseksi ekologiaksi, jolloin sen merkitys on ehkä 

selvempi. Käytän teorian social ecology käännöksenä muulloin 

vakiintuneempaa ”yhteiskuntaekologiaa”, joka avaa ehkä paremmin teorian yhteiskunnallista ja 

poliittista luonnetta. 
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3.4 Ramón Grosfoguelin dekoloniaalinen epistemologia raja-ajatteluna 

   

Ramón Grosfoguel (2011) pohjaa ajattelunsa Anibal Quijanon koloniaalisen ja 

eurosentrisen maailmanjärjestyksen teoriaan (Quijano 2000). Grosfoguelin 

mukaan poliittis-juridisen muutoksen myötä, siirtomaavallan purkautuessa, 

siirryttiin globaalista kolonialismista globaaliin koloniaalisuuteen (global 

coloniality), jossa kolonialismin kautta syntyneet eurosentriset rakenteet jatkavat 

koloniaalisten alistussuhteiden olemassaoloa. Hän erottaa dekoloniaalisen 

tiedon postkoloniaalisesta nähden jälkimmäisen perustuvan eurooppalaiseen 

epistemologiaan, kuten postmodernismiin, jota usein vain kirjoitetaan 

marginalisoiduista (subaltern) positioista eurosentrisen epistemologian pohjalta. 

Dekoloniaalista epistemologiaa tuotetaan itse marginaalista käsin. 

 

Koloniaalisuus on kapitalistisessa maailmanjärjestyksessä syntynyt kulttuurin ja 

kaikki sosiaaliset suhteet läpäisevä valtasuhteiden moninaisuus, joka määrittää 

dominoivan ja alisteisen. Kapitalistinen talous on vain yksi totaalisen 

koloniaalisen valtahierarkian ilmentymä. Vaikka yhteiskuntaluokkia tuottava ja 

pääomaa kasaava kapitalistinen talousjärjestelmä vaikuttaa kaikkeen, ei 

koloniaalista valtaa voi kuitenkaan typistää ja palauttaa vain taloudellisiin 

suhteisiin. Kuitenkin ilman luokan huomioimista kaikkien muiden 

identiteettipolitiikkaan palautuvien sorron muotojen purkaminen on mahdotonta, 

kuten intersektionaalisen feminismi pyrkii osoittamaan. Koloniaalisen vallan 

matriksi, colonial power matrix, ulottuu epistemologiaan (tiede/folklore, 

hierarkia), henkisyyteen (spirituality), sukupuoleen, seksuaalisuuteen, 

etnisyyteen, luokkaan, jne. Grosfoguel näkee kansallisvaltiot, nationalismin ja 

kapitalismin eurosentrisiksi vallanmuodoiksi, jotka ovat vieraita esim. Andien 

alueen omille epistemologioille. (Grosfoguel 2011.) Eurosentrisiin 

kansallisvaltioihin keskittyvän vasemmiston dekolonaalinen kritiikki luo linkin 

anarkistiseen näkökulmaan. Quijanoon (2000) viitaten hän ehdottaa “vallan 

sosialisointia” (socialization of power), joka hylkäisi yhtä lailla kapitalistisen kuin 

sosialistisenkin valtion. “Yhteisöt, yritykset, koulut, sairaalat ja kaikki instituutiot, 

jotka tällä hetkellä säännöstelevät yhteiskunnallista elämää, olisivat 

itsehallinnoituja, tavoitteena laajentaa yhteiskunnallista tasa-arvoa ja 

demokratiaa kaikille sosiaalisen kanssakäymisen alueille” (Grosfoguel 2011:30). 
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Tämän utopian voi nähdä koskettavan Boochinin tavoittelemaa 

yhteiskuntatekologiaa. Toisaalta Grosfoguelin ehdotus paikallista 

päätöksentekoa täydentävistä globaaleista instituutioista (ibid:31) 

oikeudenmukaisuuden varmistavina auktoriteetteina on vierasta anarkistiselle 

teorialle. Grosfoguelin ehdottama raja-ajattelu (border thinking)8 hylkää sekä 

eurosentrisen modernin että “kolmannen maailman fundamentalismin”, jonka 

hän näkee usein demokratian vastaiseksi, sen paetessa modernisaatiota 

fundamentalistiseen traditionalismiin. Transmoderni (transmodernity) ottaa 

lähtökohdakseen muutoksen, jossa eurooppalaisesta modernisaatiosta voidaan 

ottaa käyttöön osia, joita marginalisoidut toimijat hyödyntävät itselleen 

mielekkäällä tavalla hylkäämättä siis modernia sinänsä vaan muuttaen (trans-) 

sitä omista lähtökohdistaan käsin. (Ibid.) 

 

 

3.5 Eduardo Gudynas: Buen vivir   

 

Yhteiskuntaekologian holistinen maailmankuva tuo sen lähelle ei-eurooppalaisia 

ontologioita. Gudynas ammentaa yhteiskuntaekologiasta, mutta hylkää 

Bookchinin lineaarisen kehityksen tehden näin eroa eurosentriseen ajatteluun9 

(Gudynas 2011:445). Hän kirjoittaa Buen Vivir -ajattelusta, joka pohjaa 

Latinalaisen Amerikan kansojen ontologioihin (Gudynas 2011). Monissa 

vuosituhannen vaihteen kamppailuissa alueella keskusteluun nousi Vivir bien tai 

Buen vivir -ajattelu, joista käytän tässä suomenkielisiä termejä elää hyvin ja 

hyvä elämä. Käsite on muokattu useampien alkuperäiskansojen kielien 

samantapaisista käsitteistä. Aimara-kielessä on käsite Suma qumaña, joka 

merkitsee tyydytettyä elämää ja guaranít käyttävät käsitettä ”nañdereko”, 

  
8 Käsite alun perin Gloria Anzaldúalta (1987) Chicano-liikkeestä, latinalaisen ja yhdysvaltalaisen 

kulttuurin rajamaisemista. 

9 Ajattelijoiden yhteyttä osoittaa Gudynasin muistokirjotus Bookchinille 

http://www.ecologiasocial.com/noticias/BookchinComentarioObraGudynas.htm 

     Gudynasin yhteiskuntaekologian määritelmä 

http://www.ecologiasocial.com/biblioteca/GudynasEviaConceptoEcologiaSocial.htm 

http://www.ecologiasocial.com/noticias/BookchinComentarioObraGudynas.htm
http://www.ecologiasocial.com/biblioteca/GudynasEviaConceptoEcologiaSocial.htm
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harmoninen elämä, kuvaamaan vastaavanlaista tilaa.10 Länsimaista 

maailmankuvaa ja modernisaatiota kritisoiva ajattelu haluaa nostaa esiin 

alkuperäiskansojen maailmankatsomuksia, joissa hyvän elämän edellytyksenä 

pidetään hyvinvoivaa yhteisöä. Hyvinvoiva yhteisö sisällyttää itseensä 

luonnonympäristön elinvoimaisuuden, ja hengelliset elementit luetaan mukaan 

yhtenäiseen ja erottamattomaan todellisuuteen. Yhteiskuntaekologian lailla 

myös Hyvä elämän filosofia hylkää moderniin ajatteluun yhdistetyn dualismin, 

jossa ihminen ja luonto erottaan toisilleen vastakkaisiksi elementeiksi. Samoin 

se hylkää länsimaiseen maailmankuvaan kuuluvan oikeuden alistavaan 

vallankäyttöön, niin ei-ihmisten kuin ihmistenkin alistamisen, jolloin sen voi 

luontevasti yhdistää kolonisaation vastaiseen kamppailuun. (Gudynas 2011.) 

Hyvä elämä mainitaan  Bolivian uudessa perustuslaissa politiikkaa ohjaavana 

eettisenä ja moraalisena arvona, joka tulisi ottaa huomioon kaikessa 

toiminnassa.11   

 

3.6 Ekstraktivismin tuottamien konfliktien tasojen teoria 

 

Gudynas (2014) jaottelee ekstraktivismin aiheuttamat konfliktit kolmeen 

kategoriaan niiden vakavuuden mukaan. Esi-konfliktisessa (pre-conflicto) 

vaiheessa tietyt henkilöt yrittävät kommunikoida yksityisesti huolistaan 

esimerkiksi kirjoittamalla kirjeitä päättäjille tai yritykselle. Matalan intensiteetin 

konfliktissa (conflicto de baja intensidad) hankkeesta ollaan huolissaan 

lähiyhteisöissä, keskustellaan ja laaditaan mielipidekirjoituksia tai kirjoitetaan 

poliitikoille. Osapuolilla on vielä mahdollinen kommunikointiyhteys. 

Keskivakavassa konfliktissa (conflicto de media intensidad) järjestetään avoimia 

mielenosoituksia ja ongelmaa tehdään näkyväksi esimerkiksi kylteillä ja 

banderolleilla. Protestit herättävät huomiota, mutta eivät aiheuta kohteelle 

suoraa vahinkoa, eivätkä protestiin osallistujat ole itse vakavassa vaarassa. 

  
10 Käsitteiden kääntämistä eurooppalaisille kielille on kuitenkin kritisoitu, sillä erilaisista 

ontologioista muodostuneet sanat, eivät voi saada tarkkoja vastineita. Kts. Barranquero-Carretero 

& Sáez-Baeza 2015:57 

11 Bolivian perustuslaki https://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Bolivia.pdf
 

 

https://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Bolivia.pdf
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Korkean intensiteetin konfliktissa (conflicto de alta intensidad) vastarinta 

sisältää suoraa toimintaa jotain toimintoa vastaan, esimerkiksi tiettyyn paikkaan 

menemisen estämistä tiesuluilla tai tunkeutumalla toimitiloihin. Vastustus voi 

olla myös välineistön tuhoamista. Protestin väkivaltainen tukahdutus voi 

ilmentyä poliisiväkivaltana, mielivaltaisina pidätyksinä tai esimerkiksi yhtiön 

työntekijöiden, vartijoiden tai muiden osapuolten toteuttamina pahoinpitelyinä tai 

murhina. Konfliktien eskaloitumiseen on monia syitä, joista keskeisenä on 

protestin sivuuttaminen aiemmassa vaiheessa sekä luottamuksen 

menettäminen valtiovaltaan ja mahdollisuuksiin edetä lainsäädännön kautta ja 

demokratian vaatimalla tavalla. Konflikti voi eskaloitua väkivaltaiselle tasolle 

myös vastustettavan hankkeen puolelta, kuten silloin kun poliisi turvautuu 

väkivaltaan väkivallattomia mielenosoittajia kohtaan (Gudynas 2014.) 

 

3.7 Keskeiset käsitteet 

 

Perinteisessä merkityksessä kapitalismilla tarkoitetaan yksityisomistukseen 

perustuvaa talousjärjestelmää, jossa toimintaa ohjaa voiton tavoittelu ja 

marxilaisin termein pääoman kasautuminen. Sen tekee erityiseksi aiempiin 

talouden muotoihin verrattuna vaatimus työn tuottavuuden parantamisesta. Sen 

vuoksi se on riippuvainen teknologisista innovaatioista, jotka puolestaan 

vaativat pääomaa (Peet 1991:111-112).  Anibal Quijano (2000) käyttää käsitettä 

maailman kapitalismi (world capitalism). Hän ajoittaa sen syntymisen Amerikan 

kolonisoimisen ajankohtaan, jolloin ensimmäisen kerran kaikkialla työn muodot, 

tuotanto ja riisto olivat liitoksissa pääomaan ja maailmanmarkkinoihin. Tämä 

muodosti historiallisesti ja sosiologisesti uudenlaisen valtasuhteen, jota voi 

kutsua kapitalistiseksi, koska se muodostui pääoman (capital) ympärille. Tämä 

ainutlaatuinen tuotantosuhteiden rakenne - Quijanon sanoin maailman 

kapitalismi- oli uusi maailman historiassa (Quijano 2000:216.) 

Gibson-Graham (1993) kritisoi yleistä tapaa määritellä kapitalismi yhtenäiseksi, 

ainutkertaiseksi ja totaaliseksi, mikä riistää merkityksen kaikelta sellaiselta 

toiminnalta, joka ei kumoa sitä yhdellä kerralla. Gibson-Graham ehdottaa 

kapitalismin uudelleen määrittelemistä pilkkomalla se osiin, ja tunnistamalla 

tarkemmin niitä ilmiöitä, jotka eivät ole tosiasiallisesti osa kapitalistista 
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tuotantoa, vaan sen ulkopuolisia talouden muotoja. Hän korostaa kapitalismin 

pirstaleisuutta, jolloin sitä vastaan on mahdollista toimia arkisemminkin kuin 

massaliikkeenä, joka kumoaisi sen kerralla. (Gibson-Graham 1993.) Tässä 

työssä tukeudun Gibson-Grahamin kapitalismin määritelmään ja luen Tipnis-

yhteisöjen talouden valtaosin ei-kapitalistiseksi, joskin se on kosketuksissa 

Quijanon maailman kapitalismiin, esimerkiksi tiehankkeen myötä, jonka luen 

esimerkiksi kapitalismin laajenemispakosta. Myös liikkeessä Tipniksen 

puolustamiseksi ihmisten toimintaa ohjaa toisenlaiset motiivit kuin kapitalistinen 

logiikka; solidaarisuus, keskinäinen avunanto ja rahalla määrittelemättömien 

arvojen nostaminen merkityksellisimmiksi. 

 

Max Weber määrittelee valtion jonkin tietyn tahon saavuttamaksi väkivallan 

monopoliksi tietyllä maantieteellisellä alueella (siteeraus Wulf 2007). Häntä 

varhaisemman määritelmän antaa Pjotr Kropotkin, jonka mukaan sekä 

yhteiskunta että hallinto tulee erottaa valtiosta. Kropotkin määrittelee valtion 

sisältävän maantieteellisen keskittymän, jossa monet yhteiskunnalliset tehtävät 

ovat keskittyneet harvojen järjestettäviksi. Se luo uudenlaiset suhteet 

yhteiskunnan jäsenten välille ja vaatii uusina mekanismeina lainsäädännön ja 

valvonnan, joiden avulla hallitseva luokka voi alistaa muut luokat. (Kropotkin 

1986:7.) Antropologi Pierre Clastres määrittelee valtion ”hierarkkiseksi 

auktoriteetiksi, valtasuhteeksi ja ihmisten alistamiseksi” (Clastres 1989:203). 

Hän näkee monilla Amerikan kansoilla, etenkin Amazonian alueella, olevan 

mekanismeja, joilla valtiorakenteen syntymistä on pyritty tietoisesti estämään. 

Hän kiistää näkemyksen, siitä että valtion muodostuminen olisi jonkinlainen 

pakko ja pitää ajatusta lineaarisesta kehityksestä, joka johtaisi aina väkivallalla 

ylläpidettävään valtiokoneistoon eurosentrisenä, sillä se kuvaa eurooppalaisten 

tuntemaa yhteiskuntamallia ja esittää sen muita paremmaksi. (Ibid:189-218.)  

Näen Tipniksen tiehankkeen edustavan valtion syvenemistä alueelle, jolla sen 

vaikutus on vielä näihin päiviin asti ollut verrattain rajallista.   

 

Kehitys termiä käytetään yleisesti kuvaamaan modernisaatioprosessia.  

Peet (1991) esittää Eisenstadtin (1973), Parsonsin (1951) ja Rostowin (1960) 

keskeisiksi modernisaatioteoreetikoiksi. Näiden mukaan 

modernisaatioprosessin aikana teollinen tuotanto korvaa aiemman 
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yksinkertaisemman teknologian, ja länsimaisen demokratian mukaiset 

organisaatiot luovat uudenlaisen yhteiskuntajärjestyksen sekä korvaavat vanhat 

eliitit uusilla. Lukutaito ja koulutus muuttavat maailmankuvaa ja tiede korvaa 

uskonnon merkityksen. Markkinamekanismit korvaavat vanhat talouden muodot 

ja kaupan sujuvuuden edistämiseksi rakennetaan tarvittavia kulkuyhteyksiä. 

Nämä uudistukset johtavat kasvutalouteen ja vanhat identiteetit korvautuvat 

uusilla, kuten nationalistisella identiteetillä. Prosessin aikana traditionaalinen 

yhteiskunta kehittyy moderniksi yhteiskunnaksi, jonka merkkinä voidaan pitää 

erikoistunutta markkinataloutta ja kansallisvaltiota keskeisenä instituutiona. 

(Peet 1991:21-36.) Tässä työssä nimeän kuitenkin kuvatun ilmiön 

modernisaatioksi kyseenalaistaen kehityksen tähtäävän aina moderniin 

kapitalismiin. 

 

Alkuperäiskansoilla viittaan tässä Etelä-Amerikan mantereen asukkaisiin, jotka 

ovat säilyttäneet omia pre-kolumbiaalisia kulttuuripiirteitään eurooppalaisesta 

kolonisaatiosta huolimatta. Bolivian kontekstissa käsite on monimutkainen, sillä 

sitä käytetään laajemmin kuin vain modernin yhteiskunnan ulkopuolisista 

marginalisoiduista ryhmistä. Plurinationaalisessa valtiossa alkuperäiskansoille 

myönnetyt oikeudet ovat motivoineet identiteetin käyttämistä (Ranta 2014). 

Käännän tässä työssä sekä espanjankieliset termit pueblos originarios ja 

pueblos indígenas sekä englanninkielisen indigenous peoples suomennokseksi 

alkuperäiskansat. Viittaan termeillä pääasiassa amazonialaisiin yuracaré-, 

tsimané- ja mojeño-trinitario-kansoihin. Tarpeetonta eksotisointia välttääkseni 

puhun useimmiten ”Tipniksen yhteisöistä” tai ”tipnisläisistä”. Aimara- tai ketšua-

kansoista käytetään Boliviassa usein termiä indigenas-campesinos. Myös 

Tipnis-alueen uudisasukkaat kuuluvat näihin kansoihin. Kierrän vaikeasti 

kääntyvän termin käyttöä puhumalla kokan kasvattajista tai vain 

uudisasukkaista alueen eteläpuolella, kuten aineistossani ryhmiä nimetään. 

Bolivian perustuslaissa pueblos indígena originarios campesinos sisällyttää 

kaikki edellä mainitut ryhmät. 

 

Ekstraktivismiksi (extractivism, extractivismo) kutsutaan talousmallia, joka 

painottaa yksipuolista raaka-ainetuotantoa bruttokansantuotteen keskeisenä 
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lähteenä. Suoran kaivannaistalouden, kuten kaivostoiminnan, maakaasun 

tuotannon tai öljynporauksen lisäksi sillä voidaan tarkoittaa intensiivistä 

plantaasiviljelyä, joka köyhdyttää maaperän nopeasti tai vaikkapa 

ryöstökalastusta. Ekstraktivistisessa tuotannossa resursseja hyödynnetään 

mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti välittämättä sosiaalisista ja ekologisista 

seurauksista, taikka huomioimatta tuotannon kestävyyttä pitkällä aikavälillä. 

Yksipuolista raaka-aineiden tuotantoa harjoittaa tyypillisesti monikansallinen 

yksityinen yhtiö. Tuotannon hyödyistä valtaosa menee kauas tuotantoalueelta, 

kun taas tuotannosta syntyneet ongelmat jäävät paikallisille yhteisöille. 

Perinteisesti kolonisoidut maat ovat keskittyneet tällaiseen alkutuotantoon. 

Gudynas (2010) puhuu uusekstraktivismista (neoextractivism/o) Bolivian 

kaltaisissa vasemmiston hallinnoimissa Latinalaisen Amerikan maissa. Näissä 

valtiolla on aiempaa aktiivisempi rooli ja luonnonvarojen tehokkaasta 

hyödyntämisestä saadaan tuloja myös sosiaalisiin tarpeisiin. Muutos ei 

kuitenkaan mitätöi tuotannon aiheuttamia ongelmia ympäristölle ja alueiden 

yhteisöille. Sosiaalisiin ohjelmiin ohjatut tulot legitimoivat ympäristön kannalta 

vahingollisia hankkeita, joita ei muuten olisi mahdollisia toteuttaa. (Gudynas 

2010.) Tipnis-konfliktia on pidetty yhtenä merkkinä ekstraktivistisesta 

politiikasta, sillä alueella tiedetään olevan maakaasu- ja öljyvarantoja, joiden 

hyödyntäminen helpottuisi tien rakentamisen myötä. Tien rakentamista 

perustellaan tarpeella rakentaa infrastruktuuria, joka helpottaisi raaka-aineiden 

kuljetusta alueelta. (Paz 2012; Porto-Gonçalves &Santiago 2013.) 
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4. VALLOITETTU JA VALLOITTAMATON BOLIVIA 

 

4.1 Bolivia pähkinänkuoressa 

 

Bolivian monikansainen valtio (Estado Plurinacional de Bolivia) sijaitsee 

sisämaassa Etelä-Amerikan keskellä, jääden Brasilian, Perun, Chilen, 

Argentiinan, Paraguay ja Kolumbian keskelle. Ilmasto vaihtelee alueittain. Maan 

länsipuolta hallitsee kuiva ja kylmä Andien vuoristo, jonka keskellä on 

subtrooppisia laaksoja. Amazonian tropiikki levittäytyy maan itäpuolelle, joskin 

laajoja alueita on muokattu asutukseen ja maanviljelykseen. (Klein 2003:3-5.) 

Maan pääkaupunki on Sucre, mutta La Paz toimii hallinnollisena keskuksena. 

Etelä-Amerikan maista Boliviassa elää suhteellisesti suurin 

alkuperäiskansataustainen väestö. Maassa lasketaan olevan 36 etnistä 

ryhmää, joista suurimmat ovat aimara- ja ketšua-kansat. 2001 toteutetussa 

väestönlaskennassa 62 % väestöstä identifioi itsensä alkuperältään 

alkuperäiskansoihin kuuluvaksi. Moralesin aikakaudella osuuden katsotaan 

nousseen. (Hylton & Thompson 2007:12.) Maassa on harjoitettu 

kaivannaisteollisuutta aina kolonisaatiota edeltävästä ajasta asti tärkeimpinä 

raaka-aineina hopea ja kupari (Klein 2003:8). Nykyään tärkein vientituote on 

maakaasu.12 

 

4.2 Bolivian lyhyt historia: kolonisaatiosta uusliberalismin kaudelle 

 

Sekä Andien vuoristosta että alankoalueilta on löydetty merkkejä kulttuureista 

alueilla jo ennen vuotta 2500 eKr. (Klein 2003:10). Ennen eurooppalaisten tuloa 

nykyisen Bolivian alueella asui lukuisia kansoja ja 1500-luvun alussa alue kuului 

Inka-imperiumiin. Espanjalaiset valloittivat alueen kukistettuaan Inkahallitsija 

Atahualpan Francisco Pizarron johdolla vuonna 1533. (Ibid:29, Valtonen 

  
12 CIA Worldfact book 2018.  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/print_bl.html 
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2001:67). Mineraalivarat houkuttelivat valloittajia ja alkuperäisväestön osaksi tuli 

tarjota työvoimaa kaivoksille. Encomienda-systeemi oikeutti espanjalaiset 

maanomistajat määräämään maillaan asuvat ”intiaanit” omaisuudekseen. (Klein 

2001:31-34.) 1700-luvulle tultaessa siirtolaisten mukanaan tuomat taudit, raskas 

työ ja kapinoiden tukahdutuksissa käytetty väkivalta olivat aiheuttaneet 

väestöromahduksen alkuperäiskansojen keskuudessa (Pärssinen & Korpisaari 

2014:46-49). Vuosina 1780-1781 intiaanikapina onnistui väliaikaisesti 

vapauttamaan alueita Cuscon provinssissa valloittajien hallinnasta. Historiaan 

jäi verisesti kukistetun kapinajohtajan Tupac Katarin viimeiset sanat ”Tulen 

takaisin miljoonina” (Klein 2003:75-76; Hylton & Thomson 2007:Xi). Sittemmin 

1970-luvulla aimaroiden militantti Katarista-liike otti nimen tältä esikuvaltaan 

(Klein2003:242). Myös Evo Moralesista on rakennettu myyttiä palanneena 

kapinajohtajana. 

