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1. Johdanto 

Johdannon aluksi: Vielä tätä tutkielmaa kirjoittaessani Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. 

Ahdistuneessa mielentilassa puntaroin, mitä teen, mutta päätin kuitenkin kirjoittaa 

tutkimukseni loppuun alkuperäisen suunnitelmani mukaisesti, vaikka se tässä tilanteessa 

tuntuukin olevan kirjoitus menneestä maailmasta.  

1.1 Populismi 

Populismia voi liittyä monenlaisiin poliittisiin liikkeisiin ja ilmiöihin. Oikeistopopulismin 

tutkimus laajeni 2000-luvulla nopeasti, kun nationalistiset ja maahanmuuttovastaiset liikkeet 

vahvistuivat. Myös angloamerikkalaisessa tutkimusmaailmassa kiinnostus oikeistopopulismin 

tutkimukseen lisääntyi Brexitin ja Donald Trumpin vuonna 2016 tapahtuneen Yhdysvaltain 

presidentiksi valinnan myötä. Hollantilainen Cas Mudden määrittelee populismin olevan 

”ideologia, jossa yhteiskunta jaetaan kahteen homogeeniseen ja toisiaan perustavalla tavalla 

vastustavaan ryhmään, ’puhtaaseen kansaan’ ja ’turmeltuneeseen eliittiin’, ja jonka mukaan 

politiikan tulisi olla tuon kansan yleisen tahdon (volonté générale) ilmausta”.1 Arkikielessä 

populismilla tarkoitetaan kansan kiihottamista tai kosiskelua kyseenalaisilla keinoilla sekä 

luodaan vastakkainasetteluja ”meidän” ja ”muiden” välille.2 Aikojen saatossa kansan nimissä 

on harjoitettu niin oikeisto- kuin vasemmistopolitiikkaakin tähtäyspisteenä erilaiset päämäärät 

aina aikakaudesta ja kontekstista riippuen.3 

Tämän päivän populismissa kansalla tarkoitetaan kansan syviä rivejä, unohdettua 

kansanosaa, joka on edustukselliseen demokratiaan tai kansanvaltaan pettynyt eikä koe 

saavansa politiikassa ääntään kuuluville. Tämän kansanosan väitetään edustavan enemmistöä, 

jonka puolesta vähemmistö eli valtaa käyttävä eliitti tekee päätökset heitä kuuntelematta. 

Populistit väittävät edustavansa juuri tätä niin sanottua tavallista kansaa ja olevansa tämän 

unohdetun kansanosan asialla. Todellisuudessa tässä kontekstissa kansa koostuu vain niistä 

ihmisistä, jotka allekirjoittavat populistien mielipiteet.4 

 

1 Herkman 2019, 27–28.  
2 Herkman 2019, 29. 
3 Populismia siinä merkityksessä, missä se ymmärretään kansaa kosiskelevaksi poliittiseksi retoriikaksi, on ollut 

olemassa yhtä kauan kuin politiikkaakin. Antiikin poliittisessa elämässä klassisen retoriikan käyttäminen oli 

keskeinen poliittisen vaikuttamisen keino, jolla vedottiin kansaan. Yhtä tärkeänä pidettiin sekä tunteisiin 

(pathos) että järkeen (logos) vetoamista. Kts. Herkman 2019, 65. 
4 Herkman 2019, 29, 32–33.  
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Populismi ei rajoitu pelkästään puoluepolitiikkaan, vaan sitä voi ilmetä useilla erilaisilla 

elämänalueilla. Oikeistopopulistisessa ajattelutavassa esiintyy esimerkiksi 

maahanmuuttovastaisuuden ja Suomessakin viime vuosina esiintyneen koulutusvastaisuuden 

lisäksi naisvihaa, jota ilmenee paitsi kulttuurisissa rakenteissa, niin myös erilaisissa 

konservatiivisissa ideologioissa kuten konservatiivikristillisyydessä. Vaikka 

populistipuolueiden aktiivitoimijoista ja äänestäjistä enemmistö on miehiä, niin 

populistipuolueiden johtopaikoilla voidaan nähdä myös naisia, kuten Ranskan Marine Le Pen. 

Naispopulistijohtajat vastustavat kovalla politiikallaan jyrkästi esimerkiksi maahanmuuttoa ja 

he edustavat useimmiten konservatiivista sukupuolten tasa-arvon vastaista linjaa. 

Oikeistopopulismin ja uskonnon yhdistelmä toimii eri maissa erilaisine voimavaihteluineen ja 

nyansseineen. Eri maissa voidaan nähdä naisten itsemääräämisoikeuden kaventamista 

esimerkiksi oikeudessa aborttiin. Perhearvot ovat konservatiivisia. Monilapsista perhettä, 

jossa on jyrkästi sukupuolittunut roolijako, pidetään ihanteena. Feminismiä korostetusti 

vastustavat Marine Le Pen ja Laura Huhtasaari ovat Emilia Palosen ja Tuija Saresman 

mukaan esimerkkejä, joissa ruumiillistuu oikeistopopulismissa ilmenevä antifeminismi 

konservatiivisiin arvoihin kytkettynä. Tämä ilmenee naisten kontrolloimisena, 

tottelemattomuudesta rankaisemisena ja jopa yhteisön ulkopuolelle sulkemisena.5 

Populismin pyrkimys kyseenalaistaa aikaisemmat poliittiset rajanvedot sekä luoda 

uudenlaisia vastakkainasetteluja mahdollistuu nykyään ennen kaikkea sosiaalisen median 

poliittisessa keskustelussa, jossa sekä provokaatioiden esittäminen että provosoituminen 

tapahtuvat nopeasti ja tehokkaasti. Viime aikoina tällainen kehitys Suomessa on ollut 

näkyvissä esimerkiksi perussuomalaisten maahanmuuttovastaisissa viesteissä. Populismi 

yhteiskunnallisena ja poliittisena ilmiönä onkin keino, ei päämäärä, ja yhdessä maassa 

menestyessään se voimistaa myös muiden maiden populisteja. Vaikka eri maiden 

populistipuolueet eivät olekaan keskenään samanlaisia tai aina samanmielisiä, pyrkivät ne 

kuitenkin Euroopassa yhteiseen rintamaan. Populismi ei kuitenkaan ole paikallaan pysyvä 

ilmiö, vaan se esiintyy syklisesti aikaan, paikkaan sekä johonkin yhteiskunnassa vallitsevaan 

tilanteeseen sidottuna.6 

 

5 Palonen & Saresma 2019, 116, 118, 120–121. 
6 Palonen & Saresma 2019, 112–113, 115.  
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1.2 Kansallisvaltio ja kansakunta 

Globalisaatio on aiheuttanut yhä kasvavaa yhteiskunnallista moniäänisyyttä. Maahanmuuton 

myötä etninen ja kulttuurinen monimuotoisuus on lisääntynyt ja haastanut vanhan 

kansallisvaltioajattelun. Perinteisen mallin mukaan yhteiskunta on yhtä kuin kansakunta, joka 

muodostaa kansallisvaltion. Pohjimmiltaan valtio, yhteisö ja yhteiskunta merkitsevät näin 

ajatellen samaa asiaa, vaikkakin tarkemmat painotukset vaihtelevat maittain riippuen muun 

muassa erilaisista poliittisista painotuksista sekä maan historiasta. Yksi tämän päivän 

keskeisistä kysymyksistä onkin, millä tavoin maahan muuttavat, kulttuuritaustaltaan, 

kieleltään ja uskonnoltaan erilaiset ihmiset vaikuttavat vallalla olevaan 

yhteiskuntajärjestykseen ja yhteiskunnalliseen ajatteluun.7 

Nykyisenkin monikulttuurisuudesta käytävän keskustelun taustalla on nationalistinen 

maailmankuva, joka alkoi syntyä yhteiskunnallisen kehityksen tuoman kulttuurisen 

yhdenmukaisuuden vaatimuksen myötä. Nationalistinen ajattelu hahmotti ihmiset eri 

kansoiksi, jotka puolustavat omia, maantieteellisesti eri puolilla maapalloa sijaitsevia 

valtioitaan. Kansakunta (natio) on esiintynyt historiassa erilaisin kansallisin määritelmin 

painotettuna. Giambattista Vicon (1668–1744) käytti ensimmäisen kerran termiä natio 

nykyisenlaisessa merkityksessä. Sen mukaan jokaisella yhteiskunnalla on oma erityinen 

kulttuurinsa, jota se ilmentää omalla persoonallisella tavallaan.8 

Suvereenit kansallisvaltiot alkoivat syntyä vähitellen sille perustalle, jonka 1800-luvun 

vallankumoukset sekä tiedollinen ja taloudellinen kehitys olivat luoneet.9 Käsitys 

kansallisvaltioista sellaisina kuin ne nykyäänkin koetaan, kehittyi 1800-luvun kuluessa. 

Kansallisvaltioissa kansan rooli alkoi vähitellen tarkentua ja syventyä, kun kansallisvaltio 

ruvettiin näkemään tavoiteltavana päämääränä, johon historiassa etenevä kehitys oli johtanut. 

Valtion muodostamiseen tarvittiin kykyä, joka tuli vakuuttavasti todistetuksi esimerkiksi 

sotaisten valloitusten historialla sekä kansan sivistystason takeena olevalla kulttuurilla. Kansa 

sai näin omaa ainutlaatuisuuttaan korostavan kansanluonteensa, joka ilmeni monimuotoisena 

erityisesti juuri kaikilla taiteen aloilla syntyneissä kulttuurisissa tuotteissa. Keskeiselle sijalle 

nousi sekä aineeton että aineellinen kansallinen perintö, joiden vaaliminen ja säilyttäminen 

olivat tärkeitä ja tavoiteltavia tehtäviä.10 

 

7 Saukkonen 2013, 11–13.   
8 Saukkonen 2013, 78–79.  
9 Korpela 2016, 318. 
10 Valkeapää 2002, 270–271. 



4 

 

Käsitettä kansakunta voidaan tarkastella eri tavoin. Esimerkiksi nationalismin tutkija 

Benedict Andersonin näkemyksen mukaan kansakunnat ovat kuviteltuja yhteisöjä, jotka 

rakennettiin tietoisesti kansallisvaltioita varten. Andersonin ”kuvitellut yhteisöt” ei 

kuitenkaan tarkoita sitä, että ne eläisivät pelkässä mielikuvituksessa tai että ne käsitettäisiin 

jollain tavoin vähempiarvoisiksi ja näin ollen häviäisivät vertailussa niin sanotuille aidoille 

yhteisöille. Kaikki yhteisöt, joissa ihmisten on mahdotonta tuntea kaikkia yhteisön jäseniä 

henkilökohtaisesti, muodostavat Andersonin tarkoittaman kuvitellun yhteisön,11 joka on 

sosiaalisesti aivan yhtä luonnollinen kuin mikä tahansa yhteisö.12 

Kulttuurintutkija ja aktivisti Stuart Hall (1932–2014) käsittelee puolestaan kansallisia 

kulttuureita kuviteltuina yhteisöinä. Syntyminen johonkin kansalliseen kulttuuriin ei tuota 

kulttuurin identiteettiä geeniperintönä. Hallin mukaan kansalliset identiteetit syntyvät ja 

muotoutuvat sen mukaan, millaisia merkityksiä kansakunta, ei vain poliittisena vaan myös 

kansallisen kulttuurinsa yksikkönä tuottaa. Kansallisen kulttuurin merkitykset, joihin helposti 

– ja asiaa ehkä sen kummemmin ajattelematta - identifioidumme, sisältyvät kansakunnasta 

kertoviin tarinoihin ja palautuvat kansakunnan syntyhistoriaan sekä näistä konstruoituihin 

erilaisiin kuviin.13 

Mutta millä tavoin moderni kansakunta voitaisiin kuvitella?  Minkälaisia ovat juuri ne 

käsitykset kansakunnasta, joihin voimme identifioitua ja tuntea yhteenkuuluvuutta? Hallin 

mukaan ”kansakunnan kansallisen kulttuurin kertomuksen kertomiseen” tarvitaan 

kansallisessa historiassa ja kulttuurissa eri tavoin ilmenevä kansakunnan kertomus, 

kansallisen identiteetin alkuperä ja sen muuttumattomuus halki kaikkien aikojen, kauas 

muinaisuuteen ulottuva kansakunnan perustamismyytti sekä kansalliseen identiteettiin liittyvä 

puhtaan ja alkuperäisen kansan idea.14 

1.3 Nationalismi 

Nationalismi on toiminut kansallisvaltioiden synnyn edellytyksenä ja yhteisenä aatteena se 

voi parhaimmillaan yhdistää muuten hyvinkin erilaisia ihmisryhmiä. Negatiivista 

nationalismia puolestaan edustaa näkemys, joka hyväksyy vain tietynlaiset ihmisryhmät ja 

sulkee muut ulkopuolelle. Äärikansallisuusmielisyys eli nativismi puolestaan nostaa oman 

 

11 Andersonin kuvitellun yhteisön käsitettä käytetään muun muassa yhteiskuntatieteellisessä kontekstissa 

yritettäessä tavoittaa erilaisia yhteisöllisyyden piirteitä. Esimerkiksi mediaa, joka ylläpitää ja rakentaa 

yhteisöllisyyttä, voidaan pitää keinona tarjota kuvitetulle yhteisöllisyydelle erilaisia teemoja, joiden ympärille 

yhteisöt voivat ryhmittyä. Ks. Seppänen & Väliverronen 2017, 114–115. Kirja: Mediayhteiskunta. 
12 Nurmiainen 2020, 11. Kirja: kuvitellut yhteisöt. 
13 Hall 2019, 73, 75. 



5 

 

kansan syntyperäiset kansalaiset keskiöön ja suhtautuu vihamielisesti muualta tulleisiin 

ihmisiin sekä heidän edustamiinsa kulttuureihin, joiden koetaan uhkaavan omaa kansakuntaa 

ja kansallista identiteettiä. Tämän päivän populistiset liikkeet sisältävät useimmiten tällaista 

äärikansallisuusmielisyyttä.15  

Valistuksen ja vallankumouksellisten aatteiden, kuten radikaalina pidetyn nationalismin, 

vastapainoksi syntyi1700-luvun lopussa perinteisiä arvoja säilyttämään ja vanhaa 

valtajärjestelmää puolustamaan konservatismi. Nationalismia tarvittiin kuitenkin sen 

radikaalista leimasta huolimatta kansallisvaltioiden rakennusaineeksi.16 Tämän päivän 

kontekstissa nationalistinen ajattelu sen sijaan kytkeytyy useimmiten konservatiivisia arvoja 

ajavaan oikeistopopulismiin, joka onkin saanut eniten kannatusta niin sanotun tavallisen 

kansan keskuudessa eli niiden parissa, jotka aikaisemmin kuuluivat enimmäkseen poliittiseen 

keskustaan tai vasemmistoon.17 

Sosiaalidemokraattiset puolueet ovatkin viime vuosina yhä enenevissä määrin 

menettäneet työväestön ääniä, joista merkittävä osa suunnataan nyt äärioikeistolle. Tämä on 

nähty esimerkiksi vuoden 2016 presidentinvaalin toisella kierroksella Itävallassa, jossa 

äärioikeiston ehdokas sai työväestön keskuudessa lähes yhdeksänkymmenen prosentin 

kannatuksen. Muuallakin Euroopassa ja Yhdysvalloissa suuntaus on ollut samankaltainen; 

konservatiivisia arvoja ajavat äärioikeistopuolueet ovat kiihtyvällä tempolla saaneet 

puolelleen väkeä, joka identifioi itsensä joko työväestöön tai tavalliseen kansaan. Aikaisempi 

yhteiskunnallinen ja ideologinen erottelu jakoi kansan karkeasti ottaen vasemmistotyöläisiin 

ja oikeistoporvareihin, kun taas nykyään äänestäjien poliittinen identiteetti määräytyy lähinnä 

sen mukaan, katsovatko he kuuluvansa globalisteihin vai nativisteihin eli kannattavatko he 

avointa vai suljettua yhteiskuntaa.18  

1.4 Radikaalin oikeiston nousu 

Oikeistopopulistit sekä oikeistoradikaalit ovat nousseet puolustamaan Euroopan 

sosiaalijärjestelmää ja elintasoa 1990-luvulta lähtien. Heidän kritiikkinsä kärki on ollut 

suuntautuneena uusliberalismiin, liberaaleihin arvoihin sekä kosmopoliittisuuteen. 

 

14 Hall 2019, 76–78.  
15 Herkman 2019, 31. 
16 Herkman 2019, 35. 
17 Jo Ranskan vallankumouksesta lähtien ideologinen jako oikeistoon ja vasemmistoon on ollut hyvin merkittävä 

tekijä määriteltäessä sekä kanainvälisten että valtioitten sisällä tapahtuvien poliittisten konfliktien suuntaviivoja. 

Kylmän sodan jälkeen kapitalismin ja kommunismin välinen vastakkainasettelu ideologisine taisteluineen on 

menettänyt merkityksensä ja väkivaltaiset kiistat sekä yhteenotot ovat jollain lailla sen sijaan saaneet 

etnisemmän luonteen. Ks. Brubaker 2013, 139. 
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Äärioikeiston huomion polttopisteessä on viime vuosina ollut globalisaation mukanaan 

tuomat muutokset ongelmineen, joista keskeisimmäksi on noussut maahanmuutto ja islamin 

vastaisuus. Maahanmuuttajissa katse kiinnitetään ennen muita pakolaisiin, joita pidetään 

myös turvallisuusriskinä.19 Huomionarvoista on, että maahanmuuttajista juuri pakolaiset ovat 

negatiivisimman huomion kohteena. Sen sijaan, mitä korkeammin koulutettu maahanmuuttaja 

on, sitä positiivisemmaksi muuttuu suhtautuminen häneen. Rikkaitten siirtymistä maasta 

toiseen pidetään täysin luonnollisena eikä sitä yleensä kyseenalaisteta millään tavalla.20  

Äärioikeisto on hyödyntänyt tehokkaasti omien tarkoitusperiensä tukemiseksi 

Euroopassa leviävää islamofobiaa, jota myös media on osaltaan lietsonut esimerkiksi 

käyttämällä ihmisten mieliin voimakkaasti vaikuttavia ilmaisuja, kuten ”pakolaisten tulva” ja 

”ihmisvyöry”. Tämän seurauksena EU-maissa äärioikeisto on vahvistunut ja rasismi 

yleistynyt. Synkimmissä kauhukuvissa Eurooppa muuttuu Eurabiaksi, ja länsimainen kulttuuri 

tekee itsemurhan. Eurooppa voidaan esimerkiksi uusfasistisen Nation und Europa -lehden 

mukaan pelastaa ainoastaan ”Euroopan rasistisella puolustamisella ja globaalilla apartheid-

politiikalla”.21 

1.5 Tutkimuksen taustaa, tutkimustehtävä, lähteet ja aikaisempi 

tutkimus  

Viime vuosina oikeistopopulismi on tullut yhä laajemmin esille raivaten itselleen näkyvyyttä 

ja tilaa useilla eri foorumeilla. Oikeistopopulistisilta kannanotoilta on miltei mahdotonta 

välttyä, koska perinteisen median lisäksi myös sähköinen media on tullut ihmisten käyttöön ja 

erilaiset uutiset, aatteet ja kannanotot saavuttavat koko ajan suurempia ihmisjoukkoja. Myös 

traditionaalisen lehdistön lisäksi on syntynyt valtavasti verkkojulkaisuja. Monet niistä 

edustavat populistisia vastamedioita, jotka toimivat täysin julkisen sanan neuvoston 

periaatteiden vastaisesti. Käyttäytyminen somessa on usein täysin hyvien tapojen vastaista ja 

erityisesti oikeistopopulismin kannattajat harrastavat aika ajoin täysin pidäkkeetöntä 

vihapuhetta esimerkiksi maahanmuuton tai konservatiivikristillisyyden määräämien 

perhearvojen ollessa kyseessä. Somessa ääneen pääsee rohkeasti kuka vain, koska useimmiten 

siellä esitetyt mielipiteet jäävät kasvottomiksi – paitsi julkisilla intellektuelleilla eli 

 

18 Krastev 2019, 26–27. 
19 Jokisalo 2019, 100.  
20 Enzensberger 2003, 35. 
21 Jokisalo 2019, 105. 
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akateemisilla populisteilla, jotka ovat löytäneet internetin suomat mahdollisuudet 

näkemystensä julkituomiseen eivätkä peittele kasvojaan. 

          Juuri tämän ajan hengessä ilmenee globalisaation ja parantuneiden viestintäyhteyksien 

seurauksena lisääntynyttä suvaitsemattomuutta, vihapuhetta, rasismia, vieraan pelkoa sekä 

jakoa meihin ja muihin. Konservatiivinen kristillisyys näyttää kulkevan käsi kädessä 

oikeistopopulismin kanssa ja on ollut Suomessakin viime aikoina näyttävästi huomion 

kohteena julistaessaan suppeita ja loukkaavia seksuaaliseettisiä sekä konservatiivisia 

perhearvoja alleviivaavia näkemyksiään etsien Raamatusta itselleen tukea. Omat häkellystä, 

ihmetystä ja ahdistustakin aiheuttavat tuntemukset johdattivat minut tämän tutkimuksen pariin 

kysymään: mistä tässä kaikessa on kysymys? Mitä kaikkea oikeistopopulismi pitää sisällään? 

Erityisesti se, miksi halutaan ”Suomi takaisin” – tai USA tai koko mennyt maailma –, 

kiinnostaa minua. Mikä saa ihmiset niin kovasti kaipaamaan mennyttä aikaa? Kysymyksiä on 

paljon, aihepiiri on valtava ja tutkielmani laajuus on rajoitettu.  

          Lähestyn tässä tutkielmassa aihetta selvittämällä ensin lähinnä Euroopassa toimivan, 

mutta Euroopasta jo sen ulkopuolellekin levinneen oikeistopopulistisen identitaarisen liikkeen 

sisältöä ja pääperiaatteita. Uskonnollista populismia tarkastelen José Pedro Zúqueten 

kaksiulotteisen analyysin, yhtäältä uskonnon politisoitumisen ja toisaalta politiikan 

pyhittämisen kautta. Tutkin, löytyykö identitaarisen liikkeen ideologiasta ja uskonnollisen 

populismin rakenteista yhteneväisiä piirteitä suomalaisessa kontekstissa tunnetun triangelin, 

koti, uskonto ja isänmaa kanssa. Pyrin myös tuomaan esille niitä elementtejä, joista uskon 

löytäväni vastauksia oikeistopopulistien maahanmuuttovastaisuuteen sekä menneen ajan 

kaipuuseen. Kysyn, mistä tekijöistä koostuu yhtäältä maahanmuuttoon kohdistunut voimakas 

vastustus ja toisaalta toiveet menneisyyteen paluusta. Toinen kysymykseni on, miten 

identitaarisen liikkeen oikeistopopulistinen ideologia, uskonnollinen populismi ja suomalaisen 

kansakunnan kertomus peilautuvat Juha Ahvion konservatiivikristillisiin blogikirjoituksiin 

verkkojulkaisussa Oikea media. 

          Päälähteeni ovat José Pedro Zúqueten kirja The Identitarians. The Movement against 

Globalism and Islam in Europe sekä hänen artikkelinsa Populism and Religion. José Pedro 

Zúquete toimii yhteiskuntatieteiden tutkijana Lissabonin yliopistossa. Hän on tehnyt erittäin 

merkittävää työtä sekä identitaarisen liikkeen että uskonnollisen populismin tutkimuksessa. 

Tutkimukseni kannalta tärkeä sekundäärilähde on jamaikalaissyntyisen kulttuurintutkija ja 

aktivisti Stuart Hallin kirja Mitä on tekeillä? Esseitä vallasta, uusliberalismista ja 

monikulttuurisuudesta.   



8 

 

Aihepiiriin liittyvää kirjallisuutta ja tutkimusta on runsaasti. Mainittakoon Abts, Koen 

& Rummers, Stefan (2007) Populism versus Democracy. Political Studies, Aslanidis, Paris 

(2016) Is populism an ideology? A refutation and a new perspective. Political Studies 64, 

Bartlett, Jamie & Birdwell, Jonathan & Littler, Mark (2011) The new face of digital populism. 

Lontoo: Demos, Beck, Ulrich (1999) Mitä globalisaatio on? Suom. Tapani Hietaniemi. 

Tampere: Vastapaino, Canovan, Margaret (2005) The People. Campridge: Polity Press, 

Chadwick, Andrew (2013) The hybrid media system: Politics and power. Oxford University 

Pres, Held, David & McGrew, Anthony (2005) Globalisaatio: puolesta ja vastaan. Suom. 

Jyrki Vainonen. Tampere: Vastapaino, Herkman, Juha (2018) Old patterns on new clothes? 

Populism and political scandals in the Nordic countries. Acta Sociologica 61, Irigaray, Luce 

(1993) Je, tu, nous: Toward a Culture of Difference. New York: Routledge, Jackson, Robert 

H. (1999) Race, Caste and Status: Indians in Colonial Spanish America. Albuquerque: 

University of New Mexico Press, Koivulaakso, Dan & Andersson, Li & Brunila, Mikael 

(2012) Äärioikeisto Suomessa. Helsinki: Into, Nurmi, Lauri (2017) Perussuomalaisten 

hajoamisen historia. Helsinki: Into, Paastela, Jukka (1995) Valhe ja politiikka. Tutkimus 

hyveestä ja paheesta yhteiskunnallisessa kanssakäymisessä. Helsinki: Gaudeamus, Snyder, 

Jack (2000) From voting to violence: Democratization and Nationalist Conflict. New York: 

Norton Books ja Todd, Emmanuel (1994) Le destin des immigrés: Assimilation et segregation 

dans le démocraties occidentales. Paris. Seuil.  

Tutkielmani metodi on systemaattinen analyysi. Johdannon alussa avaan ja tarkennan 

käsitteitä, jotka liittyvät olennaisesti tutkimukseeni. Analysoin tutkimuksessani edelleen 

lähdeteksteistä nousevia argumentteja sekä niiden suhdetta muuhun tutkimukseeni 

valikoituneeseen aineistoon.  

1.6 Tutkielman rakenne 

Johdannon alussa esittelen lyhyesti tutkimukseeni liittyvien keskeisten käsitteiden 

historiallista taustaa ja minkälaisia merkityksiä ne ovat aikojen kuluessa saaneet. 

Tutkimukseni kannalta tämä on tärkeää, koska Suomessa vallitseva tämänhetkinen poliittinen 

sekä sosiaaliseettinen tilanne, josta tutkimuskysymykseni kumpuavat, ei luonnollisestikaan 

ole syntynyt tyhjiössä, vaan on vaatinut pitkän ajan kehittyäkseen juuri sellaiseksi, miltä se 

tällä hetkellä näyttää. Poliittisen historian sekä tarkemmat huomiot puoluepolittikasta jäävät 

tutkimukseni ulkopuolelle. Konservatiivikristillisyyden rajaan tässä tutkielmassa 

tarkoittamaan sellaista kristillistä suuntausta, jossa konservatiiviseen uskonnolliseen 
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vakaumukseen on sekoittunut nationalismin aatteilla ryyditettyä populistista retoriikkaa. 

Sivuutan, yhtä alaviitteessä olevaa mainintaa lukuun ottamatta, uskonnollisella rintamalla 

Suomessa viime aikoina palstatilaa saaneet kuohunnat.   

Johdannon jälkeisessä luvussa (luku 2) tutkin Zúqueten kirjan The Identitarians 

aineistoa ja kartoitan identitaarisen liikkeen pääperiaatteita. Tämän liikkeen ideologiaan 

perehtyminen on oleellista etsiessämme vastausta siihen, mistä nykyinen suomalainen 

oikeistopopulismi on saanut vaikutteita. Seuraavassa luvussa (luku 3) selvitän identitaarisen 

liikkeen suhdetta islamiin. Luvussa 4 tarkastelen Zúqueten artikkelissaan esittelemiä 

uskonnon ja politiikan ilmentymiä populistisessa kontekstissa. Luvussa 5 paneudun lähemmin 

Zúqueten tutkimusten tiimoilta nousseitten ajatusten myötä etsimään ja tutkimaan niitä 

elementtejä, joiden avulla yritän löytää tarttumapintaa oikeistopopulistiseen ajatteluun sekä 

vastauksen kysymykseen, miksi kaipuu menneeseen aikaan on niin voimakas. Tutkin edelleen 

suomalaisen kansakunnan kansallisen kulttuurin kertomusta Stuart Hallin innoittamana ja 

kartoitan siitä myös nykyiseen oikeistopopulismiin kuuluvia piirteitä. Lopuksi luon 

katsauksen (luku 6) Oikea mediassa ilmestyneisiin Juha Ahvion blogikirjoituksiin ja etsin 

niistä yhteisiä nimittäjiä suhteessa Zúqueten kirjoituksiin ja suomalaiseen kansallisen 

kulttuurin kertomukseen.   
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2. Identitaarinen liike 

2.1 Kansat ja etnosentrismi 

Identitaarinen liike, joka syntyi 2000-luvun alussa kansallismielisenä nuorisoliikkeenä, ei 

syntynyt tyhjiöön, vaan sen pohjana on ranskalaisen filosofin Alain de Benoistin vuonna 1968 

perustama poliittinen koulukunta Nouvelle droit (Uusi oikeisto), josta käytän tästä eteenpäin 

sen lyhennettä ND. Identitaarinen liike on saanut paljon vaikutteita ND:ltä, mutta ei jaa 

kaikkia näkemyksiä sen kanssa22 ND syntyi uudistamaan äärioikeistolaista ideologiaa. Kun 

ihmisten välisiä eroja perusteltiin aikaisemmin biologisilla seikoilla kuten ihonvärillä, alkoi 

ND selittää ihmisten väliset erot kulttuurisilla syillä. Tähän näkemykseen kuului 

monikulttuurisuuden sekä kansanryhmien sekoittumisen jyrkkä tuomitseminen.  Biologinen 

rasismi sai rinnalleen kulttuurisen rasismin. Biologisesta rasismista ei tällä hetkellä puhuta 

niin paljon kuin aikaisemmin, koska Euroopassa, varsinkin Ranskassa ja Italiassa, äärioikeisto 

ja radikaali oikeisto vastustavat nyt ennen kaikkea islamia. Poliittisesta näkökulmasta katsoen 

Islamin vastustamisen katsotaan saavan liikkeelle potentiaalisia äänestäjiä laajemmin, koska 

etnisen stigman lisäksi islam yhdistyy kulttuuriseen ulottuvuuteen. Islamin viholliseksi 

kokeminen ja maahanmuuton vastustaminen ovatkin ne tekijät, jotka lisäävät äärioikeiston ja 

radikaalioikeiston menestymistä vaaleissa.23     

Eri maissa toimivat identitaariryhmät eivät kiinnityt sen kummemmin poliittiseen 

oikeistoon kuin vasemmistoonkaan, mutta ideologisiksi vastustajikseen he nimittävät 

vasemmistolaiset tai liberaalit vallanpitäjät. Kaikkia identitaareja yhdistää näkemys 

eurooppalaisen identiteetin rapistumisesta ja eurooppalaisten juurien sekä kulttuurien 

katoamisesta maahanmuuton seurauksena. Pahimpana pelkona on väestönvaihdon 

lopputuloksena koittava Euroopan islamisaatio. Identitaarien suurimmat ja aktiivisimmat 

ryhmät toimivat Ranskassa ja Italiassa, mutta heidän toimintansa on levinnyt vähitellen 

muihinkin Euroopan maihin. Vanhan kaartin toimintaa leimanneiden kirjallisten 

julkaisutilaisuuksien ja konferenssien lisäksi nuoret aktivistit ovat ottaneet identitaarisen 

taistelun käyttöön uusia keinoja kuten internetin välityksellä tapahtuvan mediavaikuttamisen 

ja katuprotestit.  Identitaarit haluavat puolustaa syntyperäisiä eurooppalaisia, tavallista kansaa, 

 

22 Zúquete 2018, 12. 
23 Tervonen 2018. 
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jonka vallassa oleva eliitti on jättänyt oman onnensa nojaan. Kansalta on viety 

itsemääräämisoikeus. Koko demokratia on ollut silkkaa bluffia.24  

2.2 Isien maat globaalituulen tuiverruksessa 

Globalisaatio aiheuttaa alati kasvavaa ihmisten, etnisyyksien ja kulttuurien sekoittamista ja 

samankaltaistamista. Jose Pedro Zúquete kirjoittaa identitaarien ajattelun pohjautuvan ND:n 

näkemykseen, jonka mukaan globalisaatio on alkanut muotoutua jo juutalaiskristillisyyden 

myötä levinneistä egalitarismista ja universalismista. Juutalaiskristillisyyden luomattomalla 

Jumalalla on ehdoton hallitusvalta luotuihin ihmisiin, jotka ovat perusolemukseltaan 

yhdenvertaisia Jumalan edessä. ND:n johtava jäsen, ranskalainen kirjailija ja toimittaja 

Guillaume Faye esittää, että länsimaistaminen/amerikkalaistaminen on yhtenäistävän 

universalismin moderni ilmentymä, jossa absoluuttinen johtoasema on Jumalan sijasta annettu 

samuutta tuottavalle egalitaristiselle individualismille ja markkinayhteiskunnalle, joiden 

vaikutuksesta ihmiset ovat vaarassa unohtaa oman alkuperänsä. Länsimaistamisen vetojuhtina 

toimivat individualismi ja ihmisoikeuksiin vetoaminen, joiden avulla prosessia viedään 

eteenpäin. Sekä ND että identitaarit pelkäävät totalitäärisen länsimaistamisen tallaavan 

jalkoihinsa eurooppalaisen elämän realiteetit niin, että elämän monimuotoisuus unohtuu. Jos 

ihmiselämän kontekstisidonnaisuus jää huomiotta, niin ihminen joutuu luonnottomaan tilaan, 

joka toimii oivana kasvualustana kaikenlaisille sosiaalisille sekä kulttuurisille patologioille. 