Bolivia itsenäistyi Perusta vuonna 1825. Vuosina 1932-1935 käydyn Chaco-

sodan seurauksena maa joutui luovuttamaan alueita Paraguaille (Hylton & 

Thompson 2007:62-72). Vuonna 1952 yhteiskunnallinen liikehdintä johti 

vallankumoukseen, jossa valtaan nousi vasemmistolainen MNR-puolue 

(Movimiento National Revolucionario). Työläisten ja pienviljelijöiden oma-

aloitteisesti toteuttamat uudistukset, kuten maan uudelleenjako, pysäytettiin 

kuitenkin pian, ja maasta tuli Yhdysvaltojen liittolainen sen myöntämän USAID-

tuen myötä. (Ibid:73-82.) Vuonna 1964 sotilasvallankaappaus lopetti 

muodollisen demokratian aina vuoteen 1982 asti, millä välillä valta vaihtui 

säännöllisesti uusilla vallankaappauksilla. Vuonna 1982 fasistisia piirteitä 

omannut García Mezan sotilasjuntta luopui vallasta ja presidentiksi äänestettiin 

keskusta-vasemmistolaisen UDP puolueen ehdokas Hernán Siles Zuazo. 

(Ibid:83-91; Klein 2003:237- 239.) 

Vuonna 1985 epäonnistunut rahoituspolitiikka johti hyperinflaatioon.  

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ja Yhdysvallat määräsivät velkaantuneen 

maan toteuttamaan uusliberalismin mukaista ortodoksista talouspolitiikkaa. 

Uuden talouspolitiikan -ohjelman (Nueva Política Económica- NPE) mukaisesti 

liikennelaitoksia ja mineraalivaroja yksityistettiin ja valtion budjettia kavennettiin 

leikkaamalla julkisia menoja. Yhdysvaltojen käymän huumeiden vastaisen 

sodan nimissä monet kokapensaan kasvattajat joutuivat luopumaan 



 

24 

elinkeinostaan, mikä pahensi köyhyyttä. Uudistukset johtivat sosiaaliseen 

epätasa-arvoistumiseen. Uusliberalistisen politiikan kaudella keskustelun fokus 

siirtyi luokkapolitiikasta etnisyyteen ja vasemmistopuolueet maltillistuivat. 

Politiikan uudistamiseen kuului myös kansalaisyhteiskunnan osallistaminen ja 

kansalaisjärjestöjen työtä alettiin tukea kansainvälisten organisaatioiden kautta. 

Järjestöt syrjäyttivät aiempia radikaaleja kansanliikkeitä. (Hylton & Thompson 

2007:95-98.) Vuonna 1990 järjestettiin ensimmäinen alkuperäiskansojen 

oikeuksia puolustava marssi, Marcha por la Dignidad, por la Vida y por el 

Territorio. Sen saavutuksena seitsemän alkuperäiskansojen aluetta tunnustettiin 

autonomisiksi. Yksi niistä oli Isiboro Sécure, joka oli siihen asti tunnustettu 

pelkästään kansallispuistoksi. Myös kansainvälisen työjärjestön, ILO:n 

alkuperäiskansojen oikeuksia koskeva yleissopimus 169 ratifioitiin samana 

vuonna. (Porto-Gonçalves & Santiago 2013:1.) Vuonna 1994 astui voimaan 

uusi perustuslaki, jossa valtio määritellään monietniseksi ja monikansaiseksi 

valtioksi ”el Estado Multietnico y Plurinacional” (Prevost et al. 2012:53). 

 

 

4. 3 Evo Moralesin kausi 

 

4.3.1 Vesisodasta Moralesin valtaan 

 

Vuonna 1999 hallitus myönsi monikansallisen yhtiön Bechtel Corporation’in 

Aquas del Tunari -tytäryhtiölle oikeuden hallinnoida kaikkea Cochabamban 

vedenkulutusta, mikä nosti veden hintaa jyrkästi. Lukuisten eri 

yhteiskunnallisten toimijoiden keskuudessa syntyi La Coordinadora de la 

Defenca del Aqua y de la Vida koalitio, joka organisoi laajoja protesteja 

yleislakosta katusulkuihin. Kuukausia kestäneen kamppailun jälkeen 

katutaisteluihin väsyneen hallituksen oli peruttava yhtiölle myönnetyt oikeudet. 

Protestien aikana vahvistunut vaatimus uusliberalismin hylkäämisestä oli 

kuitenkin jo yhdistänyt moninaisia ryhmiä laajaksi liikkeeksi, joka jatkoi 

kamppailua saavuttaakseen syvällisemmän yhteiskunnallisen muutoksen. 

(Aguilar 2014:3-12.) 



 

25 

El Alton kaasusodaksi nimetty konflikti puhkesi vuonna 2003. Protestit olivat 

reaktio aikeeseen viedä maakaasua Chilen sataman kautta Yhdysvaltoihin 

reilusti alle markkinahintaan. Syyskuussa armeija purki väkivallalla protestoijien 

katusulun, minkä yhteydessä seitsemän mielenosoittajaa sai surmansa. 

Mielenosoittajien ampuminen synnytti laajan vastareaktion ja lokakuun aikana 

protestit kasvoivat lamaannuttaen La Pazin. Myös uhrien määrä kasvoi 

kahdeksaankymmeneen. Lokakuun seitsemästoista päivä presidentti Lozada 

erosi ja pakeni Miamiin. (Harten 2011:120-124.) Protestien aikana liikkeen 

keskuudessa muodostettiin Lokakuun ohjelma (Agenda de Octubre), jossa 

vaadittiin mm. luonnonvarojen kansallistamista, uuden perustuslain laatimista 

sekä maareformia. Kokalehdestä luotiin kansallisen yhtenäisyyden symboli ja 

vihollisiksi nimettiin uusliberalismi, Yhdysvaltojen imperialismi ja huumeiden 

vastainen sota. Tavoitteiksi nostettiin oikeus omaan kulttuuriin, johon kuului 

tuhansia vuosia harjoitettu paikallisiin uskontoihin liittyvä pyhän kokapensaan 

käyttö, bolivialaisia hyödyttävä talouspolitiikka ja yhtenäinen kansallisvaltio 

toteuttamaan edellä mainittuja tavoitteita. Näiden tavoitteiden toteuttamisessa 

Movimiento al Socialismo- puolueella (jatkossa MAS) nähtiin keskeinen rooli. 

MAS-puolueen tehtäväksi määriteltiin toimia liikkeen poliittisena instrumenttina. 

(Harten 2011.) Aguilar (2014:61-72) arvioi puoluetta lähellä olleiden henkilöiden 

vaikuttaneen voimakkaasti liikkeen vaatimusten muotoilemiseen sellaisiksi, 

jotka puolueen oli helppo ottaa vaalityössä käyttöön.  

 

4.3.2 El Proceso de Cambio - kohti muutosta. 

 

Protestikierre jatkui vuoteen 2005, jolloin jouduttiin pitämään aikaistetut 

presidentinvaalit presidentti Mesan luovuttua virasta (Hylton & Thomson 

2007:125). Historiallisesti korkean äänestysprosentin saavuttaneissa vaaleissa 

Evo Morales valittiin 53 %:lla äänillä ja hän astui virkaan tammikuussa 2006. 

Morales uudelleen perusti kansallisen YPFB:n osuuskunnan hallinnoimaan 

luonnonvaroja, kuten maakaasun ja öljyn hyödyntämistä. Verotusta kiristettiin, 

mutta yksityiset yhtiöt saivat jatkaa toimimista YPFB:n alaisuudessa. Syntyneillä 

julkisilla varoilla on rahoitettu erilaisia sosiaalisia hankkeita. Maareformia on 

toteutettu myöntämällä maanomistajille korvauksia, mikäli he haluavat myydä 
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maansa maattomille. (Hylton & Thomson 2007:127-137.) Uuden hallinnon 

ansioksi voidaan lukea varallisuuserojen pienentyminen ja alkuperäisväestön 

kokeman rakenteellisen rasismin väheneminen (Ranta2014:124-125). Maan 

oikeisto on vastustanut uudistuspolitiikkaa ja vuonna 2008 Santa Cruzin eliitin 

autonomiapyrkimykset synnyttivät laajoja protesteja hallintoa vastaan (Harten 

2011:182-183). Ulkopolitiikassa Morales on käyttänyt anti-imperialistista ja 

antikapitalistista kieltä ja kritisoinut ennen kaikkea Yhdysvaltojen valtaa 

Latinalaisessa Amerikassa13. YK:n COP15 -ilmastokokouksessa 

Kööpenhaminassa vuonna 2009 Morales syytti teollisuusmaita 

ilmastonmuutoksen aiheuttajiksi ja vaati niitä korvaamaan köyhälle globaalille 

etelälle ilmastonmuutoksen aiheuttamat vahingot (kts. 5.4.2).14 

Vuonna 2006 Morales käynnisti prosessin uuden perustuslain laatimiseksi. 

Uuden perustuslain myötä Bolivia oli tarkoitus ”uudelleen perustaa” valtioksi, 

joka edustaisi kaikkia maan etnisiä ryhmiä aiempaa perustuslakia paremmin. 

Perustuslakia laativa komitea, Asamblea Constitutional, muodostui lukuisista 

äänestämällä valituista intressiryhmien edustajista: puolueista, etnisistä 

ryhmistä sekä ammattiliitoista. MAS-puolue sai paikoista enemmistön, suurin 

vastavoima oli oikeistolainen PODEMOS-puolue. Monivaiheisen ja riitaisan 

prosessin jälkeen uusi perustuslaki astui voimaan vuonna 2009. (Hammond 

2011:649-652.) Tämän tutkielman kannalta olennaisia kohtia on 

alkuperäiskansojen oikeus tulla kuulluksi alueitaan koskevissa hankkeissa ja 

oikeus hallinnoida asuinalueitaan perinteisillä rakenteillaan artiklassa 30, joka 

käsittelee alkuperäiskansojen oikeuksia.15 

  
13 Telesur 14.6.2017 https://www.telesurtv.net/english/news/Evo-Morales-We-Will-Continue-Ches-

Fight-Against-Imperialism-20170614-0019.html 

      La Nación 29.1.2015 https://www.nacion.com/el-pais/politica/evo-morales-presidente-de-

bolivia-la-region-debe-ser-anticapitalista-para-

avanzar/VAXFEDGVYNEMBG7GKWMLUYXATU/story/ 

14 Democracy now 17.12.2009 

http://www.democracynow.org/2009/12/17/bolivian_president_evo_morales_on_climate 

15 Artiklassa 30: (10.) A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado 

de los ecosistemas. (15.) A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a 

través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas 

https://www.telesurtv.net/english/news/Evo-Morales-We-Will-Continue-Ches-Fight-Against-Imperialism-20170614-0019.html
https://www.telesurtv.net/english/news/Evo-Morales-We-Will-Continue-Ches-Fight-Against-Imperialism-20170614-0019.html
https://www.nacion.com/el-pais/politica/evo-morales-presidente-de-bolivia-la-region-debe-ser-anticapitalista-para-avanzar/VAXFEDGVYNEMBG7GKWMLUYXATU/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/evo-morales-presidente-de-bolivia-la-region-debe-ser-anticapitalista-para-avanzar/VAXFEDGVYNEMBG7GKWMLUYXATU/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/evo-morales-presidente-de-bolivia-la-region-debe-ser-anticapitalista-para-avanzar/VAXFEDGVYNEMBG7GKWMLUYXATU/story/
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4.3.3” Mentira, mentira - la misma porquería” - muutosprosessin umpisolmut 

 

Lukuisien analyysien mukaan Bolivian valtiollista politiikkaa hallitsee kuitenkin 

voimakas ristiriita ihanteiden ja tosiasiallisen politiikan välillä (mm. Acosta 2013; 

Aguilar 2014 Gudynas 2010; Kaijser 2014). Vaikka valtio on puuttunut yhtiöiden 

toimintaan ja suunnannut tuloja myös yhteiskunnan eduksi, ei muutosta ole 

kuitenkaan pidetty kovinkaan radikaalina (mm. Acosta 2013). Vaikka äiti maa ja 

Hyvän elämän -kehitys kuuluvat keskeisesti hallinnon retoriikkaan, joka toisessa 

maan kansallispuistossa on suunnitteilla tai käynnissä jonkinlainen 

ekstraktivistinen hanke.16 Bolivialaisen tutkimuskeskus CEDIB:in tutkija Jorge 

Campanin esittää kaivannaisministeriön (Ministerio de minería) tilastojen 

perusteella vain seitsemän prosentin mineraalien vientituloista jääneen maahan 

vuonna 2015. Hän uskoo mielikuvan kaivannaisteollisuuden merkityksestä 

taloudelle olevan todellisuutta positiivisempi.17 Acostan (2013:135) 

mukaan ”edistyksellisen” hallinnon käytännöt ja politiikka vastaavat hyvin 

totuttua ja hegemonista ajatusta kehityksestä, joka perustuu loputtomaan 

edistykseen ja ehtymättömiin luonnonvaroihin. Lalanderin (2016) mukaan 

politiikassa painottuu sosiaalisien oikeuksien toteuttaminen ympäristöllisten 

seurausten ja alkuperäiskansojen alueellisten oikeuksien kustannuksella. Viime 

vuosina myös erilaiset korruptioskandaalit ovat ravistelleet presidentin 

uskottavuutta18. Helmikuussa 2016 maassa järjestettiin kansanäänestys 

perustuslainmuutoksesta, joka mahdollistaisi Moralesin hakevan seuraavallekin 

  
susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta 

previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de 

los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan. (17.) A la gestión territorial 

indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables 

existentes en su territorio sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros. 

16 El Decreto 2366 dicta sentencia a las Áreas Protegidas en Bolivia; CEDIB 25.4.2015 

      https://cedib.org/wp-content/uploads/2015/05/Decreto-Areas-Protegidas.pdf. 

17 Jorge Campanini Aqua y derechos humanos en Bolivia-seminaari Cochabamba 21.3.2017 
18 BBC mundo 6.12.2015 http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151205_millonario_escan-

dalo_corrupcion_partido_evomorales_bm 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151205_millonario_escandalo_corrupcion_partido_evomorales_bm
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151205_millonario_escandalo_corrupcion_partido_evomorales_bm
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presidenttikaudelle. Kansanäänestys kuitenkin hylkäsi uudistuksen 51% 

vastustuksella.19 Moralesin pyrkimys asettua ehdolle kansanäänestyksen 

tuloksesta välittämättä on aiheuttanut laajoja protesteja viime aikoina. 

Käsittelemäni Tipnis-tapauksen ohella myös lukuisat muut protestit ovat viime 

vuosina heijastelleet tyytymättömyyttä hallintoa kohtaan.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
19 https://yoparticipo.oep.org.bo/resultados/ 

20 Mm. tammikuussa 2018 maassa oli laajoja protesteja demokratiaa kaventavaksi nähtyä uutta La 

ley Gódigo penal -lakia vastaan. La Razón 8.1.2018 http://www.la-razon.com/nacional/Bolivia-pro-

testas-bloueo-carreteras-codigo-penal_0_2852714731.html 
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5. TIPNIS, VASTARINNAN TILAT JA MAHDOLLISUUDET 

 

5. 1 Alkuperäiskansojen autonominen alue ja kansallispuisto Isiboro 

Sécure, TIPNIS 

 

Tipnis sijaitsee Bolivian keskiosassa, Cochabamban ja Benin maakuntien 

välissä (kts. kartta 1). Pinta-alaltaan se on 1.225.347 hehtaaria, joskin 

Chaparen kokankasvattajien maanvaltausten seurauksena luonnonvarainen 

alue on pienentynyt eteläreunassa, ja varsinaiseksi suojelluksi alueeksi on 

vuonna 2009 määritelty 1.091.656 hehtaaria. Kasvillisuudeltaan alue on 

trooppista metsää ja savannia. Se on nimetty suurimpien jokiensa Isiboron ja 

Sécuren mukaan. Alueen eläimistöä ja kasvillisuutta on tutkittu melko vähän, 

kuitenkin vuoteen 2004 mennessä alueelta oli löydetty 858 selkärankaista 

eläinlajia; mukaan lukien 108 eri nisäkästä. Eri kasvilajeja on tähän mennessä 

rekisteröity löytyneen 602 lajia, mutta arvioiden mukaan niitä olisi jopa 2500 ― 

3000, mikä olisi noin 10 % kaikista Boliviassa esiintyvistä lajeista.21 

 

5.1.1 Tipniksen yhteisöt ja loma santa   

 

Alue suojeltiin kansallispuistoksi vuonna 1965. Syyskuussa 1990 alue 

tunnustettiin myös alueella asuvien Moxeño-Trinidario-, Yurakaré- ja Chimane-

kansojen autonomiseksi maa-alueeksi (Tierra Comunitaria de Origen, TCO), 

missä paikallisilla yhteisöillä on oikeus itsehallinnollisesti toteuttaa omaa 

kulttuuriaan. Boliviassa TCO:ksi voidaan määritellä maantieteellisiä alueita, 

jotka muodostavat alkuperäiskansojen ja -yhteisöjen elinympäristön, johon 

heillä on perinteisesti ollut pääsy ja missä he ylläpitävät ja kehittävät omia 

talouden, sosiaalisten suhteiden ja kulttuurin muotoja sellaisilla tavoilla, jotka 

mahdollistavat niiden olemassaolon ja kehityksen. Kyseisellä TCO- alueella 

asuu 64 yhteisöä. (Porto-Gonçalves & Santiago 2013:30.) 

 

  
21 tipnisesvida.net/tipnisfauna ja tipnisesvida.net/tipnisflora 
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kartta 1. Suunniteltu tie merkittynä mustalla katkoviivalla. Eteläosassa näkyy kokankasvatuk-

sen syömä aukko suojelualueesta. Lähde: ANF 23.7.2017 

 

  kartta 2. Alueen suojeluvyöhykkeet ja kylien sijainnit. Lähde: Plan de Manejo del TIPNIS 

 

 

 



 

31 

Tipniksen alue on jaettu kolmeen vyöhykkeeseen. Sen reuna-alueilla on alueen 

alkuperäiskansojen asutusta ja resursseja hyödynnetään pienimuotoisesti perin-

teisiä elinkeinoja ylläpitäen. Toisella vyöhykkeellä vain metsästäminen ja luon-

nonkasvien keräily on luvallista. Keskimmäinen alue on täysin suojeltu ja pyhää 

alueen yhteisöille. Historiallisesti yhteisöt ovat löytäneet tälle vaikeapääsyiselle 

alueelle paetessaan erilaisia valtion muodostumiseen liittyviä kolonisaatiopro-

sesseja ja lähetyssaarnaajia. Syrjäisellä seudulla ne ovat voineet säilyttää pe-

rinteisiä elämänmuotojaan. Tähän historiaan voidaan liittää Mojeño-kansan kes-

kuudessa vuonna 1887 syntynyt millenaristinen liike, joka etsi loma santaa, pa-

ratiisia, jossa alistetut alkuperäiskansat voisivat elää omien perinteiden mukai-

sesti vapaana kolonialismista ja valtion määräämistä pakotteista. Se olisi utopia 

mojeñoille uudesta yhteiskunnasta, jossa ei olisi valkoisen ja mestitsiväestön 

painostusta. (Rocha 2013.) Vaikka loma santa mainitaan usein Tipnistä käsitte-

levässä kirjallisuudessa (mm. Otrámerica toimituskunta 2013:1; Porto-Gonçal-

ves & Santiago 2013:5), en kuullut kenenkään itse mainitsevan käsitettä. Sen 

sijaan haastattelussa eräs mojeño-trinitarioksi identifioituva henkilö (H1) puhui 

“Jumalan heille osoittamasta paratiisista, jota hallituksella ei ole oikeutta heiltä 

tuhota Jumalan tahdon vastaisesti”, minkä tulkitsen viittaukseksi loma santa -

myyttiin. 

 

5.1.2 Omavaraistalous ja toimeentulo 

 

Alueen kylissä perheillä on pieniä kaskiviljelmiä. Vierailemassani kylässä nämä 

chacot sijaitsevat usein lyhyen venematkan päässä asutuksesta. Osa kasveista 

on istutettu varjoviljelyksinä metsiin. Yleisimmät viljelykasvit ovat riisi, banaani, 

maniokki ja lukuisat sitrushedelmät. Jonkin verran ylijämää myydään Trinidadin 

torilla, mistä saadaan pienehköjä tuloja välttämättömiin tarpeisiin. Metsästys ja 

kalastus ovat osa taloutta, lisäksi joillain perheillä on muutamia kotieläimiä, 

kuten kanoja tai sikoja. Lehmiä ja hevosia käyskenteli vierailemassani kylässä 

vain muutama. Tekemissäni haastatteluissa tuli esiin, että muita tuloja saadaan 

mm. pienimuotoisesta käsitöiden myynnistä. Eräs haastattelemani henkilö (H8) 

kertoi myyvänsä kaakaota osuuskunnan kautta. 
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Tuotantotapaa voisi kuvailla luonnonmukaiseksi viljelyksi, sillä kemiallisia 

lannoitteita tai torjunta-aineita ei käytetä ja kotieläimet liikkuvat pääasiassa 

vapaina. Käytettävä teknologia on yksinkertaista, eikä traktoreita tai muita 

suuria koneita ole käytössä. Fossiilisia polttoaineita kuluu pääasiassa veneellä 

matkustamiseen sekä kompressoreihin, joista saadaan sähkövirtaa satunnaisiin 

tarpeisiin. Kylässä oli vierailun aikaan joitain valtion tarjoamia aurinkopaneeleja, 

jotka olivat kuitenkin vaurioituneet, eivätkä olleet tuolloin käytössä. Yhteisön 

tarpeisiin vastaavasta ja ympäröivän ekologian kanssa yhteensopivaksi 

järjestetystä mallista löytyy myös yhteneväisyyttä permakulttuuriin, joka pyrkii 

luomaan sosiaaliset ja ekologiset tarpeet huomiovia holistisia järjestelmiä 

(Ferguson & Lovell 2014:77).  Antropologi Sarela Paz puhuu etnisestä 

taloudesta (la economía étnica), joka vastaa ensisijaisesti alkuperäiskansojen 

perheiden tarpeisiin ja mahdollistaa yhteisöjen jatkuvuuden. Sen keskiössä on 

oman ruokaturvan varmistaminen, ja sen säilymiselle on tärkeää, että metsä 

resursseineen säilyy yhteisesti hyödynnettävänä. (Paz 2012:13.) 

 

5.1.3 Usos y costumbres – suora demokratia 

 

Kun saavuin kylään, sen corregidorin22 tehtävä oli ottaa vieras vastaan ja 

huolehtia vierailun vaatimista järjestelyistä. Koska saapumiseni oli yhteisölle 

yllätys, hän kutsui koolle koko kylälle avoimen kokouksen heti samaksi illaksi. 

Kokouksessa jokaisella halukkaalla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä sekä 

mahdollinen vastustuksensa vierailulleni. Tämä kokous päätti, voisinko jäädä 

kylään tekemään etnografiaa. Kylän corregidorilla ei ollut muodollisesti asiaan 

sen enempää valtaa kuin kellään muullakaan paikalle tulleella. Ensivaikutelmani 

oli linjassa Clastresin kuvaamasta ”johtajuudesta” amazonialaisissa yhteisöissä. 

Corregidorin tehtävä oli hoitaa yhteisön toiminnan kannalta välttämättömät 

tehtävät (Clastres 1989:189-218), kuten selvittää miten yhteisö ottaisi vastaan 

yllättäen saapuneen opiskelijan. Tehtävän suorittaminen ei kuitenkaan suonut 

hänelle henkilökohtaista auktoriteettia ja päätäntävaltaa. Koko aluetta 

koskevissa asioissa corregidorit (mask.) ja corregidorat (fem.) edustavat 

  
22 Sanakirjan käännöksiä mm. korjaaja, parantaja, nuhtelija, kaupungin korkein hallintoviran-
omainen, pormestari. Ei kuitenkaan ”johtaja”. 
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kyliään, joiden näkemyksiä he välittävät mm. yhteisöjä ulospäin edustavan 

Subcentral del Tipnis - yhteenliittymän kokouksissa. Yksi tällainen kokous 

järjestettiin 25. elokuuta 2017, sen jälkeen kun maan hallitus oli kumonnut 

aluetta tien rakentamiselta suojelleen lain 180 ja yhteisöjen piti päättää, miten 

suhtautua uuteen tilanteeseen.23 

 

5.1.4 Rauhallinen maalaiskylä 

 

Tipniksen yhteisöt eivät ole eristäytyneitä muusta yhteiskunnasta, vaan ulko-

puoliset vaikutteet näkyvät arjessa kuin missä tahansa maalaisyhteisössä. Ka-

tolilaisuus on merkittävä kyläläisiä yhdistävä identiteetti. Sunnuntaisin pelataan 

yhdessä jalkapalloa kylää hallitsevalla nurmikentällä. Koulun pihalla liehuvat Bo-

livian liput ja haastattelemani henkilöt (H1 - H8) pitivätkin itseään ehdottomasti 

myös bolivialaisina. Opettajien luona lapset katsovat tietokoneelta videoita, ja 

omien havaintojeni mukaan viereisen talon kylän ainoa taulutelevisio keräsi iltai-

sin nuorisoa katsomaan Hollywood-elokuvia. Monet kylän nuoret opiskelivat 

kaupungeissa. Vaikka vierailemassani kylässä puhelinyhteys oli lähes olema-

ton, pääsee alueen keskuksena toimivassa Puerto de San Lorenzon -kylässä 

koulun tietokoneluokassa jopa internettiin. Moottoriajoneuvojen puuttuminen ja 

vapaana kulkevat eläimet tekevät ilmapiiristä trooppisen metsän keskellä erityis-

laatuisen. 

 

 

 

  
23 https://chaskiclandestino.wordpress.com/author/chaskiclandestino/page/3/
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Kuva 1. Yhteisön asukas sadonkorjuussa chacollaan. Auringon kuivaamat rii-

sinjyvät irrotetaan kasvista vasta omalla pihalla. Kuva: Eleonoora Karttunen. 
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5.2 Konflikti   

 

Ekstraktivismin synnyttämät konfliktit ovat sekä yleistyneet että muuttuneet 

intensiivisemmiksi koko Latinalaisessa Amerikassa viime vuosien aikana, mikä 

on seurausta kasvavasta raaka-aineiden tarpeesta. Eri ympäristöissä konfliktit 

muodostuvat hyvin erilaisiksi, mutta yhdistävänä tekijänä voidaan pitää 

jonkinlaista järjestäytymistä ekstraktivistista hanketta vastaan. (Gudynas 2014.) 

Myös Tipniksen tapauksessa eri intressiryhmien väliset tien rakentamiseen 

kytkeytyvät ristiriidat muodostivat konfliktin, jonka teki näkyväksi 

järjestäytyminen hanketta vastaan sekä repressio mielenosoitusmarssia 

kohtaan. Tässä ja seuraavassa luvussa analysoin liikkeen strategiaa sekä 

hallinnon menetelmiä taivutella yhteisöjä luopumaan vastustuksesta, minkä luen 

kolonisoivaksi prosessiksi.   

 

5.2.1 Valtatiehanke 

 

Alueen halki Cochabamban Villa Tunarista Benin San Ignacio de Moxosíin 

kulkevaa tietä suunniteltiin ensimmäisen kerran vuonna 1989 ja sittemmin 

1990-luvulla, mutta molemmilla kerroilla hanke jouduttiin hylkäämään 

vastustuksen vuoksi. Vuonna 2008 Moralesin hallinto teki päätöksen tien 

rakentamisesta yhteistyössä Brasilian kanssa. Tienrakennusprojekti on jaettu 

kolmeen osuuteen, joista keskimmäinen osuus kulkee suojellun alueen halki. 

Tie olisi kokonaisuudessaan 306 kilometriä pitkä, mistä suojelualueen läpi 

kulkeva toinen osuus käsittäisi 177 kilometriä. (Ortiz 2011.) Tiehanke on osa 

laajempaa Etelä-Amerikan kehitystä ja talouden integraatiota edistävää IIRSA-

hanketta (Integración de la Infraestructura Regional de Sur América), jonka 

tavoite on vahvistaa maanosan infrastruktuuria. Tieyhteys on tärkeä Brasilialle, 

sillä se toimisi Aasiaan suuntautuvaa vientiä helpottavana kulkuyhteytenä 

Tyynellemerelle. (Martínez 2013:8-11.) Urakka tien suunnittelemisesta ja 

rakentamisesta myönnettiin alun perin brasilialaiselle OAS Ltda -yhtiölle ja 

Brasilialainen Banco National de Desarollo Economico y Social (BNDES) 

myönsi hankkeelle 332 miljoonan lainan. Bolivian valtion maksettavaksi jäi 22 

miljoona dollaria. Bolivian ja Brasilian hallitukset vahvistivat sopimuksen 
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elokuussa 2009.(Ortiz 2011.) Tämä sopimus jouduttiin kuitenkin purkamaan 

vuonna 2011 hankkeen keskeytymisen vuoksi ja rahoituslaitoksen peruttua 

lainansa seuraavana vuonna. Joulukuussa 2016 Bolivian tiehallinto (ABC) teki 

sopimuksen kiinalaisen yhtiön, Sociedad Accidental CCCC:n kanssa tien 

kolmannen osan rakentamisesta.24 Kirjoitushetkellä kiistellyn toisen osuuden 

rahoitus on epäselvä. Moralesin mukaan keskimmäistä osuutta ei päästä 

rakentamaan rahoitusongelmien vuoksi.25 

 

Jo vuonna 2009 alueen yhteisöt kokoontuivat keskustelemaan tiestä, jonka he 

kokivat uhkaavan alueen ekologiaa sekä paikallista elämäntapaa. Alueen 

eteläosiin levittäytyneet kokankasvattajat olivat jo ottaneet osia alueesta 

tehoviljelykseen, ja tiehankkeen nähtiin nopeuttavan metsäkatoa. Monet 

kirjoittivat näkemyksistään presidentille, ja hanketta vastaan järjestettiin lukuisia 

mielenosoituksia. Rakennustyöt aloitettiin 3. kesäkuuta 2011. (Ortiz 2011.) 

Tipniksen yhteisöjen mukaan alueen asukkaille ei oltu järjestetty 

kuulemistilaisuuksia, mitä useat eri sopimukset  olisivat vaatineet uusimpana 

vuonna 2009 voimaan astunut perustuslaki.26 Useat tutkijat arvioivat, että tiestä 

hyötyisivät lähinnä kokankasvattajat ja Brasilia (mm. Porto-Gonçalves & 

Santiago 2013). Alueella tiedetään olevan myös raakaöljyä, ja monet uskovat 

että tiehankkeen yksi tarkoitus on luoda infrastruktuuria joka mahdollistaisi 

öljyntuotannon alueella (ibid). Programa de Investigación Estratégica en Bolivia 

-tutkimuskeskuksen (PIEB) keväällä 2011 teettämän tutkimuksen27 mukaan tien 

rakentaminen voisi hävittää metsästä 64 % seuraavan 18 vuoden aikana. 

Moralesin perinteiseen kannattajakuntaan kuuluvien Chaparen alueen 

kokankasvattajien keskuudessa hanketta on kannatettu. Morales onkin toiminut 

  
24 http://www.amaliapandocabildeo.com/2017/06/empresas-chinas-que-se-adjudicaron.html 

25 http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/9/3/evo-no-tenemos-plata-para-construir-carretera-tip-

nis-150725.html 

26 Mm. Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleisopimus169 alkuperäiskansojen oikeuksista sekä 

YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien julistus Kts. myös Ortiz 2011:90 

27 Viabilidad económica e institucional para el desarrollo de iniciativas de Bosque y Cambio 

Climático en el TIPNIS. Artikkeli tutkimuksesta mm. Periodico digital sobre investigacion de 

Bolivia 27.3.2011. http://www.pieb.com.bo/sipieb_nota.php?idn=5541 
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yhteisymmärryksessä kokankasvattajien kanssa ja nostanut heidän 

näkemyksiään esiin keskustelussa. Tien vastustajia hallinto on syyttänyt koko 

maata hyödyttävän kehityksen hidastamisesta. (Ortiz 2011; Porto-Gonçalves 

&Santiago 2013.) 

 

5.2.2 Kahdeksas alkuperäiskansojen marssi Tipniksen puolustamiseksi 

 

Alueen yhteisöt toivoivat Moralesin luopuvan hankkeesta järjestämällä 

kahdeksannen alkuperäiskansojen marssin Tipniksen puolustamiseksi, VIII 

Marcha Indígena en defensa del TIPNIS, elo-lokakuussa 2011 (Ortiz 2011). 

Marssin tärkeimpinä järjestäjinä toimivat Tipniksen yhteisöjä edustava 

Subcentral del Tipnis, laajemmin Bolivian Amazonian yhteisöjä edustava La 

Confederación de los Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia (CIDOB), sekä 

Andien alueen aimara- ja ketšua- kansoja edustava Consejo Nacional de Ayllus 

y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ). Näiden lisäksi marssiin osallistui 

kymmeniä eri ryhmiä. Tämä oli ensimmäinen kerta Moralesin hallinnon aikana, 

kun alkuperäiskansat liittoutuivat yhtä laajasti vastustamaan hallinnon ajamaa 

hanketta. Marssille osallistui joidenkin arvioiden mukaan yli tuhat ihmistä. Yli 

600 kilometriä pitkä marssi alkoi 15. elokuuta ja saapui La Paziin 21. lokakuuta. 

Sen dramaattisin päivä oli 25. syyskuuta, jolloin poliisi hyökkäsi marssijoiden 

kimppuun Chaparinan kylässä, missä paikalliset vastamielenosoittajat olivat 

sulkeneet tien marssijoilta. Sadat mellakkapoliisit pidättivät kymmeniä ihmisiä ja 

silminnäkijöiden lausuntojen mukaan pahoinpitelivät marssijoita ikään ja 

sukupuoleen katsomatta. Monia hämmentänyt väkivalta herätti sympatiaa 

marssijoita kohtaan, ja La Pazissa marssia olikin vastaanottamassa laaja 

kannattajakunta. (Mm. Kaijser 2014.) Marssin aikana vaatimus siitä, että tie 

kiertäisi Tipnis-alueen, oli kasvanut 16 kohdan ohjelmaksi, jossa vaadittiin mm. 

ympäristönsuojelullisten vaateiden lisäksi peruspalveluita, kuten koulutusta ja 

terveydenhuoltoa alueelle. 28  Marssin saavuttua La Paziin hankkeen vastustajat 

pääsivät neuvottelemaan vaatimuksistaan presidentti Moralesin kanssa, minkä 

  
28 Lista vaatimuksista: 

      http://www.servindi.org/pdf/16-demandas-de-la-marcha-en-defensa-del-TIPNIS2.pdf 
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seurauksena laadittiin pikalaki 18029 (La ley Corta 180), joka kieltäisi tien ja 

muun raskaan infrastruktuurin rakentamisen suojellulle alueelle.30 Monien 

vaiheiden jälkeen laki 180 kumottiin elokuussa 2017.    

 

5.2.3 Resurssipolitiikka autonomian rajana 

 

Laing määrittelee Tipniksen tapauksen konfliktiksi resurssien käytöstä 

kansallisen ja paikallisen suvereniteetin välillä ja 

puhuu ”resurssisuvereniteeteistä” (resource sovereignties). Bolivian hallinto 

käyttää essentialisoitua aimara-identiteettiä puhuen Pachamamasta, eli äiti 

maasta, ja hyvän elämän -kehityksestä, millä se hakee oikeutusta kansalliselle 

määräysvallalle resurssipolitiikassa. Paikallisella tasolla Amazonian alueen 

alkuperäiskansoilla on puolellaan argumentti alkuperäiskansojen ekologisesti 

kestävästä elämäntavasta. (Laing 2015:155.) Radikaaleja uudistuksia luvannut 

hallinto joutui vastakkain samojen järjestöjen kanssa, jotka jo aikanaan 

Lokakuun ohjelmaa laatiessa ja sittemmin perustuslakityöryhmässä, olivat 

päässeet määrittelemään uuden politiikan raameja. Haastattelemani CIDOB- 

järjestön edustaja (H2) näki konfliktin samoin kuin Laing. Haastateltu ajoitti 

konfliktin synnyn jo vuoteen 2010, jolloin järjestettiin edellinen, eli seitsemäs 

alkuperäiskansojen marssi, jolla vaadittiin TCO-alueiden resurssien hallintaa 

autonomisille yhteisöille yli valtion määräysvallan. Se että hallitus kieltäytyi 

myöntämästä hallintaa paikallistasolle myös enteili resurssipolitikkaa, jota 

tultaisiin toteuttamaan myös yhteisöjen tahdon vastaisesti perustuslakiin 

kirjatusta kuulemisvelvoitteesta huolimatta.  

 

Kahdeksannen marssin jälkeen sekä CIDOB että CONAMAQ irtautuivat El 

Pacto de Unidadista, eli suurimpien järjestöjen ja hallituksen 

yhtenäisyyssopimuksesta, joka oli perustettu vuonna 2004 näiden väliseksi 

yhteistyöelimeksi, ja joka oli toiminut välineenä uutta perustuslakia 

  
29  Laki 180: http://senado.gob.bo/sites/default/files/leyessenadores/Ley%28180%29_0.PDF 

30 La ley corta on laki, jonka laatimiseksi presidentti nimeää ryhmän, johon kuuluu lainoppineita. Se 

siis ohittaa pidemmän prosessin ja on nopea toteuttaa.
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laadittaessa.31 Kahden tärkeän järjestön jättäytyminen sen ulkopuolelle rikkoi 

liikkeiden ja MAS-hallinnon välisen konsensuksen virallisesti.32  

 

Tipniksen tapaus voidaan luokitella Gudynasin (2014) kategorioista korkean 

intensiteetin konfliktiksi. Tipnis-konflikti muuttui laajaksi protestiksi, kun 

presidentti sopi tien rakentamisesta kuulematta alueen yhteisöjä. Kuten pian 

käsittelen tarkemmin, sittemmin protestimarssi tunkeutui poliisirivistön läpi, 

jolloin se rikkoi laillisen toiminnan rajan. Sitä seurannut mellakkapoliisin 

väkivaltainen hyökkäys toi konfliktiin suoran väkivallan elementin. Palaan 

kohdassa 6.4 väkivallan uhkaan, joka on osaltaan kasvattanut konfliktin 

intensiteettiä.   

 

Valtiovallan vahvistaminen paikallisten yhteisöjen määräysvallan ylitse voidaan 

nähdä koloniaalisena prosessina, sillä se liittyy alueen luonnonvarojen 

hyödyntämiseen sellaisella tavalla, joka toisi hyötyä alueen ulkopuolisille 

toimijoille ja liittäisi alueen käytännössä suoremmin globaaliin kapitalistiseen 

talouteen ja moderniin elämäntapaan. Esimerkiksi Porto-Gonçalves hahmottaa 

hankkeen koloniaaliseksi ja oven avaamiseksi kapitalismille, kehitystä lupaavan 

vasemmiston nimissä (Porto-Gonçalves 2013:53-54). Konfliktin kautta 

voidaankin tarkastella kolonisaation, kapitalismin ja valtion yhteen 

kietoutuneisuutta, mihin palaan luvussa 7. 

 

 

5.3 Vastarinnan strategioita 

 

Scott määrittelee tietyn luokan vastarinnaksi ”jokaisen sellaisen teon, jonka 

alisteisessa asemassa olevan luokan jäsen tekee intentionaan joko lieventää tai 

kieltää vaatimuksia, joita ylemmät luokat (kuten maanomistajat, suurtilalliset tai 

  
31 Haastattelu H2 ja Los Tiempos 22.12.2011 

https://web.archive.org/web/20131226190646/http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/politica/

20111223/el-pacto-de-unidad-se-debilita-y-se-fortalece-la-alianza-cidob-y_154452_321487.html 

32 Myöhemmin molemmille organisaatioille perustettiin hallitusta myötäilevä rinnakkaisjärjestö, 

joka neuvottelee hallituksen kanssa järjestöjen nimissä. Kts. kohta 6.1. 

https://web.archive.org/web/20131226190646/http:/www.lostiempos.com/diario/actualidad/politica/201
https://web.archive.org/web/20131226190646/http:/www.lostiempos.com/diario/actualidad/politica/201
https://web.archive.org/web/20131226190646/http:/www.lostiempos.com/diario/actualidad/politica/20111223/el-pacto-de-unidad-se-debilita-y-se-fortalece-la-alianza-cidob-y_154452_321487.html
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valtio) heille asettavat, tai edistääkseen omia vaatimuksiaan, kuten saadakseen 

työtä, maata, myötätuntoa tai arvostusta hallitsevalta luokalta” (Scott 1985:290). 

Vaikka tutkijoille näkyvät vastarinnanmuodot, kuten romantisoidut aseelliset 

kapinat, näyttäytyvät usein houkuttelevimpina tutkimuksen kohteina, on suurin 

osa vastarinnasta hyvin arkista ja näkymätöntä. Vastarintaa voi olla yksittäisen 

henkilön näkymätön hidastelu tai organisoitunut kapina-armeija. Kovin usein 

intensiivisempi kapinointi johtaa tappioon, jolloin voi olla järkevää pitää 

vastarinta näkymättömämpänä. Voittokin voi tuoda mukanaan vain uuden 

hallinnon, jonka tuomat muutokset saattavat olla hyvin erilaisia, kuin mitä sitä 

tukeneet ryhmät odottivat. (Ibid:28-29.) Kahdeksannen marssin aikana 

poliisirivistön läpi tunkeutuminen voidaan laskea varsin näkyväksi vastarinnan 

muodoksi. Lukuisat rauhallisemmat tapahtumat, kuten keskustelut, kokoukset ja 

tiedotteiden laatiminen voidaan nähdä niin ikään järjestäytyneeksi vastarinnaksi, 

joka pyrkii vaikuttamaan politiikkaan, mutta ei juuri näy sillä hetkellä ulospäin. 

Nimien kerääminen vetoomukseen Trinidadin keskusaukiolla voi olla näkyvää, 

muttei vielä hyökkäävää. MAS-hallinto on helppo lukea yhdeksi Scottin 

mainitsemaksi tapaukseksi, jossa kapina on nostanut valtaan uuden eliitin, 

jonka uudistukset eivät vastaa vastarintaan osallistuneiden odotuksia. 

  

5.3.1 Chaparina lopullisena välirikkona – murtuma muutosdiskurssiin 

 

Havainnointimatkani aikana huhtikuussa 2017 Trinidadissa järjestettiin 

tapaaminen, jonne saapui Amerikkojen välisen ihmisoikeuskomission 

ihmisoikeusjuristien delegaatio (La Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, jatkossa CIDH). Sen edustaja oli ollut itse paikalla vuoden 2011 

marssilla, kun poliisi oli hyökännyt marssijoiden leiriin. Vaikka tapauksen 

käsitteleminen ei ollut juurikaan edennyt, moni tuli paikalle kertomaan 

kokemuksistaan. Poliisiväkivallan yllätyksellinen rajuus herätti voimakkaita 

tunteita vielä yli viisi vuotta myöhemmin. Eniten surua aiheuttivat väkivallasta 

seuranneet keskenmenot. Myös kaikki haastattelemani henkilöt palasivat 

Chaparinan tapahtumiin. Moni oli siihen asti kannattanut MAS-hallintoa, mutta 

poliisiväkivalta oli romahduttanut luottamuksen hallitukseen. Tien ja hallituksen 

vastaisuus siis yhdistyivät toisiinsa välikohtauksen seurauksena. Liikkeen 
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saaman sympatian vuoksi kaksi ministeriä erosi tehtävistään ja Morales kiisti 

hallinnon olevan vastuussa repressiosta (McNeish 2013: 228). Tapaus sai 

kansainvälistä julkisuutta ja pysäytti Bolivian muutosprosessia seuranneita 

aktivisteja ja tutkijoita arviomaan uudelleen alkuperäiskansojen oikeuksien ja 

ympäristönsuojelun asemaa valtiossa. Esimerkiksi Ortez analysoi jo samana 

vuonna konfliktin merkitsevän käännettä yhteiskunnallisessa prosessissa 

artikkelissaan “Bolivia: del “proceso de cambios” a los cambios en el proceso” 

(Ortez 2011). Myöhemmin tapaus nähtiin yleisesti laajimmaksi luottamuspulan 

synnyttämäksi kriisiksi, jonka Moralesin hallinto oli kohdannut koko 

valtakaudellaan vuodesta 2006 lähtien (McNeish 2013: 222). Vasemmiston ja 

alkuperäiskansojen, eli perinteisten tukijoiden, asetuttua näin vakaasti hallitusta 

vastaan, sille ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin keskeyttää hanke välittömästi ja 

suostua alueen suojelemiseen raskailta infrastruktuurihankkeilta. Selkkaus 

kasvatti melko paikallisen konfliktin kansalliseksi kriisiksi ja toi sille 

kansainvälistä huomiota. Eräs urbaani aktivisti (H11) arvio repression 

herättäneen sympatiaa laajemmassa keskiluokassa ja radikalisoineen 

radikaaleja toimijoita entisestään. Marssia analysoinut Guzman näkee 

tapahtumat poliittiseksi voitoksi (Guzman 2012:71). 

 

Poliisin hyökkäys voidaan nähdä reaktiona aiempiin tapahtumiin. Marssi oli 

joutunut odottamaan useita päiviä mellakkapoliisirivistöjen pysäyttämänä. Poliisi 

oli perustellut pysäytystä tien kannattajien aikeella käydä marssin kimppuun.33 

Lopulta marssijoiden keskuudessa tehtiin päätös puskea rivistöjen läpi. Tämä 

mahdollistui, kun ryhmä naisia painosti paikalle neuvottelemaan lähetetyn 

ulkoministerin mukaansa. (McNeish2013:227.) Paikan päällä olleen 

haastatellun mukaan (H12) ministerin läsnäolo esti poliisia käyttämästä 

rajumpaa väkivaltaa sen ohitse tunkevaa massaa vastaan.  

Chaski Clandestin@- kollektiivin jäsenen kuvaamalla videolla näkyy kuinka 

mellakkapoliisit väistävät mielenosoittajia, joista osa oli varustautunut 

puukepeillä. Poliisin myöhemmän hyökkäyksen voi tulkita kostoksi 

nöyryytyksestä sekä keinoksi yrittää pysäyttää marssi pääsemästä 

  
33 Poliisin peruste herättää kysymyksen, olisiko mellakkapoliiseilla ollut halutessaan mahdollisuus 

estää uhattu väkivalta ja turvata marssin eteneminen kylän läpi.  
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määränpäähänsä. Paikannan juuri tämän valtion asettaman rajan läpi 

puskemisen teoksi, joka rikkoi mielikuvan toisella tavalla hallinnoidusta 

demokraattisemmasta valtiosta. Vasta fyysisesti sitä vastaan asettuminen 

osoitti hallinnon toimivan aivan kuten mikä tahansa valtio, joka puolustaa 

suvereniteettiaan viimekädessä väkivallalla.  

 

Marssijoiden teko voidaan määritellä suoraksi toiminnaksi, joka pyrkii  

poliittiseen päämäärään laista välittämättä, tai kuten Bookchin käsitteen 

määrittelee, on “Ihmisten välitön interventio asioihin, jotka yleensä ratkaistaan 

parlamentaarisella keskustelulla ja lainsäädännöllä”34 (Bookchin 1991:131). 

Tässä tapauksessa päämääränä oli marssia La Paziin, siitäkin huolimatta, että 

poliisin määräyksen rikkominen on lainvastaista. Bookchin näkee vain häilyvän 

rajan erottavan suoran demokratian suorasta toiminnasta, jotka molemmat 

hylkäävät edustuksellisuuden ja edustuksellisen järjestelmän. Molemmat tuovat 

päätöksenteon paikalliseen tilanteeseen, suorassa demokratiassa 

institutionaalisemmin ja suorassa toiminnassa usein jaksomaisemmin ja 

spontaanimmin. (Bookchin 1991:132-133.) Tällaista yhteyttä ja limittyneisyyttä 

osoittaa suoralla demokratialla tehty päätös poliisilinjan läpi marssimisesta. 