Euroopan tilasta huolestuneet identitaarit nojautuvat antiuniversaaliseen ajatusmalliin, jonka 

keskiössä on kulttuurien erityispiirteiden painottaminen etnokulttuurisin alleviivauksin. 

Zúqueten mukaan taistelu eurooppalaisten kulttuurien puolustamiseksi on yhteinen kaikille 

identitaareille, vaikka eri maissa toimivat ryhmät voivat muuten poiketa toisistaan sekä 

ideologioiltaan että toimintatavoiltaan. Mielessä tulee kuitenkin pitää, että identitaarit ovat 

oman aikansa ja sen vaikeuksien peili, eivätkä toimi eristyksissä yhteiskunnasta, Zúquete 

painottaa.25  

Ranskassa identitaarit kapinoivat nimenomaan syntyperäisen eurooppalaisuuden 

puolesta, mutta sanaa nationalismi tahdotaan tietoisesti välttää, koska sen kaiku on 1900-

luvun poliittisen historian tapahtumien johdosta edelleen sangen ikävä. Ranskalaisen Lambda-

liikkeen jäsenet kutsuvatkin itseään mieluummin patriooteiksi kuin nationalisteiksi, mutta 

hyväksyvät nationalismikäsitteen käytön kansallisvaltion yhteydessä, koska kansallisvaltiota 

 

24 Zúquete 2018, 2–4, 126–127. 
25 Zúquete 2018, 4, 105–107. 
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korostetaan ennen kaikkea jokaisen kansakunnan fyysisenä ja etnisenä synnyinmaana. Italian 

identitaarien Casa Pound- järjestö pitää nationalismia sen sijaan jopa inspiraation lähteenä, 

koska se sisältää nostalgisia muistumia italialaisesta ensimmäisen maailmansodan jälkeen 

syntyneestä fasismista. Casa Pound keskittyy ensisijaisesti turvaamaan Italian valtion 

suvereniteettia ja itsenäisyyttä, mutta pääperiaatteet ovat samanlaiset kuin muillakin 

eurooppalaisilla identitaareilla: kaikki vastustavat oletettua ”totalitääristä maailmanlaajuista 

systeemiä” ja jakavat saman antiuniversalistisen narratiivin. Identitaarien mukaan 

eurooppalaiset muodostavat etnisesti yhden kansakunnan, jota täytyy puolustaa kaikkialla 

Euroopassa. Jo ND:ssa vallalla olleen käsityksen mukaan Euroopan identiteetti palautuu 

kaikki eurooppalaiset kansat yhdistäviin myyttisiin indoeurooppalaisiin juuriin. Muinaisten 

indoeurooppalaisten klaanien on katsottu etnisesti kuuluvan pohjoiseen tyyppiin, joten heidät 

on luokiteltu valkoiseen rotuun kuuluviksi.26  

2.3 Idoleita ja ihanteita  

Identitaarien suurena innoittajana on toiminut saksalainen filosofi Johann Herder (1744–

1803), jonka ajatusmallissa jokainen kansakunta esivanhempineen ja sukujuurineen ilmentää 

luonnostaan keskinäisiä erojaan ja tuo esille oman kansakuntansa persoonallisia piirteitä. 

Kansojen omaperäisyys on Herderin mukaan kuitenkin vioittunut kulttuurien sekoittumisen 

vuoksi. Siksi tämänkin päivän haasteisiin voidaan saada vastauksia vasta silloin, kun 

pureudutaan etsimään kansakuntien todellista alkuperää. Herderin etnosentrisen ajatusmallin 

mukaisesti, joka on etenkin ranskalaisten identitaarien globalisaation vastustamisen ytimessä. 

Myös ranskalainen kirjailija ja ranskalaiseen fasistiseen puolueeseen sodan aikana kuulunut 

Saint-Loup, oikealta nimeltään Marc Augier, korostaa kaikissa kirjoituksissaan, että 

ainoastaan isien taistelukentille virranneella verellä kyllästetty kotimaa on kyllin voimakas 

säilyttääkseen identiteettinsä. Normandialainen toimittaja ja esseisti Jean Mabire, jota 

eurooppalaiset identitaarit pitävät eräänlaisena henkisenä isänään, painottaa niin ikään eri 

kulttuurien juurien ulottuvan aina muinaisuuteen asti. Kansakunta on etninen yhteisö, joka 

koostuu siihen syntyperänsä oikeutuksella kuuluvista ihmisistä sekä heidän kansankielisestä 

kulttuuristaan. Kaikkien eurooppalaisten tulisi olla tietoisia ikivanhoista, mutta 

elinvoimaisista lähteistä, joista koko heidän kulttuurinsa ja kielensä pulppuavat.27    

 

26 Zúquete 2018, 17, 107–109. 
27 Zúquete 2018, 109–112. 
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Verellä kastellun maaperän päällä elävät ja sinne syntymäoikeutensa perusteella 

kuuluvat ihmiset muodostavat yhdessä todellisen kotimaan, vahvistaa myös Terre et Peuple-

nimisen identitaariliikkeen vuonna 1994 perustanut, keskiajan historian ja kulttuurin tutkija 

Pierre Vial. Näiden kotimaiden puolustajien ja vihollisten välinen kuilu on juuri se tekijä, joka 

on johtanut tämän päivän maailman kahtiajakoon. Terre et Peuple-liikkeen kanssa samaa 

nimeä kantavan julkaisun toimittaja Alain Cagnat esittää puolestaan, että eron tekeminen 

globaalia ajattelua edustavan Euroopan Unionin ja omia asioitaan ajavien kansallisvaltioiden 

välille ei kuitenkaan riitä, vaan näkökulmaa tulisi laajentaa niin, että eurooppalaiset 

tiedostaisivat kuuluvansa yhteisen indoeurooppalaisen alkuperän piiriin ja muodostavansa 

täten yhden suuren yhteisön. Kaikkien identitaarien tähtäimessä onkin tämän päivän 

ideologisista vihollisvoimista vapautettu Eurooppa, jossa eurooppalaiset voivat olla jälleen 

herroja omissa taloissaan ja vastata itse omista kohtaloistaan. Syyskuun yhdentenätoista 

päivänä vuonna 2001 tehtyjen terrori-iskujen jälkeen Vial painotti identitaarien sanoutuvan 

irti sekä jihadistien toimista että amerikkalaisten ”Mc Donald’s- maailmasta”. Hänen 

mukaansa eurooppalaiset haluavat näiden sijasta valita oman, kolmannen tien, jonka päässä 

siintelee Euroopan vapaus.28 

Identitaarisen liikkeen johtohahmoista puhuttaessa omassa luokassaan on ranskalainen 

sotahistorioitsija ja äärioikeistolainen aktivisti Dominique Venner. Hän perusti vuonna 1963 

Alain de Benoistin kanssa Europe-Action nimisen liikkeen, joka edusti ajatusta valkoisen 

miehen ylemmyydestä sekä hänen velvollisuudestaan sivistää muita kansoja. Liikkeen 

katsottiin pyrkivän transnationalismiin, jonka myötä saataisiin koko läntinen maailma 

puolustamaan valkoista rotua eli laajaa ”valkoista kansakuntaa”.  Myös Yhdysvaltojen ja 

Etelä-Afrikan tuli liittyä puolustustaisteluun siellä ilmenneiden mustan ja valkoisen väestön 

keskinäisten yhteenottojen takia.29 

Vennerin ajattelussa nousi keskeiselle sijalle traditio, joka ei sitoudu vain menneeseen 

aikaan, vaan on kuin perintönä saatu kaikki ajat läpäisevä sisäinen kompassi, joka ilmaisee 

myös kaukaa indoeurooppalaisista juurista lähtöisin olevan henkisen perinnön. Uusien 

haasteiden edessä Eurooppa on kadottanut itsensä eivätkä eurooppalaiset enää muista, keitä he 

ovat. Sen takia heidän ainoa vaihtoehtonsa on löytää tradition viitoittamana alkuperäiset 

juurensa. Maailmansodat sekä niiden välisen ajan tapahtumat suistivat Vennerin mukaan 

Euroopan syyllisyyden aiheuttamaan katumuksenkulttuuriin ja muiden rotujen suosimiseen 

 

28 Zúquete 2018, 112. 
29 Zúquete 2018, 20.  



14 

 

niin, että se unohti oman etnosentrisen ajattelunsa. Venner uskoi kuitenkin esi-isien 

edustamien arvojen kuten kunnian, sankaruuden ja uhrautuvuuden uudelleen elpymiseen, 

mutta itse hän päätyi tekemään itsemurhan Notre Damen katedraalissa toukokuussa vuonna 

2013 vastalauseena muslimien maahanmuutolle sekä sukupuolineutraalin avioliiton 

sallimiselle. Jälkeen päin julkistettiin tieto 78-vuotiaan Vennerin terminaalivaiheeseen 

edenneestä sairaudesta, jonka arveltiin olleen itsemurhan todellinen syy. Tämä tieto ei 

kuitenkaan estänyt Venneriin ja hänen tekoonsa kohdistunutta ihailua.30   

 

2.4 Omat ennen muita 

Identitaarien mukaan ihmisten elämää kaikkineen määrää kaupallisuus sekä sitä ylläpitävät 

arvot. Toimintakyvyttömiksi tehdyt länsimaalaiset ihmiset elävät oikeasta elämästä 

vieraantuneina. Kaikki hallitukset ovat poliittisesta statuksestaan riippumatta, sidoksissa 

globaaliin talouteen, jonka tärkein tehtävä on tavoitella maksimaalista tuottoa. identitaarit 

ovat kiinnittäneet aktiivisesti huomiota ylikansalliseen kapitalismiin, jonka mukaan yritysten 

ulkoistamisen päätarkoitus on etsiä halpatyövoimaa tuotannosta saatavan voiton 

maksimoimiseksi. Esimerkiksi Pariisissa Identitaarit ovat syyttäneet eri yhtiöitä modernin 

orjuuden ylläpitämisestä, koska niiden tuotanto on siirretty nimenomaan niille alueille, joissa 

halpatyövoima on parhaiten saatavilla. Nuoret identitaarit ovat ryhtyneet tekemään myös 

vapaaehtoistyötä paikallisella tasolla mottonaan ”Omat ennen muita”. Työpaikat ja 

sosiaalinen apu tulee antaa ”alkuperäisille ja täysverisille” ranskalaisille eikä 

maahanmuuttajille. Identitaarien taistelu onkin kohdistettu koko kapitalistista sivilisaatiota 

vastaan, jossa kaikkea hallitsee talouteen ja taloudelliseen etuun liittyvä ajattelu. Kaikkien 

identitaarien yhteinen ja ensisijainen tehtävä on hallitsevan eliitin hylkäämäksi joutuneen ja 

ilman todellista äänivaltaa olevan tavallisen kansan puolustaminen. Faye sanoo hallitsevan 

eliitin eli ”pseudohumaanin” poliittisen keskiluokan olevan täydellisen antidemokraattinen ja 

antipopulistinen. Identitaarien piireissä sanalla populismi onkin myönteinen kaiku, koska 

populismi ymmärretään vastakohdaksi valtavirran politiikalle.31  

Poliittisten puolueiden kentällä identitaarit yleisesti ottaen kannattavat 

oikeistopopulistisia puolueita, vaikka he ajoittain myös kritisoivat niitä haluttomuudesta 

nousta voimallisempaan metapoliittiseen sotaan globalisaatiota ja siinä kukoistavaa 

 

30 Zúquete 2018, 1, 21–22.  
31 Zúquete 2018, 114–115, 122–123, 126–127. 
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liberalismia vastaan. Arvostelun kohteeksi on joutunut myös oikeistopopulististen puolueiden 

rajoittunut näkemys siitä, minkälaisiin päämääriin pitkän tähtäimen suunnitelmilla pyritään. 

Itävallan identitaarisen liikkeen perustaja, äärioikeistolainen aktivisti Alexander Markovics 

toteaa, että voidakseen tarjota nykyiselle liberaalille yhteiskunnalle vaihtoehtoja, tulisi 

eurooppalaisen oikeiston paneutua syventämään ja kehittämään erilaisia teorioita, ettei itse 

luisuisi liberaalikapitalistisen systeemin syövereihin. Markovicsin kaltaiset kriitikot 

uskovatkin, että jollei oikeistopopulismi löydä uusia keinoja Euroopan ongelmien 

ratkaisemiseksi, jää aate lopulta pelkäksi illuusioksi.32   

 

2.5 Tehkää vauvoja!  

Italian Casa Poundin johtaviin ajattelijoihin kuuluva filosofian maisteri ja journalisti Adriano 

Scianca kuvailee kapitalistisessa maailmassa vaeltavavia, ilman alkuperää ja päämäärää 

olevia ihmisiä juurettomiksi nomadeiksi. Kapitalistinen systeemi hälventää kaiken 

homogenisoimisen myötä kaikki rajat, olivatpa ne sitten valtioiden välisiä tai biologisia. Tästä 

on ollut seurauksena myös tämän päivän gender-ideologia, joka selittää sukupuolen olevan 

rakenteeltaan myös kulttuurinen ja sosiaalinen eikä ainoastaan biologinen. Tällä erot 

samuuteen sulattavalla tiellä tuhotaan Sciancan mukaan ihmisen olemista määrittävät 

luonnolliset tekijät. Sukupuolen määrittäminen joustavaksi mahdollistaa esimerkiksi 

transsukupuolisuuden hyväksymisen. Ihmisistä onkin muodostunut rajojen poistamisen myötä 

hämäräperäinen sekä korvattavissa oleva tahdoton joukko, jonka ytimestä ei löydy 

minkäänlaisia perustuksia, ei edes biologisia.33   

Demografisen kehityksen nykyiset haasteet lisäävät Identitaarien pelkoa rajojen 

häviämisestä, ja koko Euroopan hiipumisesta maailmankartalta. Ikääntyvän Euroopan matala 

syntyvyys ja varsinkin ”massiivinen vuosikymmeniä kestänyt ei-eurooppalaisten väentulva” 

ovat identitaarien suuri huolenaihe, koska heidän narratiivissaan kansakunta muodostuu 

ainoastaan yhteisen biokulttuurisen kohtalon jakavista ihmisistä. Identitaarit katsovat 

demografisten muutosten johtavan joko sivilisaation hengissä säilymiseen tai sen täydelliseen 

tuhoutumiseen. Valtiotieteilijä, kirjailija ja ND:n riveistä valittu entinen EU-parlamentaarikko 

Aymeric Chauprade on huomauttanut, että Euroopan demografian katastrofaalinen 

romahtaminen selittyy sillä, että eurooppalaiset eivät pyri vallankahvaan yhtä hanakasti kuin 

 

32 Zúquete 2018, 127–128. 
33 Zúquete 2018, 117. 
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aiemmin. Euroopan omaatuntoa painava syyllisyys länsimaisen historian tapahtumista on 

johtanut ”kuoleman kulttuuriin”, jossa rehottavat niin nuorison nihilismi, huumeet, abortit ja 

seksuaaliset poikkeavuudet kuin kaikkien tärkeimpien arvojen feminisaatiokin. Nämä kaikki 

yhdessä tulevat johtamaan koko Euroopan sivilisaation näivettymiseen, ellei vallitsevalle 

tilanteelle kiireesti tehdä jotain. Muutos eurooppalaisten eduksi voidaan identitaarien mukaan 

toteuttaa muuttamalla väestörakennetta. Ettei Euroopan tulevaisuus olisi Eurooppaa 

”kolonisoivien vähemmistöjen” tai ”sekopäisten poliittisten vastustajien” käsissä, kutsuu 

kustantaja, kirjailija sekä alt-right-liikettä edustava ruotsalainen Daniel Friberg kaikkia 

vallankumouksellisia identitaareja lapsentekotalkoisiin. Hän kehottaa avioitumaan 

mahdollisimman nuorena ja hankkimaan vähintään neljä lasta, mielellään toki enemmänkin. 

Scianca on Fribergin kanssa samoilla linjoilla ja julistaa kehdon olevan kaikista aseista 

voimakkain: ”Kätkyet ovat tyhjillään, sivilisaatio kuolee.”34  

Naiset, joihin vetoomus vuosikausia kestävästä synnytysurakasta varsinaisesti 

kohdistuu, ovat Euroopan identitaarisissa liikkeissä vähemmistönä, mutta he ovat kuitenkin 

näyttävästi esillä esimerkiksi katumielenosoituksissa ja propagandan levittämisessä. Zúqueten 

mukaan naisten näkyvyys julkisuudessa on selvästikin laskelmoitua. Feminiininen pilkahdus 

identitaarisen liikkeen ilmeessä on sille eduksi esimerkiksi erottauduttaessa pelkästään 

miesten hallitsemista oikeistoradikaaleista liikkeistä.35 Naisten rooli on näkyvimmillään 

puhuttaessa eurooppalaisten naisten turvattomuudesta ja suojelun tarpeesta islamisaation 

kurkottaessa heitä ensimmäisiksi uhreikseen. Euroopassahan on, identitaarisin silmin 

katsottuna, aina muinaisista ajoista lähtien sekä kunnioitettu että suojeltu naisia toisin kuin 

seksismiä tihkuvassa ja naisia sortavassa islamissa.36  

Kölnissä uudenvuodenyönä vuonna 2016 tapahtuneen ulkomaalaistaustaisten, 

enimmäkseen pohjois- afrikkalaisten miesten naisiin kohdistetun joukkoahdistelun jälkeen 

nuoret identitaarinaiset osoittivat mieltään naistenoikeuksia käsittelevän ministeriön edustalla 

Pariisissa. Mielenosoituksella vastustettiin maahanmuuttajajoukkojen sekä 

raiskaajapakolaisten (rapefugees) eurooppalaisiin naisiin kohdistamia hyökkäyksiä. Nuorien 

naisaktivistien omia näkemyksiä naisena olosta ja naisen asemasta kuvannee 

joukkoahdistelun jälkimainingeissa esitetty vetoomus, jossa ilmaistaan eurooppalaisten 

naisten pelko joutua maahanmuuttajamiesten pahoinpitelemiksi ja raiskaamiksi. 

Vetoomuksessa nuoret naiset kieltävät tarvitsevansa naisten etua ajavaa ministeriötä, koska 

 

34 Zúquete 2018, 128–129. 
35 Zúquete 2018, 44–45. 
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heidän tarpeensa ja tavoitteensa ovat tyystin erilaiset kuin feministeillä. Naisten tasa-

arvopyrkimysten sijaan he painottavat oikeuttaan elää naiseuttaan oman traditionsa 

mukaisesti. Naiset täsmentävät vielä, että he delegoivat suojelutehtävän aviomiehilleen, 

veljilleen ja ystävilleen, jos Euroopan valtiot eivät kykene ”kunniansa ja poliittisen 

rohkeutensa” menettäneiden johtajiensa vuoksi suojelemaan heitä.37  

Huoli maahanmuutosta kasvoi edelleen vuosien 2015–2016 pakolaiskriisin johdosta. 

Ilmiö nähtiin vahvana todisteena Euroopan kolonisaatiosta. Pakolaiskriisi tarjosi identitaarien 

mukaan kuitenkin myös oivan tilaisuuden analysoida Euroopan reaktiota tilanteeseen. 

Myötätuntoisen suhtautumisen turvapaikanhakijoita kohtaan nähtiin ilmentävän puhdasta 

etnomasokismia, ihmisten mieliin propagandaa käyttäen istutettua syyllisyyttä historian 

tapahtumista. Sortajina itseään pitävien eurooppalaisten kollektiivista syyllisyydentuntoa Faye 

kutsuu ”kollektiiviseksi psykopatologiaksi” ja turvapaikan hakijoita hän pitää ihmisinä, joiden 

vain oletetaan olevan hädässä. Eurooppalaisten merivoimien ei tulisi auttaa veneillä saapuvia 

pakolaisia, vaan estää maihinnousu kokonaan, koska maihin pyrkijät ovat toteuttamassa 

invaasiota, eivät etsimässä suojelua. Terre et Peuple-julkaisun johdossa pitkäaikaisesti 

toiminut Eugène Krampon (oikealta nimeltään Éric Fornal) arvioi tilanteen vaativan pikaisia 

ja rajuja toimia tehostamaan puolustusta etnisen Euroopan hengissä säilymisen turvaamiseksi. 

Hän ehdottaa pakolaisten tulittamista, yrittivätpä he Euroopan kamaralle sitten mitä tahansa 

reittiä käyttäen, koska tästä nopeasti Afrikkaan ja muihin maihin kiirivä tieto riittäisi 

lopettamaan Eurooppaan lähdön suunnittelunkin pikaisesti. Scianca puolestaan ihmettelee, 

kuinka aiemmin omien yhteisöjensä hyvinvoinnista huolehtineet osoittavat nyt myötätuntoa ja 

solidaarisuutta täydellisille muukalaisille. Syyllisinä muuttuneeseen ilmapiiriin Scianca pitää 

lisääntynyttä ja vaikutusvaltaa saanutta kosmopolitismia, ihmisoikeuksien yhä laajempaa 

esille tuomista sekä ”eettistä emotionalismia”.38  

2.6 Uutta puhtia eurooppalaisten uskontoon 

Jos paniikkia aiheuttaa yhteenotto toisen, elinvoimaisen kulttuurin kanssa, on oman kulttuurin 

identiteetti jo näivettynyt, Alain de Benoist toteaa. Saksalainen journalisti ja 

äärioikeistoaktivisti Manuel Ochsenreiter on todennut, että oma uskonnollinen tai kulttuurinen 

 

36 Zúquete 2018, 185. 
37 Zúquete 2018, 185.  
38 Zúquete 2018, 131–133, 137. 



18 

 

identiteetti ei pelastu vastustamalla muita identiteettejä. Kristillinen identiteetti pysyy 

vakaampana, kun moskeijoihin kohdistettujen protestien sijasta käydään sunnuntaikirkossa.39  

 Vaikka identitaarit yleisesti ottaen pitävät juutalaiskristillisyyden universalismia ja 

egalitarismia kaiken länsimaisen pahan alkujuurena, niin monet arvostavat kuitenkin 

kristinuskon perintöä ja sen roolia Euroopan identiteetin muodostumisessa. Vennerin mukaan 

kristinusko on kuin pakanallisesta palvonnasta transponoitu sävellaji, joka kaukana 

raamatullisista juuristaan on vaikuttanut Euroopassa vuosisatoja erilaisina variaatioina. Monet 

identitaarit ihailevat erityisesti keskiajan kristillisyyttä. Faye ylistää sitä ylvääksi, ritarilliseksi, 

sakraaliksi ja esteettiseksi toisin kuin nykykristillisyyttä, jota hän pitää pyhyytensä 

menettäneenä, heikkona ja mitäänsanomattomana. Konsiliarismin jälkeisenä aikana kirkko on 

muuttunut vähitellen ekumeenisemmaksi ja suvaitsevammaksi, jonka johdosta toleranssi 

myös islamilaisia hyökkäyksiä vastaan on kasvanut. Nykyinen (katolinen) kirkko rohkaisee 

etnomasokismiin ja on miltei täydellisessä yhteisymmärryksessä poliittisesti korrektien 

mediavaikuttajien kanssa. Sen sijaan jonkinlaisen pyhyyden hengen pakanakristillisyyden 

perillisenä säilyttäneet traditionaaliset ortodoksiset ja katoliset kirkot ovat oivia liittolaisia 

Eurooppaa puolustettaessa.40  

Identitaarien julkisessa toiminnassa massiiviset katumielenosoitukset ovat saaneet 

paljon huomiota, mutta niiden vaikutus on jäänyt vähäiseksi. Yksi esimerkki 

joukkokokoontumisten tuloksettomuudesta on paljon huomiota saaneen La Manif Pour Tous-

liikkeen41 Ranskassa vuosina 2012–2014 järjestämät monet mielenilmaukset 

sukupuolineutraalia avioliittoa vastaan. Vaikka liike ei lukuisista yrityksistä ja toiveistaan 

huolimatta pystynyt kumoamaan sukupuolineutraalin avioliiton hyväksyvää lakia, niin monet 

identitaarit kokivat liikehdinnän merkkinä jonkunlaisesta hengellisestä ja kristillisestä 

elpymisestä. Ranskalainen esseisti Philippe Conrad näki tapahtumat traditionaaliseen 

katolisuuteen yhdistyvänä hengellisenä uudistumisena ja nimesi ilmiön identitaariseksi 

katolisuudeksi, joka ammentaa käyttövoimansa nousevan islamin vastustamisesta. Zúqueten 

mukaan juuri tässä muodossa ilmenevä katolisuus ei ole nuoremmille identitaareille vierasta, 

ja monille heistä se merkitsee sitoutumista itse uskoon eikä vain Euroopan identiteetissä 

yhtenä osana olevaan kristilliseen perintöön. Arnaud Delrieux, Génération Identitairen 

(ranskalaiseen Bloc Identitaireen kuuluva nuorten järjestö) presidentti pitää hengellisyyttä 

saumattomasti identitaarien taisteluun kuuluvana osana. Hän sanoo hengellisyyden kuuluvan 

 

39 Zúquete 2018, 219. 
40 Zúquete 2018, 219–220.  
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Eurooppaan itsestään selvästi, riippumatta siitä periytyykö se muinaisesta viisaudesta vai 

kristillisen perinnön kunnioittamisen ylittävästä kristinuskon syvällisemmästä sanomasta. 

Monien identitaarien mukaan kristillisyydestä luopuminen on mahdollistanut muslimien 

nykyisen valloituksen etenemisen Euroopassa. Uudelleen elvytetty kristillisyys olisi se 

nimenomainen tie, joka tarjoaisi Euroopalle ulospääsyn sitä uhkaavasta romahduksesta.42 

Paavi Franciscus saa kuitenkin identitaareilta tylyn tuomion maahanmuuttajiin ja 

pakolaisiin kohdistuvan suopean asenteensa tähden, koska sitä pidetään yllykkeenä 

maahanmuuttoon. Muuten kriittinen La manif Pour Tous-liikkeen perustaja Julien Langella 

osoittaa paavia kohtaan kuitenkin ymmärrystä sanomalla, että ”kirkko ei ole poliittinen 

puolue, vaan perhe”. Hän lisää kuuntelevansa paavin maahanmuuttopuheita sillä korvalla kuin 

puhujana olisi vain höpsähtänyt vanha setä. Faye sen sijaan lataa täydeltä laidalta sanojaan 

säästelemättä. Paavi ilmentää nöyrtymistä islamille kaikissa sanoissaan ja eleissään, 

esimerkiksi pesemällä ”laittomien maahanmuuttajien jalkoja televisiokameroiden edessä”. 

Paavin toimilla on vakavia kansainvälisiä seurauksia, koska hän esimerkillään pitää ovea auki 

”muslimien invaasiolle”. Paaville Eurooppa näyttä olevan ”ihmisoikeuksien koti, ei ihmisten 

ja sivilisaation”. Faye kysyy, onko paavi ”harhaisen naiivi utopisti vai välinpitämätön 

Euroopan identiteetin tuhoutumista kohtaan”. Scianca puolestaan toteaa, että paavin 

uskonnollisten näkemysten analysoinnin sijasta olisi tärkeämpää kysyä, onko paavi nykyään 

Euroopan ykkösvihollinen. Ranskalainen kirjailija, roomalaiskatolinen Jean Raspail esittää 

tiukasti, että kristillinen armeliaisuus täytyy työntää syrjään, kun kysymyksessä on ei-

eurooppalaisten maahan tulvehtiminen. Uskovaisten täytyy ”kovettaa sydämensä ja poistaa 

sieltä kaikkinainen myötätunto”, jos se suinkin vain on mahdollista.43 Tämä olisi todella 

tärkeää, sillä Eurooppaa on viemässä tuhoon sekä taloudellinen että kulttuurinen kuin myös 

uskonnollinenkin internationalismi, kiteyttää Scianca.44 

  

2.7 Väestönvaihto 

Ranskalaisen äärioikeistolaisen kirjailijan Renaud Camus´n teorian mukaan Euroopassa on 

meneillään väestönvaihto (Great Replacement), jonka johdosta Euroopassa 

lähivuosikymmeninä tapahtuvat demografiset muutokset tulevat olemaan musertavia. Jo nyt 

 

41 La Manif Pour Tous (Manifesti kaikille) -liikettä vastaa Suomessa Aito avioliitto ry. 
42 Zúquete 2018, 220, 222.  
43 Zúquete 2018, 225–226. 
44 Zúquete 2018, 130. 
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on nähtävissä sekä etnisen että kulttuurisen ilmeen muodonmuutos, joka on aiheutunut 

maahanmuuttoa seuranneesta ihmisten vaihtumisesta. Käynnistyneestä väestönvaihdosta 

kertoo myös ei-kansalaisten päivittäin tekemät rikokset. Niiden avulla havitellaan alueellista 

itsemääräämisoikeutta, jota laajentamalla voidaan lopulta ottaa haltuun kaikki 

alkuperäisväestön asuinalueet. Vuonna 2011 ideoitiin sarja konferensseja otsikolla 

”Väestönvaihto”, joiden myötä väestönvaihto-teoria alkoi levitä tehokkaasti valtavirran 

politiikan ulkopuolella. Camus´n ajatusrakennelma ei jäänytkään vain yhdeksi teoriaksi 

teorioiden joukkoon, koska identitaarit pitivät sitä ideologioista vapaana näkemyksenä ja 

myös osuvana kuvauksena jokapäiväisestä todellisuudesta. Väestönvaihtoa epäileville Camus 

vakuuttaa, että pelkkä päiväkävely ihmisvilinässä riittää hälventämään epäilyt. ”Uskokaa 

silmiänne, se on minun viestini”.45  

Camus´n väestönvaihto-teoria sisältää myös ajatuksen korvattavissa ja vaihdettavissa 

olevasta ihmisestä, jollainen muotoutuu universaalin, salakavalan ja pahan ideologian 

tuotoksena. Tämä ”pahan ideologia” on kiinnittynyt lujasti antirasismiin sekä olettamukseen, 

että mitään ihmisrotuja ei ole olemassakaan. Korvattavissa oleva ihminen on luomus, joka on 

riisuttu kaikesta kultivoituneisuudesta ja sivistyksestä. Hänellä ei ole kansallisuutta, koska 

hänellä ei ole juuriakaan. Hänet on helppo vaihtaa ja korvata jollakulla muulla. Camus´n 

mukaan kaikkien aikojen taistelu tullaankin käymään korvattavissa olevien ihmisten ja suuren 

väestönvaihdon olemassaolon paljastaneiden sankarien välillä. Sankarit tulevat antamaan 

kaikkensa estääkseen väestönvaihdon lopullisen toteutumisen. On myös esitetty, että 

eurooppalaisten muistin pois pyyhkiminen (Great Erasure) mahdollistaa suuren 

väestönvaihdon ja kiihdyttää sen tempoa. Kaikki tämän tiedostavat sitoutunevat suureen 

lähteille paluuseen (Great Ressourcement) eli juuriensa ja traditioidensa uudelleen 

löytämiseen.46  

Väestönvaihtoteoriasta ei ole kuitenkaan konsensusta tiukimpien identitaari-ryhmien 

ulkopuolella. Muun muassa de Benoistin mielestä ilmaisu ”suuri väestönvaihto” iskee 

onnistuneesti suoraan ihmisten tajuntaan, mutta ei sisällöltään ole aivan paikkansapitävä. 