Teorian valossa onkin luontevaa, että suoraan demokratiaan pohjaavat yhteisöt 

ja liikkeet toteuttavat suoraa toimintaa. Useammissa haastatteluissa35 kävi ilmi, 

että kerran väkivaltaa kohdanneet olivat nyt valmiimpia uuteen fyysiseen 

yhteenottoon ja odottivat Tipniksen puolustamisen tuottavan tulevaisuudessa 

vielä Chaparinan välikohtausta vakavampia seurauksia. Myös marssin 

saapuessa La Paziin syntyi yhteenottoja poliisin kanssa, sen yrittäessä estää 

marssia pääsemästä hallintorakennusten läheisyyteen (H12). Laaja pettymys 

hallitukseen ja paikalla olleiden kohonnut valmius fyysiseen konfrontaatioon 

  
34 “Unmediated intervention of people into affairs that are usually resolved by parlamentary debates 

and legislation”. Tässä kohtaa käytän käsitteitä suora demokratia ja suora toiminta Bookchinin 

määritelmiin nojaten. Olen tietoinen, että molemmat termit ovat eurooppalaista alkuperää. 

Haastatellut itse käyttivät toiminnastaan käsitettä ”política comunitaria” (mm. H2), joka sisälsi 

sekä paikalliset hallintorakenteet että niiden kautta tehdyt päätökset, jotka voidaan luokitella 

suoraksi toiminnaksi sikäli, kun ne eivät hae oikeutusta valtiollisen päätöksenteon kautta.  

35  Tutkimuseettiisistä syistä en halua tässä kohtaa identifioida informantteja tarkemmin. 
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voidaan nähdä vastarinnan vahvistumisena, joka samaan aikaan sekä laajeni 

että syveni. Kuten Scott (1985:29) huomioi, jokaisessa kapinassa syntyneet 

kokemukset jättävät jälkensä siihen osallistuneisiin riippumatta siitä kuinka 

voitokkaana kapinaa voidaan pitää. 

 

Kahdeksannen marssin jälkeen organisoitiin vähemmälle huomiolle jäänyt 

yhdeksäs alkuperäiskansojen marssi Tipniksen puolustamiseksi (La IX Marcha 

Indígena en defensa del TIPNIS y las TCOs).36 Satojen kilometrien pituiset 

marssit ovat kuitenkin kuluttavia, minkä vuoksi tämän marssin jälkeen jouduttiin 

miettimään myös muita protestointikeinoja. Scottin mukaan (ibid.) järkevässä 

vastarinnassa käytetään juuri tämän tyyppistä taloudellista harkintaa, punniten 

vastarinnan mahdollisia saavutuksia ja seurauksia. Kahden marssin jälkeen 

päädyttiin keskittymään vastarintaan itse alueella. Suoraksi toiminnaksi voidaan 

tunnistaa kulkureittinä toimivan Isiboro-joen ”sulkeminen” kahdella rautalangalla 

seuraavana vuonna. Tällä häirittiin hallinnon lähettämiä delegaatioita, jotka 

matkustivat kyliin toteuttamaan kuulemistilaisuuksia, joita pidettiin vilpillisinä. 

(Arnez 2013:160-161.) 

 

5.3.2 Uusi mobilisaatio 

 

Trinidadissa olleessani maalis-huhtikuussa 2017 oli käynnissä ”alerta”, eli 

hälytystila, mikä tarkoitti liittolaisuuksien hakemista tilanteessa, jossa Tipnistä 

suojelevaa lakia 180 pyrittiin kumoamaan ja tietöitä tehtiin jo alueen eteläisellä 

puolella. Rauhallisemman jakson jälkeen yhteisöt alkoivat varautua uuden 

näkyvän konfliktin lähenemiseen. Varsinaiseen mobilisaatiovaiheeseen siirryttiin 

heinä-elokuussa, kun lain kumoamista käsiteltiin parlamentissa. Tipniksen 

johtohahmot kiersivät maata ja keskustelivat tilanteesta urbaanien toimijoiden 

keskuudessa. Cochabambassa, La Pazissa ja Santa Cruzissa järjestettiin 

mielenilmauksia sekä keskustelu - ja lehdistötilaisuuksia. Kiertueen aikana 

toteutettiin näkyvää vastatiedotusta Moralesin levittämälle viestille, jonka 

  
36 Tämä järjestettiin vastareaktiona kokankasvattajien tietä vaativaan marssiin, joka oli järjestetty 

heti alkuvuodesta 2012. La Paziin marssittiin siis vuorotellen tietä vastustaen ja vaatien. 
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mukaan yhteisöt olisivat kääntyneet kannattamaan tietä.37 13. elokuuta 2017 

laki 180 kumottiin ja jo 25.- 28. elokuuta Tipniksen yhteisöt kokoontuivat 

miettimään, miten suhtautua uuteen tilanteeseen. Neljä päivää kestänyt 

tapaaminen päätyi edelleen vastustamaan hanketta ja kutsui liittolaisia 

tuekseen.38 Oli ollut syytä olettaa, että kokousta häiriköitäisiin, minkä vuoksi 

Tipniksen kokouksen edustajat olivat sulkeneet kyseiseen kylään vievän 

Isiboro-joen. Sen yli oli nytkin vedetty rautalanka, minkä lisäksi joella vartioi 

tipnisläisten vene. Kokoukseen pyrkikin kaksi sotilasta, jotka pysäytettiin. 

Youtube-kanavalla julkaistussa videossa näkyy kuinka sotilaat lyövät matkaa 

estäviä tipnisläisiä, mutta myös sotilaiden vene kaadetaan, ja he joutuivat veden 

varaan.39 Kokous päätti jatkaa tien vastustamista.  

 

5.3.3 Tutkijoiden representaatiot liikkeen legitimiteetin vahvistajana 

 

Cochabambalainen haastateltu (H12) näki akateemisen tutkimuksen aiheesta 

merkitykselliseksi liikkeen vaatimusten legitimaation kannalta. Luonnontieteilijät 

tutkivat esimerkiksi trooppisen metsän ekologiaa ja alueen yhteisöjen 

taloudellisen toiminnan vaikutuksia ympäristöön.40 Täten he tuottavat 

argumentteja sekä alueen merkityksellisyydestä sinänsä että luonnontieteellistä 

tietoa, joka arvioi antropologiassa essentialisoituneeksi nähtyä väitettä 

ekologisesta jalosta villistä trooppisen metsän puolustajana (Redford 1991). 

Yhteiskunnallinen tutkimus limittyy usein aktivismiin, kun tutkijat puhuvat 

tapauksesta myös populaarimmilla areenoilla akateemista auktoriteettiaan 

hyödyntäen. Tapaus onkin saanut laajasti huomiota myös kansainvälisesti. 

  
37 http://www.la-razon.com/nacional/Dirigenta-TIPNIS-La_Paz-rechazo-intangibilidad-

Bolivia_0_2756124389.html,  lehdistötilaisuus  1.9.2017 

https://www.facebook.com/TerritoriosenResistencia/videos/1149061691860554/UzpfSTEyNjYx

ODE4NDY4NDQ4NTY6MTI5MTc1NDg0NDI4NzU1Ng/ 

38 https://chaskiclandestino.wordpress.com/2017/08/29/resolucion-xxxii-encuentro-extraordinario-

de-comunidades-y-corregidores-del-tipnis/ 

39  https://www.youtube.com/watch?v=6Uhp0rU-J0o 

40  Mm. Evaluación Ambiental Estratégica del TIPNIS – EAE -             

2011http://www.cambioclimatico.org.bo/derechosmt/092011/280911_1.pdf 

http://www.la-razon.com/nacional/Dirigenta-TIPNIS-La_Paz-rechazo-intangibilidad-Bolivia_0_2756124389.html
http://www.la-razon.com/nacional/Dirigenta-TIPNIS-La_Paz-rechazo-intangibilidad-Bolivia_0_2756124389.html
http://www.la-razon.com/nacional/Dirigenta-TIPNIS-La_Paz-rechazo-intangibilidad-Bolivia_0_2756124389.html
https://www.facebook.com/TerritoriosenResistencia/videos/1149061691860554/UzpfSTEyNjYxODE4NDY4NDQ4NTY6MTI5MTc1NDg0NDI4NzU1Ng/
https://www.facebook.com/TerritoriosenResistencia/videos/1149061691860554/UzpfSTEyNjYxODE4NDY4NDQ4NTY6MTI5MTc1NDg0NDI4NzU1Ng/
https://chaskiclandestino.wordpress.com/2017/08/29/resolucion-xxxii-encuentro-extraordinario-de-comunidades-y-corregidores-del-tipnis/
https://chaskiclandestino.wordpress.com/2017/08/29/resolucion-xxxii-encuentro-extraordinario-de-comunidades-y-corregidores-del-tipnis/
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Luen myös tämän työn liikettä vahvistavaan tutkimukseen toivoen tutkielman 

myötä tapauksen saavan taas hivenen lisää julkisuutta. Vaikka tutkijoiden 

esittämät representaatiot tuottavat liikkeen tarvitsemaa näkyvyyttä ja 

legitimiteettiä, niin ne kuitenkin samaan aikaan ylläpitävät koloniaalisia 

valtasuhteita, joissa subjektina toimii usein edelleen eurosentriseen tieteelliseen 

epistemologiaan nojaava keskiluokkainen, ja usein ns. ”länsimaalainen”. 

Vaikka ”puolesta puhumisella” on strategiset etunsa, ei näin syntyviä 

valtasuhteita voi jättää kuitenkaan huomioimatta. 

 

 

5.3.4 Kansainväliset aktivistiverkostot 

 

Paikallisella tasolla syntyneelle liikkeelle mahdollisimman laaja liittoutuminen on  

strategisesti tärkeää.41 Haastatteluissa (H1, H2,H5, H6.) kävikin ilmi, että 

kamppailuun haluttiin sitouttaa toimijoita aluerajoista riippumatta puhumalla 

Tipniksen merkityksestä eri tasoilla: ”Tämä koskee koko Tipnistä, koko Boliviaa, 

ja koko maailmaa, koska Tipnis on sen keuhkot” (H1).  

 

Moralesin ilmastosankarin maineen kanssa ristiriidassa oleva kansainvälinen 

huomio tuottaa erilaisia seurauksia, kuin mitä se tuottaisi sellaisessa 

yhteiskunnassa, jonka ekstraktivistinen politiikka olisi valmiiksi hyvin tunnettua. 

Ennen Boliviaan lähtemistä talvella 2017 satuin Tukholmassa sattumalta 

tilaisuuteen, jossa chileläiset antikapitalistit luennoivat IIRSA-hankkeesta. 

Yhtenä keskeisenä esimerkkinä he ottivat esiin Tipniksen. Tapaus siis 

tunnetaan laajasti aktivistiverkostoissa. Kansainvälisen verkostoitumisen 

kannalta Bolivian tapauksen tekee erityiseksi hallinnon ”anti-imperialistinen” 

politiikka. 1990-luvulla monet kansainväliset kansalaisjärjestöt (Non-

governamenatal organizations, NGO) syrjäyttivät maassa poliittisempia 

kansanliikeitä, minkä vuoksi niillä on maassa oikeutetusti huono maine (Hylton 

& Thompson 2007:96-97; Freyberg 2012:82-106). Tämä historia vaikuttaa myös 

Tipnis-liikkeeseen, sillä sen on tässä kontekstissa vaikeampi hakea tukea 

  
41  mm. Paz, Trinidad 11.4.2017
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kansainvälisiltä järjestöiltä. Hallinto on määritellyt tapauksen sisäpoliittiseksi 

kysymykseksi, jolloin ulkopuolisten instituutioiden reagoiminen määritellään 

valtion suvereniteetin imperialistiseksi loukkaukseksi.42 Toisaalta, tämän voi 

myös nähdä vahvistavan liikkeen määrittelyvallan pysymistä paikallisella tasolla. 

Vaikka kansainvälisten ympäristöjärjestöjen (Environmental non-governmental 

organizations, ENGO) kampanjointi voisi olla liikkeelle eduksi, tuo yhteistyö 

kuitenkin helposti myös oman problematiikkansa. Kampanjat on kehystettävä 

poliittisia päättäjiä ja järjestöjen rahoittajia miellyttävään muotoon, ja 

toimintakeinot on määriteltävä järjestön imagoon sopiviksi, jolloin tuen 

jatkuminen helposti rajoittaa paikallisen päätöksenteon mahdollisuuksia.43 

 

Alkuperäiskansoja edustavien organisaatioiden kanssa Subcentral del Tipnis on 

kuitenkin tiiviisti verkostoitunut. Se kuuluu esimerkiksi Bolivian Amazonian 

kansoja edustavaan CIDOB-järjestöön. CIDOB on osa alueellista Amazonian 

kansoja edustavaa Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la 

Cuenca Amazónica’a (COICA), joka puolestaan on verkostoitunut globaaliin 

ilmasto-oikeudenmukaisuusliikkeeseen, esimerkiksi Accíon Climatica-verkoston 

kautta. Ilmasto-oikeudenmukaisuusliikkeessä alkuperäiskansojen oikeudet ja 

maankäyttökysymykset ovat keskeisessä asemassa.44  Näihin verkostoihin 

kuuluminen edesauttoi Tipnis-tapauksen päätymistä Bonnissa järjestettyyn 

kansainväliseen luonnonoikeuksien rikkomista käsittelevään tuomioistuimeen 

joulukuussa 2017 (International Rights of Nature Tribunal) (kts. 5.4.2).  

 

Myös CIDH-komissioon vetoaminen voidaan lukea keinoksi hakea oikeutta 

kansainvälisellä tasolla, joskin se on edellisiä voimakkaammin 

  
42 Keskustelut Trinidadissa huhtikuussa 2017.  Liikettä kuitenkin leimataan NGO:iden 

manipuloinnin tuotteeksi. 

43 Kts. esim. alkuperäiskansoja edustaneen TIMP järjestön toiminnasta syntyneestä problematiikasta 

Tilley 2002. 

44 Kuyper et al. (2017:12) määrittelee ilmasto-oikeudenmukaisuusliikkeen vastareaktioksi 

ympäristöjärjestöjen reformististen ja markkinalogiikan mukaisten ilmastoratkaisujen ajamiselle, 

järjestöjen ohittaessa oikeudenmukaisuuskysymykset globaalissa etelässä. Horisontaalinen ja 

systeemikriittinen ilmasto-oikeudenmukaisuusliike keskittyy ruohonjuuritasolta nouseviin 

kapitalismia haastaviin ratkaisuihin ja korostaa alkuperäiskansojen oikeuksia. 
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institutionaalistunut organisaatio. Muita tapauksen huomioineita kansainvälisiä 

tahoja ovat Amnesty International ja Avaaz-verkosto.45 

 

5.3.5 Urbaanit kollektiivit liittolaisina 

 

”Me kaikki teimme jotain. Toiset osallistuivat itse marssiin... La 

Pazissa, Cochabambassa ja Santa Cruzissa yritettiin kaikin 

tavoin saada huomiota asialle… Keräsimme vaatteita ja ruokaa 

ja veimme niitä marssijoille. Monet jakoivat lentolehtisiä 

kaupungeissa… Tyttöystäväni bändi soitti kaduilla Tipniksestä ja 

sai sillä huomiota asialle.... Järjestöt joilla oli resursseja auttoivat 

taloudellisesti… Jokainen teki mitä pystyi.”  - Haastattelu (H11) 

Cochabambassa, huhtikuu 2017 

 

”Marssille osallistui aktivisteja… Aktivistit toivat meille ruokaa ja 

vaatteita… Ja kun poliisi hyökkäsi meidän kimppuun, aktivistit 

kamppailivat rohkeasti meidän kanssamme.” 

- Keskustelu (H5) Tipniksen kylässä, huhtikuu 2017 

 

Tipnistä puolustanutta kahdeksatta alkuperäiskansojen marssia valmisteltiin 

huolella. Eräs haastattelemani aktivisti (H11) kertoi tutustuneensa tapaukseen, 

kun Tipniksen yhteisöjen edustaja oli vieraillut Cochabambassa kertomassa 

yhteisöjen vastustamasta tiehankkeesta. Nuorehko edustaja oli saanut hyvin 

yhteyden nuorehkoihin kaupunkilaisiin aktivisteihin, jotka päättivät osallistua 

alueen puolustamiseen. Boliviassa seinäkirjoitusten maalaaminen on tyypillinen 

keino hakea näkyvyyttä ongelmaksi nähdyille asioille, ja se päätyi tässäkin 

tapauksessa keinovalikoimaan. 

 

Kun alkuperäiskansojen järjestöt alkoivat valmistella marssia, löyhemmin 

järjestäytyneet liittolaiset toimivat aktiivisena apuna. Aktivistiverkostojen kautta 

  
45 https://www.amnesty.org/en/documents/AMR18/002/2012/en/; 

     https://secure.avaaz.org/es/petition/ONU_y_toda_la_humanidad_Salvemos_el_TIPNIS/ 

 

https://www.amnesty.org/en/documents/AMR18/002/2012/en/
https://secure.avaaz.org/es/petition/ONU_y_toda_la_humanidad_Salvemos_el_TIPNIS/
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tavoittamieni urbaanien toimijoiden haastatteluissa (H10, H11, H12) kävi ilmi, 

että lukuisat autonomiset ja antiautoritääriset kollektiivit olivat olleet aktiivisia 

toimijoita, jotka olivat omilla tahoillaan pyrkineet liikkeen vahvistamiseen. 

Urbaanit verkostot eivät ulossulkeneet yhteistyöstä muita toimijoita kuin 

rasistiseksi nimitetyn oikeiston, joka pyrki edistämään omaa asemaansa 

tukemalla hallituksen vastaista liikettä (H11). Cochabambalainen anarkisti ja 

tutkija Carlos Crespo sanoo vaihtoehtolehti El Libertarion haastattelussa Tipnis-

liikkeen aktivoineen ja yhdistäneen aiemmin eripuraisia anarkisteja jo ennen 

kuin tapaus kiinnosti moniakaan.46  Autonomisten ja antiautoritääristen ryhmien 

tuki oli moninaista: Tukikonsertteja järjestämällä saatiin varoja liikkeelle. 

Aiheesta kirjoitettiin pienlehtiä ja blogi-kirjoituksia, joissa kapitalistinen maailma 

ja sitä vastustavat autonomiset Amazonian yhteisöt kehystettiin vastapareiksi. 

Moni tutkija kirjoitti tapauksesta hyvin samantapaisesti, pienlehdet edustivat 

vain populaarimpaa ilmaisunmuotoa. Moninainen ruohonjuuritason toiminta loi 

pohjaa laajemmalle liikkeelle. Vaikka toiminnan ensisijaisena tavoitteena oli 

tukea Tipniksen yhteisöjen autonomian vaatimuksia, voisi nähdä että valtioon 

antagonistisesti suhtautuvat liikkeet saavuttivat myös tietynlaisen oman 

poliittisen tavoitteen, kun hallitusta tukeva hegemonia heikkeni konfliktin myötä 

maan vasemmiston keskuudessa. 

 

Urbaanien toimijoiden haastattelujen (H11, H12) perusteella Iiikettä tukeville 

henkilöille protagonismin, eli pääosaan asettumisen, välttäminen oli tärkeää. 

Tätä säädeltiin mm. tilan käytöllä yhteisissä kokouksissa. Marssin aikana 

järjestettiin myös kokouksia, joissa vain Tipniksen yhteisöjen jäsenet 

määrittelivät poliittisia tavoitteita ilman ulkopuolisten osallistumista. Urbaanit 

toimijat keskittyivät marssin ja muun toiminnan dokumentoimiseen ja tiedon 

levittämiseen kaupungeissa, sekä toisinpäin, eli jakamaan aiheesta kirjoitettuja 

uutisia ja muuta keskeistä tietoa marssijoiden keskuudessa. Representaatioiden 

tuottaminen jäi siis pääasiassa Tipniksen yhteisöjen ulkopuolisille toimijoille. 

Autonomian tuen pyrkimys loi kuitenkin normin pyrkiä alkuperäisen viestin 

toistamiseen. Eräs urbaaniin autonomiseen ryhmään kuulunut haastateltu (H12) 

  
46 http://periodicoellibertario.blogspot.fi/2015/11/el-anarquismo-en-bolivia-una.html 
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kuvaili marssin vaatineen ”Tipniksen yhteisöille kansalaisille kuuluvia oikeuksia”. 

Hän kuitenkin tarkensi, ettei itse pidä kansalaisuuden (ciudadanía) käsitteestä, 

mutta että tässä tapauksessa marssi vaatimusten puolesta solidaarisuudesta 

yhteisöjä kohtaan. Myös Crespo toi edellä mainitussa haastattelussa esiin 

tämän ideologisen eroavaisuuden. Hän koki ongelmalliseksi, että liike asettui 

kansalaisiksi vaatien palveluksia valtiolta, sen sijaan että olisi pyrkinyt 

omatoimisesti rakentamaan autonomiaa parlamentaarisen kehyksen 

ulkopuolella. Hän selittää ilmiön periytyvän yhteisöjen kanssa 1990-luvulla 

toimineilta kansalaisjärjestöiltä, jotka puhuivat kansalaisuudesta ja siihen 

kuuluvasta osallistumisesta (participación).47 Kuitenkin myös Crespo on tukenut 

liikettä esimerkiksi kirjoittamalla aiheesta lukuisia artikkeleita.48 Sekä 

itsetuotetussa mediassa että valtamedian kanssa toimiessa Tipniksen yhteisöt 

asettuivat keskeiseksi toimijoiksi, ja ulkopuoliset pysyttelivät näkymättömissä. 

Haastatteluissa (H11, H12) tätä perusteltiin periaatteella nostaa asianomaisten 

oma ääni kuuluviin. Toisaalta narratiivin vahvistaminen alkuperäiskansoista 

marssimassa oikeuksiensa puolesta oli varmasti myös strategisesti 

tarkoituksenmukaisin valinta. Autonomisten verkostojen solidaarisuus voidaan 

nähdä antiautoritaarisen rakenteen vuoksi horisontaalisempana 

yhteistyönmuotona kuin institutionaalisten järjestöjen ammattimainen 

kampanjointi.   

 

Varsinaisesta massaliikkeestä erotettuvana toimintana tehtiin sarja sabotaasi-

iskuja syyskuun 2011 ja huhtikuun 2012 välillä. Aktiot pohjasivat 

insurrektionaaliseen anarkismiin, jossa välitön suora hyökkäys tuhoisaa 

infrastruktuuria kohtaan nähdään tehokkaimpana keinona yhteiskunnalliseen 

muutokseen.49 Kuten tässäkin tapauksessa, yleistä mielipidettä myötäileviä 

massaliikkeitä kritisoidaan usein insurrektionalistien keskuudessa reformistiksi. 