Hänen mukaansa tämän päivän Ranskassa teoria voisi käytännössä toteutua lähinnä vain 

työväestön asuttamilla alueilla. Silloinkin edellytettäisiin alueen täydellistä tyhjentämistä 

eurooppalaisesta alkuperäisväestöstä ja alueen uudelleen asuttamista vierasta alkuperää 

olevilla ihmisillä. Tällaisessakaan tapauksessa ei tarkasti ottaen voisi puhua alkuperäisväestön 

 

45 Zúquete 2018, 146–147. 
46 Zúquete 2018, 148. 
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korvaamisesta, koska alkuperäisväestö ei olisi kadonnut mihinkään, vaan ainoastaan 

muuttanut alueelta pois. Suureen väestönvaihtoon syventymisen sijaan olisikin 

hedelmällisempää keskittyä globalisaation aiheuttamaan ilmiöön ”suuri muodonmuutos” 

(Great Transformation), joka jyllää kaikkialla Euroopassa ja ravistelee Euroopan väestöä irti 

omista juuristaan.47  

 

2.8 Eurooppa on meidän, ei teidän! 

Identitaarit ja ND ovat eri mieltä siitä, mitä maahanmuuttajille ja maahan jo asumaan 

asettuneille ihmisille pitäisi tehdä. Monet identitaarit ehdottavat remigraatiota (Remigration) 

tai exigraatiota (Exigration), koska väestönvaihdon estäminen toteutuu ainoastaan 

palauttamalla maahanmuuttajat lähtömaihinsa. De Benoistin mukaan todellisuus tulisi sen 

sijaan kohdata sellaisena kuin se on. Nopeasti tapahtunutta ja mittasuhteiltaan laajaa 

maahanmuuttoa voitaisiin tarkastella realistisesti ja etsiä sopuratkaisua kommunitarismin 

hengessä. Ehkä näin löytyisi tilaa erilaisille maahan muuttaneille ryhmille sekä heidän 

traditioilleen, edellyttäen kuitenkin, että he sopeutuvat ja sitoutuvat noudattamaan maan 

voimassa olevaa oikeusjärjestelmää Identitaarit vastaavat sekä assimilaation että integraation 

epäonnistuneen, eikä kommunitarismi suinkaan voisi ratkaista ongelmaa, vaan päinvastoin 

vahvistaisi maahanmuuttajien vaatimuksia niin kulttuurisissa kuin etnisissäkin kysymyksissä. 

Tämä edesauttaisi maahanmuuttajien juurtumista maihin, joita he ovat valloittamassa, mutta 

joihin he eivät kuulu. Nuorisoa ja alt-right- maailmankuvaa edustava itävaltalainen Markus 

Willinger   kehottaakin muslimeja ja afrikkalaisia ”purkamaan telttansa”, ja palaamaan omille 

alueilleen, joissa heitä todella tarvitaan, toisin kuin Euroopassa; ”Eurooppa ei missään 

tapauksessa tule koskaan kuulumaan teille. Eurooppa kuuluu meille.”48   

Myös ranskalainen Block Identitaire-ryhmä vaatii remigraatiota. Koko Euroopan 

rauhallinen tulevaisuus taataan ainoastaan hyvin organisoidulla toiminnalla, jonka turvin 

maahanmuuttajien ja heidän jälkeläisensä palaavat alkuperäisiin kotimaihinsa. Vain tällainen 

toiminta estää multikulttuurisuuden aiheuttaman kaaoksen. Tärkeimmät toimenpiteet 

prosessin ovat kansalaisuuden evääminen syntymäoikeutena sekä maahanmuuttajien 

perheiden yhdistämisoikeuden kumoaminen. Daniel Fribergin luoman ”humaanin ja 

väkivallattoman” konseptin mukaan maahanmuutto tyrehtyy, kun maahanmuuttajille 

 

47 Zúquete 2018, 150.  
48 Zúquete 2018, 157–158. 
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suunnatut etuudet lopetetaan ja ruvetaan sen sijaan tukemaan taloudellisesti heidän 

paluumuuttoansa. Eurooppa menettää vetovoimansa, kun se ei tarjoa enää taloudellista 

hyötyä. Ihmisten palauttaminen omiin kotimaihinsa on, toisin kuin propaganda uskottelee, 

”yhtä helppoa kuin puistossa kävely”. Remigraation puolustajat, kuten itävaltalainen 

äärioikeistolainen aktivisti ja identitaari Martin Sellner, pitävät ”pähkähulluna” väitettä, että 

remigraatio tarkoittaisi oikeastaan Euroopan etnistä puhdistusta. Remigraation tarkoitus on 

vain pysäyttää maahanmuuton aiheuttama suunnaton väentulva, ja tuottaa laillisin keinoin 

toivottuja muutoksia demografiaan. Remigraatiolla estetään separatismia sekä 

rinnakkaisyhteiskuntien muodostumisen Eurooppaan, Sellner muotoilee.49  

Zúqueten mukaan identitaarien tähtäyspisteessä on yhteiskuntarauha ja heidän 

maahanmuuttokielteisyytensä johtuu ennen kaikkea siitä, että he uskovat monikulttuuristen 

yhteiskuntien olevan luontaisesti väkivaltaisia. Kun Lontoossa tapahtui vuonna 2018 

ensimmäisen kerran historiassa enemmän murhia kuin New Yorkissa, Ison-Britannian 

identitaarien huippuaktivisti Charlie Roberts tviittasi sen todistavan multikulttuurisuuden 

täydellistä epäonnistumista. Euroopan maissa eri kulttuureista tulevien ihmisryhmien välille 

syntyvien konfliktien katsotaan myöskin olevan todisteita tämänhetkisen maahanmuuton ja 

monikulttuurisuuden negatiivisista seurauksista. Identitaarit painottavat, että 

yhteiskuntarauhan tärkeimmät edellytykset ovat sekä etninen että kulttuurinen 

homogeenisuus. Näiden edellytysten puuttuessa joudutaan vaikeuksiin, joita esiintyy 

monikulttuurisissa yhteiskunnissa, kuten Brasiliassa ja Etelä-Afrikassa.50  

3. Identitaarit ja islam 

3.1 Länsimaalaisten lammasmainen fantasia 

Kaikki identitaarit pitävät yksimielisesti maahanmuuttoa ja islamia syynä Euroopan 

ongelmiin, jotka globaalit hallitukset ovat aiheuttaneet pakkomuuttamalla miljoonia 

siirtolaisia Eurooppaan vuosikymmenien ajan. Massiiviselta islamisaatiolta olisi säästytty 

ilman massiivista maahanmuuttoa. Euroopan ja islamin välinen eksistentiaalinen 

sivilisaatioiden kamppailu tulee ymmärretyksi vain historian tuntemuksen kautta, sanoo 

identitaarien suureksi islamin tuntijaksi ylistämä ranskalainen islamin kriitikko, esseisti ja 

toimittaja René Marchand. Hän ihmettelee, kuinka eurooppalaiset ovat voineet sallia maahan 

 

49 Zúquete 2018, 158–159. 
50 Zúquete 2018, 160–161. 
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tulon miljoonille vierasmaalaisille, joiden kanssa he ovat käyneet aiemmin vuosisatoja 

kestäneitä sotia. Marchand painottaa, että vaikka eurooppalaisten kimppuun ei tällä kerralla 

ollakaan hyökätty fyysisin asein, niin maahantulijoilla on aseenaan uskonto. Eurooppalaisten 

tulisi muistaa, että sana islam tarkoittaa nöyrtymistä ja alistumista. Tämän päivän taistelun 

tarkoitus onkin saada eurooppalaiset nöyrtymään Allahin tahtoon.51  

Islamin muistutetaan olevan kokonaisvaltainen maailmankatsomus, johon jumaluskon 

lisäksi sisältyy myös sekä sosiaalinen että poliittinen doktriini. Identitaarit uskovat, että 

savuverhon takaa paljastuu todellinen islam laajenemista havittelevana totalitarismina, joka 

haluaa tuhota kaikki muut sivilisaatiot. Suurimman osan Euroopan muslimeista väitetään 

olevan islamisteja, vaikka he esiintyvätkin julkisuudessa maltillisina, ja kaikkien muslimien 

lopullinen päämäärä on sharian saattaminen voimaan koko Euroopassa kahden tai kolmen 

sukupolven aikana. Faye huomauttaa, että vain yksinkertaiset ja tietämättömät uskovat 

islamin sisältävän aste-eroja.  Maltillinen tai sekulaari islam on yksinkertaisesti sula 

mahdottomuus ja sellaiseen uskominen kuvastaa juuri sitä naiivia länsimaalaista 

lammasmaisuutta, jonka takia Punahilkkakaan ei tunnistanut kiltteyden valepukuun 

verhoutunutta Isoa Pahaa Sutta ja joutui satimeen.52  

 

3.2 Pehmeästi hiipivä islamisaatio  

Zúqueten mukaan kaikenikäiset identitaarit ”tietävät” muslimimaahanmuuttajien jo 

aloittaneen Euroopan islamisaation. Vaikka islamin laajentuminen Eurooppaan on historiasta 

tuttua, niin nykytilanne on identitaarien arvioiden mukaan erityisen vaarallinen Euroopan 

heikkouden tilaan vajoamisen takia. Eurooppaan muuttavia ja siellä jo asuvia muslimeja 

pidetään jopa suurempana uhkana kuin ekstrimistien eurooppalaisiin kohdistamia terrori-

iskuja. Muslimiyhteisöjen sisältä leviävän islamin voimakkaan valloitushalun pelätään olevan 

se tekijä, joka tulee soittamaan kuolinkelloja lannistetulle Euroopalle.53 Marchand uskoo, että 

muslimit salaavat eurooppalaisilta valloitusaikeensa ja peittävät islamin oikean luonnon. 

Islamin esittäminen rauhanuskontona on väliaikainen ratkaisu, joka palvelee hyvin 

tarkoitustaan, kunnes Euroopan täydellinen islamisaatio on saavutettu. Muslimit ovat 

manipuloineet eurooppalaisia jo muutaman vuosikymmenen ajan käyttäen hyväkseen 

eurooppalaisen demokratian hyveitä, kuten suvaitsevuutta, monimuotoisuutta, uskonnon 

 

51 Zúquete 2018, 170, 172–173. 
52 Zúquete 2018, 173–175. 
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vapautta ja tasa-arvoa. Tehtävän on tehnyt helpoksi eurooppalaisten hyväuskoisuus ja sokeus 

nähdä islamin hirvittävyys sekä ennen kaikkea se, että tällaista sotaa ei ole koskaan ennen 

käyty. Fayen mukaan hidas hivuttautuminen yhteiskunnan sisälle tapahtuu 

”leopardinnahkastrategialla”, valtaamalla tilaa pilkku pilkulta. Uhkaavasta vaarasta ihmistä 

varoittava vaiston ääni hiipuu kauniisti puhuvia muslimioppineita kuunnellessa ja leppoisasti 

käyttäytyviä imaameja katsellessa. Valtaus on pehmeä, ja ihmiset havahtuvat hereille vasta 

silloin, kun on jo liian myöhäistä.54  

 Selvimpänä merkkinä islamisaation etenemisestä pidetään syntyperäisten 

eurooppalaisten kääntymistä islamiin. Ranskalaisen nuorison kääntymisen selitetään johtuvan 

identitaarisen tietoisuuden puutteesta ja tarpeesta täyttää tyhjiö, jonka on aiheuttanut 

hajaannuksen tilassa oleva yhteiskunta, tuhottu sivilisaatio sekä toimimattomaksi 

osoittautunut uskonto. Faye sanoo tämän kaltaisen nöyrtymisen ennustavan Ranskan ja koko 

Euroopan loppua sellaisina kuin me olemme ne tunteneet. Nyt ollaan samassa tilanteessa, 

missä balkanilaiset joutuivat aikoinaan ottomaanien vallan edessä taipumaan ja kääntymään 

islamiin.55 Zúqueten mukaan identitaarit uskovat hyväuskoisten hölmöjen, opportunistien 

sekä ”kaksoisagenttien” tekevän muslimien kanssa yhteistyötä toteuttaakseen vähitellen 

tapahtuvan vallankaappauksen. Kritiikki kohdistuu islamiin kääntyneisiin eurooppalaisiin, 

jotka eivät ymmärrä uskontoa käytettävän pelkkänä hämäyksenä Eurooppaa valloitettaessa. 

Yhteistyön ja maahanmuuttomyönteisyyden selkärangan muodostavat Fayen mukaan 

poliitikot ja keskiluokkaiset älyköt, mutta yhteistyötä tukevat myös juutalaiset, katoliset sekä 

protestanttiset kirkkokunnat ymmärtämättä, kuinka lähellä ne ovat omaa tuhoaan. Yhteistyön 

lakkauttamista pidetään ainoana keinona vähentää myös ulkomailta käsin tehtävää 

eurooppalaisiin instansseihin kohdistettua propagandaa.56 

Keskustelu Eurooppa versus islam on identitaarien mukaan kuitenkin varsin 

ongelmallista, koska islamiin kohdistettu arvostelu tulkitaan lähes aina rotuvihaa sisältäväksi 

hyökkäykseksi muslimeja vastaan. Alain Cagnat huomauttaa, että kaikkia islamiin kriittisesti 

suhtautuvia puheenvuoroja voidaan pitää viharikoksina ja islamofobiana. Kriittisten äänien 

kriminalisointi johtaa täten käytännössä itsesensuuriin, joka vain tasoittaa tietä islamin 

leviämiselle ja eurooppalaisten alistumiselle sen valtaan.57 Identitaarien ajattelussa keskeisenä 

oleva väestönvaihtoteoria saa vahvistusta juuri siitä, että suurin osa ei-eurooppalaisista 

 

54 Zúquete 2018, 198–199.   
55 Zúquete 2018, 199–200. 
56 Zúquete 2018, 200. 
57 Zúquete 2018, 200–201. 
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”maahantunkeutujista” on muslimeja, olivatpa he sitten arabeja, afrikkalaisia tai aasialaisia. 

Islamin uskoon kääntymiset, yhteistyö muslimien kanssa sekä näitä ilmiöitä kritisoivien 

”toisinajattelijoiden vainot” ovat kaikki todisteita parhaillaan tapahtuvasta suuresta 

väestönvaihdosta, joka ei todellakaan ole harhakuvitelmaa, vaan totista ja murskaavaa 

todellisuutta.58  

Eurooppaa uhkaavasta islamisaatiosta on sanottu myöskin, että islamin vastustamiselle 

on pantu liikaa painoa. Jos islamisaatiota jossain päin Eurooppaa ilmeneekin, niin syynä 

siihen on lähinnä hallitsematon maahanmuutto, kirjoittaa Scianca Hän uskoo, että islam voi 

olla joillekin todellinen ongelma, mutta hän pitää ongelmaa etnisenä ja sosiaalisena, ei 

uskonnollisena. Uskonnon liiallinen alleviivaaminen hämärtää ilmiön todellisen 

ulottuvaisuuden. Muuallakin identitaarien keskuudesta nousseen ajatuksen mukaan mikä 

tahansa Euroopan ulkopuolelta tuleva maahanmuuttajaryhmä voi uhata Euroopan 

etnokulttuurista ilmettä, ei ainoastaan muslimit. Tulisi myös muistaa, että identitaarien 

keskuudessa liikkuvat narratiivit ”islamisaatiosta” ovat kontekstisidonnaisia ja vaihtelevat sen 

mukaan, mikä näkyvyys eri alueilla ja eri maissa uskonnolle annetaan, Zúquete painottaa. 

Italialaisen Casa Poundin tapauksessa fokuksen suuntaaminen maahanmuuttoon, ei 

islamisaatioon, on harkittua muun muassa siitä syystä, että näin menettelemällä voidaan pitää 

etäisyyttä vastajihadismiin.59   

3.3 Eurooppalaisuus rotuna ja differentiaalinen antirasismi 

Renauld Camus pitää antirasismia virallista ajattelutapaa ilmentävien multikulturalismin 

puolustajien ja suureen väestönvaihtoon tähtäävien globalistien työkaluna. Alain de Benoist 

puolestaan määrittelee universalistisen ja egalitaarisen antirasismin rasismiksi, koska se 

heterogeenisyyden sivuuttamalla palauttaa kaiken samuuteen, josta siten tulee ainoa ihmistä 

määrittävä kriteeri. ND:n kannan mukaan ”differentiaalinen ja heterofiilinen” antirasismi sen 

sijaan käsittää erilaisuuden olevan olennainen arvo, eikä geneettisesti toisistaan poikkeavien 

ihmisryhmien erilaisuuden olemassaolon tunnustaminen ole rasismia.  Ajatushautomo 

Polémian riveissä toimiva kirjailija Michel Geoffroy toteaa, että vallitsevan ideologian 

käyttämänä ja alkuperäisestä ideasta irrotettuna termi rasismi on harhaanjohtava. Hänen 

mukaansa nykyään jopa huoli maahanmuutosta ja sen seurauksista leimataan rasismiksi. 

Ranskalainen poliitikko ja Euroopan parlamentin jäsenenäkin toiminut Jean-Yves Le Gallou 
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kirjoittaa puolestaan, että entisten käsitysten ihmisroduista muututtua, on koko rotukäsitteestä 

nykyään tehty ylittämätön tabu. Vaikka hän ei uskokaan, että kaikki voidaan selittää rotuun 

liittyvällä tekijällä, niin suorastaan absurdina hän pitää sitä, että ihmisten alkuperästä 

johtuvien erojen olemassaolo kielletään kokonaan. Globaalin ajattelun hyväksymät seka-

avioliitot ja antirasismi johtavat vääjäämättä suureen sekoitukseen (Great Mixing), jonka 

toteutumista vauhdittaa myös voimakkaasti hyökkäävä viihdeteollisuus sekä mainonta, joka 

tähtää yli rotujen ja kulttuurien toteutuvaan ja lopulta kaikki eroavaisuudet ja rajat hävittävään 

kaikkialla ilmenevään samuuteen.60  

On esitetty, että koska eurooppalaiset ovat biologisesti hyvin lähellä toisiaan, he 

muodostavat yhdessä valkoisen tai eurooppalaisen rodun. Zúquete huomauttaa, että kaikki 

identitaarit eivät kuitenkaan kiinnitä ensisijaisesti huomiota valkoiseen rotuun ja sen 

identiteettiin. Hänen mukaansa tässä asiassa on havaittavissa niin sukupolvien välinen kuin 

maantieteellinenkin kuilu. Esimerkiksi Ranskassa nousee ajoittain esiin hyvinkin voimakas 

tietoisuus valkoisesta rodusta. Vaikka saksan- ja ranskankielisessä keski-Euroopassa 

valkoisuus sinänsä ei tule näkyviin identitaarien ajattelussa, niin eri ryhmien keskinäiset 

eroavaisuudet tarkentuvat, kun rotukäsityksiä tarkastellaan lähemmin. Zúquete jakaa 

identitaarit rasialisteihin ja pragmaatikkoihin. Rotutietoisuus ilmenee näissä ryhmissä eri 

tavoin, mutta se ei välttämättä tee ryhmistä toistensa vastakohtia.61 

3.4 Rasialistien oodi valkoiselle älykkyydelle  

Rasialistit uskovat perinnöllisyyden vaikuttavan vahvasti ihmisen luonteenpiirteisiin ja 

käyttäytymiseen. Tutkimukset, jotka painottavat geenien keskeistä osuutta ihmisessä 

ilmeneviin kykyihin, saavat varauksettoman hyväksynnän myös ND:n teoreetikoilta. Pierre 

Vialin mukaan biologian sanelemat erityispiirteet ilmenevät niin yksilö- kuin 

kollektiivisellakin tasolla, ja taukoamattomasta median harjoittamasta aivopesusta huolimatta 

jokainen maalaisjärjellä varustettu kadunmieskin ”tietää oikein hyvin, että senegalilaisen ja 

jonkun auvergnelaisen välillä on eroja.”62 Rasialistit näkevät Euroopan ”valkoisten maana”. 

Eugéne Krampon toteaa identiteetin puolustamiseen kuuluvan myös ”rodun ja maaperän” 

puolustaminen, jonka fokus on nimenomaan valkoisen rodun olemassaolon turvaamisessa. 

Myös Guillaume Faye pitää biologisten tekijöiden kieltämistä mielettömänä. Hänen mukaansa 

roduista puhuttaessa täytyy fenotyyppisten erojen lisäksi ottaa huomioon myös ihmisen 

 

60 Zúquete 2018, 267–268. 
61 Zúquete 2018, 269–270.  
62 Auvergne, Ranskassa sijaitseva alue, myös historiallinen maakunta. fi.wikipedia.org/wiki/Auvergne 
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temperamenttiin ja henkisiin kykyihin vaikuttavat genotyyppiset vaihtelut, Olla ”valkoinen” 

konstituoi siis olemassaolon ja maailmassa toimimisen tavan. Dominique Vennerin lehti 

Europe Action julisti jo 1960-luvulla rodullista yhtenäisyyttä. Tarkoituksena oli, että 

nationalismi käsitteenä muotoiltaisiin laajemmaksi niin, että sen perustaksi miellettäisiin 

valkoisuus. Vial toteaa, että identiteettipohjainen ”eurooppalainen projekti” on perustaltaan 

rasialistinen, koska ihmisen identiteetti on kiinnittynyt ensisijaisesti rodullisiin 

ominaisuuksiin.63 

”Valkoisen Euroopan” puolustus pohjautuu suurelta osin rasialistien oppi-isänään 

pitämän saksalaisen antropologi ja rotuteoreetikko Hans F. K. Güntherin tutkimuksiin. 

Günther vaikutti aikanaan merkittävästi Saksan kansallissosialistinen työväenpuolueeseen 

(NSDAP), joka juhli häntä suurena ”ylpeytenään” 1930–1940-luvuilla. Güntherin ihannointi 

perustui ennen kaikkea hänen rotututkimuksiinsa, joiden tuloksena päädyttiin vahvasti 

uskomaan pohjoisen rodun kvalitatiiviseen ylemmyyteen.64 Tämän päivän identitaarien 

joukostakin löytyy niitä, joiden mukaan ihmiskuntaa ei suinkaan aja eteenpäin eri 

yhteiskuntaluokkien välillä käytävä sota, vaan rotujen välinen taistelu hengissä säilymisestä. 

Zúqueten mukaan rasialistien pelkona onkin taistelussa häviäminen ja siitä koituva valkoisen 

rodun rappio, eli älykkyyden, luovuuden ja dynaamisuuden hiipuminen. Konkreettisena 

pelkona on, että maahanmuuttajien hyvinvoinnin lisääntyminen painaa ”korkealla 

älykkyysosamäärällä” varustettuja yhteiskuntia alemmalle tasolle. Nämä päätelmät ovat 

saaneet rasialistit esittämään maahanmuuttovastaista kritiikkiä alati voimistuvin 

äänenpainoin.65  

Rasialistien piireissä seka-avioliitot nähdään eurooppalaisten ihmisten 

degeneroitumisen yhtenä oireena. Niiden hyväksymisen sanotaan ajaneen ”valkoisen 

maailman” kurkottamaan kohti omaa tuhoaan. Faye puhuu jopa käynnissä olevasta 

kansanmurhasta, joka toteutuu eurooppalaiset korvaavan maahanmuuton ja seka- avioliittojen 

myötä. Suurin syyllinen on etnomasokismi, kansanmurhan polttoaine, joka on saanut 

Euroopan eliitin puolustamaan kosmopoliittisuutta ja hyväksymään rotujen sekoittumisen.66 

Käsillä oleva kansanmurha on kautta historian ensimmäinen laatuaan, koska siihen ei syyllisty 

ulkopuolelta hyökkäävä vihollinen, vaan eurooppalaiset kansakunnat ja niiden 

etnomasokistinen sekä muukalaisia ihannoiva eliitti aiheuttavat sen itse omilla toimillaan. 
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Olivatpa mielipiteet kansanmurhasta millaiset tahansa, niin huoli eurooppalaisten etnisestä 

puhdistuksesta on rasialistien ydinnäkemys, Zúquete tiivistää.67  

 

3.5 Fobioita ja luonteenheikkouksia vai kansakunnan vahva tahto? 

Pragmaattiset identitaarit eivät nojaudu biotieteisiin ja genetiikkaan, eivätkä pidä 

ylikorostettua rodullistamista tarpeellisena, vaan kiinnittävät huomionsa sen sijaan 

etnisyyteen. Esimerkiksi Martin Sellner, ei usko rodulliseen puhtauteen tai sukupolvien 

staattisena pysymiseen, mutta koska ihmisen identiteettiin kuuluu myös, etninen jatkuvuus, 

niin sitä ei myöskään tulisi tukahduttaa loppumattomalla assimilaatiolla ja integraatiolla. 

Myös pragmaattiset identitaarit voivat puolustaa Zúqueten mukaan valkoisuutta, mutta 

biologisiin tekijöihin pitäytymisen sijasta heidän tähtäyspisteenään on nykyinen 

sosiokulttuurinen dynamiikka, jonka he sanovat toimivan alkuperäisväestön etujen 

vastaisesti68  

Ranskalaiset Lambda-identitaarit vastustavat systeemiä, jonka he olettavat muuttavan 

syntyperäisten ranskalaisten identiteetin antirasismin ja poliittisen korrektiuden hengen 

mukaiseksi. Heidän mukaansa nykyiseen monikulttuuriseen paradigmaan sopeutumattomat 

joutuvat jopa täydellisesti stigmatisoiduiksi. EU:n sopimusten ja kansallisten lainsäädäntöjen 

mukaan kaikkialla Euroopassa tulee vastustaa rotusortoa ja suvaitsemattomuutta, mutta 

identitaarit katsovat sopimusten ilmentävän ennen kaikkea ”rodullista korrektiutta” ja 

kaksoisstandardin mukaista toimintaa. He sanovat virallisen näkemyksen tunnistavan vain 

vähemmistöihin suunnatun rasismin, mutta vähemmistön valtaväestöön kohdistama rasismi 

jää huomiotta. Ranskalaiset identitaarit painottavat pohjoisafrikkalaisen väestön harjoittavan 

ranskalaisia kohtaan laajamittaista rasismia, jota he yksiselitteisesti pitävät valkoisten 

vastaisena rasismina.69  

Pragmaatikot selventävät, että eri ihmisroduissa ilmenevien etnisten erojen 

olemassaolon tunnustaminen ei ole muukalaisvihamielisyyttä ja he vakuuttavat kannustavansa 

kaikkia ihmisiä varjelemaan omaa ainutlaatuista identiteettiään. Koska monet pitävät Afrikan 

mannerta mustana, identitaarit vetoavat yhtäläiseen oikeuteen kutsua Eurooppaa valkoiseksi 

ja lisäävät, että he eivät kuitenkaan ole rodullisen puhtauden tai valkoisen rodun ylemmyyden 
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kannattajia. Siitä huolimatta he eivät voi hyväksyä seka-avioliittoja eivätkä ihmisten 

muuttumista juurettomiksi toinen toisistaan erottumattomiksi maailmankansalaisiksi.70  

Italian Casa Pound-järjestön taistelu etnodifferentialismin puolesta on sitä vastoin 

toisenlaista. Casa Pound pitää muiden eurooppalaisten identitaari-ryhmien puheita 

sivilisaatioiden yhteen törmäyksestä harhaanjohdetuilta, ja he suhtautuvat torjuvasti rasismiin 

ja ksenofobiaan.  Sciancan näkemys fobioista onkin, että ne valtaavat niiden mielen, joita 

vaivaa ”heikko äly” sekä ”pelokas sydän”. Casa Poundin johtohahmot painottavat, että he 

tahtovat vain suojella Italian identiteettiä, eivätkä vastusta maahanmuuttoa rasistisista syistä, 

koska myös maahanmuuttajat ovat plutokraattisen globalisaation uhreja. Casa Pound on 

tuominnut jyrkästi maahanmuuttajiin kohdistetun väkivallan ja sanonut hyökkäysten olleen 

mentaalisesti häiriintyneiden ”yksinäisten susien” aikaansaannoksia. Casa Poundin johtajisto 

pitää rasismia luonteenheikkoutuna ja rasistisia hyökkäyksiä yleensä vääriin kohteisiin 

suunnattuina. Casa Poundin ohjelmassa ei puhuta valkoisesta rodusta tai tiukasti 

synnyinmaahan juurtuneesta kansallisesta identiteetistä, vaan painotetaan, että puhdasta rotua 

tärkeämpää on kansakunnan vitaali ja vahva tahto.71  

 

3.6 Pelko sytyttää sodan  

Zúquete selventää, että identitaarien piireissä vallitsevasta heterogeenisyydestä huolimatta 

väkivallan käyttöön nykyisen politiikan kääntämiseksi toiseen suuntaan suhtaudutaan yleisesti 

ottaen penseäasti. Erityisesti Lambda- liikkeen identitaarit ovat alusta alkaen pidättäytyneet 

väkivallasta ja pyrkineet yhteiskunnan sisällä tapahtuvaan systeemin muutokseen. Jotkut 

identitaarit hyväksyvät kokonaisuudessaan demokraattisen oikeusvaltion säännöt ja 

osallistuvat myös vaaleihin. On syytä kuitenkin muistaa, että monet identitaarit uskovat 

Eurooppaa tulevaisuudessa koettelevaan sisällissodan kaltaiseen periodiin, jonka eliitin ajama 

monikulttuurisuus ja siitä aiheutuvat patologiat tulevat aiheuttamaan. Skenaario ei ole 

pelkästään hypoteettinen, vaan monien mielestä sota riehuu jo monissa eurooppalaisissa 

kaupungeissa, ja Euroopan kunniaa valmistaudutaan puolustamaan.72 Zúqueten mukaan 

identitaarien tulevaisuuden näkymät vaihtelevat. Pelot ovat voimakkaimpia siellä, missä 

maahanmuutto on ollut voimakkainta. Esimerkiksi Ranskassa hälytysvalmius on selvästi 
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kohonnut. 73 Nykyistä tilannetta pidetään monikulttuurisuudesta johtuen todella 

huolestuttavana. Sisällissodan katsotaan tulevan ehkäistyksi ainoastaan nopeasti käyttöön 

otettavalla käänteisellä politiikalla, joka islamisaation torjumiseksi lopettaa ei-eurooppalaisten 

maahanmuuton ja aloittaa remigraation.74  

Näkemys tulevasta sodasta rotujen välisenä sotana on vallitseva rasialististen 

identitaarien keskuudessa. Suuren väestönvaihdon katsotaan tarkoittavan juuri rotujen 

hyökkäämistä Eurooppaan. Ranskalais-saksalainen esseisti Pierre Krebs huomauttaa, että 

koska eri kulttuurien rinnakkaiselo on muutenkin jo vaikeaa ja toimimatonta, niin sitä 

vaikeammaksi asia muuttuu, kun kulttuuriseen toiseuteen sekoitetaan geneettinen toiseus. 