Teoilla aiheutettiin aineellisia vahinkoja ympäristölle vahingolliseksi nähdyille 

kohteille, kuten pankeille ja pikaruokaketjun ravintolalle. Aktioiden tiedotteissa 

  
47 http://periodicoellibertario.blogspot.fi/2015/11/el-anarquismo-en-bolivia-una.html 

48 mm. La Rebelion ”El estado contra los comunes del Tipnis” jo 30.1.2011 

    http://www.rebelion.org/noticia.php?id=121306 

49 https://theanarchistlibrary.org/library/alfredo-m-bonanno-the-insurrectional-project 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=121306
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ilmoitettiin niillä vastustettavan tien rakentamista, joskin myös tehtiin ideologista 

eroa laajemmasta Tipnis-liikkeestä.50  Aktioista seurasi kuusi vangitsemista, ja 

mediassa nämä Tipnis-liikkeeseen osallistuneet aktivistit 

nimettiin ”terroristeiksi”.51 Poliisin toimien ei nähty kohdistuneet pelkästään 

aidosti epäiltyihin, vaan pääasiassa liikettä kaupungeissa organisoiviin 

henkilöihin, jotka voitiin yhdistää anarkisteihin. Aktivistit syyttivät hallitusta 

Tipnis-liikkeen kriminalisoimisesta yksittäisten aktioiden varjolla.52 

Käyttämässäni Tipnis-konfliktia käsitelevässä kirjallisuudessa aktioita ei ole 

käsitelty, ja vai yksi haastateltu (H11) mainitsi insurrektionalistit mukaan tietä 

vastustaviin ryhmiin. Negatiivisen mediakuvan leimaamaa sabotaasia ei siis 

yleisemmin haluttu tarjota tutkijan aineistoon. Militantissa toiminnassa voi nähdä 

vaikutteita chileläisistä liikkeistä, missä insurrektionaalisten anarkistien ja maa- 

ja resurssikamppailuja käyvien Mapuche-kansojen välillä on varsin tiiviitä 

yhteyksiä (Reyes 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
50 Insurrektionalistit vaativat tuhoisten hankkeiden ehdotonta vastustusta ja kritisoivat yhteisöjä 

siitä, että ne hyväksyisivät sen rakentamisen, mikäli se kiertäisi alueen. 

      https://liberaciontotal.lahaine.org/?p=3812 

51 Bolpress 31.5.2012,  https://www.bolpress.com/?Cod=2012053101
 

52 Kts. edellinen, myös epämuodolliset keskustelut Boliviassa keväällä 2017. 



 

51 

 

 

Kuva 2. Kantaaottava Graffiti. Evo ”etnomurhaa”, anarkistien ympyröity a-kirjain, Tipnis vasta-

rinnassa. Kuva: despiertafanzine.blogspot.fi. 
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5.3.6 Sukupuolen merkitys 

 

Tipnis-liikkeessä naisilla on aktiivinen rooli, ja Subcentral del Tipnis koostuukin 

rinnakkaisista naisten ja miesten organisaatioista. Strategisesti vallan 

hajauttamisen kahdelle rinnakkaiselle organisaatiolle voi nähdä myös liikettä 

suojaavaksi rakenteeksi. Kun miesten järjestön presidente Domingo Nogales 

menetti yhteisöjen luottamuksen allekirjoitettuaan tietä kannattava 

vetoomuksen, otti naisten järjestön presidenta Marquesa Teco aktiivisen roolin 

yhdessä miesten ”varapresidentin” Fabian Gilin kanssa (tarkemmin kts 6.1). 

Naiset tiedottivat pian jatkavansa kamppailua tietä vastaan.53 Rakenne eliminoi 

näin korruption vaikutusta liikkeeseen. Sukupuolesta keskustellessamme Teco 

näki naisten roolin entisestään vahvistuneen, minkä hän selitti sillä, että naiset 

ovat hänen näkemyksensä mukaan vähemmän alttiita korruptiolle. Tehokkaat 

moottorit tai poliittiset virat, joilla miehiä taivutellaan, eivät kuulu naisten 

maailmaan. Kun miehet saadaan lahjomalla luopumaan tien vastustamisesta, 

naisten asema liikkeessä korostuu.54 Lähinnä miehiin kohdistuvan 

manipuloinnin voi myös nähdä heijastelevan epäuskoa naisten vaikutusvaltaan 

yhteisöjen keskuudessa. 

 

Kahdeksannen marssin uutisointia analysoidessani luin lähinnä marssin 

johtajiksi nimettyjen miesten kommentteja La Razón-lehdessä. Olinkin yllättynyt, 

kun tapaukseen tarkemmin tutustuessani havaitsin naisten olleen tuolloinkin 

keskeisiä toimijoita marssin järjestämisessä. Chaski Clandestin@- kollektiivin 

tallentamassa videomateriaalissa näkyy naisten hallitseva osuus marssin 

aikana järjestetyissä keskusteluissa. Marssia kuvailleen Guzmanin mukaan tälle 

marssille osallistui aikaisempia enemmän naisia. Joissain 

kaupunkilaisperheissä mies jäi tekemään palkkatyötään naisen osallistuessa 

marssille. Naiset olivat aktiivisia sekä yleisessä organisoimisessa että 

ruokahuollon järjestämisessä ja vastasivat samaan aikaan marssille 

  
53 Naisten järjestön tiedote 4.3.2017 https://chaskiclandestino.files.wordpress.com/2017/03/1-

e67ba03546.jpg 

54 Keskustelu Trinidadissa huhtikuussa 2017 

https://chaskiclandestino.files.wordpress.com/2017/03/1-e67ba03546.jpg
https://chaskiclandestino.files.wordpress.com/2017/03/1-e67ba03546.jpg
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osallistuvien lasten hoitamisessa. Morales pyrki mustamaalaamaan marssia 

syyttäen sitä naisten käyttämisestä poliittisiin tarkoitusperiin, mikä Guzmanin 

mukaan kuitenkin epäonnistui. (Guzman 2012:117-127.) Kahdeksannen 

marssin aikana sukupuoli nousi teemaksi kun Morales piti Chaparen 

kokankasvattajille puheen, jossa hän kannusti heitä valloittamaan (conquistar) 

Yuracaré-naiset, jotta nämä ymmärtäisivät hyväksyä tien.55 Kommentti aiheutti 

ankaraa paheksuntaa, sillä se yhdistyi koloniaaliseen ja patriarkaaliseen 

perinteeseen. Ortiz (2011:100) näkee lausunnon edustavan perinteistä 

kolonialistista johtamista, jossa rakkaussuhteet on liitetty politiikkaan. 

 

Vuoden 2017 mobilisaation aikana Marquesa Tecolla on ollut keskeinen ja 

näkyvä rooli. Hän on esiintynyt lukuisissa haastatteluissa rinnakkain miesten 

uuden presidenten Fabian Gilin kanssa, usein aktiivisempana äänenä. Tipnis-

liike onkin saanut Tecon esiintymisten kautta matriarkaalisen hahmon kasvot. 

Tipniksen naisten esiinnousu on myös vahvistanut yhteyttä urbaaneihin 

feministiryhmiin. Elokuussa 2017 viiden naisen ryhmä vastusti tien 

rakentamisen mahdollistavaa lakimuutosta aktiolla, jossa he maalasivat 

kehonsa Tipnikseksi, jonka tie leikkaa halki. Aktio ilmensi dekoloniaalista 

feminististä ajattelua, jossa luonto, maa ja naiset nähdään yhtä lailla 

patriarkaalisen alistamisen kohteina (mm. Lugones 2016).  Yhteen kylttiin oli 

kirjoitettu ”Respeto a la autodeteminación” eli ”Kunnioitusta 

itsemääräämisoikeudelle”, mikä yhdisti kiistellyn tiehankkeen vastustamisen 

samaan aikaan käytyyn keskusteluun naisten oikeudesta aborttiin.  

  
55 La Razón 1.8.2011 “Si yo tuviera tiempo, iría a enamorar a las compañeras yuracarés y 

convencerlas de que no se opongan; así que, jóvenes, tienen instrucciones del Presidente de 

conquistar a las compañeras yuracarés trinitarias para que no se opongan a la construcción del 

camino". Enseguida consultó: ¿Aprobado?"
 
http://www.la-

razon.com/index.php?_url=/economia/consulta-TIPNIS-vinculante_0_1441655852.html
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Kuva 3. Aktio jossa valtion nähdään alistavan naisen kehot ja Tipniksen alueen saman patriar-

kaalisen dominoinnin kautta. Kuva: Página Siete Twitter-tili 5.8.2017 
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5.4. Tien vastustajien argumentit 

 

5.4.1 ILO 169, alkuperäiskansojen oikeudet ja autonomian vaatimus 

 

Käsite alkuperäiskansojen oikeudet on Boliviassa monitulkintainen, kun myös 

hallinto vetoaa niihin puhuessaan alkuperäiskansojen oikeuksista päästä 

osallisiksi valtion tarjoamista palveluista, joita tie toisi lähemmäs. Laki 180:n 

kumonneessa laissa, laki numero 969:ssa, vedotaan alkuperäiskansojen 

oikeuteen vapaaseen liikkuvuuteen, jonka nimissä Tipniksen alueen yhteisöillä 

on oikeus myös teihin ja lentoliikenteeseen.56 Autonomiseksi  myönnetylle 

alueelle rakennettava raskas infrastruktuurihanke ilman sen yhteisöjen selkeää 

hyväksyntää rikkoo kuitenkin sekä maan uutta perustuslakia että 

Kansainvälisen työjärjestö ILO:n alkuperäiskansojen oikeuksia koskevaa 

yleissopimusta 169.57 Alkuperäiskansaidentiteettiin vetoaminen poliittisena 

työkaluna maankäyttökonflikteissa sitoo tapausta osaltaan globaaliin 

alkuperäiskansojen liikkeeseen, jonka keskuudessa strategisen essentialismin58 

hyödyntäminen on yksi työkalu. Tunnettuun kansainväliseen sopimukseen 

vetoaminen luo yhteistä kieltä kansainvälisten liittolaisten kanssa toimiessa. 

Myös Trinidadissa järjestetyssä tapaamisessa yhteisöjen edustajat vetosivat 

sopimukseen keskustellessaan CIDH:n juristien kanssa. 

 

  
56 ”Las actividades de articulación e integración que mejoren, establezcan o mantengan derechos de 

los pueblos indígenas como la libre circulación, a través de la apertura de caminos vecinales, 

carreteras, sistemas de navegación fluvial, aérea y otras, se diseñarán de manera participativa con los 

pueblos indígenas” http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/ley-no-969-del-13-de-agosto-de-

2017/ 

57 ”The peoples concerned shall have the right to decide their own priorities for the process of 

development as it affects their lives, beliefs, institutions and spiritual well-being and the lands they 

occupy or otherwise use, and to exercise control, to the extent possible, over their own economic, 

social and cultural development. In addition, they shall participate in the formulation, 

implementation and evaluation of plans and programmes for national and regional development, 

which may affect them directly. ” (artikla 7, kpl 1.) 

 http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169 

58 Alun perin käsitettä käytti Spivak 1982. 

http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/ley-no-969-del-13-de-agosto-de-2017/
http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/ley-no-969-del-13-de-agosto-de-2017/
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169
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Alkuperäiskansojen oikeuksiin kuuluu keskeisesti oikeus autonomiaan. Tässä 

tapauksessa autonomian loukkaukseksi on määritelty se, ettei alueen yhteisöjä 

kuultu asianmukaisella tavalla hanketta valmistellessa. Myöhemmin vuonna 

2012 tietä vastustavat yhteisöt kieltäytyivät osallistumasta kuulemisprosessin, 

jota syytettiin valheelliseksi ja kiristykseksi. Tuolloin alueen asukkaille kerrottiin, 

ettei minkäänlainen resurssien käyttö olisi ollut lain 180 perusteella mahdollista, 

ja että jopa omatarveviljelyn harjoittaminen vaatisi kumoamaan tämän alueen 

koskemattomuutta suojelevan lain. Kyselyssä Tipniksen yhteisöiksi laskettiin 

myös alueen eteläpuolen asutus, joka ei kuulu nykyiseen suojeltuun 

autonomiseen alueeseen.59 Yhteisöjen tietä puoltavia kannanottoja haettiin 

myös yksittäisiltä henkilöiltä, joilla ei ollut asemaa edustaa yhteisöjään. 

(McNeish 2013:231.) Tämän laajasti kritisoidun ja boikotoidun kyselyn 

perustella 69 yhteisöä 58:sta, eli 87% olisi hyväksynyt lain 180 kumoamisen 

(Kaijser 2014:106). Palaan autonomian monitulkintaiseen käsitteeseen luvussa 

7, jossa pohdin tarkemmin valtion ja yhteisöjen välisiä suhteita. 

 

5.4.2 Ilmasto ja ”maapallon keuhkot” 

 

Tätä kirjoittaessani nykyistä kansainvälistä ilmastopolitiikkaa pidetään 

ilmastotieteilijöiden parissa kyvyttömänä hillitsemään ilmastonmuutosta 

tarvittavalla tavalla.60 Samaan aikaan ilmastonmuutoksen vaikutukset alkavat jo 

näkyä yhä rajumpina luonnonilmiöinä ja sadat miljoonat ilmastopakolaiset 

kuuluvat vakavasti otettaviin tulevaisuusskenaarioihin.61 Boliviassa kuivuus ja 

tulvat ovat tuottaneet vakavia ongelmia viime vuosina. Maan toiseksi 

suurimman järven Poopón kuivuminen tammikuussa 2016 nähtiin johtuvan 

pääosin ilmastonmuutoksen seurauksista, joskin vettä kuluttava kaivostoiminta 

  
59 ”Bolivia: Las comunidades rechazan la Consulta "trucha" en el TIPNIS, sostiene CIDOB” 

      https://www.servindi.org/actualidad/71939 

60 Phys.org.11.9.2018 https://phys.org/news/2018-09-world-runaway-climate-chief.html 

61 YK:n verkkolehti UN Dispatch 24.4.2018 https://www.undispatch.com/climate-refugees-

explained/ 

https://www.servindi.org/actualidad/71939
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nähtiin osasyylliseksi.62 Ilmastonmuutosta pidetään laajasti tämän hetken 

vakavimpana haasteena ihmiskunnalle. Kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa 

Morales on vaatinut tiukempia tavoitteita päästöjen vähentämiseksi. 

Kööpenhaminan COP15 ilmastokokouksessa vuonna 2009 Morales teki 

kaikkein radikaaleimman ehdotuksen vaatien sallituksi rajaksi vain yhden 

asteen lämpenemisen, mihin sitovien ilmastotavoitteiden tulisi tähdätä. 

Valtavirran ilmastopolitiikassa rajaksi haluttiin tuolloin asettaa kaksi astetta. 

Morales ehdotti myös ilmastovelan maksamista ilmastonmuutoksesta pahiten 

kärsivälle köyhälle etelälle.63 Retoriikka oli lainattu globaalin ilmasto-

oikeudenmukaisuusliikkeen keskuudesta, ja hänet miellettiinkin jopa osaksi 

liikettä. Huhtikuussa 2010 Cochabambassa järjestetty Maailmanlaajuinen 

kansojen ilmastonmuutosta ja äiti maan oikeuksia käsittelevä konferenssi La 

Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos 

de la Madre Tierra (CMPCC) vahvisti roolia. Konferenssissa aktivistit, tutkijat ja  

globaalin etelän edustajat muotoilivat ehdotuksia seuraavaan Cancúnissa 

pidettävään viralliseen YK:n ilmastokokoukseen.64   

 

Monille olikin ehkä yllätys että Morales itse joutui syytettyjen penkille ”luonnon 

oikeuksien rikkomisesta ” Bonnin ilmastokokouksen yhteydessä joulukuussa 

2017 järjestetyssä kansainvälisessä luonnon oikeuksien tuomioistuimessa (El 

Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza).65 Paradoksaalisesti 

tuomioistuin oli ollut Moralesin oma ehdotus jo Kööpenhaminassa vuonna 

2009.66 Kansalaisjärjestöjen asettamalta elimeltä puuttui virallinen asema, mutta 

jo se, että Moralesia vastaan nostettiin kansainvälisellä areenalla syyte luonnon 

  
62 CENDA 15.1.2016 http://www.cenda.org/secciones/agua-y-mineria/item/371-recursos-hidricos-

desaparicion-del-lago-poopo-cronica-de-una-muerte-anunciada 

63 Democracy now! 17.12.2009 

https://www.democracynow.org/2009/12/17/bolivian_president_evo_morales_on_climate 

64 https://movimientos.org/es/content/declaraci%C3%B3n-de-la-conferencia-mundial-de-los-

pueblos-sobre-cambio-clim%C3%A1tico-y-defensa-de-la 

65 https://therightsofnature.org/wp-content/uploads/Expanded-Presentation-Bonn-Tribunal.pdf 

66 Democracy now! 17.12.2009 

https://www.democracynow.org/2009/12/17/bolivian_president_evo_morales_on_climate 
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oikeuksien rikkomisesta, oli hänen imagolleen vakava tappio. Moralesiin 

kohdistuvissa syytöksissä mainittiin tien rakentamisen edistävän metsäkatoa ja 

alueen öljyvarantojen käyttöönottoa.67 

Myös haastatteluissani toistui (H1, H5, H6, H9) argumentti maapallon 

keuhkojen suojelemisesta, ”El Tipnis es el pulmón del mundo” (H1) minkä 

Amazonian kansat jakavat yleisesti. Tipniksen yhteisöt siis nostavat itsensä 

trooppisen metsän puolustajiksi, minkä voi lukea Redfordin (1991) kritisoiman 

ekologisen jalon villin myytin hyödyntämisenä poliittisessa kamppailussa. Hän 

nostaa esiin tapauksia, joissa myös alkuperäiskansoihin kuuluvat henkilöt ovat 

toimineet ympäristölle vahingollisilla tavoilla ja hankkineet taloudellista hyötyä 

omien sanojensa mukaan suojelemansa metsän hyödyntämisellä (Redford 

1991). Tässä yhteydessä Redfordia tukevaksi esimerkiksi voisi nostaa 

esimerkiksi erotetun Domingo Nogalesin, joka oli valmis hyväksymään 

tiehankkeen henkilökohtaisen edun vuoksi. Onkin perusteltua huomioida, ettei 

etninen alkuperä itsessään tee kenestäkään korruptoitumatonta. Laajemmin 

alkuperäiskansojen autonomia ja ympäristönsuojelu korreloivat kuitenkin 

esimerkiksi vuonna 2016 julkaistun laajan tutkijoiden ja kansalaisjärjestöjen 

laatiman Toward a Global Baseline of Carbon Storage in Collective Lands -

raportin perusteella. Sen mukaan alkuperäiskansojen maankäyttöoikeudet olivat 

voimakkaasti yhteydessä metsäkadon välttämisen kanssa. Metsäkato on 

määritelty yhdeksi voimakkaimmaksi ilmastonmuutosta edistäväksi tekijäksi.68  

Myös vuonna 2013 julkaistussa YK:n raportissa Smallholders, Food Security 

and the Environment todettiin muiden muassa alkuperäiskansojen suosima 

pien-, ja omavaraisviljely malliksi kestävästä ruuan tuotannosta, joka samalla 

ehkäisee parhaiten nälkää ja sosiaalista epätasa-arvoa.69 Myös fossiilisista 

polttoaineista vapautuvat hiilidioksidipäästöt ovat tunnetusti keskeisiä 

ilmastopäästöjä, jolloin öljynporauksen mahdollistavan tien vastustaminen 

voidaan hyvin luonnontieteellisin perustein määritellä ilmastonsuojeluksi. 

  
67 https://www.facebook.com/rightsofnaturetribunal/videos/1928814727383889/

 

68 http://rightsandresources.org/wp-content/uploads/2016/10/Toward-a-Global-Baseline-of-Carbon-

Storage-in-Collective-Lands-November-2016-RRI-WHRC-WRI-report.pdf 

69 http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=45076#.WGKxh3rl-XA
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5.4.3 ”No soja, no coca! A Tipnis no se toca!” - Ekstraktivismia vastaan 

 

 

Useampi haastateltu (H2, H4, H11, H12) nosti ongelmaksi ekstraktivismin ja 

näki, että tie halutaan rakentaa edistämään ekstraktivismia. Termiä käytettiin 

myös keskusteluissa kyläläisten kanssa. Hyvin tunnetun termin käyttöä voi pitää 

yhtenä osoituksena tutkimuksen vaikutuksesta liikkeen itsensä käyttämään 

retoriikkaan. Kokapensaan ja muiden markkinoille suunnattujen kasvien 

laajamittainen tehoviljely vaatii köyhässä maaperässä runsaasti lannoitteita ja 

tropiikissa kasvinsuojeluaineiden käyttöä. Haastatteluissa odotettiin tien 

laajentavan asutusta ja tehoviljelyä alueella, ja joen pelättiin pilaantuvan 

plantaaseilta valuvien päästöjen kasvaessa. Kylässä tekemissäni 

haastatteluissa arvoitiin eteläisen alueen maatalouden päästöjen vaikuttaneen 

jo jokeen ja kalastamisen käyneen veden laadun vuoksi aiempaa vaikeammaksi 

(H5, H8, H9). Viljelykseen raivatun pellon myymistä eteenpäin pidettiin erityisen 

tuomittavana, sillä he itse hyödynsivät yhteisöjen kollektiiviseen käyttöön 

myönnettyjä alueita, joiden käyttäminen kauppatavarana ei sopisi millään 

tavalla perinteiseen kulttuuriin (H1, H3, H5 - H9). Alueen öljyvarantojen 

hyödyntämisen pelko edustaa Amazonian alueella tyypillistä tapausta, jossa 

fossiilisen polttoaineen tarve ohittaa paikallisten yhteisöjen 

itsemääräämisoikeuden. Tapaus on ollut helppo kehystää ekstraktivismin 

vastaiseksi kamppailuksi, kuten esimerkiksi Sarela Paz on tehnyt. Paz näkee 

jyrkän vastakohdan alueen alkuperäisten kansojen etnotalouden ja alueen 

eteläpuolella harjoitettavan lähes monokulttuurisen kokan viljelyn välillä. Paz 

tulkitsee konfliktin osoittavan Moralesin unohtaneen Lokakuun ohjelman 

vaatimuksen uudistaa talouden rakennetta pois yksipuolisesta raaka-aineiden 

tuotannosta, mitä tien rakentaminen palvelisi. Vaikka talouden rakennetta on 

pyritty monipuolistamaan ja useampien eri kehityskulkujen mahdollisuuksia on 

edistetty, näkee Paz perinteisen voimakkaan raaka-aineiden hyödyntämisen 

syrjäyttävän käytännössä muut vaihtoehdot. Nykyään valtio on vain 

voimakkaampi toimija kuin aiemman hallinnon aikana. (Paz 2011:21-22.) 
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5.4.4 ”Joki on tie” - Köyhyyden ja kehityksen uudelleen määrittely haastatte-

luissa 

 

Tietä vastustetaan myös toteamalla yksinkertaisesti, ettei sitä tarvita. Joki 

nähdään riittävänä tienä sekä kyläläisten haastatteluissa (H5 - H9) että 

moninaisessa muussa aineistossa. Joet itsessään palvelivat kulkureittinä. Moni 

huomautti, ettei kyläläisillä ole edes autoja tai mahdollisuutta sellaisia ostaa. 

Satoa vietiin markkinoille niin pieninä erinä, että se mahtui hyvin veneisiin. 

Useiden haastateltujen (H3, H5-H9.) mukaan tietä tarvitsivat vain ne, joilla on 

myytävää niin paljon, että se halutaan kuljettaa kuorma-autoilla. Tällä viitattiin 

eteläpuolen uudisasukkaisiin. Toisaalta tien sanottiin kulkevan niin kaukana, 

ettei se kuitenkaan juuri helpottaisi kulkemista kylistä. Jotkut ehkä hyväksyisivät 

tien, jos se ei kulkisi suojelluimman alueen, ”sydämen”, halki, vaan  lähempää 

Isiboro-joen varrella olevia kyliä, jolloin se palvelisi myös yhteisöjä.70 

 

Kaikki haastattelemani kyläläiset (H5-H9) sanoivat olevansa jokseenkin 

tyytyväisiä nykyiseen elämänlaatuunsa. Kukaan ei kiistänyt kehityksen tarvetta 

sinänsä, mutta kehityksen tavoitteeksi nähtiin parempi koulutus, ekologisen 

tuotannon edistäminen ja ilmastonmuutokseen sopeutumista helpottavat keinot. 

Kaksi vuotta sitten rakennettuun kouluun suhtauduttiin haastatteluissa 

pääasiassa positiivisesti. Parannuksia toivottiin lähinnä koulutuksen laatuun. 