Sivilisaatioiden yhteentörmäys (clash of civilizations) on käsitteenä aikansa elänyt, eikä se 

vastaa tämän hetken todellisuutta, Krebs uskoo.75  

Maininnan ”aito rasialisti” Zúquete antaa suomalaiselle vallankumoukselliselle 

nationalistille, motivaatiopuhuja Kai Murrokselle, jonka kirjoituksissa ja puheissa toistuu pan-

eurooppalaisen puolustautumisen tärkeys ”avoimessa rotujen sodassa”. Murros sanoo 

kirjoittavansa ja pitävänsä puheita, koska hän on huolissaan ”eurooppalaisten ihmisten 

henkiinjäämisestä”. Murros kertoo pyrkivänsä käyttämään puheissaan psykologisesti 

mahdollisimman vahvaa ja vetoavaa ilmaisua.  Hänen sanomansa keskeisin piirre on kutsu 

nousta aseisiin, ja hänen esityksiään on jaettu laajasti erilaisilla rasistisilla alustoilla. Vuonna 

2004 Murros ilmoitti kärsivällisyyden olevan lopuillaan, mutta onneksi Eurooppa näytti 

olevan juuri heräämäisillään. Aivan pian on koittava se päivä, kun ”myrsky pääsee 

valloilleen” ja ”sota Euroopan kansallisen vapautuksen puolesta alkaa.”76 

 

3.7 Feminiinisyys versus viriilit soturit  

Identitaarien mukaan varsinkin länsieurooppalainen yhteiskunta on feminisoitunut. De 

Benoist puhuu ”pehmeistä ajoista” ja ”äidillisestä sanastosta”. Länsieurooppalaista 

yhteiskuntaa on nimitetty naisten sivilisaatioksi, jossa vallitsee feminiiniset arvot, kuten 

uhriutumisen kultti, katumus, itseinho ja emotionalismi. Sen sijaan ideat sodasta, sotilaasta ja 

uhrautumisesta joutuvat feminiinisessä yhteiskunnassa häpäistyiksi. Fayen mukaan 

feminismi, ksenofilia ja sukupuolivähemmistöjen hyväksyminen ovat syynä yhteiskunnan 

 

73 Zúquete 2018, 326.  
74 Zúquete 2018, 330–331. 
75 Zúquete 2018, 333. 
76 Zúquete 2018, 333–334. 
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”devirilisaatioon”, jonka johdosta rohkeutta ja viriliteettiä ei enää arvosteta. Se, että 

yhteiskunta pitää devirilisaatiota osoituksena hienostuneista tavoista, on ironista kehitystä. 

Naismaisilta euromiehiltä ovat sotilaalliset arvot kateissa juuri silloin, kun niitä tarvittaisiin 

puolustauduttaessa aggressiivisuutta ja viriiliyttä pursuvia muukalaiskolonisoijia vastaan.77 

Identitaarit viittaavat kuitenkin optimistisesti kaikkiin eurooppalaisten saavuttamiin hienoihin 

voittoihin kautta historian, unohtamatta kaukaisempiakaan taisteluita, kuten Thermopylain 

taistelua vuonna 488 eKr.78 Etenkin nuoremmat ranskalaiset identitaarit  haluavat nostaa 

sotilaalliset arvot uuteen kukoistukseen. Ranskalaiset eivät ottaisi äkkinäistä etnistä konfliktia 

vastaan kädet ristissä, vaan tarpeen tullen tyrannit viskattaisiin voimakeinoja kaihtamatta yli 

laidan, kuten Ranskassa on aina ollut tapana tehdä.79  

Zúqueten mukaan monista nykyisistä identitaarien kirjoituksista huokuu kuitenkin usko 

siihen, että sekasorto ja mahdolliset väkivaltaisuudet johtavat lopulta johonkin parempaan. 

Näkemykset Euroopan romahtamisesta vaihtelevat mitä synkeimmistä kuvastoista aina 

kaikkein valoisimpiinkin näkyihin, joissa leimuavat toivonkipinät eurooppalaiset pelastavasta 

ja takaisin oikeille juurille johtavasta äkkikäänteestä. Euroopan kohtalosta erilaisia 

hypoteeseja ja ennustuksia esittävien kirjoittajien ei suinkaan tarvitse itse olla vannoutuneita 

identitaareja. Riittää, että kirjoitukset sopivat identitaarien narratiiviin tuhon partaalle 

joutuneesta Euroopan sivilisaatiosta, Zúquete toteaa.80  

 

4. Uskonnollinen populismi      3. Kristillinen populismi 

4.1 Kaksiulotteisuus 

José Pedro Zúqueten mukaan uskonnollista populismia tulee tarkastella populismiin 

kuuluvana osa-alueena, jota määrittävät poliittiset tekijät siihen liittyvine sidosryhmineen 

aivan samoin kuin populismia yleensäkin. Uskonnollisessa populismissa käsitteellinen ydin 

kuitenkin luodaan uudelleen uskonnollisen ajatusmaailman ja uskonnollisten arvojen 

lävistämänä. Uskonnollinen populismi ilmenee kaksiulotteisena. Ensimmäisessä 

ulottuvuudessa se on avoimesti uskonnollista ja useimmiten sidoksissa perinteisiin 

 

77 Zúquete 2018, 341–342. 
78 Thermopylain legendaarista taistelua pidetään osoituksena spartalaisten vankkumattomasta kurista ja 

puolustustahdosta persialaisia vastaan käydyssä taistelussa vuonna 480 eKr.  
79 Zúquete 2018, 342–343.  
80 Zúquete 2018, 351. 
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uskonnollisiin organisaatioihin. Uskonnollisen itseymmärryksen keskiössä on Jumala sekä 

häneen rakentuva suhde. Tässä ulottuvuudessa näkyy selkeänä kokemus suorasta 

jumalsuhteesta ja kokemuksen tuottama tunne etuoikeutettuna olemisesta. Keskeisenä 

tehtävänä pidetään jumalattomia vihollisia vastaan käytävää taistelua, jota Jumalan tahdon 

maanpäällinen toteutuminen vaatii. Toisessa ulottuvuudessa uskonnollisuus on sitä vastoin 

peitellympää ja käsitys uskonnosta sallii laajemman liikkumistilan. Tämä ulottuvuus heijastaa 

tämän päivän politiikan uskonnollisia piirteitä, eräänlaista politiikan pyhäksi tekemistä, jossa 

poliittinen päämäärä on asetettu uskonnollisen kertomuksen kontekstiin. Sen mukaan pyhän 

kokemus saa täyttymyksensä yhteiskunnan poliittiseen elämään kytketyn sekulaarin mission 

tuloksena. Päämääränä on jokapäiväisen, pahan vallassa olevan politiikan perinjuuriseen 

muutos. Kun tunnistetaan uskonnollisen populismin kaksiulotteisuus, saadaan kattavampi 

käsitys sen erilaisista ilmentymistä sekä siitä, miten se vaikuttaa nykyisessä yhteiskunnassa. 

Zúquete tarkastelee uskonnollista populismia toisaalta uskonnon politisoitumisena 

(Politicization of Religion) ja toisaalta politiikan pyhittämisenä (Sacralization of Politics). 

Nämä mallit voivat sisältää samanlaisia piirteitä tai myös sekoittua keskenään siten, että 

varsinkin jyrkkien jakolinjojen veto niiden välille on vaikeaa.81 

4.2 Populismi ja uskonnon politisoituminen  

Traditionaaliset uskonnot muiden muassa tarjoavat käyttökelpoisen alustan ja auktoriteetit 

uskonnollisen populismin käyttöön. Oletettujen vihollisten kukistamiseen tarvittava taustatuki 

löytyy esimerkiksi pyhistä kirjoituksista ja opetuksista. Niihin viitataan ja niitä käytetään 

esimerkkeinä, kun haetaan hyväksyntää omille toimille.82  Uskonnollista populismia esiintyy 

yhtä lailla kristinuskon kuin vaikkapa islamin ja juutalaisuudenkin piirissä.83 Myös poliittinen 

populismi nojautuu tietynlaiseen arvopohjaan. Herkmanin mukaan populistisissa liikkeissä 

perustana ja auktoriteettina pidetään yleensä vahvoja moraalisia argumentteja, joihin vedotaan 

erilaisia kannanottoja sorvatessa ja sovellettaessa niitä aina kulloiseenkin tarkoitukseen 

sopiviksi. Omien kannanottojen vahvistamiseksi käytetään tarpeen tullen jotain ryhmälle 

soveltuvaa ideologiaa. Esimerkiksi oikeistopopulismin ajatusmaailmaan haetaan vahvistusta 

omaa kansaa korostavasta nationalismista tai syntyperäiset kansalaiset keskiöön nostavasta 

 

81 Zúquete 2017, 1–2. 
82 Tästä tulee hakematta mieleen Päivi Räsäsen julkinen, Raamatun teksteistä arvovaltaa etsivä kaikkien ihmisten 

tasaveroisuutta halveksuva kommentointi. 
83 Zúquete 2017, 2. 
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nativismista.84 Vaikka erilaisille populistisille liikkeille onkin leimallista jonkin asian jyrkkä 

vastustaminen, niillä on lisäksi omia asioita ajettavanaan, joka voi tarkoittaa 

merkityksellisenkin poliittisen kysymyksen esille ottamista.85   

Nykyisten kristillispopulististen liikkeiden edelläkävijänä voidaan Zúqueten mukaan 

pitää Yhdysvaltain eteläisissä ja läntisissä osavaltioissa maaseutuväestön keskuudessa 1890-

luvulla syntynyttä People´s Party -nimistä poliittista puoluetta. Tämä ruohonjuuritasolta 

ponnistanut protestanttiselta evankelikaalisuudelta vaikutteita saanut työläisten ja 

maanviljelijöiden puolue tarttui niihin taloudellisiin ja poliittisiin kysymyksiin, joissa 

maaseutuväestö tunsi kärsineensä vääryyttä. Poliittisia vallanpitäjiä, omistavaa luokkaa ja 

kaikkia jonkinasteista valtaa käyttäviä aina perinteistä papistoa myöten, pidettiin syyllisinä 

tavallista kansaa alistavan, epäreilun ja moraalittoman yhteiskunnan syntyyn. People´s Partyn 

päämääränä oli palauttaa kadoksissa olevat Jumalan amerikkalaisille antamat 

luovuttamattomat oikeudet, vapaudet ja arvot, jotka olivat joutuneet eliitin polkemiksi ja 

häpäisemiksi. Uskonnollisten ihanteiden siivittämänä People’s party muotoili poliittisten ja 

taloudellisten uudistustensa toteutumista helpottamaan narratiivin, joka vetosi tavalliseen 

kansaan. Poliittiset pyrkimykset sulautettiin osaksi suurta tarinaa, jossa hyvää ilmentävät 

Jumala ja demokratia käyvät jopa apokalyptisia piirteitä sisältävään suureen taisteluun 

tyranniaa ja saatanaa vastaan. Pyhällä kuorrutettu populistinen ajattelumalli alkoi levitä ja 

kertautua itsensä pyhään profeetalliseen traditioon yhdistävien populististen johtohahmojen 

kirjoituksissa ja puheissa. Kansaa lohdutettiin muistuttamalla, että heitä nöyryyttäneet ja 

orjuuttaneet sortajat tulevat vielä kohtaamaan Jumalan rangaistuksen. Uskonnollista kieltä 

käyttävä politiikka ruokki itse itseään ja rakensi populistista itseymmärrystä. Jumalan 

lupauksia korostava populistinen politiikka, joka oli suunnattu uskonnollista kieltä 

ymmärtävälle kansalle, alkoi toteuttaa itseään aivan kuin itse Jumalan antamalla 

mandaatilla.86 Viime vuosien paraatiesimerkkinä People´s Partyn viitoittamalla 

kristillispopulistisella tiellä voitaneen pitää Donald Trumpin vaalivoittoa ja hänen takanaan 

seisovaa amerikkalaisen evankelikalisuuden perintöä kantavaa konservatiivikristillistä 

joukkoa. 

Uskonnon politisoituminen on jatkunut eri puolilla maailmaa ja on selkeästi nähtävissä 

tämän päivän sekularisoituvissa läntisissä yhteiskunnissa. Esimerkiksi Kreikan ortodoksisen 

patriarkaatin arkkipiispa Christodoulos (1998–2008) on puolustanut hellenismiin sekä 

 

84 Herkman, 2019, 45. 
85 Herkman 2019, 46, 48. 
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ortodoksiseen uskoon nojaavaa kansallista identiteettiä. Christodoulos jakaa yhteiskunnan 

Jumalan siunaamaan kansaan ja sitä vastustavaan pahuuden pauloissa olevaan viholliseen. 

Jumalan kansaan kuuluvat uskovaiset ja kirkolliset tahot, kun taas muut  - kuten ateistit, 

intellektuellit ja sortoa harjoittava valtiovalta – lukeutuvat Kreikan traditionaalisia perustuksia 

vähättelevään vihollisjoukkoon.87 Christodouloskin toistaa nationalistista, ja populistien 

taajaan käyttämää muistutusta kansakunnan juurista, jolla halutaan vahvistaa käsitystä 

kulttuurien juurtuneisuudesta tiettyyn tilaan ja siinä tapahtuviin muuttumattomiin 

vuorovaikutusmalleihin.88 

Herkmanin mukaan populismin vetovoima perustuu sen kykyyn saada aikaan vahva 

yhteenkuuluvuuden tunne, joka syntyy onnistuttaessa liikuttamaan syvällisesti jotain tiettyä 

kansanosaa. Siihen liittyvän hyvinkin voimakkaan vastakkainasettelun tarkoituksena on 

sulkea toisinajattelijat täydellisesti omaa oikeassa oloaan vannovan ryhmän ulkopuolelle. 

Uskonnollisessa populismissa ideologia on aivan ratkaisevassa asemassa, kuten symbolitkin, 

joiden avulla ja joista oikeutusta hakien yhtäältä korostetaan yhteenkuuluvuutta ja toisaalta 

korostetaan oman ryhmän ja vastapuolen välisiä eroja. Psykologisesta näkökulmasta katsoen 

populismin herättämien voimakkaiden tunnekuohujen välityksellä ihminen tuntee 

kiinnittyvänsä omia ajatuksia resonoivaan ryhmään, joka edustaa myös juuri sitä totuutta, 

jonka hän uskoo oikeaksi. Tunne siitä, että arvot ovat yhteisiä muiden samaan liikkeeseen 

kuuluvien kanssa vastaa ihmisen turvallisuushakuisuuteen ristiriitaisessa maailmassa.89 

Uskonnollinen yhteisö vaikuttaisikin jo lähtökohtaisesti olevan alttiimpi populistisille 

vaikutteille verrattuna muihin yhteisöihin. Sihvolan mukaan suuri osa uskonnollisen yhteisön 

jäsenistä kokee kuuluvansa erityiseen joukkoon, jonka erottaa alun perinkin muista ihmisistä 

sen oma moraalikäsitys, arvot, ihanteet ja uskomukset. Useimmille ihmisille sitoutuminen 

johonkin omaan ja paikalliseen on tärkeää ja luo turvallisuutta. Ilman tätä ulottuvuutta 

uskonto jäisi useimmille liian abstraktiksi. Omaan uskonnolliseen yhteisöön kuulumisen tarve 

on useimmille voimakas, kun taas paikallisiin uskonnollisiin siteisiin täysin kiintymättömät, 

mutta kuitenkin uskonnolliset ihmiset jäävät harvalukuisiksi.90  

Kreikan Arkkipiispa Christodoulosin näkemysten kanssa yhtenevää populistista 

toimintaa Puolassa edustaa isä Tadeusz Rydzyk, joka on levittänyt uskonnollista populismia 

ennen kaikkea Radio Marryja -nimisen radioaseman välityksellä. Radiolähetyksissä Rydzyk 

 

86 Zúquete 2017, 4. 
87 Zúquete 2017, 4–5. 
88 Morley 2003, 159.  
89 Herkman 2019, 59, 62. 
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on painottanut valtaosin vanhemmasta maaseutuväestöstä koostuvalle kuulijakunnalleen 

katolisen kirkon taistelevan sekä Jumalan että ihmisten paholaismaisia vihollisia vastaan, 

mutta ottavan suojelukseensa vainotut ja unohdetut. Rydzykin saatanallisia voimia koskevissa 

käsityksissä on Zúqueten mukaan noussut esiin häivähdyksiä antisemitismistä sekä myöskin 

vapaamuurariuden vastustajiin kohdistettuja epäilyksiä. Myös Isä Rydzyk on julistanut, että 

koko maan haltuunsa ottamat saatanan joukot tulevat tuhoamaan kirkon ja lopulta koko 

kansakunnan, ellei kirkko ja sen sanomaan uskovat ihmiset nouse tätä pahuutta toden teolla 

vastustamaan.91  

Uskonnollista populismia voi ilmetä myös sekulaarin populistiliikkeen sisällä, josta 

hyvä esimerkki on Yhdysvalloissa syntyneen sekulaarin Teekutsuliikkeen sisältä noussut 

evankelikaalisuus92, jonka kannattajia alettiin kutsua CBN:n politiikan kirjeenvaihtaja David 

Brodyn lanseeraamalla termillä Teavangelicals. Termi kertoo sananmukaisesti juuri sen, että 

Teekutsuliike ja protestanttinen evankelikaalisuus ovat päällekkäisiä tai toisiinsa punoksissa 

olevia ilmiöitä. Brodyn mukaan teekutsuliikkeen kannattajista puolet sanookin olevansa 

konservatiivikristittyjä.93 Sekä Teekutsuliike että sen vanavedessä ponnisteleva 

evankelikaalisuus tähtäävät poliittisesti samaan lopputulokseen. ”Teevankelikaalien” mukaan 

heidän osallistumisensa politiikkaan on Raamatun esimerkin viitoittamaa. Heidän 

tähtäimessään on - Matteuksen evankeliumin auktorisoimana (”Kukaan ei voi palvella kahta 

Herraa.”) - perustuslain määrittämä suppeampi valtiovalta, jonka todellinen päämies on itse 

Jumala. ”Teevankelikaalien” pyrkimyksenä on saada aikaan yhteiskunnallisia muutoksia, 

jotka lopulta mahdollistaisivat Amerikan palauttamisen sen omille, juutalaiskristillisille 

juurille. Tämä toteutuu taistelussa, jota käydään heidän syntisenä pitämänsä politiikan ja 

talouden vastustamisen lisäksi myös eliitin hallitsemilla kulttuurin kentillä. Kulttuurin 

alkuperäisille lähteille pääseminen edellyttää siis kulttuurin vapauttamista vasemmiston 

kontrollista.94 Suomessa nähtiin pienimuotoinen väläys tällaisesta ajattelusta, kun 

Perussuomalaiset pyrkivät vuonna 2011 poistamaan eliitin hallitsemilta kulttuurin kentiltä 

nykytaiteen ja korvaamaan sen suomalaiskansallisilta juurilta haetulla kansallisromanttisella 

taiteella. Julkisuudessa käydyssä keskustelussa Perussuomalaiset esittivät kantanaan, että 

yhteiskunnan tulisi luopua nykytaiteen, kuten esimerkiksi Kiasman, tukemisesta.   

 

90 Sihvola 2011, 109. 
91 Zúquete 2017, 4–5. 
92 Zúquete 2017, 5. 
93 Stewart https://www.vartija-lehti.fi/wp-content/uploads/2018/03/vartija-1-2018.pdf, luettu 13.10.2019 
94 Zúquete 2017, 5. 

https://www.vartija-lehti.fi/wp-content/uploads/2018/03/vartija-1-2018.pdf


36 

 

Zúqueten mukaan uskonnon politisoitumista on myös kristinuskon selittäminen 

identiteettiin kuuluvaksi ilman minkäänlaisia vaateita syvemmästä kristillisestä näkemyksestä 

tai henkilökohtaisesta uskoon sitoutumisesta.95 Tämä on ollut näkyvästi esillä 2000-luvun 

alusta lähtien populistisen äärioikeiston toiminnassa Euroopassa.96 Populistinen äärioikeisto 

alleviivaa kansan yhtenäisyyttä ja muistuttaa erityisestä ”Euroopan kristitystä identiteetistä”.  

Heidän mukaansa Euroopan ikivanhaa kulttuuria ja alkuperäistä väestöä uhkaa Euroopan 

ulkopuolelta tuleva paha, jonka pelottavin hyökkäys kulminoituu sanaan Islam. Se, että 

uskonto esitetään kansalliseen identiteettiin kuuluvaksi, korostaa kulttuurista 

yhteenkuuluvuutta, joka äärioikeiston esittämänä saa monin verroin suuremman kannatuksen 

kuin mihin päästäisiin, jos vedottaisiin ainoastaan jokaisen ihmisen henkilökohtaiseen 

uskonnolliseen vakaumukseen.97 Aatehistorioitsija ja Euroopan historian dosentti Jouko 

Jokisalo sanoo äärioikeiston käyttävän asemaansa pönkittääkseen voimakasta kieltä 

viitatessaan islamiin ja Euroopassa paikoin ilmenevään islamofobiaan. Viholliskuvaa 

Euroopan valtaamisesta ja islamisaatiosta on maalailtu viime vuosina muun muassa itä-

Euroopan maissa. Esimerkiksi Slovakia teki elokuussa 2015 selväksi, ettei se ota vastaan 

muita kuin kristittyjä pakolaisia. Samoihin aikoihin Latviassa ja Virossa syntyneen 

somekeskustelun pohdittavana oli, kuinka suuri vaara valkoiselle rodulle olisi mahdollisten 

pakolaisten maahan tulo. Unkarilainen piispa László Kiss-Rigó puolestaan varoitti 

islamilaisten ”maahanhyökkäyksestä” ja heidän aikeistaan vallata koko maa Allahin nimeä 

huutaen.98  

4.3 Populismi ja politiikan pyhittäminen  

Politiikka saa transsendentin luonteen, kun se irrotetaan jokapäiväisestä politiikasta ja 

kehystetään myyteillä symboleilla ja rituaaleilla. Politiikan pyhittäminen on moderni 

länsimainen ilmiö, jolla on tilausta sekulaarissa ja rationaalisessa yhteiskunnassa. Pyhällä 

kuorrutettua politiikkaa käytetään laskelmoidusti vakiintuneen uskonnon ja siihen liittyvän 

mystiikan korvaajana sekä työkaluna pyrittäessä täydelliseen yhteiskunnalliseen muutokseen. 

Sekularisaation aiheuttamaa ”hengellistä tyhjiötä” pyritään ajoittain täyttämään jollakin 

aatteella tai liikkeellä, joiden tarkoituksena on valaa ihmisiin uskoa elämän 

 

95 Zúquete 2017, 5. 
96 Melko tuore esimerkki kristinuskon linkittämisestä suorasanaisesti puoluepolitiikkaan on Perussuomalaisten 

edellisen puheenjohtajan Jussi Halla-ahon joulutervehdys 

24.12.2020.https://www.youtube.com/watch?v=aHLGiY9rVEcS         
97 Zúquete 2017, 5. 
98 Jokisalo 2019, 14.  
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merkityksellisyydestä, sekä luoda kokemus hengellisestä johdatuksesta. Politiikan valtapiiriin 

uskonnon sfääreistä irrotettu pyhyys – erityisesti ilmentyessään totalitäärisissä ideologioissa 

kuten kansallissosialismissa, kommunismissa ja fasismissa - on tarjonnut siihen lähes 

uskonnollista uskoa muistuttavalla ehdottomuudella sitoutuneille jo tässä maailmassa 

tapahtuvaa pelastusta.99   

Kaikki eivät kuitenkaan niele purematta sekularisaatioteesiä. Esimerkiksi 

uskonnonsosiologi/uskontososiologi Peter L. Berger kyseenalaistaa modernisaation tuottaman 

sekularisaation. Hänen mukaansa laveammasta perspektiivistä katsottuna huomio kiinnittyy 

sekularisaation sijasta maailman monimuotoistumiseen. Näin ollen ”pyhyyden 

metamorfoosia” ja sen manifestoitumista politiikassa tulisi tarkastella laajemminkin kuin vain 

totalitääristen ideologioiden kontekstissa, johon se yleisesti liitetään. Bergerin mukaan myös 

moderni ja maallistunut ihminen voi kokea jotain transsendentin kaltaista.100 Sihvolan 

mukaan uskonto tarjoaa mahdollisuuden pysähtyä pohtimaan olemassaolon merkityksiä. 

Pyhän kohtaaminen voi olla mahdollista, mutta silloin uskonnon tulee hyljätä 

fundamentalismi ja dogmaattisuus. Pyhä jää hänen mukaansa kuitenkin aina jollain lailla 

mystiseksi, käsin ulottumattomaan kaukaisuuteen, eikä siitä voida puhua muutoin kuin 

uskonnon äidinkielellä taikka runomuodossa. Sekularisaatiota Sihvola tarkastelee uskonnon 

sekulaaristumisena sisältä päin, jota julkisen vallan sidonnaisuus uskontoon saattaa 

vauhdittaa. Vaikka uskonnolliset käytänteet, kuten kirkossakäynti tai henkilökohtaisen 

uskonnollisen vakaumuksen julki tuominen nimenomaan maallistumisen kärkisijoilla 

olevassa Suomessa sekä muissa pohjoismaissa eivät ole siinä määrin julkisesti näkyvillä kuin 

aiemmin, niin se ei välttämättä kerro itse uskonnon merkityksen laantumisesta. Voidaan myös 

ajatella, että valtauskonnon sisällä tapahtuva sekularisaatio viittaa uskonnollisen 

suvaitsevaisuuden kasvuun. Sihvola erottaakin toisistaan vakaumusten tasa-arvoistumisen ja 

sekularisaation.101 

Myöskään kanadalainen filosofi Charles Taylor ei usko perinteisen 

uskonnonharjoittamisen vähenemisen ja uskonnon julkisesta tilasta poistumisen tarkoittavan 

uskonnottomassa ajassa elämistä. Taylor puhuu ”uskonnollisesta novaefektistä”, joka on 

voimallaan sysännyt länsimaisen todellisuuden labiiliin tilaan, jossa erilaisten uskomusten ja 

henkisyyden harjoittamisen mallien avulla pyritään saavuttamaan kokemus täyteydestä 

(fullness). Jälkimodernissa länsimaisessa maailmassa on tarjolla lukemattomia erilaisia 
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näkemyksiä ja uskonnollisia malleja, minkä Taylor katsoo vaikuttaneen keskeisesti 

sekularisaation syntyyn. Vallitsevaa tilannetta ei hänen mukaansa voi kuitenkaan missään 

tapauksessa pitää merkkinä ihmisen uskonnollisesta aikuistumisesta tai uskonnon kentällä 

saavutetusta rationaalisuuden voitosta. Perinteisen uskonnon muodonmuutos johtuu 

yksinkertaisesti erilaisten näkemysten tarjonnan runsaudesta ja ihmisen vapaudesta valita.102 

Teologia voi selittää sekularismin myös heresiana. Tätä kantaa edustaa muun muassa 

Konstantinopolin ekumeeninen patriarkka Bartolomeos, jonka mukaan uskonnollisen 

maailmankatsomuksen pirstoutuminen johtaa ”maailman ja elämän sakramentaalisen 

ymmärryksen” hylkäämiseen. Sekularismi on hänen mukaansa tässä mielessä heresia, jonka 

vallitessa ihminen ei enää kykene kokemaan mysteeriä. Sekularismi ”erottaa ihmiskunnan 

Jumalasta ja maailmasta”.103 Olli-Pekka Vainio esittää puolestaan sekularismin olevan 

huonon teologian ja sattumanvaraisen kehityksen tulosta, joka olisi ollut estettävissä 

filosofien ja teologien paremmin tehdyllä työllä.  Hänen mukaansa Euroopankaan 

maallistumisesta ei voida enää puhua sanan vanhassa merkityksessä islamin Eurooppaan 

leviämisen takia.104   

Sakralisoitu politiikka on yksi mahdollisuus löytää maallistuneessa yhteiskunnassa 

uskonnollisilla elementeillä sävytetty maisema, jossa mahdollistuu kurkottautuminen kohti 

todellisuuden rajojen ulkopuolista eksistenssiä. Zúqueten mukaan merkittävä osa populismin 

tutkijoista on päätynyt siihen näkemykseen, että populismilla ja uskonnolla on enemmän 

yhteisiä nimittäjiä kuin mitä populismilla on suhteessa johonkin muuhun aatesuuntaan tai 

poliittiseen puolueeseen. Tällaista politiikan pyhittämistä pidetään uskonnon kaltaisena ikään 

kuin-uskontona. Zúquete toteaa, että eliitin ja kansan voimakas vastakkain asettelu toimii 

tässä samoin kuin populismissa yleensäkin, mutta niin, että hyvän (kansa) ja pahan (eliitti) 

välinen taistelu muuntautuu taisteluksi pyhän ja profaanin välillä. Tässä hyvä vastaan paha 

retoriikassa politiikka kiinnittyy erityislaatuiseen [uskonnollissävytteiseen] lupaukseen.105 

Viittaukset esimerkiksi puolittain uskonnolliseen pohjavireeseen ja erilaisiin 

uskonnollisiin mielikuviin toistuvat populististen liikkeiden kuvailuissa. ”Melkein 

uskonnolliset” merkitykset tekevät politiikasta ikään kuin moraalisempaa ja jopa 

uskonnollista. Tutkijat painottavatkin, että tällainen populismi on ristiretkeä muistuttava 

poliittinen matka, jonka tähtäyspisteenä on pelastuminen. Koska populismin yksi 

 

101 Sihvola 2011, 85–86, 254. 
102 Vainio 2013, 36–37. 
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tehokkaimmista liikkeelle panevista voimista on lupaus yhteiskunnassa tapahtuvasta 

suunnanmuutoksesta, vahvistavat populistit tätä mielikuvaa tuomiopäivän uhkakuvilla 

tarjoten samalla hyvän ja pahan välisen taistelun voittaville palkinnoksi pelastusta.106   

Uskonnollista kieltä käyttävä populismi ei ole harvinaista. Käyttämällä tavallista ja 

kulttuurille ominaista uskonnollista sanastoa populistit vetävät rajan itsensä ja niin sanotun 

poliittisen korrektiuden välille. Uskonnon kaavun ylleen heittämä politiikka palvelee kahta 

tarkoitusta: yhtäältä se on keino erottautua muista poliittisista toimijoista ja toisaalta sitä voi 

käyttää aseena vastustettaessa valtavirran politiikkaa. Zúqueten mukaan populismin ja 

uskonnon tutkimuksessa tulee keskittyä ennen kaikkea symboliikkaan. Jos populismin 

ajatellaan sisältävän taloudellisen hyödyn tavoittelun lisäksi jotain muutakin, on 

tutkimuksessa tärkeää kiinnittää huomiota myös populistisen vuorovaikutuksen symbolisiin 

ulottuvuuksiin. Silloin tässäkin kontekstissa voidaan ymmärtää paremmin ”pyhän kokemusta” 

tai uskonnon kulttuurisia ulottuvuuksia.107    

Populismin mukanaan tuoma lupaus kokea jotain erityislaatuista, laajentaa poliittista 

näkymää ja antaa lisää painoarvoa poliittiselle toiminnalle. Se vahvistaa myös uskoa siihen, 

että odotettavissa on vähintäänkin poliittisen eliitin päihittäminen tai parhaimmassa 

tapauksessa koko poliittisen järjestelmän rakentaminen uudelle perustalle. Tämän kaltaiset 

populäärit rakennelmat eivät ole mitenkään outoja demokratian historiassa, mutta Zúquete 

kiinnittääkin huomion siihen, minkälaisen roolin pelastus saa nimenomaan modernissa 

politiikassa. Muutoksen ja toivon näkymien väläyttely ei kuitenkaan ole ainoastaan 

uskonnolliseen populismiin sitoutunut ilmiö, vaan pelastuksen idea sisältyy kaikkien 

poliittisten puolueiden kampanjointiin.108 Myöskään politiikassa usein käytettävä provosoiva 

ja räikeitä ilmauksia sisältävää kieli ei yksinään ole populistista.109 Jotta voitaisiin puhua 

uskonnollisesta populismista, siihen täytyy sisältyä uskonnolliselta näyttävän 

pelastuslupauksen ja provosoivan kielenkäytön lisäksi muitakin elementtejä. Uskonnon ja 

populismin välisen suhteen tutkimuksessa on keskitytty enimmäkseen uskonnolliseen 

sanastoon ja kuvastoon, joten aiheen tutkimus vaatii lisäkartoitusta siitä, millä tavoin 

uskonnollinen populismi eroaa ei-populistisista toimijoista.110  

 

105 Zúquete 2017, 9. 
106 Zúquete 2017, 9–10. 
107 Zúquete 2017, 10. 
108 Zúquete 2017, 10–11. 
109 Herkman 2019, 45. 
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 Zúquete tarkastelee kokonaisvaltaisesti erilaisia moderneissa poliittisissa liikkeissä 

esiintyviä uskonnollisia ilmentymiä sekä millä tavoin liikkeen kannattajat vastaanottavat sekä 

kokevat heille annetut roolit. Liikkeen itseymmärrys, sisäinen vuorovaikutus sekä se, missä 

roolissa ja millä volyymilla kukin elementti toimii, ohjaa jokaiselle liikkeelle ominaista 

populismiin yhdistyvää pelastuksen diskurssia. Tällä tavalla asiaa lähestyttäessä uskonnollista 

populismia voidaan tarkastella ikään kuin poliittisena uskontona, jonka karaktääri sekä 

uskonnolliselle liikkeelle tyypillinen toimiminen perustuvat eri elementtien dynaamiselle 

vastavuoroisuudelle. Näiden tekijöiden keskinäiseen vuorovaikutukseen perustuvan poliittisen 

uskonnon Zúquete kategorisoi missionääriseksi politiikaksi (missionary politics). Tämä 

analyyttinen lähestymistapa arvioi uudelleen väitettä poliittisen uskonnon, jollaiseksi1900-

luvun totalitääriset ideologiat voidaan luokitella, hiipumisesta modernissa yhteiskunnassa. 

Zúquete toteaa, että Poliittisen uskonnon esiintyminen ja sen tarkastelu on 2000-luvunkin 

demokratioissa edelleen relevanttia.111  

4.4 Sakralisoidun politiikan ja politisoidun uskonnon ilmentymiä 

Uskonnollisen populismin karaktääri on sidoksissa kulttuuriseen ja uskonnolliseen 

maaperään. Ryyditettynä oman kulttuurin ja uskonnollisen tradition piirteillä sanoman esille 

tuominen ja vastaanottaminen on helpompaa.  Zúqueten mukaan alueet, joissa traditionaalisen 

uskonnon rooli on keskeinen, kuten esimerkiksi Latinalaisessa Amerikassa, ovat erityisesti 

alttiita uskonnolliselle populismille. Nykyään uskonnollinen populismi on alkanut kukoistaa 

myös läntisessä Euroopassa, jossa se omalta osaltaan toimii nykypäivän ihmisen tyhjyyden ja 

tarkoituksettomuuden tunteen täyttäjänä. Vaikka eri alueet eroaisivat kulttuurisesti ja 

uskonnollisesti toisistaan paljonkin, voi uskonnollinen populismi ilmetä niissä kuitenkin 

hyvin samankaltaisena. Esimerkiksi Hugo Chávezin johtama vasemmistolainen vallankumous 

Venezuelassa sekä Jean-Marie Le Penin perustama ja johtama Ranskan äärioikeistoa edustava 

FN-puolue eroavat toisistaan, mutta niitä molempia voidaan tarkastella poliittisina 

uskontoina.112 Herkman lisää vahvoihin karismaattisiin populistijohtajiin Argentiinan Juan 

Perónin ja sanoo, että Argentiinan sekä yleensäkin Latinalaisen Amerikan ja Euroopan väliset 

erot populismin saralla selittyvät erilaisilla konteksteilla. Etelä-Amerikan maiden 

demokratiakehitystä on hidastanut sotilasdiktatuurien vallankaappaukset, joiden vastapooliksi 

on syntynyt usein vasemmistopopulistisia liikkeitä tarkoituksenaan liikuttaa kansaa 
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nousemaan sotilashallintoja vastaan. Karismaattiseen johtajaan nojautuminen luo optimismia 

kannattajajoukkoon poliittisesti epävakaassa tilanteessa.113 

Zúquete rakentaa poliittiset uskonnot kolmen pilarin varaan, joista ensimmäinen on 

juuri karismaattinen johtaja. Toinen pilari on moraalinen yhteisö ja kolmantena pilarina on 

pelastukseen tähtäävä missio.  Uskonnollisessa populismissa liikkeelle ominainen narratiivi 

rakentuu karismaattisen johtajan sekä liikkeen kannattajien uskomusten ympärille. Johtajasta 

voi tulla jopa messiaaninen hahmo, jonka yliluonnollisella auktoriteetilla varustettu olemus ja 

vaikutus tuntuu kannattajien mielissä olevan historiallisestikin merkittävä.114 Herkman toteaa, 

että on vaikea löytää yhteistä nimittäjää monenlaisten populististen liikkeiden välille, mutta 

useimmille populistisille liikkeille on kuitenkin yhteistä vahva johtohahmo. Osa populismista 

saattaa kytkeytyä karismaattiseen johtajaan jopa vahvemmin kuin itse liikkeeseen. Vahva ja 

autoritäärinen johtaja herättää luottamusta ja turvallisuudentunnetta. Populistijohtajat ovat 

usein myös luontevia esiintyjiä ja osaavat yksinkertaista ja ymmärrettävää kieltä käyttäen 

vedota taitavasti kuulijoidensa tunteisiin. Eräänlaisena 2010-luvun populismin lippulaivana ja 

tavallista kansaa hurmanneena johtohahmona voidaan pitää värikkäällä kielenkäytöllään 

kannattajansa vakuuttanutta Donald Trumpia. Paradoksaalisena Herkman pitää kuitenkin sitä, 

ettei Trump miljardöörinä mitenkään sovi samaan viitekehykseen kannattajiensa enemmistön 

kanssa. Eivätkä sovi monet muutkaan. Populistijohtajat sanovat edustavansa kansan syviä 

rivejä, mutta ovat itse yleensä korkeasti koulutettuina ja usein myös melko varakkaina kovin 

kaukana tavallisesta kansasta. Eliittiä parjaavien, mutta lähtökohtaisesti sitä itse edustavien 

populistijohtajien joukkoon, ainakin mitä tulee akateemiseen koulutukseen, voidaan lukea 

myös perussuomalaisten puheenjohtajat Timo Soini ja Jussi Halla-aho.115  

Zúqueten poliittisen uskonnon mallin ensimmäiseen pilariin sisältyy kuusi 

erityyppistä ja eri tavoin luonnehdittua karismaattista johtajaa. Profeetallinen johtaja (the 

leader as the Prophet) on aikansa keulakuva, jonka uskotaan selvänäköisyytensä avulla 

johdattavan seuraajiaan. Hän puuttuu suorasukaisesti väärinä pitämiinsä asioihin, murskaa 

eliitin valheet ja tekee lopun hallitsevien ryhmien ”virallisesta totuudesta” sekä antaa 

vahvistaa vallankäyttäjien dominoimiksi joutuneiden ihmisten ääniä. Moraalinen johtaja (the 

leader as the Moral Archetype) on korkeamoraalinen vanhan ajan arvostettu ja kunnioitettu 

johtaja. Tämä johtaja toimii esimerkillisesti ja hänen esimerkillinen elämänsä noteerataankin 

korkeammalle kuin hänen periaatteensa. Marttyyrijohtaja (the leader is also the Martyr) 

 

113 Herkman 2019, 76–78.  
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sitoutuu tehtäväänsä lujasti ja uhrautuvasti. Aatteen tähden hän luopuu omien etujensa 

ajamisesta sekä hyvinvoinnistaankin. Hän on valmis laittamaan alttiiksi terveytensä ja 

äärimmäisissä tapauksissa jopa oman henkensä. Hänestä luotu kuva on glorifioitu hänen 

uhrauksillaan ja silattu hänen sankaruudellaan. Hänen elämäkerrassaan hänen harteilleen 

asetellaan marttyyriuden viitta.116 

Dominique Venner lunasti itsemurhan tekemällä paikkansa marttyyrijohtajana.  

Identitaariselle liikkeelle hän on ihminen, joka äärimmäisyyteen menevällä esimerkillään 

osoitti sitoutumisensa Euroopan kohtaloon. Vennerin suhde itsemurhaan oli jollain tavalla 

jopa itsemurhaa ihannoiva. Hän piti itsemurhaa, sekä stoalaisen ajattelun että japanilaisen 

seppuku-tradition117 mukaan, kunniallisena ja rohkeana tekona, toisin kuin 

juutalaiskristillisessä ajattelussa. Itsemurhaviestissään Venner kirjoittaa olevansa vakuuttunut 

siitä, että itsensä uhraaminen on välttämätön teko, joka saattaa havahduttaa Euroopan sitä 

kiusaavasta horroksesta. Hän toivoo itsensä kuolemalle antamisen toimivan herätyksenä 

uinailevassa tilassa oleville omilletunnoille. Tieto hänen terminaalivaiheessa olleesta 

sairaudestaan ei himmentänyt hohtoa hänen uhrautuvuudestaan tai nostattanut epäilyksiä 

itsemurhan epäitsekkäästä luonteesta. Hänelle järjestettiin lukuisia kunnianosoituksia ja häntä 

pidettiin marttyyrina. Hän ei kuollut marttyyrina uskontonsa puolesta vaan marttyyrina 

”puolestamme” puolustaessaan suoraselkäisen ihmisen etiikkaa, Krampon kirjoitti. Vennerin 

marttyyriteko on piirtynyt syvälle identitaarien kollektiiviseen muistiin, ja hän on iskostunut 

monien identitaarien mieliin hahmona, joka uhrasi vapaaehtoisesti itsensä kunnianosoituksena 

korkeammalle päämäärälle.118 

Karismaattisiin johtajien tyypittelyyn kuuluva kansanjohtaja (the leader is the People) 

sanoo olevansa yhtä kuin kansa. Tämän johtajan tavallisuuteen tähtäävä habitus ilmenee niin 

pukeutumisessa, puheissa kuin asenteissakin. Hänen käyttäytymisensä heijastaa kansan syvien 

rivien tuntoja, kuten kansan tuntemaa inhoa ylimielistä ja omaa etua tavoittelevaa eliittiä 

kohtaan. Kansan kanssa yhtä oleva johtaja ymmärtää intuitiivisesti kansan mielialaa, tahtoa ja 

tarpeita. Juuri kansanomaisuus suo johtajalle itseoikeutetun aseman häntä kannattavan 

yhteisön pelastajana. Puolueenjohtaja (the leader is also the Party) puolestaan on yhtä kuin 

puolue.119 Timo Soinia voitaneen pitää melko tyylipuhtaana kansanjohtajana, tosin hän oli 

 

115 Herkman 2019, 51–52, 75. 
116 Zúquete 2017, 14. 
117 Seppuku on hienostuneempi ilmaisu meillä paremmin harakirinä tunnetusta rituaalisesta japanilaisesta 

itsemurhasta.  
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Perussuomalaisiin täysin identifioituna myös puolueenjohtaja. Uskonnollisia arvoja, tai 

ainakin omaa uskonnollista vakaumustaan esille tuovana johtajana Soinista välittyi pyrkimys 

myös uskonnolliseen johtajuuteen tai esikuvana oloon. Esimerkkinä tästä mainittakoon hänen 

näyttävä osallistumisensa rukousaamiaiselle Washingtonissa vuonna 2017. Matkaseurana 

Soinilla oli muun muassa Laura Huhtasaari ja puhujana tilaisuudessa esiintyi Donald Trump.   

Zúqueten mallin missionäärinen johtaja (the leader is the Missionary), voidaan nähdä 

jopa messiaanisena hahmona, pyhimysmäisenä pelastajana, jonka henkilökohtainen panos on 

oleellinen mission toteuttamisessa. Hän muistuttaa vallitsevien olosuhteiden täydelliseen 

muutokseen johtavan käännekohdan saavuttamisen kiireellisyydestä.  Pelastuksen formula on 

johtajan missiossa välttämätön, mutta se ei yksin riitä. Johtajan persoonallisuudesta tulee 

seuraajiensa vakuuttamiseksi säteillä lujaa uskoa sekä mission kiireellisyyteen että sen 

oikeutukseen. Missionäärisen johtajan tyypillisiä malleja ovat Jean-Marie Le Pen ja Hugo 

Chávez.120  

Poliittisen uskonnon toinen pilari rakentuu moraalisesta yhteisöstä. Brubakerin 

mukaan politiikassa on tavanomaista taivutella ihmisiä uskomaan, että kaikki samaan asiaan 

uskovat ja sen puolesta kamppailevat muodostavat keskenään erikoislaatuisen ja muista 

erottuvan ryhmän, joka hitsautuu solidaarisesti yhteen ryhmän sisäisistä eroista huolimatta.121 

Hyvän puolella olevat sankarilliset patriootit kuuluvat valittujen joukkoon. He erottuvat 

selvästi heitä ympäröivästä maallistuneesta ja korruptoituneesta joukosta, jonka punomia 

salajuonia ja salaliittoja he vastustavat. Moraalinen yhteisö ammentaa voimansa symboleilla, 

myyteillä ja riiteillä varustetusta poliittisesta uskonnosta.  Sankarilliset historialliset henkilöt, 

kuten Ranskan ND:n ihailema Jeanne d’Arc ja Bolivian Simón Bolívar, saattavat saada 

suorastaan pyhimysmäisiä piirteitä ja heidät voidaan nostaa lähes palvotuiksi ihanteiksi. 

Menneitä henkilöitä idealisoiva ilmapiiri vahvistaa myös nykyhetken yhteisön ja sen 

missionäärisen johtajan välisiä suhteita. Rituaalit puolestaan kohdistavat katseen ei-

materiaalisiin arvoihin. Ne vahvistavat yhteisöllisyyttä ja uskoa valittujen joukkoon 

kuulumisesta sekä vahvistavat narratiivin soteriologista luonnetta.122  

Kolmas pilari muodostuu pelastumisen missiosta. Kun uskonnollistettu politiikka 

assosioituu pelastukseen, kuuluu sen maailmankuvaan myös eskatologinen ulottuvuus. 

Nykyhetkestä, jossa pidetään keskeisenä sekä pyhää historiaa että pyhiä paikkoja, siirretään 

katse tulevaisuuteen ”yltäkylläisyydellä kuvitettuun uuteen aikaan”, jossa toiveet saavat 

 

120 Zúquete 2017, 15. 
121 Brubaker 2013, 100. 



44 

 

täyttymyksensä. Päämääränä on vallitsevan olotilan muutos poliittisen aktiivisuuden avulla 

sekä pelastumisen saavuttaminen jo tässä maailmassa. Chávezin ja Le Penin esimerkeissä 

kysymys ei ole yliluonnolliseen entiteettiin ja ihmeisiin uskovasta uskonnollisesta uskosta 

sinänsä, vaan mission käynnistävä voima on ollut poliittinen. Niissä voidaan siitä huolimatta 

nähdä erityinen suhde ylimaalliseen ja jumalaiseen. Le Pen on väläytellyt puheissaan, milloin 

avoimemmin ja milloin peitellymmin, että kaitselmus on heidän puolellaan. Le Penin mukaan 

historia ei ole pelkästään syiden ja seurausten jatkumoa, vaan siihen sisältyy myös ”kohtalon 

hetkiä”, kaitselmuksen aikaansaamia äkkiarvaamattomia käänteitä. Hän tähdentää uskovansa 

kaitselmuksen suojelukseen ja tukeen etsittäessä pelastusta koko Ranskalle. Koska kaitselmus 

auttaa vain niitä, jotka itse auttavat itseään, kannustaa Le Pen FN-puolueineen koko kansaa 

taistelemaan yhdessä koko maata vaivaavaa turmelusta vastaan. Yhdessä voidaan voittaa 

individualismi ja materialismi, jotka ovat levinneet kaikkialle ja ilmenevät ihmisten 

sydämissä ”kaikissa valheellisissa ideoissa ja kielteisissä ajatuksissa”. Zúqueten mukaan 

Bolivaarinen vallankumous on vieläkin selkeämpi esimerkki poliittisesta uskonnosta. Sen 

visio sosialismista vastaa hyvinkin näkemystä raamatullisesta viimeisestä kuningaskunnasta. 

Hugo Chávez on sanonut Bolivaarisen vallankumouksen jatkuvan aina siihen asti, kunnes 

Kristuksen ilmoittama tasaveroisuuden ja oikeudenmukaisuuden valtakunta tulee todeksi.123   

Vaikkakaan näiden esimerkkien milleniaaliset visiot eivät intensiteetiltään ole 

yhteneviä, ne molemmat asemoituvat kuitenkin samoin. Molemmat katsovat samanaikaisesti 

kahta erilaista maailmaa ollen itse näiden maailmoiden välissä. Toisessa pahuus lähestyy 

uhkaavasti voittoaan vaatien, mutta samalla silmien eteen avataan myös näky säteilevästä 

tulevaisuudesta, jonne pääsemisen edellytyksenä on pahan nujertaminen. Eskatologinen 

ulottuvuus näissä liikkeissä punoo yhteen todellisuuden ja toivon menneisyydestä 

tulevaisuuteen, jolloin liikkeen merkitys, sen paikka historiassa ja tehtävä nykyhetkessä sekä 

tulevaisuudessa piirtyy kirkkaaksi ja merkitykselliseksi. Koko olemassaolosta nousevat 

ongelmat sekä kysymykset vaativat vastauksia ja odottavat ratkaisun löytyvän politiikan 

täydellisestä muutoksesta, jonka avulla pahuus nitistetään ja joka johtaa lopulta 

oikeudenmukaisuuteen sekä tasa-arvoon. Tällaisilla poliittisilla uskonnoilla on Zúqueten 

mukaan oma elinkaarensa. Ne on sidottu aikaan, eivätkä ne ole missään tapauksessa jatkuvasti 

olemassa olevia ja muuttumattomia entiteettejä, vaan ne ovat riippuvaisia monestakin 

tekijästä. Vaikeaan tilanteeseen voidaan joutua esimerkiksi liikkeeseen henkeä puhaltaneen 
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johtajan joutuessa väistymään tehtävästään. Myös ne kriisit, jotka ovat toimineet 

voimakkaana alkusysäyksenä näille liikkeille, johtavat ratkaisunsa saatuaan vähitellen 

liikkeiden näivettymiseen tai ainakin vähentävät niiden volyymia siinä määrin, että liikettä 

kannattavien kutistunut piiri koostuu lopulta vain sen kiihkeimmistä ja uskollisimmista 

kannattajista.124    

5. Kulttuuri ja identiteetti 

5.1 Globalisoituminen- muuttoja ja rajoja  

Globalisoituminen muuttoliikkeineen on liudentanut eri kulttuurien välisiä rajoja. 

Maahanmuuttajat tuovat mukanaan omat kulttuurinsa ja näin kulttuurit eri maissa 

monimuotoistuvat sekä osin sulautuvat toisiinsa, kirjoittaa saksalainen runoilija ja esseisti 

Hans Magnus Enzensberger. Ihmiset ovat liikkuneet paikasta toiseen kuitenkin kautta 

historian, ja jotkut modernitkin valtiot, kuten Yhdysvallat, Kanada ja Australia ovat laajojen 

muuttoliikkeiden synnyttämiä. Kansakunnan perustamismyytti on näissä tapauksissa tabula 

rasa, tai näin on ainakin tahdottu kertoa, ja jättää mieluummin huomiotta muuttoa seurannut 

alkuperäiskansojen tuhoaminen, Enzensberger muistuttaa. Ryhmäegoismia ja muukalaisvihaa 

on Enzensbergerin mukaan esiintynyt ennen mitään tunnettuja yhteiskuntamuotoja. Hänen 

näkemyksensä onkin, että olipa muuton syy mikä tahansa, ja riippumatta siitä, onko se pakon 

sanelemaa vai vapaaehtoista, se johtaa aina konflikteihin. Alkuperäisväestöistä puhuttaessa 

voidaan todeta, että eri maissa vielä elävien alkuperäisväestöön kuuluvien ihmisten ääni on 

päässyt kuuluville vasta aivan viime vuosina.125 

Muutot kautta aikojen ovat johtuneet monista eri syistä. Ihmisiä on ajanut liikkeelle 

muun muassa sodat, nälkä, köyhyys, kolonisoiminen, poliittinen sorto ja kansalaissodat. 

Hallin mukaan muutot ovat olleet ennemminkin ”sääntö kuin poikkeus” ja kansojen 

liikkumisen seurauksena on syntynyt yhteiskuntia, joita ei voi pitää etnisesti eikä 

kulttuurisesti sekoittumattomina.126 Enzensberger tähdentää, että kansakunnat ovat vasta noin 

kahdensadan vuoden ikäisiä. Ero kansakuntien ja muinaisten heimojen sekä klaanien välillä 

on hänen mielestään helppo huomata. Tietoisesti ja keinotekoisestikin synnytetyt kansakunnat 

tarvitsevat oman ideologiansa riitteineen ja symboleineen elääkseen ja selvitäkseen, kun taas 

muinaiset heimot olivat etnisesti yhteneviä ja syntyneet sekä kasvaneet yhteen kuin 
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luonnostaan. Kansakunta rakennetaan useimmiten suullisena perintönä toistetun tai 

”hätätapauksessa” keksityn historiallisen legendan ympärille. Kansallistunne muodostuu, 

Enzensbergerin sanoin, sitä hysteerisemmäksi ja epävakaammaksi mitä keinotekoisimmin 

valtio (esimerkiksi edesmenneet Neuvostoliitto ja Jugoslavia) on muodostettu. 

Kansallistunteen ollessa korkealla ei ajatella, että yksikään kansakunta ei ole etnisesti 

yhtenäinen. Kansallistunteen elähdyttämä juuri sillä hetkellä valtaa pitävä ryhmä ei halua 

alistua vähemmistöjen läsnäoloon, mikä tietää poliittisia ongelmia kaikkien 

maahanmuuttoliikkeitten kanssa.127 Brubakerin mukaan kansakuntaa ja etnisyyttä ei tulisi 

kriittisesti tarkasteltaessa käsitteellistää irrallisiksi, selvärajaisiksi ja muuttumattomiksi 

ryhmiksi vaan ajatella niiden olevan tilannesidonnaisia kulttuurisia idiomeja ja poliittisesti 

muovautuneita hankkeita. Etnistäminen ja rodullistaminen voitaisiin näin ymmärtää 

prosesseiksi, joita ohjaavat psykologiset, kulttuuriset, poliittiset sekä sosiaaliset tekijät ja 

joissa nimenomaan ”ryhmämuotoisuus”, ei selvärajaiseksi ymmärretty ryhmä, olisi vaihteleva 

kontekstista riippuvainen muuttuja.128  

Moderneissa yhteiskunnissa tapahtuva muuttoliike on ravistellut vanhoja käsityksiä 

kansakunnasta, kotimaasta ja kodista, kirjoittaa Lontoon yliopiston viestinnän professori 

David Morley. Tilanne on aiheuttanut ahdistusta, koska historiallisesti kulttuurien on ajateltu 

olevan juurtuneena stabiiliin, samoja vuorovaikutusmalleja toistavaan tilaan.129 Stuart Hall 

määrittelee kulttuurien olevan samaan ryhmään kuuluvien ihmisten käyttämiä yhteisten 

merkitysten järjestelmiä. Asemoidessaan itsensä kuuluvaksi tällaiseen yhteisten merkitysten 

maisemaan, ihminen asemoi itsensä kuuluvaksi kulttuuriseen yhteisöön, jonka jäseniä 

yhdistää tunne yhteisestä identiteetistä ja jonka suunnan viitoittaa yhteinen merkityskartta. 

Kulttuurin muodostaman identiteetin kautta tunnistamme keitä olemme ja mihin kuulumme. 

Mieltäessämme itsemme kuuluvaksi omaan kansalliseen kulttuuriimme tunnemme olevamme 

osa meitä edeltävien sukupolvien elämäntavan historiallista jatkumoa130 

Mutta miten tänä päivänä koettu rajojen hälveneminen tai uudenlainen muodostuminen 

vaikuttaa vanhaan käsitykseen tiukkojen rajojen sisälle sulkeutuneesta kansallisvaltiosta ja 

siihen liitetyistä identiteeteistä, Brubaker kysyy. Millä tavoin erilaisten ryhmien ja kulttuurien 

sekä niihin perinteisesti kytkeytyneiden identiteettien keskinäiset suhteet muuttuvat ja 

tulevatko niiden perustat peräti uudelleen järjestetyiksi uudenlaisen rajoihin suhtautumisen 
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129 Morley 2003, 159.  
130 Hall 2019, 107. 



47 

 

takia? Vai ovatko rajat tänä päivänä sittenkään niin ”huokoisia” kuin niiden oletetaan olevan? 

Ihmisten liikkumista ja muuttoa tarkasteltaessa näin ei näytä olevan, Brubaker sanoo. 

Syyskuun yhdennentoista päivän aiheuttama valtava järkytys sysäsi valtiot tiivistämään 

turvallisuuttaan. Vaikka liberaalit maat eivät voikaan sulkea rajojaan kokonaan, niin 

teknologisen kehityksen tarjoamat keinot suovat mahdollisuuden seurata ja valvoa ihmisten 

liikkumista aivan toisella tasolla kuin vaikkapa sata vuotta sitten, ja siitä johtuen esimerkiksi 

työtä tai turvapaikkaa etsivät joutuvat jopa tiukempaan kontrolliin kuin ennen. Nykyinen 

muuttoliike pakolaisineen ja turvapaikanhakijoineen ei kuitenkaan ole volyymiltaan 

poikkeuksellinen verrattaessa maailmalla kautta historian tapahtuneisiin muuttoaaltoihin. Se 

ei välttämättä myöskään ole vain yksisuuntaista tai luonteeltaan pysyvää.131 

Patriarkka Bartolomeos lähestyy muuttoliikettä ja toiseutta ortodoksisesta 

näkökulmasta. Ennakkoluulot ja rasismi eivät hänen mukaansa ole kytköksissä uskonnolliseen 

vakaumukseen eivätkä liity historian tapahtumista johtuvien taakkojen kantamiseen, vaan ne 

ovat aina ihmisen omaan valintaan perustuvia. Eri tavalla ajattelevin ja uskoviin kohdistettu 

vieraanvaraisuus ilman epäilyjä on tie kohti parempaa maailmaa, uskonnollista suvaitsevuutta 

ja ksenofobian voittamista. Bartolomeos ei pidä nykyajan moninaisuutta ja ihmisten 

liikkuvuutta uhkana vaan päinvastoin rikkautena. Teknologian kehitys on ”vapauttanut meidät 

välimatkojen tyranniasta ja valtioiden sulkeutuneiden rajojen vallasta.” Globalisaatio on 

tuonut ihmiset lähelle toisiaan ja ”globaalissa kylässä” eläminen vaatii jokaiselta sen 

asukkaalta yhtäältä yhä kriittisempää oman uskon opetusten tarkastelua ja toisaalta 

suvaitsevampaa suhtautumista toisten maailmankatsomuksiin. Ortodoksisen kirkon oppien 

mukaan ei vain kristinuskon, vaan kaikkien uskontojen tulee työskennellä yhdessä 

moninaisuuden kunnioittamisen sekä aidon suvaitsevuuden saavuttamiseksi. Mutta jos 

uskonnon ajatellaan olevan vain taloudellisiin arvoihin perustuvan globaalin kehityksen 

esteenä ja se joutuu siksi syrjäytetyksi, on vaarana tyhjiö, joka voidaan täyttää esimerkiksi 

uskonnollisella fanatismilla. Valitettavasti kirkollisissa ja uskonnollisissa yhteyksissä esiintyy 

edelleen ihmisten erottelua ja nationalismia. Bartolomeoksen mukaan uskontoon vetoaminen, 

uskonnollisen kielen ja symbolien käyttäminen keppihevosena poliittisten, nationalististen tai 

fanaattisten pyrkimysten tukemiseksi on petos ”uskontojen ja uskon yleismaailmallisuutta 

kohtaan.”132  

 

131 Brubaker 2013, 229–230.  
132 Bartolomeos 2008, 182–183, 244–247, 255.  
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5.2 Me ja ne  

Kulttuurit hahmotetaan yleensä toisistaan selkeästi erottuviksi, ja kulttuuriset erot toimivatkin 

tehokkaasti jaettaessa ihmisiä meihin ja muihin. Hall toteaa, että samaan kulttuuriin kuuluvien 

ja saman kulttuurisen identiteetin jakavien ihmisten oletetaan olevan samanlaisia. 