Osuuskunnille toivottiin tukea ja ilmastonmuutokseen sopeutumista helpottavia 

projekteja pidettiin tarkoituksenmukaisena kehityksenä. Myös paremmat 

kommunikointiyhteydet kuuluivat toivomuksiin alueella, jolla puhelinyhteyden 

saaminen oli satunnaista. Näiden uudistusten vuoksi ei kuitenkaan haluttu 

taipua tien kannattamiseen. Tien ei nähty edistävän kyläläisten tarpeiden 

täyttymistä, joten sen perusteleminen kehityksellä ei ollut vakuuttanut 

haastattelemiani ihmisiä. Kaikki haastellut toistivat tien tuovan hyötyjä 

ulkopuolisille voittoa tavoitteleville tahoille, mutta että omille yhteisöille siitä 

  
70  Tämän kannan puoltajia on mahdotonta identifioida, sillä samoissa haastatteluissa saatettiin 

toisessa kohtaa sanoa, ettei tietä halutaan missään tapauksessa, ja toisessa kohtaa, että se 

voitaisiin hyväksyä, jos se hyödyttäisi yhteisöjä. Moni tuntui pohdiskelevan näkemystään näiden 

vaihtoehtojen välillä. 
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seuraisi todennäköisemmin sosiaalisia ongelmia. Toiset (H6, H7) pelkäsivät, 

että köyhyys korostuisi ja tie toisi vaurauden tilasta ennemmin ongelmia, kuten 

olivat kuulleet tapahtuneen joissain muissa yhteisöissä, jotka olivat joutuneet 

mukautumaan modernisaatioon. Mikäli tehoviljely pilaisi joet, elämä yhteisöissä 

nykymuodossaan kävisi mahdottomaksi, mikä tarkoittaisi laskua 

elämänlaadussa, eli köyhtymistä. Samoin tien ja laajenevan asutuksen uskottiin 

vaikuttavan metsän eläimistöön ja vaikeuttavan metsästystä (H5, H7). Vaikka 

en itse haastatellut tien kannattajia, sain kuitenkin käymieni keskustelujen 

kautta käsityksen, että toisenlaisiakin näkemyksiä oli.  

 

Antropologiaa opiskeleva (H3) haastateltu halusi kyseenalaistaa köyhyydestä 

puhumisen. Hän näki, että aiemmin yhteisöt olivat saaneet kaiken 

tarvitsemansa ympäristöstään. Köyhyyden ilmestymisen hän yhdisti 

puoluepolitiikkaan. Se oltiin alettu nähdä ongelmana, kun köyhyyttä oli haluttu 

hyödyntää vaalikampanjoinnissa. Hänen sanoin ”Köyhyys on eurosentrinen 

konsepti, aiemmin ei tiedetty mitä tarkoittaa olla köyhä.” Hänen lisäkseen 

toinenkin haastateltu (H1) hymähteli sille, että vielä jokin aika sitten Morales oli 

julistanut, etteivät he ole enää köyhiä, mutta puhuu nyt äärimmäisestä 

köyhyydestä alueella perustellessaan sillä tien rakentamisen tarvetta. 

Köyhyydestä puhuminen Amazonian yhteisöjen keskuudessa on ongelmallista, 

jos sitä arvioidaan bruttokansantuotteen avulla. Valtaosa taloudesta perustuu 

edelleen omavaraistalouteen, joka ei ole kosketuksissa rahan käyttöön. 

Samaan aikaan tiivistyvät yhteydet moderniin maailmaan tuottavat uudenlaisia 

tarpeita ja suhteellista köyhyyttä. Hallituksen käyttämää hyvän elämän -kehitys 

käsitettä ei haluttu käyttää, vaan sitä kutsuttiin ”andisentriseksi” (H3), eikä 

valtion poliittisena työkaluna käytetyllä käsitteellä nähty olevan mitään uutta 

annettavaa Amazonian yhteisöille. Käsitettä pidettiin jopa vahingollisena (H3), 

koska hallinto perusteli tien rakentamista velvollisuudella mahdollistaa Hyvän 

elämän -kehitys tiestä hyötyville kokankasvattajille.  
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6. VASTASSA PLURINATIONAALINEN VALTIO - UUSKOLONISAATION TYÖKA-

LUJA 

 

Kahdeksanteen marssiin kohdistunut suora väkivalta nostetaan usein 

keskeiseksi valtion käyttämäksi keinoksi tukahduttaa vastarinta. Kuten 

vastarinnasta, myös sen tukahduttamisesta suurin osa on kuitenkin paljon 

arkipäiväisempää (Scott1985:274). Seuraavaksi erittelen aineistossani 

havaitsemiani keinoja, joita hankkeen edistämiseksi on käytetty reilun kuuden 

vuoden aikana näkyvän kahdeksannen marssin ja kirjoitushetken välillä. Osa 

toimista on kohdistunut suoraan Tipniksen yhteisöihin, ja osa niiden liittolaisiin 

joita on painostettu toimimaan hallituksen linjan mukaisesti. 

 

6.1 Hajota ja hallitse: lahjonta ja ehdolliset lupaukset 

 

”Meillä on ollut Boliviassa monenlaisia hallituksia, 

myös diktatuuri. Tähän asti me alkuperäiskansat 

olemme kuitenkin aina tarvittaessa olleet yhtenäisiä ja 

kamppailleet yhdessä hallitusta vastaan. 

Nyt tappelemme keskenämme ja yhteisöt ovat täysin 

hajaantuneita” 

- Haastattelu (H5) Trinidadissa, huhtikuu 2017. 

 

Kenttätyöjaksoni aikana Subcentral del Tipniksen keskuudessa podettiin kriisiä. 

Organisaation presidente Domingo Nogales oli lehtitietojen mukaan 

allekirjoittanut julkilausuman, jossa Tipnis-alueen yhteisöt vaativat tieltä 

suojaavan lain 180 purkamista. Julkaistussa paperissa oli Tipniksen 

presidenten nimikirjoitus eteläisten uudisasukkaiden ja näiden kanssa 

liittoutuneiden kylien edustajien nimien joukossa. Hän itse kiisti 

allekirjoittaneensa paperia. Edustaja oli kuitenkin menettänyt luottamuksensa 

yhteisöjen enemmistön ja muiden luottohenkilöiden keskuudessa. Nogalesia ei 

näkynyt Tipniksen talolla Trinidadissa, missä ilmapiiri henki katkeruutta. Oli 

selvää, että hän oli ylittänyt valtuutensa ja moni koki hänen pettäneen 

yhteisönsä. Myöhemmin heinäkuussa Coquinal de Carmen -kylässä pidettiin 



 

63 

kokous, jossa hänet virallisesti erotettiin tehtävästään ja yhteenliittymälle valittiin 

uusi edustaja.71 Keskustelujen perusteella tämä ei ollut ensimmäinen kerta 

viimeisen kuuden vuoden aikana, kun luottohenkilö erotetaan tehtävästään, 

koska tämä  on asettunut kannattamaan tien rakentamista. Yksittäisten 

henkilöiden lahjomiset olivat aiheuttaneet jokaisen haastattelemani henkilön 

mukaan konflikteja. Suoran demokratian rakenne on osittain suojannut 

korruptiolta vastaan, sillä yhteisöjen mielipiteen vastaisesti toimivat edustajat on 

mahdollista erottaa tehtävästään. Luottohenkilöiden vaihdosten myötä 

poliittinen toiminta kuitenkin kärsii. Uudet edustajat joutuvat aloittamaan alusta 

ilman, että edeltäjänsä olisivat tukemassa tehtävässä, kuten jakamassa 

tietotaitoaan tai kontaktejaan. 

 

Elokuussa 2017 tien rakentamista vastaan kampanjoivassa Territorios en 

Resistencia -blogissa uutisoitiin Nogalesin ystävineen tunkeutuneen Tipniksen 

taloon ja ottaneen liikkeen käyttöönsä saamat tietokoneet. Nämä olivat 

vallanneet tilan joksikin aikaa, mutta myöhemmin tiedotettiin yhteisöjen 

valitsemien luottohenkilöiden palanneen taloon. Erotettu Nogales edusti 

edelleen helmikuussa 2018 yhteisöjä mediassa.72 Voisi siis tulkita, että nyt 

myös Subcentral del Tipnis sai vallanvaihdoksen myötä jonkinlaisen 

varjoedustuksen, jonka kautta luotiin tarvittavaa mielikuvaa tien 

kannattamisesta. Kaikki haastatellut pitivät juuri yksittäisten ihmisten lahjontaa 

vastarintaa tehokkaimmin musertavana keinona. He pitivät taipumista 

köyhyyden vuoksi ymmärrettävänä, kuten eräs haastateltu asian muotoilee: 

 

 ”Heille annetaan henkilökohtaisia lahjoja, ja köyhiä kun olemme, on 

houkuttelevaa ottaa vastaan asioita joihin ei olisi koskaan muuten 

varaa”.  -Haastattelu (H1) Trinidadissa huhtikuussa 2017. 

 

  
71 http://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/indigenas-del-tipnis-desconocen-a-su-dirigente-

domingo-nogales-por-34traicion-34-y-nombran-a-otro-en-su-lugar-379896 

72 La Razón 2.2.2108 http://m.la-razon.com/sociedad/Lluvias-inundacion-Trinidad-San-Borja-

Tipnis-Beni-Gobierno-apronte_0_2867713226.html 

 

http://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/indigenas-del-tipnis-desconocen-a-su-dirigente-domingo-nogales-por-34traicion-34-y-nombran-a-otro-en-su-lugar-379896
http://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/indigenas-del-tipnis-desconocen-a-su-dirigente-domingo-nogales-por-34traicion-34-y-nombran-a-otro-en-su-lugar-379896
http://m.la-razon.com/sociedad/Lluvias-inundacion-Trinidad-San-Borja-Tipnis-Beni-Gobierno-apronte_0_2867713226.html
http://m.la-razon.com/sociedad/Lluvias-inundacion-Trinidad-San-Borja-Tipnis-Beni-Gobierno-apronte_0_2867713226.html
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Haastattelujen mukaan lahjuksien avulla suostutellaan luottohenkilöitä 

kannattamaan hanketta, jonka jälkeen he taivuttelevat ihmisiä yhteisöissään. 

Monissa yhteisöissä on välirikkoja tien vuoksi, jopa perheiden keskuudessa. 

Varsinkin nuoret innostuvat helposti ja uskovat tien tuovan työtä ja moderneja 

mukavuuksia. Eräs haastateltu piti henkilökohtaisten lahjojen antamista myös 

hyökkäyksenä kollektiivista ajattelua vastaan: 

 

”Me olemme aina jakaneet kaiken ja ajatelleet yhteisön etua. Kun 

yksittäisille ihmisille annetaan henkilökohtaisia arvokkaita lahjoja, 

heidän ajattelunsa muuttuu. He alkavat helposti ajatella omaa 

etuaan, ja asettavat sen yhteisön edelle. Yhteisöllinen ajattelu 

muuttuu individualismiksi. Emme voi enää luottaa johtajiimme. Tämä 

on hallituksen syytä. Se yrittää tuhota meidät.” -Haastattelu (H5) 

Trinidadissa huhtikuu 201773 

 

Haastellut (H1, H3, H5, H6, H7) myös näkivät hallituksen painostavan yhteisöjä 

kannattamaan tietä eväämällä tai tarjoamalla erilaisia tarvikkeita, kuten 

aurinkopaneeleja tai vesisäiliöitä. Yhteisöjen keskuudessa syntyy konflikteja, 

kun osa näkee tarjotut parannukset tiehen taipumisen arvoisina, ja syyttävät 

tien vastustajia mukavuuksien menettämisestä. Haastatteluissa ja 

keskusteluissa toistui käsite dictatura interno, eli sisäinen diktatuuri, jonka eräs 

haastateltu (H3) selitti tarkoittavan Moralesin pakkovaltaa yhteisöjä vastaan, 

siitäkin huolimatta, että nämä olivat kamppailleet yhdessä edellistä hallintoa 

vastaan. 

 

 

6.2 Kamppailu mediassa - yleisen mielipiteen määrittely 

 

Vielä maaliskuussa 2017 Subcentral del Tipniksen talolla koettiin, että 

määrätietoiset tien vastustajat olisivat tällä kertaa melko yksin. Vuosien ajan 

mediassa oli toistettu tietoa hankkeen hylkäämisestä, mikä tuntui uskottavalta, 

  
73 Myös aihetta käsittelevässä Resistencia! -dokumentissa esitetään samansuuntaisia näkemyksiä 
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olihan alueen suojelemiseksi laadittu laki. Varapresidentti Álvaro Garcían 

esiintyminen Argentiinassa tammikuussa 2013 vahvisti viestiä. 

Televisiokeskustelussa hän myönsi virheeksi, ettei yhteisöjä oltu kuultu, ja arvio 

tien rakentamisen siirtyvän vähintäänkin kaksikymmentä - ehkä jopa sata - 

vuotta eteenpäin.74 Tämän tiedon valossa monet liikkeeseen osallistuneet 

pitivät kamppailua voitettuna ja olivat jättäneet tapauksen menneisyyteen 

keskittyen nyt uusiin kampanjoihin.75 Toisaalta myöhemmin presidentti Morales 

oli levittänyt mediassa tietoa, jonka mukaan yhteisöt nyt itse vaatisivat tien 

rakentamista. Myöskään tässä asetelmassa ulkopuolisen oli vaikea asettua sitä 

vastaan. Hallinto on käyttänyt mediaa hyväksi luodakseen kuvan jossa joko 

tietä ei rakenneta, tai jos rakennetaan, sillä on yhteisöjen tuki takanaan. Tämä 

on pakottanut tietä vastustavat edustajat taistelemaan mediatilasta, jotta tieto 

vastustuksen jatkumisesta tulisi yleiseen tietoisuuteen.  

 

Aiheesta uutisoitaessa presidentti Morales on usein keskeinen ääni. Esimerkiksi 

Eju!- sanomalehden verkkouutisissa 13. elokuuta 2017 kerrotaan Moralesin 

matkasta Trinidadiin laki 180 kumoamisen jälkeen. Morales nimittää 

tilaisuudessa tien vastustajia Benin maakunnan vihollisiksi. Moralesin mukaan 

vastustajat ovat pieniä joukkoja, jotka eivät asu Tipnis-alueella. ”He ovat 

kansainvälisten imperialististen kansalaisjärjestöjen edustajia, jotka haluavat 

toimia Bolivian kehitystä vastaan.”76  Syytökset toistuvat bolivialaisessa 

mediassa. ANF-verkkolehden julkaisemassa artikkelissa 4.2.2018 Morales 

puhuu ”oikeiston manipuloimista intiaaneista, jotka aiemmin vastustivat tietä 

  
74 Erbol 3.1.2013   

http://www.erbol.com.bo/noticia/politica/03012014/garcia_dijo_que_por_el_tipnis_no_va_mas_s

i_se_hace_sera_en_20_o_100_anos 

75 mm. Momgabayn artikkelissa 26.9.2016 kamppailu nähdään voitettuna., 

https://es.mongabay.com/2016/09/bolivia-brasil-carretera-cancelada-medio-ambiente/ 

76 Eju! 13.07.20017 “Los que rechazan esta ley son enemigos del departamento de Beni” ”Evo 

Morales aseguró que los que se oponen a la carretera no viven en el Tipnis, mientras que aseguró 

que u. Grupo de ONG al servicio del Imperio se enriquecen con estos reclamos sin siquiera 

conocer el Tipnis  

      http://eju.tv/2017/08/evo-declara-enemigos-de-beni-a-los-que-se-oponen-a-la-carretera-por-el-

tipnis/
 

http://eju.tv/2017/08/evo-declara-enemigos-de-beni-a-los-que-se-oponen-a-la-carretera-por-el-tipnis/
http://eju.tv/2017/08/evo-declara-enemigos-de-beni-a-los-que-se-oponen-a-la-carretera-por-el-tipnis/
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omien intressiensä vastaisesti”.77 Ecuadorin Yasunidos liikettä tutkinut 

mediatutkija Coryat (2015) huomioi suoran repression korvautuvan Ecuadorissa 

usein presidentin mediassa esittämillä suorilla solvauksilla liikettä ja sen 

aktivisteja kohtaan. Samantapaisen havainnon voi tehdä Boliviasta Tipnis-

tapauksen yhteydessä. Boliviaa ja Ecuadoria yhdistää samantapainen 

alkuperäiskansojen liikkeistä noussut vasemmistopopulistinen hallinto, joten ei 

olekaan siis yllättävää, että vastarintaan suhtaudutaan samanlaisilla keinoilla; 

luottamalla karismaattisen johtajan mustamaalaaman liikkeen vaikeuteen 

voittaa yleistä mielipidettä taakseen. Myös Subcentral del Tipniksen tiedotteita 

ja haastatteluja julkaistaan bolivialaisessa valtamediassa. Habermas (2006) 

pitää yleiseen mielipiteeseen vaikuttamista välttämättömänä poliittisen vallan 

ylläpitämiseksi. Hänen mukaan ”Hallitusten ja poliittisten eliittien näkökulmasta 

katsottuna julkinen mielipide asettaa reunaehdot sille, missä rajoissa 

kansalaiset hyväksyvät sen tekemät päätökset legitiiminä ”. (Habermas 

2006:418.) Deliberatiivisessa demokratiassa mediavaltaa käyttää useat eri 

intressiryhmät, niin taloudelliset toimijat, poliittiset eturyhmät kuin myös 

kansalaisyhteiskunta (ibid.). Se että Moralesin hallinto haluaa näyttäytyä 

perinteistä länsimaista demokratiaa demokraattisempana, jonkinlaisena kansan 

tahtoa toteuttavana instrumenttina, vaatii sitä panostamaan yleisen mielipiteen 

vielä voimakkaammin, sillä ero yleisen mielipiteen ja reaalipolitiikan välillä 

osoittaa kuilua demokratian toteutumisessa. Tämän valossa tien vastustajia 

mustamaalava tiedotus on tärkeä osa hallinnon strategiaa hankkeen 

edistämiseksi. Siinä kun kuvat väkivaltaisista poliiseista vaikuttavat yleiseen 

mielipiteeseen hallinnon kannalta epäedullisesti, tuottavat uutiset 

konsensuksesta yhteisöjen kanssa tarvittavaa hyväksyntää sekä hallinnolle 

itselleen että sen ajamalle rakennushankkeelle. 

 

  

77 ”El Primer Mandatario aseguró que la “derecha” utilizó a los indígenas para la defensa del 

Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), para perjudicar su gestión de 

Gobierno. Calificó el hecho como "mezquindad"”ANF 4.2.2018. 

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/evo-sobre-tipnis-si-el-pueblo-beniano-no-se-

opone-no-tengo-ningun-problema-para-construir-ese-camino-385486 
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Hallitukseen kriittisesti suhtautuva oikeistoeliitti omistaa kuitenkin Boliviassa 

useimmat sanomalehdet, mikä kaventaa hallinnon mediavaltaa. Latinalaisen 

Amerikan vasemmistopopulistisiksi määritellyissä maissa yksityinen media 

toimii näkyvästi hallituksia vastaan samaan aikaan kun valtiollinen media 

tuottaa hallintoa tukevaa uutisointia, mikä tuottaa konfliktin medioiden välillä 

(Follari 2013:10). Se että Tipniksen edustajien tiedotus on ristiriidassa 

Moralesin viestin kanssa saattaakin myös heikentää hallinnon uskottavuutta, 

mikäli tien vastustajat esitetään uskottavampana tahona. Edellä viitattu Santa 

Cruzin eliitin omistaman Eju! -lehden artikkeli päättyykin kyseenalaistaen 

presidentin viestin. Kun Morales kertoo alueella tehdystä kyselystä, jonka 

mukaan 68:sta yhteisöstä 58 halusi hylätä lain alueen koskemattomuudesta, 

tarkentaa toimittaja tämän tapahtuneen valheellisessa ymmärryksessä, jossa 

alueen koskemattomuus tarkoitti myös perinteisen elämäntavan kieltämistä 

alueella. Artikkeli loppuu entisen oikeusasiamiehen kommenttiin, jonka mukaan 

Moralesin mainitsema kysely oli tehty hyvän tavan vastaisesti uhkailemalla ja 

väärään informaatioon perustuen.78 Myös muun aineistoni perusteella kyselyä 

pidettiin vilpillisesti järjestettynä. (Kts. 5.4.1) 

Joskus kamppailu mediatilasta on jopa fyysistä. Saksaan matkustamisen alla, 

20. lokakuuta 2017, Tipniksen delegaatio järjesti La Pazissa La Murillon aukiolla 

lehdistötilaisuuden, jossa se tiedotti lähtevänsä syyttämään Moralesia luonnon 

oikeuksien rikkomisesta kansainväliseen tuomioistuimeen. Mellakkapoliisi yritti 

estää tapahtuman, minkä seurauksena toimittajat kuitenkin kirjoittivat tönivistä 

poliiseista ja Tipniksen edustajille avautui tilaisuus puhua myös kohtaamastaan 

poliisin häiriköinnistä. 

  
78 Según Morales, hubo una consulta a las comunidades del TIPNIS donde 58 de las 68 subcentrales 

existentes habrían pedido la anulación de la ley de intangibilidad de ese territorio indígena. Sin 

embargo no mencionó que la intangibilidad no privaba a las poblaciones indígenas de acceder a 

servicios básicos como luz, agua, educación y salud. El exDefensor del Pueblo, Rolando Villena 

afirmó que la consulta realizada por el Gobierno fue hecha de mala fe, bajo métodos de amenazas 

y presiones basadas en información falsa. Eju! 13.8.2017 http://eju.tv/2017/08/evo-declara-

enemigos-de-beni-a-los-que-se-oponen-a-la-carretera-por-el-tipnis/ 
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Kuva 4. Marquesa Teco, mediaa ja poliisi. Tecon ja liikkeen tukijoiden vasemmalla puolella ja 

takana näkyy mellakkavarusteisia poliiseja ja oikeassa alakulmassa toimittajien mikrofoneja. 

Kuva ilmentää hyvin valtataistelua Kuva: Los Tiempos 21.10.2017 

 

6.3 Järjestöjen haltuunotto ja painostus 

 

Kaiken elektroniikan, myös äänitallentimen, vieminen vankilaan on kielletty. 

Onneksi mukanani on ystävä, jonka kanssa kirjoittamme haastattelusta kahdet 

muistiinpanot. ”José” (nimi muutettu, H13) kertoo toimineensa eräässä TIPNIS-

marssia järjestäneessä organisaatiossa ja halunneensa pitää järjestön vapaana 

hallituksen ohjailusta. Nyt häntä syytetään suurehkon rahasumman 

kavaltamisesta. Muiden informanttien kanssa käymissäni 

keskusteluissa ”Josea” pidetään yksiselitteisesti poliittisena vankina ja syytteitä 

tekaistuina. Mikään ei ole viitannut siihen, että hänellä olisi ollut käytössään 

sellaista rahasummaa, jonka kavaltamisesta häntä syytetään. Sen sijaan 

käymissäni keskusteluissa kyseisestä teosta epäiltiin hallitusta lähempänä 

olevia henkilöitä. José on ollut  haastattelun aikana 1,5 vuotta vangittuna ilman 

oikeudenkäyntiä.79 Hän kertoo että tarvitsisi asianajajan hoputtamaan 

  

79 Kirjoitushetkellä vuotta myöhemmin hän odottaa edelleen oikeudenkäyntiä. 
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oikeudenkäynnin järjestämistä, mutta ettei kukaan halua ottaa tapausta 

hoitaakseen, koska poliittiseen syytteeseen sekaantuminen tietäisi vaikeuksia 

asianajan uralla. Josen lisäksi vankilassa on muitakin saman järjestön 

edustajia. Hän kuvaillee olleensa poliittisesti aktiivinen ja pitää tekaistuja 

syytteitä tapana estää aikaansaavia ihmisiä organisoimasta hallituksen 

politiikan vastaista liikettä. Katkeruutta hallitusta kohtaan lisää muistot 

osallistumisesta sen valtaan nostamiseen. Jose oli osallistunut myös 

perustuslakikomiteaan. Vaikka Jose ei ole suoranaisesti osa Tipniksen 

yhteisöjä, on liikkeen vahvojen liittolaisten painostaminen hallituksen 

määräysvallan alle kuitenkin epäsuora keino heikentää myös Tipnis-liikettä.  