Samanhenkisyys nostattaa ryhmähenkeä, mutta toisaalta syventää erilaisuuden ja 

eriarvoisuuden kokemusta verrattaessa muihin kulttuureihin. Jatkuva yhteenkuuluvuuden 

tunteen vaaliminen tapahtuu erottautumalla muista eli kertomalla toistuvasti kansakunnan 

tarinaa niin, että olemassa olevista eroista muihin nähden rakentuu kansakunnan ykseys. Näin 

ollen kansallinen kulttuuri ei niinkään toimi jo olemassa olevan yhteenkuuluvaisuuden 

ilmaisijana, vaan nimenomaan ykseyden välttämättömänä rakentajana.133 

Kollektiivisen identiteetin ymmärretään merkitsevän samuutta niiden välillä, jotka 

kuuluvat samaan ryhmään tai kategoriaan. Yhteiskunnallisia liikkeitä, gender- kysymyksiä tai 

etnisyyttä ja nationalismia käsiteltäessä tähän samuuden kokemiseen liitetään ryhmän sisäinen 

solidaarisuus ja yhteinen samankaltainen tietoisuus, jotka määrittävät ryhmän kollektiivista 

toimintaa, Brubaker sanoo. Yhtenäiset ja tiukoinkin kriteerein rajat itselleen asettavat ryhmät 

luovat ”ryhmäisyyttä”, joka synnyttää vahvan tunteen kuulumisesta omaan, muut ulkopuolelle 

jättävään ryhmään.134 Eronteko meidän ja muiden välille nykyisessä populistisessa 

ryhmäytymisessä johtaa usein myös muiden pilkkaamiseen, jolla vahvistetaan sekä omaa 

identiteettiä että ryhmään kuulumista.135  Uskonnosta ja varsinkin islamista ja kristinuskosta 

puhuttaessa Bartolomeos painottaa, että puhe kulttuurien yhteentörmäyksestä ei ole 

toivottavaa eikä oikein, koska siinä uskontoa taistelutantereena käyttäen isketään rajusti kiila 

meidän ja muiden väliin. Valtioiden johtajien tai kansankiihottajien arsenaalissa uskonto on 

tehokas ase levitettäessä vihamielisyyttä ja fanaattisuuteen saakka menevää hurmosta 

erottamaan kristityt ja muslimit toisistaan, mikä ei missään tapauksessa ole uskonnon 

tarkoitus eikä kuulu sen todelliseen luontoon.136             

Erityisesti nykyisessä maahanmuuttokeskustelussa nousee näkyväksi me ja muut-

ajattelu. Tässä tilanteessa olisi tärkeää kääntää huomio ”muiden” sijasta ”meihin” Jos 

ymmärrämme itsekin olevamme erilaisia keskenämme, ja että keskinäinen erilaisuus koskee 

myös tarkastelumme kohteina olevia ”muita”, niin torjuva asenne erilaisuutta kohdatessamme 

voisi lieventyä. Erilaisuus ei ole ihmiseen valmiiksi istutettu ominaisuus, vaan syntyy 

 

133 Hall 2019, 107–108, 119.  
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olemassaoloonsa silloin, kun erilaisuutta kohdataan, sanovat Mikko Lehtonen ja Olli Löytty 

toimittamansa kirjan Erilaisuus esipuheessa. 137 Samasta asiasta kirjoittaa Jamaikalla syntynyt 

ja Isoon-Britanniaan 1950-luvun alussa opiskelemaan lähtenyt Stuart Hall, joka ei ollut 

pelkästään maahanmuuttaja, vaan mustaihoinen maahanmuuttaja. Hän sanoo itsensä 

”mustaksi” havaitsemiseen kuluneen paljon aikaa, ”pitkän ja tärkeän poliittisen koulun ” 

käymisen verran. Koska Jamaika oli nelisen sataa vuotta yhteiskunta, jossa mustat ja ruskeat 

ihmiset elivät keskenään, ei siellä asuvat ihmiset ehkä koskaan elämässään mieltäneet itseään 

”mustiksi”. Myös Hall tarkastelee erilaisuutta ”tuotettuna” ilmiönä. Hän sanoo, että ”musta” 

identiteetti ei ole ollut valmiina löydettävissä, vaan se on täytynyt oppia eikä oppiminen ole 

voinut tapahtua kuin ”tietyllä historian hetkellä”. Hall sanoo ”todellisen” minänsä 

muotoutuneen nimenomaan suhteessa muihin kertomuksiin.138 Ranskalaisen 

psykoanalyytikko Jacques Lacanin mukaan itsensä rakentaminen tapahtuu juuri erilaisissa 

tulkinnoissa, koska minuus ei ole kiinteä, vaan jää todellisen ja kuvitellun ympäristön 

vuorovaikutuksen tuloksena syntyneeksi kuvitelmaksi minuudesta. Ihminen rakentaa 

jatkuvasti itseään liittämällä itseensä eri tulkintojen merkityksiä, joilla kiinnittyä ympäristön 

vaatimuksiin ja sen hyväksymään ideologiaan. Tällä tavoin voi tuntea kuuluvansa ryhmään ja 

kuviteltuun kansaan, ja pitää sitä voimaannuttavana sekä mielihyvää tuottavana 

kokemuksena. Populistinen ryhmäidentiteetti voi tuottaa myös tiedostamattoman tunteen 

eheydestä, mutta toisaalta jatkuvan rakennuksen kohteena oleva minuus voi muokkaantua 

toistamaan liikaakin esimerkiksi kulttuurin tai minkä tahansa viiteryhmän vaatimuksia.139  

5.3 Missä on paikan paikka?  

Open Universityn maantieteen professori Doreen Masseyn mukaan talouden 

kansainvälistyminen, muuttoliikkeet sekä kulttuurien sekoittuminen vaikuttavat monin tavoin 

ajatteluumme, myös siihen, millä tavalla koemme paikan. Muuttoliikkeen myötä nousevat 

vääjäämättömästi esille esimerkiksi kysymykset paikan luonteesta. Helposti ajatellaan, että eri 

paikat määräytyvät eri ihmisille ja ihmisryhmille sen mukaan, ketkä ovat asuneet paikassa jo 

kauan. Näitä ihmisiä pidetään paikan alkuperäisväestöön kuuluvina ja sen tähden heillä 

katsotaan olevan oikeus asua omalla alueellaan. Entisenlainen käsitys paikasta aiheuttaa 

globalisoitumisen myötä vakaviakin ongelmia. Kansainvälistymisen mukanaan tuoma 

jatkuvasti lisääntyvä liikkuvuus luo epävarmuutta, ja alati muutoksen tilassa olevassa 
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maailmassa oman tutun ja turvallisen paikan tärkeys korostuu.140 Viestinnän professori David 

Morley taas kiinnittää huomiota ”ahdistuksen siivittämiin” rituaaleihin, joilla pyritään 

toiseuden poissulkemiseen nykyisessä maailmassa, kun kodin ja kotiseudun ”pyhien tilojen” 

rajojen koetaan olevan uhattuina. Mitä rajat sitten kenellekin merkitsevät Morley sanoo 

riippuvan siitä, millä puolella itse sattuu seisomaan ja onko raja helppo vai peräti mahdoton 

ylittää. Yritykset pitää etninen tai kulttuurinen toiseus oman ja rajatun tilan ulkopuolella 

johtavat vääjäämättä konflikteihin. Mutta keiden asiaksi sitten tulee määritellä, kuka on 

oikeutettu olemaan tilan sisäpuolella ja kuka tai mikä suljetaan vieraana ja ”asiattomana” 

ulkopuolelle, on Morleyn mukaan ratkaiseva kysymys.141 

         Stuart Hallin mukaan ihminen haluaa kuin luonnostaan kuulua johonkin paikkaan, jonka 

tuntee omakseen. Kun tunnemme kuuluvamme johonkin paikkaan, miellämme sen 

useimmiten olevan todellinen, vaikka sitä ei fyysisessä todellisuudessa edes olisi tai se olisi 

muulla tavalla oman elämän saavuttamattomissa. Samaan paikkaan kuulumisen tunne kuten 

sama uskontokin sitoo eri paikoissa eläviä ihmisiä ja ihmisryhmiä toisiinsa ja luo kulttuurista 

yhteenkuuluvuutta sekä mahdollistaa myös kulttuurisen vuorovaikutuksen.142 Näin voi 

ajatella asian olevan myös diasporan näkökulmasta katseltaessa. Brubaker puolestaan sanoo 

diasporasta, että se voidaan yhä edelleen nähdä ”yhteisön” ja ”identiteetin” metafyysisenä 

yhteytenä, kun taas käsitys tiukkarajaisesta kansallisvaltiosta ja siihen kiinteästi kuuluvasta 

omaa identiteettiään vaalivasta yhteisöstä saattaa edustaa jo taka-alalle jäänyttä ajattelua. 

Brubakerin mielestä se, että identiteetin ja paikan keskinäinen sidonnaisuus näyttää 

heikentyneen on hyvä asia. Ongelmallisena hän pitää kuitenkin sitä, että tietyn, asemaa 

vaihtelevan ja ”valtioiden rajojen yli” venyvän, ja silti aina kutakuinkin samanlaisena pysyvän 

identiteetin oletetaan edelleen olevan olemassa. Hän ehdottaakin, ettei diasporaa ajateltaisi 

rajattuna olotilana tai paikkana, vaan ennemminkin ”puhetapana, asennoitumisena, väitteenä 

ja vaatimuksina” sekä ”käytännön kategoriana”, jota voi käyttää muun muassa vaatimusten 

esittämiseen, odotusten muotoiluun ja voimien kokoamiseen.143 Hall, jolle diaspora 

hahmottuu enemmän paikkana kuin Brubakerille, sanoo, ettei fyysinen paikka ole kulttuurille 

välttämätön vaan eri kulttuurit erottuvat toisistaan symbolisin rajoin yhdistäen siihen kuuluvat 

ja jättäen ulkopuolelle kulttuuriin kuulumattomat. Oman paikan koetaan tyypillisesti olevan 

jotain, josta ikiaikaiset perinteet kumpuavat ja joka sitoo ihmiset näkymättömin punoksin 

 

140 Massey 2003, 52–53.  
141 Morley 2003, 163–165.  
142 Hall 2019, 110, 112–113. 
143 Brubaker 2013, 234–235. 



51 

 

menneisyydessä eläneisiin esivanhempiin. Tiukasti historiaan, asuinpaikkaan ja yhteisiksi 

miellettyihin verisiteisiin kuulumisen tunne synnyttää paitsi historiallista kulttuurista 

kumpuavaa yhteenkuuluvaisuutta niin myös tunteen etnisestä yhteenkuuluvuudesta. Hall 

määritteleekin etnisyyden kulttuurisen identiteetin muodoksi.144 

        Doreen Massey ajattelee, että siinä, millä tavoin paikka hahmotetaan kulttuuriseen 

identiteettiin kuuluvaksi, näkyy suuriakin eroja, joten erilaisia käsityksiä paikasta voidaan 

pitää sosiaalisesti tuotettuina. Se yhteiskunta, jossa elämme, määrittää käsityksiämme 

paikasta. Käsitykset eivät kuitenkaan ole kiveen hakattuja, vaan niitä voi muuttaa. Massey 

kysyykin, ollen tässä Morleyn kanssa saman kysymyksen äärellä, haluammeko 

tulevaisuudessa rakentaa maailmaa, jossa joillakuilla katsotaan olevan oikeus määrätä, kuka 

voi missäkin paikassa ja siihen kuuluvaksi katsotussa kulttuurissa asua, vai voisimmeko 

päästää irti käsityksestä, että identiteetti pulppuaa nimenomaan paikasta, johon se on 

saumattomasti ja lähtemättömästi sidoksissa. Massey ei myöskään miellä paikkaa ainoastaan 

fyysisten rajojen sisälle jääväksi tilaksi, vaan oma paikka ja koti voi löytyä myös, kuten 

alkuperäiskansoilla, luonnosta sekä luonnon ja ihmisen keskinäisestä suhteesta.145 

Teologisesti ajatellen koko luomakunta on ihmisen paikka. Etnologian ja antropologian 

professori Outi Fingerroos erottelee tilan ja paikan niin, että tilan käsite liittyy nimenomaan 

rakennettuun ympäristöön. Tilan rakentajat ja sen käyttäjät tuottavat tilalle merkityksiä 

menneisyyden ja nykyisyyden yhdistävän dialogin välityksellä. Paikka sen sijaan on 

henkilökohtainen ja aina sidoksissa johonkin. Se syntyy niiden merkitysten kautta, jotka ovat 

jokaiselle henkilökohtaisesti tärkeitä ja liittyvät läheisesti omiin kokemuksiin. Fingerroos 

toteaa niin ikään, että paikkaa ei voi pitää objektiivisena tosiasiana, vaan se saa sävynsä aina 

jokaisen ihmisen siihen liittämistä elämyksistä, tunteista ja muistoista.146 Feministisen 

tutkimuksen piiristä voidaan ottaa vakiintuneen ja rajatun paikan esimerkiksi koti, johon voi 

vetäytyä turvaan maailman melskeistä ja levätä hetkisen. Kotiin liittyy kuitenkin hyvinkin 

erilaisia merkityksiä, ei vain perheen sisäisestä dynamiikasta johtuvia, vaan riippuen myös 

siitä, minkä sukupuolen näkökulmasta asiaa tarkastellaan.147 Koti paikkana voikin edustaa 

myös jotain aivan muuta kuin turvasatamaa.  

Globalisoituminen vaikuttaa kuitenkin vääjäämättä kansainvälistymisen ja 

muuttoliikkeen myötä traditionaaliseen paikan kokemiseen. Brittiläisen 
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yhteiskuntateoreetikko David Harveyn mukaan globalisoitumisen aiheuttama epävarmuus 

sekä maailman epävakaaksi kokeminen synnyttävät ihmisten mielissä kaipuun johonkin 

tuttuun, vaikkapa turvalliseksi koettuun ”omaan paikkaan”. Harvey esittääkin, että 

mahdollisesti tällainen turvallisen paikan rajaaminen tiukasti ”omaksi”, synnyttää osaltaan 

nationalismia, johon kuuluu paikkaan liittyvän identiteetin puolustaminen.148 Myös Stuart 

Hall toteaa globalisoitumisen ravistelevan aiemmin suhteellisen pysyvinä ja vakaina pidettyjä 

kulttuureja, koska etäisyyksien sekä aika-asteikkojen kutistuminen on avannut uusia 

näköaloja. Globalisoituminen viittaa Hallin mukaan liikkeeseen, joka loitontuu yhteiskuntia 

selkeärajaisina pitävästä vanhasta ajattelutavasta, jonka mukaan kansallisvaltioita on pidetty 

itsenäisempinä ja suvereenimpina, mitä ne todellisuudessa koskaan ovat olleetkaan. 

Maailmanlaajuisen kulttuuriteollisuuden sekä muuttoliikkeen vaikuttavan voimakkaasti 

kulttuurisiin traditioihin ja pelko oman kulttuurin erityislaadun katoamisesta vieraitten 

vaikutteiden uumeniin, saa hakemaan voimaa oman kulttuurinsa alkuperäisenä pidetystä 

identiteetistä, jossa paikan ja tilan lisäksi myös kieli ja uskonto ovat vahvoina kulttuurisina 

merkitysjärjestelminä keskeisiä. Sama uskonto luo yhteenkuuluvuuden tunnetta, mutta 

eksklusiivisen luonteensa takia se synnyttää myös jyrkkiäkin jakolinjoja ja toiseuden 

kokemuksia ulkopuolisille.149 

 

5.4 Koti, uskonto ja isänmaa – populismin katse menneisyyteen. 

Aikaisemmin suullisena kansanperinteenä sukupolvelta toiselle välittynyt vanha 

kansankulttuuri sai Suomen kansallisen heräämisen aikaan 1800-luvulla rinnalleen 

määrätietoisesti ja tarkoitushakuisestikin luodun uudenlaisen kansallisen kulttuurin 

nostattamaan yhteenkuuluvaisuuden tunnetta, sekä luomaan innostunutta ja rohkeaa ilmapiiriä 

itsenäisyyteen kurkottavassa Suomessa. Triangelin koti, uskonto ja isänmaa osat, joihin 

suomalaiskansallinen kulttuuri sekä identiteetti kiteytyvät, vilahtelevat erilaisina yhdistelminä 

taajaan nykyisessäkin oikeistopopulistisessa ja konservatiivikristillisessä puheessa.  Näistä 

elementeistä voi etsiä niin innoitusta, uskottavuutta kuin arvovaltaakin toimiinsa - sekä 

sanoihin että tekoihin. Mutta millä tavalla suomalaiskansallinen kulttuuri rakentuu ja miten 

tämä kertomus meille on kerrottu? Entä minkälaisia ajatuksia tämän kertomuksen teemat ovat 

herättäneet nykykeskustelussa?   

 

148 Harvey 2003, 53–54.  
149 Hall 2019, 85,108, 110–113.  
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Keskeisenä lähteenä, jossa kansallinen kulttuurimme kertomus on meille samojen 

kansien välissä esitetty, on Zacharias Topeliuksen (1818–1898) kansakoululaisille eli 

”alimmaisille oppilaitoksille Suomessa” suunnattu Maamme kirja. Filosofian tohtori, 

folkloristiikan dosentti Kati Mikkola tarkastelee, miltä Maamme kirjan nationalismi ja 

isänmaallisuus näyttävät uskontotieteellisessä viitekehyksessä. Hän kysyy, miten kristillinen 

oppi ja usko kietoutuvat yhteen isänmaallisuuden kanssa Maamme kirjan sivuilla, sekä millä 

tavoin Topelius nivoo Maamme kirjan ja Raamatun yhteen vedotakseen Jumalan 

johdatukseen Suomen kansan historiassa.150  

Maamme kirjan tarkoituksena oli opettaa koululaisille tietoa omasta maasta sekä 

isänmaanrakkautta. Kirjan taustatekijöitä olivat yhteiskuntaan vaikuttanut voimakas 

modernisaatio, ja Suomen kansalliseen rakentamiseen vahvasti nivoutunut saksalaishenkinen 

kansallisromantiikka. Mikkolan mukaan Maamme kirjan ytimessä oleva käsitys Suomesta, 

sekä siellä asuvien ihmisten isänmaallisuudesta, rakentuu lähinnä kolmesta toisiaan 

täydentävästä ideasta. Ensinnäkin kirjassa kuvataan kansakunnan matkaa sen yhä 

kukoistavammaksi muuttuvaa tulevaisuutta kohti. Toiseksi tuodaan esille Jumalan tahto, ja 

uskonnollisen pohjavireen korostamiseksi käytetään Raamattuun nojaavaa argumentaatiota. 

Kolmantena elementtinä on tekstin pedagoginen ote, joka ilmenee lapsille suunnattujen 

ymmärrettävien kielikuvien sekä rinnastusten käyttämisenä.  Maamme kirjassa kansakunnan 

olemassaolon oikeuttaa ensinnäkin Jumala, mutta olennaisia ovat myös esi-isät, jotka ovat 

pyhittäneet Suomen maan verellään. Maa, maisema, historia, kansanluonne sekä kieli ja 

kansanrunous ovat tärkeimpiä elementtejä suomalaisessa isänmaallisuudessa. Maamme 

kirjalla on erityinen kasvatuksellinen tavoite, jonka päämääränä on saada ihminen 

muotoutumaan kansalliselta identiteetiltään juuri sellaiseksi suomalaiseksi, joka omaksuu ja 

pitää esikuvanaan kirjan tarjoamia ihanteita.151  

Kati Mikkolan tarkastelussa käsitteet nationalismi ja isänmaallisuus eroavat toisistaan. 

Isänmaallisuus on Mikkolan mukaan käsitteenä laajempi viitaten yleisesti omaan maahan 

kohdistuvaan kiintymykseen, kun taas nationalismin hän liittää kuuluvaksi 1800-luvulla 

tapahtuneeseen kansalliseen rakentamiseen, jossa katse kiinnittyy historiaan sekä kulttuuriin 

ja jossa yhteenkuuluvuus sinetöidään ajatuksella yhteisestä kohtalosta.152 Maamme kirjassa 

esitetään, miten suomalainen isänmaallisuus rakentuu, ja mikä tarkoitus kansakunnalla on 

maailmanjärjestyksessä. Sekä kansakunnalle yhteisesti että jokaiselle kansalaiselle 

 

150 Mikkola 2009, 209–212.  
151 Mikkola 2009, 211–2012.  
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henkilökohtaisesti on määrätty tehtävä, josta kannettavaa vastuuta painotetaan erityisesti. 

Yhdessä ponnistelu yhteiseksi koetun asian hyväksi synnyttää motivaation, joka puolestaan 

herättää tunnetasolla tarpeen sitoutua kansakuntaan ja kaikkiin niihin elementteihin, joista 

kansakunnan katsotaan rakentuvan. Sitoutuminen tarkoittaa työntekoa sekä uhrautumista 

kansallisten päämäärien saavuttamiseksi, mutta se tarkoittaa myös - esi-isien uhrauksia 

unohtamatta - jo menneisyyteen vaimenneiden sukupolvien työn jatkamista.153  

Kati Mikkolan tutkimuksen mukaan raamatunsitaattien käyttö monien Maamme kirjan 

lukutekstien alussa tai lopussa, antaa suomalaiselle isänmaallisuudelle Raamatun auktoriteetin 

siunaaman sävyn ja sisällön. Topelius vetoaa tekstissään suoraan myös Jumalan tahtoon 

suomalaisen isänmaallisuuden oikeuttajana. Topeliuksen sanoin vrt.zu+amerik  Jumala on 

antanut suomalaisille maan heidän omaisuudekseen, ”että se tarkoituksensa täyttäisi 

maailmassa ja että hänen tahtonsa tapahtuisi niin maassa kuin taivaassa.” Samaan 

kansakuntaan kuuluminen ei ole yksilön päätettävissä, vaan Jumala on määrännyt myös sen. 

Samalle maaperälle syntyminen, saman historian jakaminen ja yhteinen kieli määrittävät 

ihmiset yhtenäiseksi kansaksi. Topelius painottaa kuitenkin, että mahtavatkin kansat ovat 

muodostuneet useista toisilleen alun perin vieraista kansakunnista ja tästä johtuen ei siis ole 

olemassa ainuttakaan kansaa, joka olisi ”sukuperältään niin sekoittumatonta, ettei sen esi-

isissä olisi vierasta verta; eikä kieltäkään niin puhdasta, ettei se olisi sanoja muilta lainannut.” 

Aivan samoin Topelius katsoo asian olevan myös Suomessa, jossa vain harvat ovat 

”sekoittumatonta sukuperää”.154 Samasta asiasta muistuttavat myös Mikko Lehtonen ja Olli 

Löytty. Modernissa keskustelussa, jossa keskiöön nostetaan monikulttuurisuus, jää 

useimmiten huomioimatta kulttuurien sekoittuminen kautta aikojen.155 Mikkolan mukaan 

Topelius ei niinkään alleviivaa pelkkää verenperintöä, vaan nostaa kansakuntaan kuulumisen 

kriteeriksi mieluummin tietoisuuden kansakunnasta sekä halun kuulua siihen. Etninen ja 

kielellinen heterogeenisuus eivät siis näin ollen ole merkityksellisiä kansakunnan määreitä ja 

kansakuntaan kuuluminen manifestoituu ennen kaikkea siinä palossa, jolla ihminen sitoutuu 

isänmaahan koko sydämensä voimalla. (Loppupäät!! Suomes syntyneet maahanmuuttajien 

lapset?) Myös kansanluonne on Topeliuksen mukaan syntynyt Jumalan vaikutuksesta. 

 

152 Mikkola 2009, 215. 
153 Mikkola 2009, 218. 
154 Mikkola 2009, 221–222, 224–225.  
155 Lehtonen-Löytty 2003, 7.  
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Historia on kansanluonteen synnyttänyt, mutta sen alkusyynä on kuitenkin Jumala, koska 

historia kuuluu Jumalan suunnitelmaan.156  

Useimmat 1800-luvulla vaikuttaneet filosofit ja historioitsijat eivät käsitellet historiaa ja 

uskonnonfilosofiaa toisistaan irrallaan olevina tutkimusalueina, vaan tarkastelivat niitä toinen 

toiseensa sulautuneena kokonaisuutena, Mikkola kirjoittaa.  Myös usko kaitselmuksen 

johdatukseen oli romantiikan perinteelle luonteenomaista. Tämän voi havaita Topeliuksenkin 

Maamme kirjassa, jossa uskonnollinen puhe ja historian kertomukset sulautuvat 

saumattomaksi yhteisesitykseksi. Suomen kansan historian ja sen eri vaiheiden kertomukseen 

limittyvät myös suomalaiset suurmiehet jaloilla luonteenpiirteillä silattuina. (Zuquete: Jeanne 

D ja Simon B.) Heidän elämäntarinansa, jotka toimivat esimerkkeinä kansalaisille, on kuvattu 

sankaritarinoina, joissa alun köyhyyden ja vaikeuksien kautta noustaan lopulta rehellisyyden, 

lempeyden ja nöyryyden avulla sekä lujan tahdon siivittäminä kohti ansaittua palkintoa, 

kunniaa ja menestystä. Topelius esittää suurmiehet lisäksi suurina isänmaan ystävinä (OBS! 

Ahvio!) ja alleviivaa erityisesti heidän uskonnollisen vakaumuksensa syvyyttä. Mikkolan 

mukaan Raamatun vaikutus näkyy Maamme kirjan ”suurmiesmytologian” luomisen taustalla. 

Suomalainen isänmaallisuus sekä kansallinen identiteetti rakentuvat Topeliuksen tekstissä 

Raamattua esikuvana ja ihanteena käyttäen. Juuri tämä vahvasti Raamatun auktoriteettiin 

nojaava esitystapa (Ahvio) lisää Maamme kirjan painoarvoa ja nostaa sen aivan omaan 

luokkaansa.157 Kati Mikkola kirjoittaa artikkelissaan nationalismin ”kieliopista”, joka 

määrittää niitä piirteitä ja paikkoja, jotka nationalismi käsitteen sisällä rajataan pyhiksi. 

Tällaisia pyhiksi koettuja kohteita ovat tyypillisesti oma maa ja siihen nivoutuva historia sekä 

kieli ja kansanrunous. Mikkolan mukaan Topelius yhdistää Maamme kirjassa nationalismin 

kieliopin kristilliseen kielioppiin muotoillen näin toisiinsa sulautuvan kokonaisuuden, josta ei 

oikeastaan enää pysty irrottamaan kristinuskoa ja isänmaata toisistaan erottuviksi 

entiteeteiksi. Kristinuskon ja isänmaallisuuden liitosta voi siis ajatella syntyvän uudenlaisen 

uskonnollisen järjestelmän, joka voitaneen hyvinkin tiivistää sanaan ”isänmaausko”.158   

5.5 Vielä nationalismista  

Nykytutkimuksessa on tarkasteltu ainakin kahta toisistaan eroavaa nationalismia. Etnis-

kulttuurisessa nationalismissa korostuu ajoittain hyvinkin voimakkain kansallismielisin ja 

rasistisia rotuideologioita sisältävin painotuksin yksikulttuurinen ja etnisesti homogeeninen 

 

156 Mikkola 2009, 224–226.  
157 Mikkola 2009, 227, 229–232. 
158 Mikkola 2009, 238–239. 
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valtio.  Poliittinen nationalismi sen sijaan määrittää kansakunnan luonnolliseksi poliittiseksi 

yhteisöksi, ja Topeliuksen Maamme kirjankin edustamaa arvokonservatiivista koti-uskonto-

isänmaa-ajattelua saatetaan hyvinkin pitää edustuksellisessa demokratiassa riittävänä ja ilman 

suuria tunteenpurkauksia toimivana kansallismielisyyden osoituksena.159  

Myös Rogers Brubaker esittää nationalismeja olevan olemassa vain kahdenlaisia. 

Etninen nationalismi on määritelty eksklusiiviseksi sekä ”epäliberaaliksi, yksilöiden ja 

ryhmien sosiaalista asemaa määrääväksi”, kun taas kansalaisnationalismia pidetään 

inklusiivisena, liberaalina ja universalistisena. Kansakuntaisuus ymmärretään näissä 

nationalismeissa eri tavoin. Etnisessä nationalismissa kansakuntaisuus muodostuu yhteisen 

etnisyyden ja kansalaisnationalismissa yhteisen kansalaisuuden pohjalta. Liberaalina pidetystä 

kansalaisnationalismista Brubaker toteaa, että ”voitokkaat – tai ainakin omahyväiset – 

kuvaukset länsimaisesta kansalaisnationalismista ovat niin ilmeisen ongelmallisia, ettei 

sellaista näkökantaa voi omaksua vakavissaan.” Hän nostaa esimerkeiksi muun muassa 

Pohjois-Irlannissa sekä Baskimaassa esiintyneet väkivaltaiset yhteenotot sekä ”ksenofobisten 

puolueiden” vaalimenestyksen. Myös monet separatistiset liikkeet hyödyntävät 

kansalaisnationalismin ideaa, ja mainostavat edustavansa aatetta, jonka mukaan 

suvaitsevuutta edustavassa valtiossa on sijaa kaikille kansalaisille tasaveroisesti ilman 

etnokulttuurista erottelua ja kansalaisuus heltiää helposti vain maahan muuttamalla.160  

 

6. Kotimaani ompi Suomi 

6.1 Oikea media  

vuonna 2017 ilmestymisensä aloittanut oikeistokonservatiivinen Verkkolehti Oikea Media, 

joka luonnehtii itseään konservatiiviseksi vastamediaksi sekä vaihtoehdoksi valtamedialle. 

Verkkolehden perustivat Marko Hamilo, Jukka-Pekka Rahkonen ja kirjailija Joonas Konstig, 

joka kuitenkin jo huhtikuussa 2017 jätti lehden.  Huhtikuusta 2017 lähtien päätoimittajana 

ollut Jukka-Pekka Rahkonen on profiloitunut julkisuudessa sukupuolineutraalin avioliittolain 

vastustajana. Rahkonen perusti Patmos-lähetyssäätiön toiminnanjohtaja Pasi Turusen kanssa 

Aito avioliitto ry:n, jonka tarkoituksena oli siihen liittyneen kansalaisaloitteen kanssa kumota 

sukupuolineutraali avioliittolaki. Aito avioliitto ry:n Esikuvana on ollut Ranskan La Manif 

 

159 Noppari & Hiltunen 2018, 255–256.  
160 Brubaker 2013, 199–201.  
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Pour Tous-liike. Oikean median kirjoittajat korostavat, että sukupuolia on vain kaksi ja 

homoseksuaalisuuden nähdään joissakin kirjoituksissa liittyvän pedofilian kanssa yhteen. 

Oikean median kirjoittajia yhdistää myös punaviherliberaalin eliitin vastustaminen.  

Rahkonen lukeutuu myös Donald Trumpin politiikan kannattajiin ja pitää todennäköisenä, 

että Trump tulee olemaan Yhdysvaltain historian menestyksekkäin presidentti.161  

 Verkkolehti Oikea Media noudattaa samankaltaista linjaa kuin amerikkalainen 

konservatiivinen kristillisyys, jonka taustalta löytyy amerikkalainen evankelikaalinen 

kristinusko. Tähän on liittynyt kiinteästi myös Donald Trumpin presidentiksi kannattaminen. 

Oikea Median kanssa samaan suuntaan katsovia kristillisiä arvoja edustavat myös esimerkiksi 

konservatiivikristillinen Patmos-lähetyssäätiön blogi, Alfa TV sekä TV7. Kaikissa näissä 

sähköisissä viestimissä on selkeästi näkyvillä myös hyvin myönteinen sävy Israelista 

uutisoitaessa. Oikea Media rakentuu uutisista, blogikirjoituksista ja osin myös uutisteksteihin 

limittyvistä kirjoittajien mielipiteistä. Uutissisältö on suurimmaksi osaksi lainattu muualta, 

sekä kotimaisista että ulkomaisista medioista. Erilaisista lähteistä mainittakoon esimerkiksi 

amerikkalainen Breitbart News, jota pidetään konservatiivisena vaihtoehtomediana. Breitbart 

News –sivusto on profiloitunut muun muassa Donald Trumpin presidentinvaalikampanjan 

tukijana. Oikean Median kirjoittajien joukossa on myös tunnettuja vaikuttajia, joista 

mainittakoon muun muassa yhteiskuntatieteiden tohtori Olli Pusa, sosiaaliturvapolitiikan 

dosentti, valtiotieteitten sekä filosofian tohtori Jukka Hankamäki, lääketieteen tohtori, dosentti 

Mikko Paunio ja filosofian tohtori, professori Timo Vihavainen. Osalla kirjoittajista yhteisenä 

nimittäjänä on samanhenkinen kristillinen vakaumus. Heihin lukeutuvat esimerkiksi 

taustaltaan helluntailaiset Jukka-Pekka Rahkonen ja perussuomalainen kansanedustaja Mika 

Niikko sekä luterilainen systemaattisen teologian dosentti, teologian tohtori Juha Ahvio. 

Ahvion kirjoitukset Oikea Mediassa ovat samoja, joita hän julkaisee Patmos Lähetyssäätiön 

verkkosivuilla. Ahvio toimii myös Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtajana. Oikea Media 

kiinnittyy lähinnä perussuomalaisien kautta tanakasti puoluepolitiikkaan ja Rahkonen 

sanookin perussuomalaisten, sekä myös kristillisdemokraattien, olevan arvomaailmaltaan 

kaikkein lähimpänä Oikea Median edustamia arvoja.162 

 

161 Jääskeläinen https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/jumala-trump-ja-putin-kristillisen-konservatiivioikeiston-

toiminta-suomessa-kulkee-samoilla-raiteilla-kuin-yhdysvaltain-evank, luettu 13.10.2019. 
162 Jääskeläinen https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/jumala-trump-ja-putin-kristillisen-konservatiivioikeiston-

toiminta-suomessa-kulkee-samoilla-raiteilla-kuin-yhdysvaltain-evank, luettu 13.10.2019.  

https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/jumala-trump-ja-putin-kristillisen-konservatiivioikeiston-toiminta-suomessa-kulkee-samoilla-raiteilla-kuin-yhdysvaltain-evank
https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/jumala-trump-ja-putin-kristillisen-konservatiivioikeiston-toiminta-suomessa-kulkee-samoilla-raiteilla-kuin-yhdysvaltain-evank
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          Tarkastelen seuraavaksi Juha Ahvion Oikea Mediassa ilmestyneiden blogikirjoitusten 

teemoja. Tutkin, mitä esille nostamiani Zúqueten kirjan teemoja sekä Mikkolan artikkelin 

elementtejä voidaan nähdä Ahvion blogeissa.  

6.2 Isänmaa 

Juha Ahvion mukaan fennomanian filosofiset ja teologiset juuret voidaan nähdä Lutherin 

”uskonpuhdistusteologiassa, Johann Herderin kulttuurinationalismin filosofiassa ja Georg 

Wilhelm Friedrich Hegelin nationalistisessa valtiofilosofiassa”. Hän tarkastelee fennomanian 

lähtökohtia ja kehittymistä sen aikuisten vaikuttajien kautta. Hegelin filosofista ajattelua 

edustaa J. V. Snellman ja tärkeitä suomen kielen, myyttisen alkuperän ja runouden tutkijoita 

ja ilmaisijoita ovat Kalevalan kokoaja Elias Lönnrot sekä Vänrikki Stoolin tarinat kirjoittanut 

Johan Ludvig Runeberg. Zacharias Topelius Maamme kirjoineen on ollut merkittävä 

vaikuttaja suomalaisten itseymmärryksen kehittämisessä. Fennomaanisen konservatismin 

edustajiksi Ahvio on valinnut 1800-luvun ensimmäisellä puoliskolla syntyneet Yrjö-Sakari 

Yrjö-Koskisen sekä Agathon Meurmanin. Fennomaaninen konservatismi tiivistyy käsitteessä 

koti, uskonto ja isänmaa, jonka sisältämät arvot eivät vanhene koskaan.163  

 Nationalismia Ahvio sanoo voitavan tarkastella kahdella tavalla. Ensimmäisen 

näkemyksen mukaan eri kansallisuudet ovat juurtuneet syvälle etnisiin juuriin ja sieltä 

kumpuaviin identiteetteihin, joille pysyvä yhteiskunnallinen kulttuuri on muodostunut. Toinen 

näkemys korostaa kansakunnan konstruktiivista luonnetta, mutta tällaisia 

”taloudellispoliittisten eliittien keinotekoisia rakennelmia” ei voida pitää pysyvinä, vaan ne 

kuuluvat marxilaismaterialististen näkemysten luokkaan. Nykyään nähtävissä oleva 

negatiivinen suhtautuminen nationalismiin on Ahvion mukaan tarkoituksellisesti sidottu 

poliittiseen ideologiaan.  Ahvio kirjoittaa israelilaisen nationalistiajattelija Yoram Haznoyn 

tekstiä164 lainaten, että ”hitleriläinen kansallissosialismi” oli ”keskitetyn rotuimperiumin 

rakentamista”, ei nationalismia. Stalinin Neuvostoliitto ja Saksan kansallissosialismi ovat 

esimerkkejä totalitaarisen sosialismin sekä keskitetyn imperialismin tuhoisista vaikutuksista 

pieniin kansoihin.165   

Ahvion mukaan ”klassinen nationalismi” rakentuu näkemykselle, jossa samaan 

etniseen ryhmään kuuluvat ihmiset välittävät yhteisössään rakentuneita arvoja ja 

kulttuuritraditiota sukupolvelta toiselle. Omaan paikkaan kiinnittynyt sosiaalinen yhteisö luo 

 

163 Ahvio https://www.oikeamedia.com/o1-98432, luettu 12.1.2020 

164 Haznoy: The Virtue of Nationalism (Basic Books, 2018) s. 37-43. 
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turvaa ja mahdollistaa jokaisen ihmisen persoonallisen identiteetin syntymisen. Tällaiset 

etnokansalliset yhteisöt muodostavat kansakuntia, jotka ovat klassisen nationalismikäsityksen 

mukaan edelleen tarpeellisia ja arvokkaita huolimatta niiden keskinäisestä erilaisuudesta. 

Tämän näkemyksen keskeiseksi hahmoksi Ahvio nostaa saksalaisen kansallisromantiikan 

piirissä vaikuttaneen Johann Gottfried Herderin, joka piti ”jokaista kansakuntaa omana 

orgaanisena kokonaisuutenaan”. Herder vertaa kansakuntia ”rauhaa rakastaviin perheisiin, 

kun taas monikansalliset valtiot ovat sieluttomia mekaanisia kokonaisuuksia, jotka ovat myös 

alttiina sodalle.” Koska Herder kiinnittää huomion jokaisen kansan erityispiirteisiin ja 

itsenäisyyteen, nousee hän Ahvion mukaan näin ollen ei-kosmopoliittisen nationalismin 

edustajana ”vastustamaan nousevaa eurooppalaista imperialismia ja kansojen yhdistymisiä.” 

Herderin mukaan nationalismi on ”paras rauhanaate”, joka ”ilmaisee oikeaa 

monikulttuurisuutta.” Jos nationalismia pidetään eetokseltaan sotaisana ja vaarallisena, on se 

vaarallinen ja virheellinen käsitys asiasta. Ahvio selittää, että myös Snellman torjui 

kosmopolitismin ja että tämä tarkoittaa nykytermein ilmaistuna globalismin torjuntaa. 

Snellman puolestaan edusti -nykytermillä ilmaistuna ”realistista Suomi ensin -linjaa”.166   

Yksityistä edustavassa kansalaisyhteiskunnassa, joka eroaa käsitteellisesti yhteistä ja 

julkista edustavasta valtiosta, (filosofi Edmund Burken ja Hegelin mukaan) voi yksilö 

toteuttaa yrittämistään ja yksilönvapauttaan. Koska ihminen on yhteisöllinen, niin sekä 

kansalaisyhteiskunnan että valtion kannalta ”miehen ja naisen välinen monogaaminen 

avioliitto” ja lasten kasvatus perheessä, ovat ratkaisevan tärkeitä instituutioita. Avioliitto on 

yksiavioista ja perheen päänä oleva mies edustaa perhettään oikeudellisesti. Hänellä on 

määräämisvalta perheen varallisuuteen, mutta myös velvollisuus käydä ansiotyössä ja 

huolehtia perheestään, kirjoittaa Ahvio Hegelin ajatuksiin (Oikeusfilosofia, s 165-168) 

nojautuen. Ahvio korostaa Hegelin ja Snellmanin tavoin kristinuskon merkitystä kansakunnan 

historiassa, tieteessä ja taiteessa sekä valtiossa, joka on ”siveellisyyden” ja ”vapauden korkein 

aste”.167  Koska kuitenkin viime vuosikymmeninä, aina 1960-luvulta lähtien, Suomen 

evankelis-luterilainen kirkko yhdessä yhteiskunnan kanssa on ehdoin tahdoin ”hartiavoimin 

töitä” tehden tahtonut tuhota ”historialliset kansalliskonservatiiviset luterilaiskristilliset” 

juuret, vaativat ne elvytystä, jotta ”Jumalaan ja isänmaahan” uudelleenjuurtuminen 

mahdollistuisi.168 Kaikkein näyttävin julkisuuteen noussut merkki kirkon rappiosta ja 

 

165 Ahvio https://www.oikeamedia.com/o1-101215 , luettu 12.1.2020 
166 Ahvio https://www.oikeamedia.com/o1-101215 , luettu 12.1.2020 
167 Ahvio https://www.oikeamedia.com/o1-101215, luettu 12.1.2020 
168 Ahvio https://oikeamedia.com/o1-122517, luettu 12.1.2020 
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luopumuksesta on Ahvion mukaan kuitenkin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ilmoitus 

tukea virallisesti ”sateenkaariaktivistien” Pride-mielenosoitusta.169  

 

6.3 Ulkomaat  

Ahvio käsittelee blogissaan GCM-sopimus edistää globalistista YK-radikalismia USA:n, 

Israelin, Unkarin ja ”monien muiden maiden” eroa GCM-sopimuksesta. Israel ja USA 

päättivät jo aikaisemmin erota UNESCO:n jäsenyydestä ja ero astui voimaan vuoden 2019 

alussa. Eron syynä oli UNESCO:n korruptoituneisuus sekä USA:n ja Israelin vastaisuus, 

jonka USA:n YK-edustaja Nikki Haley Ahvion mukaan ”osuvasti totesi”. Israelin YK-

edustaja Danny Danon on puolestaan todennut ”aivan oikein”, että UNESCO on 

revisionistisella politiikallaan vääristänyt historian ”täysin valheelliseksi” Israelin alueella. 

Ahvio sanoo eron olleen hyvin perusteltua, koska YK ja UNESCO eivät ansaitse 

”minkäänlaista tukea” islamia mielistelevän historian vääristelyn takia.170 

 Ahvio toteaa YK:n, UNESCO:n ja muiden muassa Maailman terveysjärjestö WHO:n 

ajavan ”seksuaaliradikalismia” ja ilmaisevat valheellisesti pyrkimystensä olevan 

ihmisoikeuksien edistämistä. Todellisuudessa YK käyttää itselleen antamaa 

”maailmanhallituksen arvovaltaa” ja ajaa näitä organisaatioita käyttäen HLBTIQ- ja gender- 

ideologiaa kaikkialle pakkonormiksi. Näitä pyrkimyksiä ei voi hyväksyä, jos pitää kristillistä 

arvokonservatismia, perinteisiä perhearvoja ja ”aitoja lasten oikeuksia” puolustamisen 

arvoisina. Ahvio sanoo YK. käyttää ihmisoikeuksien uudenlaista tulkintaa myös 

rajoittaessaan sananvapautta. Kukaan perinteisistä arvoista ja kristillisestä uskostaan 

kiinnipitävä ei voi kannattaa tällaista.171  

Ahvion mukaan YK:n   GCM-siirtolaissopimus pyrkii globalistiseen rajattomuuteen 

samoin kuin YK:n gender-ideologiakin. Siirtolaissopimuksen myötä sananvapaus on 

uhattuna, koska kaikkinainen maahanmuuttoon ja siirtolaisuuteen kohdistettu kritiikki 

tuomitaan vihapuheeksi ja rasismiksi.  GCM-sopimuksen hyväksyminen johtaa myös media-

ammattilaisten kouluttamiseen niin, että heidän ilmaisunsa on ”poliittisesti korrektia” 

maahanmuuttoa koskevissa asioissa. GCM-hengessä hyväksytty ”rajaton massasiirtolaisuus ja 

 

169 Ahvio https://oikeamedia.com/o1-112206, luettu 12.1.2020 
170 Ahvio https://oikeamedia.com/o1-94416 , luettu 13.1.2020 
171 Ahvio https://oikeamedia.com/o1-94416 , luettu 13.1.2020 
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ohjelmallinen väestönvaihto” ajetaan aivan samoin arvostelun yläpuolella olevaksi 

pakkonormiksi kuin rajaton seksuaaliradikalismikin.172 

Alkuvuoden (2019) näkymistä Ahvio toteaa, että Euroopan islamisaatioon ja 

väestönvaihtoon sekä EU-supervaltion rakentamiseen tähtäävät tahot, kuten Merkel- ja 

Macron tyyliset euroeliitin edustajat näyttävät menettävän otettaan, kun sen sijaan 

arvokonservatiivinen ja kansallismielinen isänmaallisuus on vahvistunut Euroopassa. 

Globalistisen euroeliitin voimistuvat vaatimukset sananvapauden rajoittamisesta ja rajojen 

poistamisesta merkitsee myös sitä, että ”kansallismielistä ’populismia’” on ruvettu 

pelkäämään ”tosissaan”. 173 

6.4 Kotimaa 

Juha Ahvio aloittaa talvisodan alkamisen 80-vuotis muistopäivän jälkeisissä tunnelmissa 

kirjoitetun bloginsa Mannerheim-sitaatilla: ”Tämä sota ei ole mitään muuta kuin 

vapaussotamme jatkoa ja loppunäytös. Me taistelemme kodin, uskonnon ja isänmaan 

puolesta.”174 Ahvio valottaa talvisodan syttymissyitä ”bolsevikkidiktaattori” Josif Stalin 

osuutta sotaan. Miljoonia ihmisiä tapattanut Stalin on noussut tämän päivän Venäjällä 

huippusuosituksi, jonka on mahdollistanut Putinin nykypolitiikka, Venäjän suurstrateginen 

ajattelu sekä ”venäläiseen ajatteluun syvälle juurtunut geostrateginen itseymmärrys”.175  

Ahvio kirjoittaa, että ennen talvisodan syttymistä olivat selvät ennusmerkit sodasta jo 

näkyvissä. Erityisesti AKS (Akateeminen Karjala-seura) ja IKL (Isänmaallinen kansanliike) 

olivat realistisesti ajan hermolla. AKS:n puheenjohtaja Vilho Helanen totesi rajojen 

turvaamisen olevan ensisijaista, mutta vapaan kansan valtakunnan itsenäisyyden turvaamisen 

tärkein tekijä on kuitenkin puolustustahtoinen ja puolustuskykyinen kansa. Lotta Svärdin 

johtaja ja IKL:n kansanedustaja Hilja Riipinen puolestaan jo 1920- ja 1930-luvuilla 

aktiivisesti Neuvostoliiton politiikkaa seuranneena uskoi puna-armeija iskevän kapitalistisista 

maista ensimmäiseksi Suomeen.  Tavoitteena Neuvostoliitolla oli Riipisen mukaan 

maailmanvallankumous, johon se tasoitti tietään pyrkimällä hävittämään puolueuskollisuuteen 

kuulumattomina kansallistietoisuuden sekä vanhaan moraaliin kuuluneen perhekäsityksen. 

Riipinen piti vapaan rakkauden oppeja parhaina esimerkkeinä vanhan moraalin 

luhistumisesta, ja hänen mukaansa niiden levittäminen lännessä oli annettu idän asiamiesten 

 

172 Ahvio https://oikeamedia.com/o1-94416 , luettu 13.1.2020 
173 Ahvio https://oikeamedia.com/o1-94416 , luettu 13.1.2020 
174Sotamarsalkka Mannerheimin, Suomen armeijan ylipäällikön, Ylipäällikön päiväkäsky N:o 1.   
175 Ahvio https://oikeamedia.com/o1-126920, luettu 12.1.2020 
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tehtäväksi, jotta maaperä saataisiin muokattua sopivaksi tulevaa vallankumousta varten. 

Tulevia ennakoi Ahvion mukaan kuitenkin suorastaan ”puistattavan profeetallisesti ja oikeaan 

osuvasti” AKS:n perustajajäsen, IKL:n puheenjohtaja ja luterilaisen kirkon pastori Elias 

Simojoki, joka totesi nuorison isänmaallisen kasvatuksen laiminlyömisen olevan ”anteeksi 

antamaton rikos koko kansaamme vastaan.”176 

Oltakoon AKS:n tai IKL:n politiikasta mitä mieltä tahansa, niin jokaisen on kuitenkin 

myönnettävä, että1930-luvun Suomessa näiden liikkeiden edustajat ja kannattajat näkivät 

”realistisimmin ja oikeaan osuvimmin” Suomen strategisen aseman Neuvosto-Venäjään 

nähden sekä kuinka tärkeää oli vahvistaa Suomen hengellistä, henkistä ja sotilaallista 

maanpuolustusta maahanhyökkäyksen varalta, toteaa Ahvio. AKS:n ja IKL:n sanoma saikin 

laajempaa kannatusta siinä vaiheessa, kun Suomi joutui talvisotaan puolustamaan kotia, 

uskontoa ja isänmaata, ja selviytyi koitoksesta rajun puolustustaistelun turvin sekä ”Jumalan 

armosta ja avulla”.177 

Entä miten suomalaiset ovat vaalineet talvisodan taistelijoiden ja maanpuolustajien 

verellään maksamaa perintöä, Ahvio kysyy ja vastaa, että ”Suomen nykytilanne on 

järkyttävä.” Sodanaikaista puna-armeijan hyökkäystä vastaa nykyinen jumalattomuuden uhka, 

jossa hyökkäävinä osapuolina ovat suomalaiset oikeusviranomaiset 

sananvapaussensuureineen ja antikristillisine joulujuhlakieltoineen. Myös Raamatun asema 

näyttää olevan Suomessa uhanalainen ja kohta ”yhtä kielletty ja vihattu” kuin aikoinaan 

Neuvostoliitossa. Riipisen jo 1930-luvulla varoittama ”bolsevismin ja marxismin uhka” 

toteutuu nyt Suomen kimppuun hyökkäävän kulttuurimarxismin toimesta. Konservatiivisen 

kristinuskon, konservatiivisten perhearvojen ja seksuaalimoraalin sekä kansallismielisyyden 

tuhoava internationalistinen vallankumous on tällä kertaa masinoitu lännessä. Tässä 

vallankumouksessa poliittisesti epäkorrekteina pidetään Ahvion mukaan kotia, uskontoa ja 

isänmaata sekä rajojen ympäröimää kansallisvaltiota. Suomen, jonka rajat on avattu, ja jossa 

”avoin jumalattomuus rehottaa”, väitetään ihmisoikeuksiin ja tasa-arvoon vedoten kuuluvan 

kaikille. Radikaalifeminismi ja gender-ideologia haluavat lisäksi ajaa alas 

patriarkaalismaskuliiniset arvot, joita varsinkin maanpuolustushenki edellyttää, Ahvio 

julistaa.178  

 

176 Ahvio https://oikeamedia.com/o1-126920, luettu 12.1.2020 
177 Ahvio https://oikeamedia.com/o1-126920, luettu 12.1.2020 

 

178 Ahvio https://oikeamedia.com/o1-126920, luettu 12.1.2020 

 

 

https://oikeamedia.com/o1-126920
https://oikeamedia.com/o1-126920
https://oikeamedia.com/o1-126920


63 

 

Avoimet rajat ovatkin osa yleismaailmallista trendiä, jossa pidetään ihanteena 

”väestönvaihtoimmigraatioideologiaa”. Talvisodan aikuista vakaumuksellista siniristilipun 

kunnioittamista ei enää löydy Suomessa nykyisin valtaapitävien eliittitahojen keskuudesta. 

Ahvio sanoo arvovaltaansa käyttävien intellektuellien ilmaisevan ”älykkään sivistyneenä” 

näkemyksenään, että ”nationalistinen siniristilippu on lähinnä ns. kristillistä ylivaltaa 

signaloiva rasistinen vihasymboli” ja ettei mitään ”orgaanisolemuksellista” Suomen kansaa 

ole olemassakaan. Lisäksi nykyisessä ”tekoterapeuttisen psykologisuuden” ilmapiirissä, jossa 

varsinkin nuorisoa koskeviksi ”korkeimmiksi eettisiksi normeiksi ja pakkovelvoitteiksi” on 

nostettu ”’oikeus nautintoon’ ja mielihyvän maksimointiin”, pidetään sanojakin 

”kauhistuttavana väkivaltana”, koska niillä voidaan loukata pyhinä pidettäviä ”lumihiutale-

sensitiivisyysloukkaamattomuuden normeja”, Ahvio kirjoittaa. Tällä hetkellä ei pidä 

kuitenkaan menettää talvisodan kallista perintöä lopullisesti, vaan torjua kansakunnan 

olemassaoloa vaarantavat ”erilaiset uhkaajat ja rappioaatteet”, tulivatpa ne sitten idästä taikka 

lännestä. Ahvion mukaan suomalaiset tarvitsevat edelleen ”raamatulliskristillistä julkista 

hengellisyyttä, arvokonservatiivista perhekeskeistä siveellisyyttä” sekä 

kansallisuusmielisyydestä nousevaa maanpuolustustahtoa. Suomi kokonaisuudessaan tarvitsee 

hengellisesti ja henkisesti vahvaa sotilaallista maanpuolustuskykyä.179   

 

6.5. Vaalit 

 Ahvio kehottaa keväällä 2019 blogeissaan Vuoden 2019 vaalit ovat ratkaisevan tärkeitä 

(17.02.2019) ja Vuosi 2019 totuuden valossa: Miksi kristityn tulee olla kansallismielisen 

isänmaallinen? (17.03.2019) lukijoitaan olemaan aktiivisia äänestäjiä ja perustelee myös, 

miksi näin tulee tehdä. Hän herättelee lukijoita huomaamaan, kuinka ”ratkaisevan tärkeitä” 

vuoden 2019 vaalit ovat ja miksi ”kristityn tulee olla kansallismielisen isänmaallinen”.  

Vuoden 2019 eduskuntavaalien äänestyspäivän (14.4.) aattoiltana myöhään 

kirjoitetussa blogissa Ahvio painottaa lukijoilleen äänestämisen tärkeyttä ja vetoaa, ei vain 

kansalaisvelvollisuuteen, vaan myös siihen, kuinka isänmaallisen ja Jeesukseen uskovan 

kristityn tulee toimia: ”Kristitty on velvollinen vaikuttamaan vaaleissa.” Vetoomuksensa 

auktoriteetteiksi hän nostaa kahden regimentin opin (Matt. 22:17–21), Rakkauden 

kaksoiskäskyn (Matt. 22:36–40) sekä ”Jumalan 10 käskyn lain” etiikan, joiden mukaisesti 

 

179Ahvio https://oikeamedia.com/o1-126920, luettu 12.1.2020 
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lähimmäisenrakkautta tulisi toteuttaa.180 Käskyjen edustamat arvot ja ”aatteelliset 

vakaumukset” ovat ”kristillissosiaalisen arvokonservatismin mukaisia, vieläpä 

kansalliskonservatismin mukaisia.”181 Ahvion mukaan on selvää, että ”aineellisajalliseen 

yhteisöllisyyteen” kuuluva ”kristillissosiaalinen” lähimmäisenrakkautta ilmaiseva velvoite 

”liittyy väistämättä” myös ”politiikkaan vaikuttamiseen”.182   

Ahvio ohjeistaa, että asioihin vaikuttamisen tulisi olla arvokonservatiivisuuden ja 

kansallismielisyyden hengen mukaista. Juuri nyt valittavan eduskunnan seuraavan 

vaalikauden aikana olevalle asialistalle tulee ”muodossa tai toisessa” tärkeitä kysymyksiä, 

jotka ovat ratkaisevia koko Suomen tulevaisuutta ajatellen. GCM-sopimus tulee tulkituksi 

”oikeudellisesti sitovaksi” ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ”pääosin” islamilainen 

maahanmuutto sekä ”väestönvaihto” tulevat sopimuksen pakottamina lisääntymään. 

Äänestäjien tulee pitää mielessä, että kansallisvaltion rajojen säilyttämisellä torjutaan EU:n 

keskitetyn liittovaltion muodostaminen ja turvataan isänmaiden Euroopan olemassaolo myös 

tulevaisuudessa.183 

Äänestyspäätöstä tehtäessä Ahvio kannustaa valitsemaan tarkkaan oikean puolueen 

sekä oikean ehdokkaan. Tärkeää on löytää ehdokas, joka edustaa konservatiivisia kristillisiä 

arvoja, etenkin perhearvoja, ja haluaa niiden säilyvän ”julkisessa tilassa”. Ehdokkaan tulee 

olla tietoinen siitä, kuinka äärimmäisen tärkeä on ”kysymys sananvapauden säilymisestä 

Suomessa.” Erittäin tärkeää on myöskin se, miten eri puolueet ja niiden ehdokkaat 

suhtautuvat ”viharikoslainsäädäntöhankkeeseen”. Myös ”ilmastonmuutostotalitarismin” 

etenemistä täytyy seurata. Ahvion mukaan näyttää siltä, että ”vain yksi puolue” pitää tärkeänä 

tarttua edellä mainittuihin asioihin, ja hän kehottaakin lukemaan ajatuksella Jukka Rahkosen 

artikkelin Joukko KD:n ja PS:n ehdokkaita antoi yhteisen sanavapausjulistuksen. (oikea 

media 4.4.2019). Ahvio kehottaakin vaikuttamaan sananvapauden sekä 

”suomalaiskonservatiivisten perhearvojen” säilymisen puolesta. ”Miten hyvänsä 

äänestyspäätöksesi ratkaisetkin”, niin tärkeää on äänestää sellaista puoluetta ja ehdokasta, 

jotka puolustavat ”perinteisen perheen yhteiskunnallista asemaa” ja jotka tahtovat torjua 

gender-ideologian ja ”niin sanotun translain”, Ahvio neuvoo.184 

 

180 Ahvio https://oikeamedia.com/o1-105452, luettu 12.1.20 
181 Ahvio https://oikeamedia.com/o1-122517, luettu 12.1.2020 
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Vuoden 2019 vaalit näyttävät, voivatko suomalaiset pysyä isäntinä omissa kodeissaan 

omassa maassaan vai voittavatko Suomessa ja Euroopassa ”globalistiset 

sananvapaussensuuria kannattavat arvoliberaalit”. Jos näin käy, niin Suomikin on sen 

seurauksena ”melko varmasti lopullisella tiellä kohti väestönvaihtoa” ja ”islamisaatiota” 

Ahvio kirjoittaa ja lisää tämän merkitsevän myös yksityisautoilun loppumista, ”termostaatti- 

ja syömiskontrollia” sekä ”sananvapaussensuuria”. Tästä seuraa lopulta suomalaisen 

kansallisvaltion häviäminen. Jos taas Suomessa ja Euroopassa sananvapautta ajavien 

arvokonservatiivien kannatus nousee huomattavaksi, lisää se mahdollisuutta panna hulluus 

kuriin ja ”ottaa Suomi takaisin”.185  

Europarlamenttivaalien lähestyessä Ahvio painottaa jälleen, kuinka tärkeää oikean 

henkilön ja varsinkin oikean puolueen valinta on. EU-vaalien oleelliset teemat,”joihin 

otamme kantaa”, ovat samoja kuin eduskuntavaaleissakin: EU:n liittovaltio vai isänmaiden 

Eurooppa, maahanmuuttajakiintiöihin ja ”massamaahanmuuttoon” reagoiminen, ”EU-

tasoisten sananvapausrajoitusten voimaan astuminen”, ilmastokysymykset ja euron ”kohtalo”. 

EU-parlamentin ”merkittävimmät poliittiset ja puolueryhmittymät” ovat Ahvion mukaan 

pääasiassa kansallisuusmielisyyden vastaisia ja EU-henkisiä. ECR (European Conservatives 

and Reformists), johon myös Suomen perussuomalaiset on kuulunut, on ainoa ryhmä, jonka 

”linjana on ollut euroskeptinen perinteinen konservatismi”. Ahvio ounastelee ECR-ryhmän 

kuitenkin hajoavan Brexitin myötä, mutta haluaa uskoa, että uusi kansalliskonservatiivinen ja 

kristillistä kulttuuriperintöä puolustava ryhmittymä, jossa myös Suomen perussuomalaiset 

ovat mukana, tulee syntymään Italian Matteo Salvinin johdolla. Mikäli näin tapahtuu, tulee 

uuden ryhmittymän vaikutus olemaan merkittävä sekä EU:n että Suomen tulevaisuutta 

ajatellen.186  

Europarlamenttivaalien äänestyspäivää edeltäneenä iltana (25.5.2019) ilmestyneessä 

blogissaan Ahvio ottaa kantaa Donald Trumpin vuonna 2016 tapahtuneen vaalivoiton 

tiimoilta. Trumpin ”kansalliskonservatiivisen linjan voitosta” alkaen hänen 

”kansalliskonservatiivisen patriotismin” poliittisideologiset vastustajansa ovat väittäneet 

hänen ja muidenkin perhearvoja puolustavien arvokonservatiivien vehkeilevän ”salaliitossa 

Venäjän kanssa toimien.”  Tämä väite, jota sekä amerikkalainen että eurooppalainen 

valtamedia on huomiohakuisesti levittänyt, on osoittautunut ”täydelliseksi valeuutisoinniksi”, 

valheelliseksi ”poliittisideologiseksi propagandaksi ja manipulaatiovaikutuspyrinnöksi.” Sen 
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sijaan monilla Trumpia syyttäneillä sosialisteilla ja ”avointen rajojen” multikulturalistilla, 

kuten Bernie Sandersilla, Hillary Clintonilla ja Barack Obamalla on itsellään ollut ”hämäriä 

Neuvostoliitto- ja Venäjä-yhteyksiä”.187 

Trumpin voiton kirvoittama ”peli” on nyt vallalla Suomessakin. Suomalaiset 

”arvoliberaalit ja avointen rajojen multikulturalistit, jotka ilmaisevat russofobiaansa” 

kannattavat EU-federalistista yhteispuolustusta, mutta ovat samalla ajamassa alas 

nationalistista maanpuolustustahtoa sekä asevelvollisuutta, joka koskee koko ikäluokkaa. 

Ahvio toteaa, että suomalaismiesten ”maskuliinispatriarkaalista maanpuolustuksellista 

taistelutahtoa” on mahdotonta vahvistaa ympäristössä, jossa ”nationalismia fanaattisesti 

kammoavien” tahojen arvot kumpuavat ”valtiofeministisistä ja sateenkaari- ja gender-

ideologisista” lähteistä. Rintamaolosuhteisiin ei tosin helposti löytyisikään maanpuolustajia, 

koska nykyäänhän ei ole varsinkaan miehiä, vaan ainoastaan ”henkilöitä, joiden sukupuoli 

liukuu ja vaihtelee ja on muutenkin perin moninainen”, eikä ketään voi velvoittaa 

olosuhteisiin, ”joissa taatusti tulee ennemmin tai myöhemmin jopa paha mieli.”188 

 

6.6 Sukupuolet 

Maahanmuuttajien suomalaisiin naisiin Oulussa kohdistamia seksuaalisia hyväksikäyttöjä 

käsittelevässä blogissaan Ahvio tarkastelee Helsingin Sanomissa 18.1.2019 asian tiimoilta 

julkaistua artikkelia ja nostaa siitä esille erityisesti Amnesty Internationalin Niina Laajapuron 

kannanottoja. Laajapuron mukaan raiskaukset eivät ole maahanmuuttokysymys. Myöskään 

se, että islamilaistaustaiset ovat raiskaustilastoissa korostuneesti edustettuina, ei oikeuta 

rajoittamaan tai uudelleen tulkitsemaan ihmisoikeuksia, joita on noudatettava myös 

maahanmuuttajien kohdalla. Ahvio sanoo Laajapuron esittäneen naisten raiskauksia 

ehkäiseviksi toimenpiteiksi ensinnäkin, että ”suostumuksen asema raiskauksen 

tunnusmerkistössä vahvistuu” ja että seksuaalikasvatukseen tulee kiinnittää enemmän 

huomiota. Seksuaalikasvatusta tulee antaa turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille sekä 

myös ”lapsille pienestä pitäen”. Ahvio selittää tämän olevan Laajapuron esittämä ratkaisu 

”raiskausepidemiaan”, johon ovat syyllistyneet ennen kaikkea islamia tunnustavat 

maahanmuuttajat. Laajapuron ratkaisuehdotus on Ahvion mukaan YK-radikaalihenkistä ja 

”sekä Seta- että Sexpo-sisältöisen antikristillisen seksuaali-ideologian” ajamista 

 

187 Ahvio https://oikeamedia.com/o1-107912, luettu 12.1.2020 
188 Ahvio https://oikeamedia.com/o1-109828, luettu 12.1.2020 
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opetussuunnitelman mukaan toteutettavaksi pakkosyötöksi sekä päiväkodeissa että kouluissa. 