 

Lalander (2016:469) muotoilee CIDOB- ja CONAMAQ-järjestöjen ”jakaantuneen 

kahtia”. Trinidadissa haastattelemani CIDOB-järjestön edustaja (H2) ilmaisee 

asian kuitenkin toisin. Hän sanoo ”masistojen”, eli MAS-puolueen jäsenten, 

kaapanneen molemmat järjestöt sen jälkeen, kun ne irtautuivat el Pacto de 

Unidad yhtenäisyyssopimuksesta hallituksen kanssa. Hänen näkemyksensä 

mukaan hallitukselle on tärkeää, että järjestöjen nähdään olevan sen kanssa 

samanmielisiä. Syyskuussa 2013 CONAMAQ oli tiedottanut ”masistojen” 

hyökänneen aggressiivisesti sen yleiskokoukseen. Kokouksessa alun perin 

olleiden toimijoiden julkaisemassa tiedotteessa kielletään hyökkääjillä olevan 

legitimiteettiä järjestön edustamiseen.80  Tästä välikohtauksesta kuitenkin syntyi 

hallitukselle myötämielinen saman niminen järjestö. Aiempi järjestö vaihtoi 

nimekseen CONAMAQ Orgánica erottuakseen uudesta organisaatiosta. 

Samoin oli tapahtunut jo vuonna 2010 CIDOB-järjestölle, ja informantti 

korostikin edustavansa CIDOB Orgánicaa. Uusien järjestöjen synnyttyä valtion 

myöntämät tuet on ohjattu El Pacto de Unidad liittoumaan palanneille 

hallituksen politiikkaa myötäileville järjestöille. Rahan avulla järjestöt ovat 

onnistuneet haalimaan kannatusta myös yhteisöissä, joskin haastateltu näki 

pääasiassa alkuperäisten järjestöjen nauttivan yhteisöjen 

  

80 http://www.territoriosenresistencia.org/noticias/pronunciamiento-de-conamaq-sobre-interven-

cion-de-sede-indigena 
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luottamuksesta. ”Kaapatut” järjestöt edustavat yhteisöjä mediassa ja tuottavat 

kuvaa liikkeiden ja hallituksen välisestä konsensuksesta. 

 

6.4 Väkivalta ja sen uhka 

 

Chaparinan selkkauksen ohella valtion väkivaltakoneisto pyrki fyysisesti 

rajoittamaan tilan hallintaa esimerkiksi Isiboro-joella elokuussa 2017 (kts.5.3.2). 

Myös edellä mainitussa lehdistötilaisuudessa mellakkapoliisi piti yllä väkivallan 

uhkaa.81 Haastatteluissa (H1, H5) mainittiin Tipniksen alueella olevan usein 

sotilaita, mitä asukkaat pitivät jonkinlaisena pelotteena. Suoraa valtiollista 

väkivaltaa suuremmaksi uhaksi mainitaan toistuvasti alueen eteläpuolen 

kokankasvattajat, jotka odottavat tien rakentamista, ja jotka uskovat saavansa 

presidentiltä poliittista tukea. Haastattelujen (H1, H3) mukaan uhkailut ovat 

vaikuttaneet ihmisten halukkuuteen toimia ja puhua julkisesti tien 

vastustamisesta. Maaliskuussa 2018 Tipniksen uusi presidente Fabian Gil 

julkaisi Moralesille suunnatun kannanoton, jossa yhteisöt ilmoittavat 

syyttävänsä maan presidenttiä, mikäli edustajien saamista uhkailuista seuraa 

väkivallantekoja.82  

Maankäyttökonflikteihin kytkeytyvä väkivalta on kasvussa Latinalaisessa 

Amerikassa. Global Witness- ihmisoikeusjärjestön ja Guardian-lehden tekemän 

selvityksen mukaan vuonna 2017 maailmassa tapettiin 197 ympäristöaktivistia, 

mikä oli ollut edellisvuosia suurempi luku. Murhista kaksi kolmasosaa tapahtui 

Latinalaisessa Amerikassa, vaarallisimpina maina Brasilia ja Kolumbia. Usein 

uhreina ovat juuri syrjäisissä yhteisössä asuvat alkuperäiskansojen aktiiviset 

edustajat.83 Vaikka väkivalta ei useimmiten ole valtiollisten tahojen suorittamaa, 

voi tekijöillä olla takanaan hallinnon tuki, mikä johtaa rankaisemattomuuden 

kulttuuriin. Tekijät tietävät, etteivät tulisi joutumaan juridiseen vastuuseen 

  
81 https://chaskiclandestino.wordpress.com/2017/09/06/militarizacion-hostigamiento-y-la-

obstinada-lucha-por-el-territorio-y-la-dignidad-en-el-tipnis/#more-1928 

82  Kirje julkaistuna Facebookissa. https://www.face-

book.com/photo.php?fbid=613054109034250&set=pcb.613054202367574&type=3&theater 

83 Global witness 2.2.2018 https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/ 

https://chaskiclandestino.wordpress.com/2017/09/06/militarizacion-hostigamiento-y-la-obstinada-lucha-por-el-territorio-y-la-dignidad-en-el-tipnis/#more-1928
https://chaskiclandestino.wordpress.com/2017/09/06/militarizacion-hostigamiento-y-la-obstinada-lucha-por-el-territorio-y-la-dignidad-en-el-tipnis/#more-1928
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teoista. Boliviassa tällaista toteutunutta väkivaltaa yhteisöjen johtohenkilöitä 

kohtaan ei ole aineistoni perusteella havaittu. 

 

6.5 Ideologinen työ 

 

Tien kolmannen vaiheen rakennusurakan allekirjoittamista käsittelevässä Eju! -

lehden artikkelissa 24.11.2016 Morales kuvailee ”päällystettyjen teiden 

yhdistävän kuin ihmisveri. Tie tarkoittaa yhdistymistä, kauppaa, tuotantoa, se on 

rakkaan Bolivian kehitystä”. Hän uskoo tutkijoiden pian kirjoittavan, 

kuinka ”muutosprosessia ajava hallitus on yhdistänyt koko Bolivian.”84 

Moralesille tie on siis julkilausutusti osa yhtenäisen valtion rakentamista. Yhtä 

selkeästi tien rakentaminen nähtiin joidenkin kyläläisten (H5, H6) keskuudessa 

keinona tuhota yhteisöjen paikalliset poliittiset rakenteet ja tuovan valtion 

kontrollin alueelle. Tämän valossa valtion rakentamista ei voi erottaa tien 

rakentamisesta. Tämä herättää kysymyksen muiden valtiollisten projektien 

vaikutuksesta ja yhteydestä tiehankkeeseen. Viime vuosien aikana jokaiseen 

kylään on rakennettu koulu ja terveydenhoitoa on parannettu palkkaamalla 

alueella päivystävä lääkäri. Lasten koulutus tukee yhteisöjen määrittelemiä 

tavoitteita ja parantaa alkuperäiskansoihin kuuluvien nuorten mahdollisuuksia 

toimia yhteiskunnassa. Myös terveydenhoito voidaan nähdä 

perustavanlaatuiseksi oikeudeksi. Kiistämättä siis kummankaan laitoksen 

tarvetta itsessään pohdin seuraavaksi millä tavalla uudistuksia voi mahdollisesti 

käyttää samaan aikaan pehmeänä valtana, ideologista muutosta edistävinä 

välineinä, ja sitä kautta keinona taivutella yhteisöjä tien kannalle. 

 

Trinidadista kylään matkustaessani veneen pohjalla vieressäni istui valtion 

palkkaama lääkäri. Kun kerroin matkani tarkoituksesta, hän halusi puhua 

  

84 “Caminos pavimentados integran como la sangre humana. Camino es integración, camino es 

comercio, es producción, es el desarrollo de nuestra querida Bolivia […] De acá a poco tiempo, 

habrá investigadores que escribirán que un Gobierno de proceso de cambio ha integrado toda 

Bolivia”. Evo Morales. Eju! 24.11.2016 http://eju.tv/2016/11/la-carretera-por-el-tipnis-se-construira-

con-evo-o-sin-evo/ 
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minulle tien tarpeellisuudesta, ”vaikkeivat kaikki sitä haluakaan”. Vene eteni 

suojellulle alueelle tropiikin puiden kohotessa joen rannoilla ja papukaijaparvien 

lennellessä ylitsemme. Ensimmäistä kertaa Amazonialla olin haltioissani 

kokemastani, mutta virantoimittaja vieressäni ei jakanut kokemustani. Hän 

osoitti turhautuneena kädellään ympärillemme ja ilmoitti ettei missään 

ympärillämme tule olemaan pitkään aikaan yhtään mitään; ”No hay nada”. 

Ymmärsin että lääkärin silmin trooppinen metsä ilman ihmisen rakentamaa 

modernia infrastruktuuria merkitsi ”ei mitään”. Lääkärin tapa hahmottaa alue 

vastasi Torrezin kuvausta alueen valtiollistamisprosessista. Torrezin mukaan 

valtiollistamista edistävässä puheessa hyötyä tuottamaton viidakko 

nähdään ”tyhjänä tilana”, ”el espacio vacío” (Torrez 2013:143). Varoitellen 

lääkäri kertoi minulle alueen lukuisista tappavista eläimistä, joista perillä 

tunnettiin kuitenkin vain osa. Tämän kokemuksen valossa en yllättynyt, kun 

kuukausi myöhemmin luin Facebook-päivityksen, joissa kerrottiin lääkärinä 

toimineen henkilön hankkineen kylissä vilpillisesti nimikirjoituksia puoltamaan 

tiehanketta. Jouduin miettimään, oliko matkaseuralaiseni ollut 

ammattietiikkansa vuoksi tarkempi arviomaan matkani mahdollisia vaaroja, vai 

oliko minua peloteltu muista syistä.  

Toisen kosketuspinnan valtioon ja moderniin tarjosi koulu. Vierailemassani 

kylässä työskenteli kaksi kaupunkilaista opettajaa. Heistä toisen puoliso oli 

kylän ainoa henkilö, jonka kerrottiin kannattavan tietä. Koulupäivät alkoivat 

Bolivian kansallishymnillä, joka kantautui kovaäänisistä kylän halki. 

Kaupunkilaisopettajat edustivat kylissä muita modernimpaa elämäntapaa. 

Opettajien kivitaloissa oli tiilikatot, lasi-ikkunat ja lukittavat ovet, toisin kuin 

lähinnä paikallisista materiaaleista rakennetuissa muissa rakennuksissa. 

Opettajan lapsen värikkäät muovilelut talon pihalla viestivät, että talossa elettiin 

toisin kuin muissa perheissä. Koulu vaikutti myös kylän talouteen. Osallistuin 

erääseen kokoukseen, johon saapui kouluasioita hoitava viranomainen. 

Kokouksessa perheille ehdotettiin maksua koulussa tarjotusta ”aamiaisen 

lisästä”, sillä sen julkista rahoitusta oltiin leikkaamassa. Kylään tulisi samalla 

rahatuloja valtiolta, sillä osa aamiaiseen käytetyistä raaka-aineista ostettaisiin 

kyläläisiltä yhteisön määrittämällä hinnalla. Ajatus vaikutti hieman 

hämmentävältä, mutta sitä ei suoranaisesti vastustettukaan. Uusi järjestelmä 
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tulisi vahvistamaan rahan merkitystä kylän sisäisessä taloudessa. Se loisi 

vastakkaisia intressejä ainesten myyjille ja ostajille yhteisöissä, joissa 

omavaraisuus on aina hallinnut taloutta. Vaikka peruskoulutus avaa varmasti 

lukuisia mahdollisuuksia yhteisöjen nuorille tulevaisuudessa, on vaikea 

kuvitella, etteikö tällä tavalla toteutetulla koulutuksella olisi moninaisia 

vaikutuksia ajattelutapoihin sekä oppilaiden että muun yhteisön keskuudessa. 

                                                                                                             

Kuva 5 . Koulupäivät alkavat kansallishymnillä Bolivian lippujen alla seisten. Kuva: Eleonoora 

Karttunen 

 

Grubacic & O´Hearn (2016) näkevät pääosin modernin kapitalismin ja valtion 

ulkopuoliset yhteisöt usein pakopaikoiksi (exilic spaces), jotka ovat syntyneet, 

kun yhteisöt ovat valinneet strategiakseen paeta valtiota ja kapitalismia, joskin 

kaikkialle ulottuvassa maailmanjärjestelmässä erillisyys voi nykyään olla vain 

osittaista. Rochan (2013) mukaan tämä näkemys vastaa myös kolonisaatioita 

paenneiden Tipniksen yhteisöjen historiaa. Useimmiten valtio pyrkii 

lähtökohtaisesti palauttamaan tällaiset yhteisöt hallintaansa, mutta se voi valita 

strategiakseen autonomian sallimisen, mikä voi neutraloida konfliktin ja täten 

palauttaa yhteyden paenneeseen yhteisöön. Näin paenneessa yhteisössä 

saattaa syntyä lojaliteettia valtiota kohtaan, mikä voi pidemmällä aikavälillä 

mahdollistaa yhteisön haltuunottamisen esimerkiksi silloin, kun muutos 
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maailmantaloudessa muuttuu, ja alue muuttuu merkityksellisemmäksi. 

(Grubacic & O´Hearn 2016:27-28.) Kun Tipniksen yhteisöt asettuivat näkyvästi 

vastustamaan valtiojohtoista tiehanketta alueellaan, korostivat ne 

autonomiaansa valtiosta, mikä puolestaan provosoi valtiota palauttamaan 

kontrollia alueelle. Lukuisat valtiolliset hankkeet, joita alueella ollaan vuoden 

2011 jälkeen intensiivisesti toteutettu, voidaan edellä mainitun teorian valossa 

lukea strategiseksi lojaliteetin rakentamiseksi, jota tarvitaan vallan 

palauttamiseksi yli kontrollista paenneen yhteisön. Vaikka sana ”lahjonta” 

mielletään negatiiviseksi käsitteeksi, on sanan ”lahja” konnotaatio kuitenkin 

varsin positiivinen. Jos valtion tehtäväksi nähdään tarjota palveluja 

kansalaisilleen, syntyy tila, jossa ”lahjat” voidaan yhtä hyvin nähdä valtion 

myönnytyksiksi yhteisöille kuin toiminnaksi niitä vastaan. Tästä näkökulmasta 

Crespon kritiikki (kts. 5.3.5) vaatimusten esittämisestä valtiolle tulee 

ymmärretyksi. Toisaalta kuulemisprosessista kieltäytyminen ja symbolinen joen 

sulkeminen valtiollisilta edustajilta on tehnyt näkyväksi alueellisen autonomian 

vaatimusta. 

Haastatellut suhtautuivat poikkeuksetta valtiolliseen puoluepolitiikkaan 

kielteisesti, ja se erotettiin kommunaalisesta politiikasta, jota yhteisöt ovat 

perinteisesti alueella harjoittaneet. Eräs liikkeen johtohahmo oli osallistunut 

vuoden 2014 presidentinvaaleihin, mistä oli seurannut ristiriitoja liikkeessä. 

Keskusteluissa moni piti tätä virheenä, jota ei pitänyt toistaa, vaan vahvistaa 

omia puolueista riippumattomia poliittisia rakenteita.  Kuitenkin haastattelemani 

henkilöt ennemminkin näkivät autonomiset rakenteet jonkinlaisina valtion 

rinnalla toimivina eliminä, ennemmin kuin olisivat nähneet ne sille väistämättä 

antagonistisina. Perustuslakikomiteaan osallistunut haastateltu (H3) muisteli, 

miten oli asian silloin hahmottanut ”Halusimme toimia yhdessä valtion kanssa, 

emme olla osa sitä”. Valtiota (el estado) instituutiona ei juurikaan nimetty 

ongelmaksi, ainoastaan sen hallitus (el gobierno). Nationalistista retoriikkaa ei 

yleisesti pidetä ristiriitaisena autonomian vaatimuksen kanssa 

plurinationaalisessa maassa, missä lukuisten kansojen edustajat osallistuivat 

vain viime vuosikymmenellä uuden perustuslain laadintaan ja 

perustuslakikomitea loi uuden autonomiasta puhuvan ”yhteiskuntasopimuksen” 

kuin suoraan Rousseaun yhteiskuntateoriaa mukaillen. 
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7. JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 

 

7.1 Tipnis, autonomia ja valtio 

 

Autonomian käsitteen monitulkintaisuus tekee siitä ongelmallisen. Crespo 

(2016) määrittelee autonomian anarkistisesti käsitteeksi, joka on itsessään 

vastakohta valtiolle. Autonomia on suoraan demokratiaan perustuvaa 

itsehallintoa, jossa päätökset tehdään ilman edustuksellisia instituutioita85. 

Tällainen autonomia on suoraa toimintaa ja prefiguratiivista politiikkaa, joka 

rakentaa riippumattomuutta valtiosta omalla toiminnallaan. Sen sijaan Bolivian 

perustuslaissa autonomia määritellään suppeammin kyvyksi hallinnoida omaa 

toimintaa, ja oikeus autonomiaan taataan yhtälailla yliopiston kaltaisille 

instituutiolle kuin alkuperäiskansoille.86 Crespo puhuu Moralesin hallinnon 

aikaisesta valtiollistamisesta (estatalazion), jossa autonomian käsite on otettu 

haltuun yhdeksi valtion käyttämäksi työkaluksi. Autonomian takaaminen valtion 

perustuslaissa on paradoksaalisesti liittänyt aiemmin valtiosta irralliset yhteisöt 

valtion hallinnon alaisuuteen. Poliittisena tavoitteena vahvan valtion 

rakentaminen vaatii siitä erillisen autonomian hävittämistä. (Crespo 2016:164-

180.) Myös Porto-Gonçalves & Santiago (2013:54) näkee samaan tapaan 

valtion pysyvän väkisinkin modernina ja koloniaalisena rakenteena. 

 

 

7.2 Anti-imperialistisen nationalismin perintö liikkeessä 

 

Kuten tyypillisesti Latinalaisen Amerikan vasemmistolaiset liikkeet, myös 

Tipniksen puolustajat käyttävät nationalistista retoriikkaa, mitä ilmentää 

esimerkiksi Moralesista käytetty pilkkanimi ”vendepatria”, eli ”isänmaan 

  
85  Edustuksellisuudella Crespo viittaa parlamentaariseen malliin, jossa edustajaa ei voi kontrol-

loida, kuten delegatiivisessa, eli suorassa demokratiassa. 

86 Tässä Crespo kuitenkin sivuuttaa perustuslaissa vahvistetun juridisen autonomian, jonka voi 

nähdä lisäävä tosiasiallista itsehallinnollisuutta yhteisöjen keskuudessa, joskaan se ei mahdollista 

resurssien hallinnointia, mikä Tipniksen tapauksen kaltaisia konflikteja on synnyttänyt. 
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myyjä”87. Tipnistä puolustavien marssien keulilla kannetaan Bolivian lippua. 

Eräässä haastattelussa (H3) Tipniksen yhteisöissä syntynyt, mutta Trinidadin 

yliopistossa opiskeleva, informantti näki Moralesin hallituksen toimivan Bolivian 

edun vastaisesti, positioiden itsensä bolivialaiseksi, jonka velvollisuus on 

puolustaa isänmaataan sitä vastaan toimivalta hallitukselta. Pakkasvirta (2005) 

puhuu Latinalaisen Amerikan imperialismin vastaisesta nationalismista, joissa 

keskeistä on Yhdysvaltojen vastaisuus. Ongelmaksi koetaan harvalukuisen 

maata hallitsevan eliitin liittoutuminen kansainvälisen pääoman kanssa, ja 

toimiminen oman kansan edun vastaisesti (Pakkasvirta 2005:337). Tämä 

vastaa informanttini näkökulmaa, joka näkee hallituksen pettäneen 

yhteiskunnalliset liikkeet ja liittoutuneen luonnonvaroja hamuavien yritysten 

kanssa, aivan kuten edeltäjänsäkin. Anderssonin (2007) mukaan kansakunnat 

ovat kuviteltuja poliittisia yhteisöjä, sillä kokonsa vuoksi niiden jäsenillä ei voi 

olla tosiasiallista yhteyttä (Andersson 2007:39). Pakkasvirta kuitenkin kiistää 

tämän tunnetun määritelmän pätevän Latinalaiseen Amerikkaan, missä 

kansakunnan kokoisia yhteisöjä ei ole eurooppalaisittain syntynyt eliitin 

eristyneisyyden vuoksi. Ehkä juuri siksi, tämä yhteisö onkin jäänyt jonkinlaiseksi 

kuvitelluksi utopiaksi, jota vallankumouksellisissa liikkeissä tavoitellaan, joko 

kansallisella, tai sitten kontinentaalisella tasolla. (Pakkasvirta 2005:377-379.) 

Nationalismin voi nähdä myös kansallisvaltioihin kytkeytyväksi poliittiseksi 

työkaluksi, kuten Pakkasvirta & Saukkonen sen määrittelevät ”Nationalismi on 

ajattelu- ja puhetapa, sekä ideologia ja poliittisen yhteisön ohjeistus, joka jakaa 

ihmiskunnan kansoihin ja maapallon alueet kansallisvaltioihin sekä tekee 

ihmisten kansallisuudesta heidän identiteettinsä ja käyttäytymisensä kannalta 

tärkeän, ellei ratkaisevan seikan”.  (Pakkasvirta & Saukkonen 2005:14-15.) 

Nationalismi on kuulunut keskeisesti antikoloniaalisiin kansallisiin 

vapautusliikkeisiin, jotka ovat pyrkineet luomaan oman siirtomaavallasta vapaan 

kansallisvaltion. Nationalismin ja kolonialismin näkeminen vaihtoehtoina on 

kuitenkin ongelma, sillä nationalismin oikeuttama valtio toimii aina 

koloniaalisesti hallinnoimillaan alueilla, ja globaalin kapitalismin kaudella, sen 

työvälineenä (Robinson 2008:33). Grosfoguel ehdottaakin nationalismin 

  
87 Esim. Oilwatch Latino America 16.2.2012. http://www.oilwatchsudamerica.org/petroleo-en-
sudamerica/bolivia/3846-bolivia-morales-busca-explotar-petroleo.html 



 

77 

hylkäämistä osana koloniaalisen maailmanjärjestyksen purkamista. Hän 

määrittelee kansallisvaltiot itsessään eurooppalaisiksi rakenteiksi, ja 

nationalismin tarjoavan eurosentrisiä ratkaisuja eurosentrisiin globaaleihin 

ongelmiin, mikä sivuttaa sekä kansallista pienempien että suurempien tasojen 

ongelmat. Samalla se asettaa kansallisvaltion keskeiseksi toimijaksi 

yhteiskunnallisessa muutoksessa. (Grosfoguel 2011:25.) Kansalliseen 

identiteettiin vetoaminen voi toimia yhden sorretun ryhmän yhdistämisessä 

tietyssä kamppailussa, mutta koloniaalisen maailman järjestämiin ja luomiin 

identiteetteihin vetoaminen ei itsessään voi luoda “länsimaakeskeistä 

sivilisaatiota” (western centric civilization) haastavaa antisysteemistä liikettä. 

(Grosfoguel 2011) Grosfoguel kritisoi näin toisaalta identiteettipolitiikkaa ja 

toisaalta Wallersteinin maailmanjärjestysteorian ymmärtävää suhtautumista 

eurooppalaisiin rakenteisiin ja ajatteluun. Grosfoguelin kritiikin vastaukseksi 

voisi kuitenkin kysyä, voiko Tipniksen yhteisöjen tehtävänä ollakaan kokonaisen 

sivilisaation kumoaminen, vai riittääkö mahdollisuudet omaan perinteiseen 

elämäntapaan, jolloin moninaisten strategioiden hyödyntäminen akuutissa 

tilanteessa on ehkä tarkoituksenmukaisempaa? 