Tarvitaanko todella ”entistäkin rajattomampaa” maahanmuuttoa pääosin islamilaisista maista, 

ja Suomen kouluissa sellaista seksuaalikasvatusta, jonka tarkoitus on edelleen lisätä yksilön 

oikeutta mielihalun tyydyttämiseen sekä nautintoon, Ahvio kysyy.189  

 Kesäkuussa 2019 Ahvio kertoo, että sateenkaarilippusymbolia käyttävä ”nykyinen 

homo- ja gender-ideologialiike” eli ”seksuaalivallankumousliike Pride-vapautuspäivineen” on 

USA:sta lähtöisin. Hän sanoo, että suomalaisten on syytä tietää tämä tällä hetkellä, kun 

sateenkaariliput liehuvat poliittisen korrektiuden velvoittavana merkkinä. Länsimaissa 

nykyään valtavirtaa edustavan ajattelutavan mukaan homoseksuaalinen ja ”gender-ideologian 

vaateiden mukainen seksuaalikäyttäytyminen” on nostettu arvostelun yläpuolelle, joten 

kaikkien on ”pakko” sekä hyväksyä se että ”juhlia sitä.” Sateenkaarilippu, jonka 

homoseksuaalinen taiteilija Gilbert Baker suunnitteli alun perin San Franciscossa 25.6.1978 

pidettyä homojen vapautuspäivän paraatia varten, on Ahvion mukaan kuitenkin ollut käytössä 

jo 1500-luvulla. Saksalainen teologi ja ”radikaalipappi” Thomas Müntzer, joka kieltäytyi, 

”kuten tänäiset liberaaliteologit”, alistumasta Raamatun arvovallan alle, valitsi johtamansa 

talonpoikaiskapinan (1524–1525) symboliksi sateenkaarilipun, joka kuvasi ”Jumalan ikuista 

liittoa ja oikeudenmukaisuutta”. Luther ei ollut Ahvion sanoin reformaattorina 

”vallankumouksen ajaja” vaan pikemminkin voitaisiin sanoa hänen olleen 

”yhteiskunnallisissa kysymyksissä konservatiivi.” Sen tähden Luther Ahvion mukaan katsoi, 

että Müntzerin kaltaisten kapinallisten liikkeelle panevana voimana on ”’vallankumouksen 

perkele’”. Suomen evankelisluterilaisen kirkon nykyjohtokin on hylännyt Raamatun sekä 

myös luonnonoikeuden arvovallan ja haluaa sen sijaan seurailla Müntzerin hurmahenkisyyden 

viitoittamaa tietä.190  

Homoseksuaalinen käyttäytyminen on paitsi luonnonvastaista, niin myös ”biologian ja 

lääketieteen näkökulmasta” katsoen ”yhtä epäterveellistä kuin ennenkin”, koska virukset, 

”bakteerit ja epidemiologia eivät tottele poliittista korrektiutta”, Ahvio sanoo ja lainaa omaa 

tekstiään eduskunnan lakivaliokunnalle 7.5.2014 antamastaan asiantuntijalausunnostaan 

sivulta 7 kohdasta 6 (b). Hän kirjoittaa, että jos sukupuolineutraali avioliitto saa lain voiman, 

niin sen myötä myös homoseksuaalinen käyttäytyminen tulee saamaan osakseen entistä 

arvovaltaisempaa hyväksyntää julkisuudessa. Tämä tulisi johtamaan julkisen 

terveydenhuollon yhä pahempaan kuormittumiseen homoseksuaalisen käyttäytymisen 

 

189 Ahvio https://oikeamedia.com/o1-96116, luettu 12.1.2020 

190 Ahvio https://oikeamedia.com/o1-113109, luettu 12.1.2020 
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lisääntymisen takia, sillä homoseksi aiheuttaisi ”heteroseksistä epidemiologisesti” poikkeavia 

lääketieteellisiä haittoja, joista voisi koitua entistä laaja-alaisempia seurauksia. Ahvio 

painottaa, että ihmisruumis on ”suunniteltu ja tarkoitettu” aivan ”tietynlaisia” asioita varten. 

Näitä tietynlaisia asioita ovat kestävä monogaaminen avioliitto ja siinä toteutuva 

heteronormatiivinen seksuaalikäyttäytyminen. Sellaiset seksuaalikäyttäytymisen tavat, jotka 

eivät ole ihmisen biologisen ruumiin kannalta ”luonnollisia ja siksi hyviä ja oikeita”, ovat 

ihmistä rappeuttavia, koska ne luonnottomuudestaan johtuen ovat pahoja ja vääriä.191  

Aborttilainsäädännöstä Ahvio kirjoittaa, että kaikkien muiden radikaalien toimiensa 

lisäksi Suomen hallitus ideologisine toimijoineen aikoo puuttua myös Suomen nykyiseen 

aborttilakiin ja ”liberalisoida” sen riisumalla sen yltä kaikki ”konservatiiviset ja rajoittavat 

rippeetkin.” Aborttia on jouduttu 50 vuotta sitten laaditussa aborttilaissa perustelemaan 

kahdelle lääkärille, kun se tulevaisuudessa olisi sitä vastoin ”täysin vapaa” ja perustuisi 

raskaana olevan naisen itsemääräämisoikeuteen. Tällainen ajatus itsemääräämisoikeudesta 

liittyy sateenkaari- ja gender-ideologiaan, ja uutta aborttiaktivismia liikkeelle työntävä voima 

on lähtöisin ”punavihreän hallituksemme kulttuurimarxilaisen vasemmistoliberaalista 

arvomaailmasta.” Abortti on jo nyt, saati sitten tulevan aborttilain myötä, keino karsia 

vialliset ja vaikeasti sairaat sikiöt aivan kuten tehtiin natsi-Saksassakin. Jokainen, joka 

kannattaa vapaata aborttia ja kysymyksessä olevan ”uuden lain sisältöä”, hyväksyy 

”natsiperiaatteen”, joka pätevöittää toisen ihmisen tekemään päätöksen toisen elämästä ja 

valitsemaan, mikä ”biologinen ihmisorganismi” on elinkelpoinen ja mikä taas ei.192   

6.7 Valkoiset ja mustat 

Ahvio kirjoittaa, että muualla läntisessä akateemisessa maailmassa jo aiemmin esiintynyt 

poliittisesti korrekti rasisminvastaisuus, joka pulppuilee leukofobisista ja oikofobisista 

lähteistä, leviää nyt myös suomalaiseen yliopistomaailmaan. Esimerkiksi hän on ottanut 

artikkelin ”’Luennoilla kuulee rasistista kieltä’- Joukko opiskelijoita kyllästyi yliopiston 

syrjivään kulttuuriin ja perusti opiskelijajärjestö Students Of Colourin” (Yle 13.1.20), jossa 

opiskelijat julkituovat rasistisiin rakenteisiin liittyviä huoliaan. Ahvio selittää länsimaissa 

ilmenevän leukofobian [joka erilaisia fobioita selittävässä termistössä tunnetaan valkoisen 

värin sairaalloisena pelkona ja yhtenä ilmentymänä väreihin kohdistuvien fobioiden 

ryhmässä] liittyvän ”vahvasti oikofobiaan” jolla taas käsitetään ”omaan ja tuttuun” 

 

191 Ahvio https://oikeamedia.com/o1-113109, luettu 12.1.2020 

192 Ahvio https://oikeamedia.com/o1-131909, luettu 26.10.2020 
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kohdistuvaa sairaalloista pelkoa. Rodullistettuun vähemmistöön kuuluvien tasaveroista 

kohtelua peräävän artikkelin ajatukset ja terminologia ovat Ahvion mukaan 

paraatiesimerkkejä ”vallankumouksellisen kulttuurimarxilaisen identiteetti- ja rotupolitiikan 

oppikirjoista.”193  

Rasisminvastaisuus lienee Ahvion ajatusta seuraten valttia, kun vasemmistoradikaalit 

sekä globaali rahaeliitti tarvitsevat ”välttämättä lisää väestöllistä monimuotoisuutta” sekä 

Eurooppaan että Pohjois-Amerikkaan. Molemmat toimijat pyrkivät tarkoituksellisesti 

vähentämään valkoisia eurooppalaisia kansoja, ja hanke toteutuu parhaiten tukemalla ei-

eurooppalaisten länsimaihin suuntautuvaa maahanmuuttoa. Maahanmuuttopolitiikan tukena 

on ajatus, että kaikki yksilöt sekä ihmisryhmät ovat samanarvoisuuden lisäksi samanlaisia. 

Tätä ajattelutapaa edustavat ihmiset pitävät ihmisten välisten erojen huomaamista ja niistä 

puhumista rasismina ja syrjintänä. Maahanmuuttoa puoltavat tahot näkevät valkoiset 

eurooppalaiset lisäksi muita sortaneina kansoina, ja progressiivinen radikaalivasemmisto pitää 

”’valkoisuutta’ sosiaalisena rakennelmana”, joka tulee purkaa. Ahvio väittää kaikkein 

radikaaleimpien vasemmistointellektuellien esittäneen valkoisuuden olevan ”oikeastaan 

sairaus, joka on kerta kaikkiaan selätettävä ja josta on tehtävä parannus.” Lännessä on 

edelleenkin vallalla käsitys, että valkoiset ovat etuoikeutetussa asemassa. Tämän asian 

korjaamiseksi tähtäävä ”valkoisuuden vastainen aktivismi”, joka suosii myös avointen rajojen 

politiikkaa, perustuu Ahvion mukaan ”revisionistisen mielikuvitukselliseen historian 

uudelleenkirjoittamiseen.”194  

Sen lisäksi, että valkoista eurooppalaisuutta halutaan ”neutraloida”, eurooppalaiset ovat 

matkalla kohti EU-liittovaltiota, ja globalistieliitin aatteen mukaisesti kansallisvaltiot sekä 

”kaikenlainen patriotismi” tulee hävittää. Näin saadaan ihmiset irrotettua myöskin 

perinteisistä juuristaan. Tuloksena onkin sitten helpommin hallittava ”juureton massa”, joka ei 

tiedä myöskään koti, uskonto, isänmaa -kansallismielisestä konservatismista mitään, sillä se 

on tuhottu kristinuskon historiallisen päävihollisen, islamin avulla.195  

Blogissaan Blac Lives Matter ja orjuuden historia Juha Ahvio vastaa niille, joiden 

mukaan Black Lives Matter-liikkeen kamppailu kumpuaa etenkin USA:n orjuuden historiasta. 

Historiallisista syistä tulisi valkoisten ja ennen kaikkea valkoisten kristittyjen kantaa vastuuta 

menneistä tapahtumista ja osoittaa tukea BLM-liikkeelle sekä sen vaatimuksille. Kristillisten 

kirkkojen osuus valkoisen ”valloittamisen ja ylivallan” orjuuttakin edistäneessä kulttuurissa ja 

 

193 Ahvio https://oikeamedia.com/o1-129712, luettu 26.10.2020 

194 Ahvio https://oikeamedia.com/o1-129712, luettu 26.10.2020 
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siitä langennut syyllisyystaakka on historiallisesta näkökulmasta katsoen pelkkä olettamus ja 

erittäin kyseenalaista, Ahvio kuitenkin sanoo. Orjuudesta ja sen ylläpitämisestä voidaan 

syyttää yhtä hyvin esimerkiksi transatlanttisen orjakaupan toimijoita, mutta tätä asiaa eivät 

halua monetkaan nykyään ”poliittisessa korrektiudessaan muistaa.” Mitä taas tulee valkoisten 

kristittyjen tekemiin todellisiin vääryyksiin, niin niitä on ”pyydetty jo ammoin anteeksi ja 

niistä on tehty konkreettista parannusta.” Mustan Afrikan orjakauppaa ja siihen ”liittyvää 

todellista historiallista isoa kuvaa” tarkasteltaessa on ”syytä pitää mielessä”, että myös 

islamilainen maailma voidaan syyllistää osallisuudesta ”orjabisnekseen”.196  

Raamatun orjuutta koskevista teksteistä puhuttaessa Ahvio tietää Jumalan sallineen 

”orjuuden kuten muidenkin vastaavan kaltaisien historiallisten ja negatiivisten todellisuuksien 

ilmenemisen, mutta ei asettanut orjuutta.” Hän kehottaa lukijaa huomaamaan myös, että orjien 

kohtelu Mooseksen lain mukaisesti toteutettuna oli huomattavasti inhimillisempää kuin 

naapurikansojen brutaali ja mielivaltainen suhde omiin orjiinsa. Pohjois- ja Etelä-Amerikan 

alkuperäiskansojen kohtalosta Ahvio sanoo, että alkuperäisväestö ei joutunut 

roomalaiskatolisten espanjalaisten tekemän kansanmurhan kohteeksi, vaikka näin väitetään ja 

tällä tavoin syyllistetään läntistä eurooppalaista kristikuntaa alkuperäiskansojen tuhoamisesta. 

Nämä ”niin sanotut” alkuperäiskansat saapuivat Aasiasta Amerikan mantereelle itse 

valloittajina. Vahvempien heimojen hallitseva asema ja maiden haltuunotto saavutettiin 

”orjuuttamalla ja alistamalla heikommat intiaaniheimot” sotien seurauksena. Väli-, Etelä- ja 

Pohjois-Amerikan ”intiaaniheimot ja -valtakunnat” romahtivatkin epäyhtenäisyyteen ja omiin 

sisäisiin riitoihinsa ja kuolivat [eurooppalaisten tuomiin] tauteihin, joihin heillä ei ollut 

vastustuskykyä. Eurooppalaiset valkoiset kristityt sen sijaan toivat tullessaan kristillisen 

ihmisarvoetiikan, jonka ansiosta ”intiaanikulttuurien epäinhimilliset ihmisuhrit” loppuivat.197 

Palataksemme vielä mustien sortoon ja Black Lives Matter- liikkeeseen, niin Ahvio 

mukaan sen syytöksillä rakenteellisesta ja systemaattisesta rasismista USA:ssa ”ei ole mitään 

asiallisia perusteita reaalimaailmassa.”  Myös väite ”USA:n poliisin harjoittamasta 

systemaattisrakenteellisesta rasismista on myytti.” Bloginsa lopussa Ahvio toteaa Trumpin 

tehneen rutkasti ”enemmän hyvää USA:n mustan väestön kannalta kuin historiallisia 

monumentteja tuhoava ja väkivaltamellakoiva BLM.”198   

 

 

195 Ahvio https://oikeamedia.com/o1-129712, luettu 26.10.2020 
196 Ahvio https://oikeamedia.com/o1-139324, luettu 9.11.2020 
197 Ahvio https://oiSkeamedia.com/o1-139324, luettu 9.11.2020 
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7. Lopuksi 

Tässä maisterintutkielmassa olen hakenut oikeistopopulismin ja siihen kiinteästi linkittyneen 

konservatiivikristillisyyden ilmentymistä kirvonneisiin kysymyksiin vastauksia. Tutkin 

Ranskassa muotoutuneen ja sieltä muualle levinneen oikeistopopulismia edustavan 

identitaarisen liikkeen pääperiaatteita sekä oikeistopopulismin yhteyksiä ja ilmentymiä niin 

uskonnollisen politiikan kuin politisoituneen uskonnonkin alueilla. Analysoin identitaariseen 

liikkeeseen ja uskonnolliseen populismiin liittyvää tutkimusaineistoa ja etsin niistä 

liittymäkohtia suomalaisessa kontekstissa ilmeneviin vastaavanlaisiin ilmiöihin. Olen 

yrittänyt löytää maahanmuuttovastaisuuteen ja yleisesti negatiiviseen, meihin ja muihin 

jakavaan ilmapiiriin selitystä. Erityisesti pohdin mieltäni jo pidemmän ajan askarruttanutta 

kysymystä, miksi halutaan vaikkapa ”Suomi takaisin”. Tutustuin edelleen verkossa 

ilmestyvään ja populistisen vastamedian kriteerejä noudattelevaan Oikea Mediaan ja siellä 

julkaistaviin Juha Ahvion blogeihin. Tarkastelin Ahvion runsasta Oikea Mediassa näkyvyyttä 

saanutta tuotantoa ja etsin sieltä tekstejä, jotka selvimmin resonoivat muun tutkimusaineistoni 

kanssa.  

          Johdannon alussa avasin oleellisia ja tutkimukseeni kiinteänä osana kuuluvia käsitteitä. 

Selvitin pääpiirteittäin populismin luonnetta ja sen kiinnittymistä tämän päivän yhteiskuntaan. 

Seuraavaksi kävin lyhyesti läpi kansallisvaltion ja kansakunnan käsitteitä luomalla katseen 

niiden historialliseen taustaan sekä tuomalla esiin niiden osuutta nykyiseen 

monikulttuurisuudesta käytävään nationalistissävytteiseen keskusteluun. Seuraavaksi kerroin 

viime vuosina monessa maassa voimakkaastikin nousseen nationalismin juurista ja sen 

esiintymisestä eri aikoina eri yhteyksissä. Viimeisenä kiinnitin huomiota globalisaatioon, 

kosmopoliittisuuteen ja maahanmuuttoon terävimmän kärkensä iskeneen äärioikeiston 

nousuun. 

          Ensimmäisessä ja toisessa pääluvussa (luvut 2 ja 3) tutkin ja referoin José Pedro 

Zúqueten kirjaa The Identitarians. The Movement against Globalism and Islam in Europe. 

Zúquete kertoo hyvin laajasti oikeistopopulistisesta identitaariliikkeestä ja sen historiallisista 

taustatekijöistä. Teos käsittelee kattavasti liikkeen syntyä ja nykyisyyttä sekä taustoittaa myös 

kirjan sivuilla esiintyviä identitaariseen liikkeeseen kuuluvia tai siihen jollain lailla liittyviä 

henkilöitä, joita on hengästyttävän paljon. Zúquete paneutuu tarkasti eri maissa toimiviin 
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identitaariryhmiin ja kertoo niiden asenteista, ihanteista ja toimintatavoista. Kirjan 

sisältämästä valtavasta tietomäärästä valikoin tutkimukseni kannalta tärkeimpinä pitämäni 

asiat ja jätin esimerkiksi geopoliittiset kysymykset käsittelemättä – niin mielenkiintoisia kuin 

ne ovatkin. 

          Identitaarien ajattelu nousee voimakkaasta kansallistunteesta ja historiallisten juurien 

etsinnästä. Heille Eurooppa on muinaisuudesta asti esi-isien verellä kastelema oma paikka, 

jossa jokainen kansakunta edustaa omiin juuriinsa nojaten omaa ainutkertaista kulttuuriaan. 

Vaikka jokaisella kansakunnalla on oma kulttuurinsa ja identiteettinsä, niin eurooppalaiset 

kytkeytyvät kuitenkin eurooppalaisuuden yhdistäminä yhteen ja samaan kansakuntaan ja näin 

ollen edustavat identitaaristen linssien läpi katsottuna myös valkoisuutta. Identitaarit ovat nyt 

nousseet globalisaatiota, liberalismia, maahanmuuttoa ja monikulttuurisuutta vastaan, joiden 

he kokevat uhkaavan perinteiset perhearvot ja perinteisen seksuaalipolitiikan hyljännyttä 

Eurooppaa. Identitaarit ovat virittäneet taisteluhuudon, joka kutsuu kaikkia eurooppalaisia 

yhdistymään ja puolustamaan isiensä maita. Eurooppa on identitaarien mukaan 

kuihtumaisillaan historiassa oletetusti tekemiensä vääryyksien aiheuttaman syyllisyystaakan 

alla ja on sen takia helppo valloitettava jo käynnissä olevan väestönvaihdon kautta. Euroopan 

täytyy kiireesti tehdä jotain puhaltaakseen elonkipinöitä riutuviin kansallisvaltioihinsa. Rajat 

tulee saada kiinni maahanmuuton lopettamiseksi ja islamisaatiton pysäyttämiseksi. 

Demografisia muutoksia tarvitaan kipeästi ja perinteisiä patriarkaalisia rakenteita 

kunnioittavien eurooppalaisten naisten tulee täyttää tyhjinä olevat kehdot. Maahanmuuttajien 

myötä islam leviää aiheuttaen identitaarisessa maailmassa suurinta pelkoa. Monet uskovat 

maahanmuuton ja kulttuurien sekoittumisen aiheuttavan vääjäämättä katkeran taistelun, joka 

tullaan eurooppalaisten arvojen puolustamiseksi käymään Euroopan tantereella. Sodan 

osapuolina ovat Euroopan ikiaikaista elämää ja sen identiteettiä puolustamaan nousevat ja 

omien juuriensa lähteille löytäneet identitaarit sekä valheellisen propagandan uhreiksi 

joutuneet, identiteettinsä globalisaation syövereihin menettäneet juurettomat nomadit. 

Tulevan taistelun voittamiseksi feminiiniset arvot on hyljättävä ja nostettava perinteiset 

maskuliiniset arvot kunniaan niille kuuluvalle paikalle sekä hioa eurooppalaisten miesten jo 

antiikista periytyviä sotataitoja. Uskonnon tarjoamaan apuun ei monissa identitaarisissa 

piireissä luoteta, koska nykyinen kirkko on osoittautunut luopioksi ja vehkeilee samoilla 

linjoilla eurooppalaiset pettäneen, maahanmuuttajiin ja ihmisarvoon liian suopeasti 

suhtautuvan paavin kanssa. 
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          Neljännessä luvussa tarkastelin Zúqueten kaksiulotteisen mallin mukaisesti käsiteltyä 

uskonnollista populismia. Uskonnollisessa populismissa ilmenevät poliittiset tekijät niihin 

liittyvine ryhmineen kuten populismissa yleensäkin. Uskonnollinen populismi käyttää 

kuitenkin nimenomaan uskonnollista ajattelua ja siihen kytkeytyneitä arvoja perustavissa 

rakenteissaan. Ensimmäisessä ulottuvuudessa uskonnollinen populismi on avoimesti 

uskonnollista ja se noudattaa useimmiten traditionaalisten uskonnollisten organisaatioiden 

linjaa. Tässä ulottuvuudessa korostuu kokemus suorassa jumalsuhteessa etuoikeutettuna 

olemisesta. Keskeistä on Jumalan tahdon toteuttaminen maan päällä pahan voimia vastaan 

käytävässä ja ihmiset tiukasti meihin ja jumalattomiin muihin jakavassa taistelussa. 

Mahdollista on lisäksi, varsinkin sekularisoituneessa lännessä, saavuttaa tätä kautta 

jonkinlainen kosketus pyhän ilmentymään. Toinen ulottuvuus on sen sijaan uskonnollisesti 

peitellympää ja tämän päivän politiikassa se ilmenee eräänlaisena politiikan pyhittämisenä, 

jossa uskonnon tarjoamaa käsitteistöä ja keinoja sekä lupausta maanpäällisen mission 

tuloksena tapahtuvasta täydellisestä onneen johtavasta poliittisesta muutoksesta käytetään 

poliittisten päämäärien edistämiseksi. Donald Trump lienee viime vuosien kirkkain johtotähti 

tällä rintamalla. Uskonnollinen populismi pyrkii herättelemään ihmisissä halun ryhmäytyä 

samoin ajattelevien kanssa toteuttamaan yhteisiä arvoja ja ihanteita sekä taistelemaan ainoaksi 

ja oikeaksi uskomansa totuuden puolesta. 

Seuraavassa luvussa (luku 5) tarkastelin elementtejä, joiden kautta etsin vastausta 

menneisyyden kaipuuseen ja ymmärrystä ”otetaan Suomi takaisin” vaatimusta kohtaan. 

Tutkin globalisaation aiheuttamia muutoksia lähinnä maahanmuuton ja siihen liittyvien 

etnisten kysymysten sekä tänä päivänä ilmenevän kansallistunteen kautta. Nostin esille 

ajatuksia identiteetistä, jonka ajatellaan historiallisen juurtumisensa johdosta sulautuneen 

ihmiseen muuttumattomana - ja jäävän myös muuttumattomuuden tilaan. Pohdin 

monikulttuurisuuden tuomia muutoksia erilaisia kulttuureja edustavien ryhmien kohtaamisiin 

ja niiden keskinäisen kanssakäynnin dynamiikkaan. Tarkastelin paikan ja rajojen käsitteiden 

kautta oman paikan tärkeyttä, vieraan pelkoa ja siitä aiheutuvaa jakoa meihin ja muihin.   

Jatkoin edelleen etsimällä Kati Mikkolan tutkimuksesta suoraan suomalaiseen 

kansalliseen kertomukseen ja tämän päivän oikeistopopulismiin sekä konservatiiviseen 

kristillisyyteen johtavia tekijöitä. Luvun lopuksi nostin esille kaksi erilaista nationalismia, 

joilla molemmilla on kannattajansa myös tämän päivän Suomessa. 

Tutkielmani viimeisessä luvussa (luku 6) perehdyin Juha Ahvion blogituotantoon 

tutkimuksessa keskeisimpinä olevien osa-alueiden ja niitä ympäröivien ajatusten tiimoilta. 
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Tarkastelin pääasiallisesti hänen globalisaatioon, maahanmuuttoon, väestönvaihtoon ja 

islamisaatioon kytkeytyviä ajatuksia. Erittelin myös hänen seksuaalisuuteen, perheeseen, 

kristinuskoon sekä etnisyyteen liittyviä käsityksiä. Ahvion blogit koin vaikealukuisiksi. 

Niihin liitetyt lukemattomat linkit, sitaatit ja mainokset hänen omista kirjoituksistaan, 

kirjoistaan ja radio-ohjelmistaan tekivät tekstin visuaalisen ilmeen levottomaksi ja 

asiakokonaisuuksien hahmottamisen miltei mahdottomaksi. Asiaa ei parantanut, saati ollut 

eduksi, hänen lukijalle suunnatut toistuvat ohjeet ja kehotukset eikä varsinkaan hänen 

kirjoitustensa poleeminen sävy.  

 Tutkimukseni ensimmäisessä pääluvussa ei pääpiirteittäin ilmennyt asioita, jotka 

olisivat olleet minulle vieraita, lukuun ottamatta identitaarisen liikkeen vahvasti ilmoille 

purkautuvaa oletusta pian alkavasta Euroopassa käytävästä eri ryhmien ja eri etnisyyksien 

välillä käytävästä sodasta. Zúquete selvittää laajassa tutkimuksessaan tarkasti ja asiallisesti 

identitaarisen liikkeen ideologiaa. Hän painottaa myös, että identitaarinen liike ei ole syntynyt 

tyhjiössä, vaan että se on muotoutunut erilaisten yhteiskunnallisten muutosten seurauksena 

tähän kaikin tavoin epävarmaan ja ilmastohuolten täyttämään aikaan. Varsinkin nuorilla 

identitaareilla epävarmuus ja huoli tulevaisuudesta aiheuttavat aika ajoin pahojakin 

ylilyöntejä sekä toiminnassa että oman asian eteenpäin viemisen kiihkeydessä. Näitä asioita ei 

luonnollisestikaan pidä hyväksyä, mutta niitä voi kuitenkin jollain tasolla nykykontekstissa 

yrittää ymmärtää. 

Uskonnollista populismia käsittelevässä luvussa Zúqueten uskonnollisen populismin 

syvempää tarkastelua varten luoma kaksiulotteinen malli ja sen pohjalta tarkastellut 

uskonnollisen populismin ilmentymät erilaisten esimerkkien kautta laajensivat näkökulmaa 

uskonnolliseen populismiin ja loivat ymmärrettävän, ja melko tarkankin, kehikon ensinnäkin 

koko ilmiön ympärille ja toisaalta kummankin ulottuvuuden ympärille erikseen. 

Viidennessä luvussa tarkastelemani paikan ja rajojen käsitteet antoivat vastauksia 

tutkimuskysymykseeni koskien menneen ajan haikailua. Käsitykset joko fyysisestä ja 

rajatusta tai fyysisyyden ulkopuolelta löytyvästä paikasta ovat mielenkiintoisia. Nähdäkseni 

nykyinen jyrkkä kahtiajako meihin ja muihin liittyy olennaisesti paikan kokemiseen. Omasta 

paikasta pidetään lujasti kiinni, ettei sitä menetettäisi sille pelkoa herättävälle toiselle. 

Ymmärtääkseni paikkaan suhtautuminen ja siihen kiinnittyminen on erilaista ja aiheuttaa 

myös koko muuhun elämään välittyviä asenteita ja ajatuksia riippuen siitä, kokeeko paikan 

fyysisenä vai onko se olemassa vain mielikuvien ja mielikuvituksen luomissa sfääreissä. Itse 

olen kokenut aina hyvin vahvasti vuodenajat paikkoina. Oma paikka voi tuntemuksieni 
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mukaan olla vaikka musiikissa, runossa tai kaukaisessa muistossa. Tällaiset paikat ovat myös 

aina kotina mukana kulkevia eikä niitä voi menettää kenellekään. 

Viimeisessä luvussa tein yhteenvetoa koko tutkimusaineistostani Juha Ahvion blogien 

välityksellä. Hänen kirjoituksensa toimivatkin peilin tavoin heijastaen takaisin kaikki 

tutkimuksessa tarkastelemani asiat ja elementit. Tutkimukseni osoitti, että Ahvion kirjoitukset 

Oikea Media verkkojulkaisussa toistavat miltei identtisesti kaikki identitaarisen liikkeen 

ideologiassa esille tulevat asiat ja noudattavat Topeliuksen Maamme kirjan linjaa menneitä 

suurmiehiä ihaillen ja isänmaauskoa toistaen. 

Loppuyhteenvetona voin todeta, että tarkasteltaessa oikeistopopulismia ja siihen 

kytkeytyvää konservatiivista kristillisyyttä voidaan havaita, että molempia määrittää 

nostalginen menneisyyden kaipuu, joka nostaa Stuart Hallin edellä mainitun ”kansallisen 

kulttuurin kertomuksen kertomisen” tutkimuksessani keskeiseen asemaan. Oikeistopopulismi 

rakentaa tarinansa nationalistisin sävyin, imien voimaa kansakunnan syntyhistorian juurista. 

Raamatun auktoriteettia – ja usein myös sen kirjaimellista tulkintaa- korostavia 

konservatiivisia kristittyjä ja poliittista äärioikeistoa yhdistävät konservatiiviset arvot johtavat 

molempia ryhmiä nousemaan sellaisia yhteiskunnallisia muutoksia vastaan, jotka eivät 

resonoi heidän maailmankuvansa kanssa. Sekä oikeistopopulismi että 

konservatiivikristillisyys hakevat näkemyksilleen tukea kansallisesta historiasta ja 

kansakunnan synnystä. 

 Totean vielä, että sosiaalista mediaa julkisen keskustelun alustana suosivat ennen 

kaikkea ne, jotka haluavat saada mielipiteensä nopeasti ja näyttävästi esille. Löyhän kontrollin 

ja olemattoman julkaisukynnyksen johdosta monien verkkojulkaisujen sisältö saattaa olla 

hyvinkin villisti ja estottomasti ryöppyävää ajatustenvirtaa. Foorumi ei luonnollisestikaan ole 

vain kansan syvien rivien käytössä vaan sosiaalisessa mediassa näkyvyyttä saavat monet 

erilaiset tahot. Nimenomaan oikeistopopulismia tarkasteltaessa, on mielenkiintoista havaita 

joidenkin akateemisten intellektuellien asemoituminen oikeistopopulistien kanssa samalle 

areenalle levittämään oikeistopopulismin ideologiaan kuuluvaa aatetta. Oman kortensa 

kekoon kantamalla he jyrkentävät edelleen kansan ja niin sanotun eliitin vastakkainasettelua, 

joskin heidän motiivinsa voivat jäädä vain arvailujen varaan.   
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