 

 

7.3 Pyhä kolminaisuus: kolonisaatio, kapitalismi ja valtio 

 

Quijano näkee modernisaation ja kolonisaation toisiinsa limittyneiksi ilmiöiksi, 

jotka kuuluvat maailmakapitalismin levittäytymiseen, ja jota valtiovallalla 

ylläpidetään (Quijano 2000). Kapitalismin voi nähdä tuottavan sekä rikkautta 

että köyhyyttä valtiovallan mahdollistaessa vaurauden eriytymisen ja 

luokkayhteiskunnan muodostumisen. Valtio taas tuottaa sekä turvaa että 

väkivaltaa näkökulmasta ja luokka-asemasta riippuen. Nämä globaalit vallan 

muodot koskevat jollain lailla kaikkea, mutta Tipniksen tapauksen kautta näiden 

yhteenkietoutuneisuuden voi hahmottaa erityisen selkeästi, mikä houkuttelee 

pohtimaan näiden laajojen käsitteiden vaikutusta todellisiin ilmiöihin. 

Kapitalismin vaatima tuotannon kasvattaminen edellyttää tarvittavaa 

infrastruktuuria ja raaka-aineiden hyödyntämistä, mikä vaatii kolonisoimaan 

vaadittavan maan yhteisöineen. Kolonisoimiseen käytetään valtiollista 
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lainsäädäntöä, kuten lakia 969, ja sitä turvaavaa väkivaltakoneistoa. Boliviassa 

kansallisvaltio on retorisesti pyritty erottamaan globaalista kapitalismista ja 

koloniaalisuudesta, mikä on hämmentänyt monia, myös alkuperäiskansojen 

liikettä. Ottaessaan haltuun kolonisoivaa valtaa vastaan kamppailevia järjestöjä 

valtio pyrkii peittämään rakenteellisen konfliktin. Valtion kolonisoivan toiminnan 

tekeminen näkyväksi onkin yksi Tipnis-liikkeen keskeinen viesti, kuten eräs 

haastateltu (H11) kaupunkilainen asian näki. 

 

 

7.4 Hallitsemattomuuden epistemologioista 

 

Bookchinin mukaan kehitys luokkayhteiskunnaksi materialisoitui kaupunkien, 

valtion, autoritaaristen tekniikoiden ja tarkkaan organisoidun markkinatalouden 

myötä ja subjektiivisena kokemuksena hallinnan epistemologioiden 

sisäistämisenä (Bookchin1982:89). Jos hylkää Bookchinin lineaarisen 

kehityksen kuvauksen, ja hahmottaa siirtymisen luokkayhteiskuntaan ennemmin 

alueellisena, keskuksineen ja periferioineen, ei-totaalisena järjestelmänä, kuten 

Gibson-Graham (1993) ehdottaa puhuessaan kapitalismin pirstaleisuudesta, voi 

Tipniksen yhteisöt nähdä yhtenä särönä. Yhteisöt ovat onnistuneet säilyttämään 

kapitalismin ulkopuolisia taloudenmuotoja toimeentulon keskiössä ja valtiosta 

riippumattomat suoran demokratian rakenteet vaikuttavat edelleen hallitsevina. 

Vaikka yhteisöt ovatkin kosketuksissa moderniin kapitalismiin monin tavoin, se 

ei kuitenkaan hallitse kaikkea toimintaa. Tällöin on luontevaa nähdä säröjä 

myös hallinnan epistemogioissa, joita voisi kääntäen kutsua 

hallitsemattomuuden epistemologioiksi. Poliisirivistön läpi tunkeutuminen 

kahdeksannella marssilla tai kokoukseen pyrkineen sotilaiden veneen 

kaataminen jokeen voidaankin näin nähdä hallitsemattomuuden 

epistemologioista kumpuavaksi, kolonisaation tuottaman kapitalismin 

ulkopuoliseksi logiikaksi, joka ei noudata luokkayhteiskunnan vaatimaa 

alistetussa asemassa olevalle vahingollista sortavaa rationaalisuutta. Siinä 

missä hallinnan epistemologiat tekevät luokkayhteiskunnan toiminnan 

mahdolliseksi, tuottavat hallitsemattomuuden epistemologiat luokattoman 

yhteiskunnan mahdollisuuden. Hallinnan ja modernin luokkayhteiskunnan 
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suhdetta kuvasi myös se, että haastatteluissa kylässä asuvat henkilöt puhuivat 

kaupungeissa asuvia suoremmin alueen puolustamisesta fyysisesti. 

Eurooppalaisena ja pinnallisella tuntemuksellani en kykene tavoittamaan 

tarkemmin juuri amazonialaisia hallitsemattomuuden epistemologioita, mutta 

oppositiona hallinnan epistemologioille hahmotan niissä jonkinlaisen 

kosketuspinnan dominointia ja luokkayhteiskuntaa vastustaville modernista 

filosofiasta juontuville antiautoritäärisille ajatteluille. Myös näistä 

hallitsemattomuuden epistemologioista kumpuaa valtion kontrollia murtavaa 

suoraa toimintaa. 

 

 

7.5 Transmoderni raja-ajattelu, yhteiskuntaekologia ja Tipnis 

 

Väite pysähtyneisyydestä ja kehityksen vastaisuudesta Tipnis-liikkeen 

keskuudessa ei pidä paikkaansa. Esimerkiksi koulutuksen ja uusien 

teknologioiden, jotka auttaisivat ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja 

tukisivat ekologista tuotantoa alueella, nähtäisiin parantavan elämänlaatua. 

Vain kapitalistista kehitystä palvelevaan tiehen suhtaudutaan kielteisesti. Näen 

yhtymäkohtia Grosfoguelin transmoderniin raja-ajatteluun, jossa marginalisoitu 

ei suhtaudu moderniin fundamentaalisen vihamielisesti, vaan omaksuu 

modernisaation tuottamia ilmiöitä omista lähtökohdista käsin, muokaten niitä 

palvelemaan omia päämääriä, ja tuottaen näin uusia dekoloniaalisia 

epistemologioita (Grosfoguel 2011). Antropologiaa ja agroekologiaa yliopistossa 

(H3, H4) opiskelevat haastatellut pitivät juuri oman tiedon tuottamista tärkeänä. 

Transmodernin tiedon tuottamisen voi myös tulkita osaksi vastarinnan 

keinovalikoimaa. 

 

Näistä lähtökohdista kehityksen voisi nähdä ekologisesti kestämättömän ja 

sosiaalista epätasa-arvoa tuottavan kapitalistisen modernisaation edistämisen 

tilasta vapaudellisempien utopioiden tavoitteluksi. Loma santaa etsiessä 
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tavoiteltiin tilaa, jossa pystyisi elämään vapaana koloniaalisen valtion vallasta.88 

Dekoloniaalisesta teoriastaan käsin Grosfoguel pyrkii purkamaan samasta 

historiasta pohjaavia rakennelmia, kuten myös anarkismista ammentava 

Bookchin. Näiden perspektiivien yhtymäkohdissa kehityksen päämääräksi 

voisikin asettaa kyvyn vapautua hallitsevista valtasuhteista, ja kyvyn 

tavoittaa ”länsimaista demokratiaa” mielikuvituksellisempia tapoja toteuttaa 

ihmisyyttä, osana muuta ekologiaa, vuorovaikutuksessa ei-ihmisten kanssa. 

Gudynasin ehdottama hyvän elämän -kehitys tulisi palauttaa siihen filosofiseen 

merkitykseen, jossa se kieltää dominoinnin oikeutuksen, jolloin se ei voisi olla 

valtion haltuunottama työkalu, vaan edelleen yksi ontologinen valtaa purkava 

inspiraation lähde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

88  Tipniksen alkuperää etsiessä Rocha (2013) viittaa Lehmin loma santan määritelmään “Según 

Lehm (1999:96) la loma santa es también “la proyección de una sociedad libre del dominio 

colonial”, especialmente de políticas y relaciones coloniales entre blancos e indígenas, que 

viabilizaron que los primeros invadan territorio mojeño provocando la pérdida de autonomía de 

los indígenas. Esto motivó a que las comunidades del movimiento milenarista se rebelen y se 

alejen a la selva para mantener una situación de relativa autonomía respecto a la sociedad criolla 

mestiza.”  
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8. YHTEENVETO 

 

8.1 Liikkeen toiminnan ja autonomian mahdollisuuksista uudessa plurina-

tionaalisessa valtiossa   

 

Tipniksen tienvastustajien ja heidän tukijoidensa muodostama liike on 

ulkopuoliselle merkityksellinen tehdessään edistyksellisenä nähdyn politiikan 

paradoksaalisuutta näkyväksi, joskin liikkeen itsensä kannalta on 

merkityksellisempää saako se estettyä tien kulkemisen alueen halki. Poliittisesti 

ristiriitaisessa ympäristössä se on onnistunut keräämään laajasti huomiota 

aktivistien ja akatemian keskuudessa, mikä on muodostanut moninaisen 

tukiverkoston. 

 

Maassa jossa poliittinen ja mediavalta on osittain eriytynyt keskenään 

konfliktissa oleville eliiteille, on vastarinnalle syntynyt uudenlaisia tiloja, joissa 

liike voi hyötyä hallitukselle vihamielisestä mediasta, joka antaa mielellään tilaa 

sen politiikkaa kritisoivalle liikkeelle. Toisaalta hallitusta tukeva media tuottaa 

aktiivisesti kuvaa, jossa liikkeen olemassaolo pyritään kieltämään, ja sen 

legitimiteettiä pyritään häivyttämään puhumalla manipuloivasta oikeistosta 

tai ”ulkopuolisista imperialisteista” liikkeen moottorina. 

 

Alkuperäiskansaidentiteetin käyttäminen valtiollisessa politiikassa aiheuttaa 

hämmennystä ja vaikeuttaa sen käyttöä vastarinnan argumenttina. Tien, ja 

mahdollisesti lentokentän, rakentamisen oikeuttaminen vetoamalla 

alkuperäiskansojen oikeuksiin pysäyttää pohtimaan vakavasti 

kysymystä identiteetteihin sidotun politiikan rajoitteista. Samaan aikaan 

alkuperäiskansojen oikeudet ja luonnon kunnioittaminen hallinnon retoriikassa 

korostavat liikkeen ajamia arvoja kansallisen identiteetin keskiössä. Kun hallinto 

haukkuu alueen puolustajia naiiveiksi kehityksen vastustajiksi, halventaa se 

ajattelua, jonka varaan se on oman imagonsa rakentanut. Näkyvä ristiriita ei voi 

olla vaikuttamatta hallinnon kannatukseen. Hankkeen keskeyttäminen ja siitä 

virheenä puhuminen ennen vuoden 2014 vaaleja, joissa Morales valittiin 
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kolmannelle kaudelleen, heijastelee tapauksen merkitystä valtakunnallisessa 

politiikassa. 

 

Uusi plurinationaalinen valtio syntyi Bolivian lukuisten kansojen yhteisestä 

kamppailusta uusliberaalia hallintoa vastaan. Tässä prosessissa syntyi vahvaa 

lojaliteettia nykyistä hallintoa kohtaan. Tämä lojaliteetti on tärkeää vallan 

säilymiselle, joten ei olekaan yllättävää, että hallinto on pyrkinyt säilyttämään 

vanhat liittolaiset hyvin aggressiivisiakin keinoja käyttäen, kuten kaappaamalla 

sitä vastaan asettuneita järjestöjä. Liikkeen autonomian näkökulmasta tämä on 

vakava haaste, jota vastaan se joutuu yhä uudestaan kamppailemaan. 

Poliittisesti uudenlaisessa tilanteessa vaaditaan luovuutta ja vanhat keinot 

voivat osoittautua ongelmallisiksi. Viime vuosikymmenillä Amazonian yhteisöt 

ovat löytäneet vahvoja tukijoita kansainvälisistä ympäristöjärjestöistä, mutta 

tässä tapauksessa näkyviä ulkomaalaisia liittolaisia käytettäisiin helposti anti-

imperialistiseen nationalismiin vedoten aseena liikettä vastaan. Toisaalta 

institutionaalisten järjestöjen heikko läsnäolo vahvistaa liikkeen autonomian 

säilymistä yhteisöillä itsellään. 

 

Uuden plurinationaalisen valtion rakenne mahdollisti vahvan valtion 

rakentamisen, kun aiemman rasistisen eliitin ja alkuperäiskansojen yhteisöjen 

välinen antagonistinen suhde hälveni vallanvaihdoksen myötä. Uuden eliitin oli 

mahdollista integroida alueen moninaisia kansoja itseensä, mikä toteutti 

samalla 1990-luvulla syntynyttä vaatimusta kansalaisyhteiskunnan 

osallisuudesta päätöksentekoon. Tipniksen yhteisöjen parissa tämä näkyy 

tasapainoiluna autonomian säilyttämisen ja valtion tarjoamien palvelujen 

vaatimisen välillä. Kuulemisprossesin hylkääminen on alleviivannut autonomiaa 

ja kyseenalaistanut valtion tarjoamaa kanavaa, jonka nähdään vain legitimoivan 

ei-toivottu hanke. Hallinnon aggressiivinen suhtatutuminen tien vastustajiin on 

herättänyt vanhaa katkeruutta valtiovaltaa kohtaan, joskaan se ei ole kokonaan 

hävittänyt utopistista haavetta valtiosta, joka ei asettuisi kolonisoivaksi 

rakenteeksi. Vastarintaa selkeiten heikentänyt ilmiö on yhteisöjen sisäinen 

hajaannus, johon on vaikuttanut ennemminkin pehmeämmät vaikuttamiskeinot, 

kuten yksittäisille ihmisille tai yhteisöille myönnetyt lahjat ja hankkeet. Jos 

konflikti oli alun perin valtion ja yhteisöjen välillä sekä Tipniksen aiempien 
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yhteisöjen ja eteläpuolelle kokankasvattajien välillä, on konflikti sittemmin 

levinnyt myös yhteisöjen sisälle. 

 

 

8.2 Liikkeen keinot ja päämäärät 

 

Suoralla demokratialla on kamppailussa moninaisia merkityksiä. Se voidaan 

nähdä argumentiksi itsessään. Hankkeen käynnistäminen ilman yhteisöjen 

mahdollisuutta käsitellä asiaa omien perinteidensä mukaisesti loukkasi 

käytäntöä, jonka yhteisöt kokevat oikeudekseen. Toisaalta tien mukanaan 

tuoma asutus ja integroituminen valtioon uhkaisivat suoraan demokratiaan 

perustuvien rakenteiden säilymistä tulevaisuudessa. Suoraan demokratiaan 

perustuvan autonomian tukeminen motivoi sitä ihanteena pitäviä urbaaneja 

antiautoritäärejä, joille se edustaa ennemmin utopiaa ja haavetilaa kapitalistisen 

maailmanjärjestyksen tuolla puolen kuin olemassa olevaa ja elettyä traditiota. 

Suoran demokratian taktiset merkitykset tulivat esiin alueen presidenten 

toimittua yhteisöjen esittämiä näkökulmia vastaan. Perinteen mukaan hänen 

erottaminen oli mahdollista. Suoraan demokratiaan limittyy myös yhteisöjen 

käyttämä suora toiminta, joka haastaa valtiovallan oikeutusta. 

 

Nopeassa yhteiskunnallisessa muutosprosessissa ja moninaisten toimijoiden 

ristituulessa Tipniksen yhteisöt omaksuvat toimintamalleja ja retoriikkaa 

lukuisista eri suunnista. Anti-imperialistinen nationalismi pohjaa vuosituhannen 

vaihteen kamppailuissa käytettyyn retoriikkaan, joka oli syntynyt lukuisten sitä 

edeltävien eri liikkeiden kohdatessa. 1990-luvulla kansalaisjärjestöt levittivät 

toisenlaista ajattelua, joka kannusti osallistumiseen kansalaisyhteiskunnan 

osana. 2000-luvun ilmasto-oikeusliike, jossa alkuperäiskansojen maaoikeuksilla 

on vahva asema, oikeuttaa alkuperäiskansojen vaatimuksia 

ilmastonmuutokseen vetoamalla. Sisäisestä diktatuurista puhuminen viittaa 

liberaaliin retoriikkaan, jossa autoritaarinen hallinto nähdään ongelmaksi. Puhe 

omasta paikasta Jumalan antamassa paratiisissa hakee oikeutusta 

autonomialle kristillisyyteen synkronoituneesta ontologiasta; akateemisesta 

maailmasta omaksutun kriittisen antropologian ja agroekologian tuottaessa 
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aivan toisenlaisia argumentteja. Eklektinen liike tuottaa moninaista kieltä, joka 

koskettaa moninaisia yleisöjä ja kykenee rakentamaan oikeutusta liikkeen 

vaatimuksille lukuisista eri perspektiiveistä. Henkisiin, ekologisiin tai 

kulttuurillisiin seikkoihin vetoaminen ei aiheuta ristiriitaa, vaan tuo esiin erilaisia 

puolia, joita on jokaisella todellisen maailman ilmiöllä, tieteen sirpaloitumisesta 

välittämättä. 

 

Moninaisista vaikutteista ja liittolaisuuksista versoaa moninaisia toimintatapoja. 

Alkuperäiskansojen marssit ovat olleet Boliviassa tapa edistää poliittisia 

tavoitteita vuodesta 1990 lähtien. Kun muualla Boliviassa tiesulut ovat olleet 

paljon käytetty poliittisen protestin muoto, on siellä missä ”joki on tie” päädytty 

pystyttämään ”jokisulkuja”. Uuden plurinationaalisen valtion avaamia tiloja 

tunnusteltiin vuoden 2014 vaaleissa, jolloin liikkeen keulakuva asettui ehdolle 

presidentinvaaleihin. Ihmisoikeuksiin vetoaminen kansainvälisen instituution 

CIDH-komitean kautta pyrki edistämään oikeuksien toteutumista globaalin 

järjestelmän tarjoamia kanavia pitkin. Myös kansainvälinen luonnon oikeuksia 

puolustava tuomioistuin toimi globaalina areenana, joskin edellistä 

systeemikriittisemmässä viitekehyksessä. Nimien keräämisessä aluetta 

puolustavaan vetoomukseen voi nähdä vaikutteita kansalaisjärjestöjen 

aktivismista. Kun lukuisat näkyvyyttä ja legitimiteettiä kasvattavat toimintatavat 

tuottavat kannatusta ja uusia liittolaisia, on suoraan toimintaan pohjaavat keinot 

tapa estää asioita tapahtumasta, silloin kun valtio pyrkii päämääriinsä 

vastustuksesta välittämättä. Tällä luovalla moninaisuudella liike on kyennyt 

ainakin hidastamaan hanketta monia vuosia, mitä voi pitää moniin 

maankäyttökonflikteihin verrattuna huomattavana saavutuksena, joskaan se ei 

varmasti yhteisöille itselleen riitä. Tien vastustaminen ei tarkoita yhteisöille koko 

modernin valtion kanssa toimimisesta kieltäytymistä, mutta ne kokevat 

oikeudekseen määritellä itse omat tarpeensa, omista lähtökohdistaan käsin. 

Varsinkin koulutus nähdään tärkeänä mahdollisuutena päästä tuomaan omia 

näkökulmia esiin yhteiskunnassa. Yhteisöjen keskuudessa otettiin vakavasti 

pyrkimys postkoloniaalisen maan dekolonisaatioon, minkä mahdollisuuksien 

arviointina kamppailua voi pitää.  Konfliktin hajottaessa yhteisöjä on yksi tärkeä 

päämäärä pyrkiä palauttamaan luottamusta ja vahvistamaan sosiaalisia suhteita 

yhteisöissä, jotta ne voisivat toimia poliittisena voimana. Tämä vaikuttaa 
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kuitenkin juuri tällä hetkellä haastavalta, kun yhteisöjen edustajien julkaisemien 

tiedotteiden perusteella tilanne vaikuttaa päinvastoin kiristyvän. 

 

Kaikki edellä mainittu osaltaan vastannee kysymykseen ”Miksi juuri Tipnis?” On 

mahdotonta tietää niitä pieniä sattumia, jotka ovat mahdollisesti vaikuttaneet 

keskeisten suhteiden syntymiseen. Näin kaukaa ja vuosia myöhemmin olen 

kuitenkin vakuuttunut, että jotain tärkeitä kohtaamisia on täytynyt tapahtua. 

Mahdollisesti tapahtumien kehitykseen on vaikuttanut unia, intuitioita, tai muita 

länsimaisen rationaalisen selittämisen tavoittamattomia ilmiöitä? Hankkeen 

ajoituksella on mahdollisesti ollut tärkeä vaikutus. Joka tapauksessa 

menestyksekäs liike on lukuisten sosiaalisten suhteiden tuotos, ja liikkeen 

rakentamiseen laitettu energia sattui yltämään kaukaiseen Suomeen asti ja 

herätti globaaliin järjestelmään kriittisesti suhtautuvan opiskelijan mielenkiinnon. 

Jos kamppailusta Tipniksen puolustamiseksi on onnistuttu rakentamaan se 

majakka, joka on kiinnittänyt kansainvälisesti huomiota Bolivian ympäristö- ja 

maankäyttöpolitiikkaan, on se osaltaan valoittanut myös maan lukuisia muita 

resurssikonflikteja. 

 

8.3 Lisää kysymyksiä jatkotutkimukseen 

 

Vaikka tapausta on tutkittu laajasti, avaavat uudet tilanteet uusia mahdollisia 

tulokulmia. Yksi kiinnostava ilmiö tutkimukselle olisi koulujen vaikutukset 

yhteisöissä. Kansallisidentiteetin rakentaminen ei vaikuttanut koulun 

käytänteissä piilotetulta. Vaikka Bolivian opetussuunnitelmaa on muokattu 2010 

tavoitteena dekolonisoida opetusta, herää kuitenkin kysymys, millä tavalla 

kouluopetuksen mukainen kansalaisuus vastasi yhteisön aiempia mielikuvia 

bolivialaisuudesta. Millä tavoin opettajat ja opetussuunnitelma vaikuttavat 

kansalaisuuden käsitykseen ja suhteeseen valtioon, ja millä tavalla tämä 

kulttuurillinen muutos heijastuu tiehankkeeseen suhtautumiseen. 

Antropologiassa voimakkaasti vaikuttavaa antroposeenin käsitettä on kritisoitu 

mm. puhumalla kapitaloseenistä, ehdottaen ettei käynnissä olevasta geologisen 

kauden muutoksesta voi niinkään syyttää ihmistä lajina, vaan muutokset ovat 

seurausta kapitalismin myötä syntyneistä ilmiöistä (Moore 2017). Amazonian 
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yhteisöt voi nähdä yhdenlaisena esimerkkinä argumentin puolesta, mikä voisi 

olla yksi teoreettinen lähestymistapa aiheeseen. Yhden tulokulman tarjoaisi 

urbaanien antiautoritäärien ja alkuperäiskansojen välinen vuorovaikutus, jota 

kykenin tässä suppeassa tutkielmassa vain raapaisemaan. Tällaisia yhteisiä 

kamppailuja on nähty tällä vuosikymmenellä yhä useammin: Aiemmin mainittuja 

Mapuche-kansan ja Chilen militanttien anarkistien liittoumia, Pohjois-Amerikan 

alkuperäiskansojen ja radikaalien ympäristöaktivistien järjestämiä öljyputkien 

vastaisia protesteja tai vaikkapa Ruotsin saamelaisten ja ekoanarkistien 

yhteistä kaivosvastarintaa. Näissä kaikissa saattaisi havaita periytymiä 1990-

luvulla radikaalin vasemmiston ja Chiapasin alkuperäiskansojen hybridiksi 

muotoutuneesta zapatisti-liikkeestä Meksikossa. Tämän tyyliset liittoumat luovat 

ilmiön, jonka yhtenä tutkimuskenttänä voisi nähdä Tipnis-liikkeen. Jos eettisen 

yhteiskunnallisia liikkeitä tarkastelevan tutkimuksen tavoitteena on vahvistaa 

tutkimiensa liikkeiden mahdollisuuksia, olisi tärkeä ymmärtää mitä näissä 

hallitsemattomissa epistemologisissa kohtaamispisteissä tapahtuu, ja miten ne 

mahdollisesti kykenevät osaltaan muuttamaan kehityksen suuntia pois 

ilmastotieteilijöiden hahmottelemista dystopioista kohti ekologisempien 

yhteiskuntien utopioita. 
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