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Arvoisa lukijakunta,
Valtioneuvoston johdolla on tänä keväänä käynnistetty selontekoprosessi sukupuolten välisestä tasaarvosta maassamme. Suomalaista tasa-arvopolitiikkaa ja sen vaikuttavuutta arvioitaessa olisi tärkeätä pysähtyä hetkeksi miettimään millä tavoin
tasa-arvon toteutumista mitataan. Mitä tasa-arvo
on tai mitä sen tulisi olla?
Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että sukupuolten
välistä tasa-arvoa mitataan pääosin rahan ja vallan
jakautumisen perusteella. Tasa-arvon tulisi kuitenkin tarkoittaa erilaisuuksien hyvinvointia, eli sitä,
että riittävään hyvinvointiin on kaikilla riittävän
yhtäläiset lähtökohtaiset mahdollisuudet sukupuolesta riippumatta. Hyvinvointia mitattaessa on osattava huomioida ihmisten erilaisuus ja sukupuolten
ominaislaatu. Kun nyt kuitenkin tasa-arvoa mitataan suhteessa rahan ja vallan jakautumiseen, niin
mihin on kadonnut viisaus siitä, etteivät raha ja
valta ole sama asia kuin onnellisuus ja hyvinvointi?
Miehet eivät ole uhka tasa-arvolle ja siksi yhteistyö
sukupuolten osalta tulisi valtavirtaistaa. Todellisuudessa naiset ja miehet haluavat hyvää toisilleen,
pitävät tasavertaisuutta tärkeänä ja haluaisivat
osallistua toimiin tukeakseen toisiaan. Julkinen tasa
-arvotyö ei kuitenkaan jostain syystä uskalla ammentaa tästä, josta viimeisin esimerkki on se, ettei
Valtioneuvosto ole kutsunut selontekohankkeeseen
(johon sisältyy mm. tulevaisuuden tasa-arvotyön
suuntausten määrittely) miesjärjestöjä mukaan naisjärjestöedustuksen toki. Kysyinkin hankkeeseen
liittyneessä kansalaisjärjestöjen kuulemistilaisuudessa hankkeen vetäjiltä, että eikö heidänkin mielestä hyvässä parisuhteessa yhteisestä tulevaisuudesta keskustella yhdessä?
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Kukkuhattutädit
ja suomalaisen
miehen rasismi
Teksti Antti Kaski Kuvat Heikki Mäntymaa

”Ihmiset vaativat sananvapautta korvauksena ajattelunvapaudesta, jota he harvoin käyttävät.” Søren Kierkegaardin huomio
heittyy hakematta mieleen, kun tarkastelee median suosikkipojan, helsinkiläisen kaupunginvaltuutettu Jussi Halla-ahon ja
hänen opetuslapsiensa touhuja. Vilkkaan nettisivusto Hommaforumin liepeillä surisevien ja itseään maahanmuuttokriittisiksi
kutsuvien kansalaisten herooismarttyyrisestä tohinasta ei totisesti hurmaa ja pontta puutu.
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V

iimeisten kahden vuoden
aikana on maahanmuuttajavastainen liike kasvanut merkittäväksi
poliittiseksi voimaksi Suomessakin.
Ehkei vielä vaaleilla valituilla edustajilla mitattuna, mutta kansalaiskeskustelun asialistan asettajana äänekäs ja
näkyvä liike on valtakunnan keskeisiä
vallankäyttäjiä. Se on suosiollaan onnistunut liikauttamaan koko poliittisen
kentän pari pykälää haluamaansa
suuntaan. Nykyään on valtavirtaa
surkutella ”kotouttamispolitiikan täydellistä epäonnistumista” ja peräänkuuluttaa ”järkeä sinisilmäiseen turvapaikkapolitiikkaamme”.
Tietenkään ei ole politiikan alaa, jota
ei pitäisi jatkuvasti tarkkailla ja kritisoida. Maahanmuuttoon liittyvät rakenteet ja ilmiöt kaipaavat kritiikkiä ja
huoltoa siinä missä muutkin yhteiskuntamme palaset. Itse ymmärrän
käsitteen kritiikki ilmeisen toisin kuin
”maahanmuuttokriittiset”: minulle se
ei ole sama asia kuin periaatteellinen
vastustaminen, valheiden ja puolitotuuksien levittely, tilastojen valikoiva
vääristely, holtiton yleistäminen tai
tunteenomainen omistusoikeus totuuteen. Kriittisyys on avoimuutta ja tarkkaa nöyryyttä maailman edessä, sisukasta yrittämistä vapauttaa oma ajattelu toistelemasta valmiiksi maiskuteltuja opinkappaleita, lähteiden työlästä
perkaamista.
Timo Soini kirjoitti taannoin Hesariin
poliittisia pilakuvia koskeneen kirjaarvion, jossa totesi: ”kun voitat nau-
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run, voitat asian”. Halla-aholla, hommalaisilla ja muilla nettien keskustelupalstat täyteen tuuttaavilla ”kriitikoilla”, joita kokoavasti kutsun kukkuhattutädeiksi, on yhteisintoa ja ylhä nauru huulillaan, olkoonkin, että asiakysymyksissä he ovat pihalla kuin pallogrilli. Kukkuhattutädit johtavat kansalaisnaurua ainakin netissä, ja tämän lisäksi he näyttävät hellivän käsitystä itsestään paitsi satiirin, niin myös yhteiskuntakritiikin keksijöinä – asioista
täytyy saada puhua! Tämä jokseenkin
mielikuvituksellinen mantra maahanmuuttoasioiden ja monikulttuurisuusdebattien tabuluonteesta näyttää
läpäisseen median häkellyttävän vaivattomasti.
Miksi rasismista ei koskaan saa puhua?

tutkijoiden joukosta nousisi vahvempia vastaääniä kukkuhattutätien edustamalle arjen valtavirtarasismille. Kun
ruoskan ja naurun höysteenä olisi
halla-aholaista hömppää faktatiedoin
ja tilastopintautuksin herkästi oikovia
ja edes rahtusen Soinin tai Halla-ahon
retorisia kykyjä omaavia puhehenkilöitä, olisi kukkuhattutätien leppoisa
mediapaistattelu vienosti vaikeampaa.
Ymmärrettävää tietysti on asioihin
perehtyneiden turhautuminen, kun
pieni kasa hömppää hörppää aina
kilon rautalankaa oikoutuakseen.
Hui. Nyt kauhistun. Sieltä se nyt sitten
taas viuhahti. Rasisti-kortti! Maallikko
saattaisi luulla, että kirjoitan tässä
kriittisiä kommentteja ”mamukriitikoista”. Tosiasiassa olen tuossa kuitenkin ”heti itkemässä, kun joku sanallakaan rohkenee kyseenalaistaa harjoitetun maahanmuuttopolitiikan
järkevyyden”. Itkuni mahdollistaa
tyypillinen suvaitsevaistoon lukeutuvan perusolotila: kiihotun kulttuuria
rikastuttavista värinöistä.
Mikä siinä on niin vaikeaa ymmärtää?
Mestari on kirjoittanut sen blogissaan
sata kertaa, ja jo tuhannesti on hän
sen haastatteluissa toistanut: hän ei
ole rasisti, hän ei vastusta yksittäisiä
maahanmuuttajia sinänsä, hän vain
nöyrästi peräänkuuluttaa avointa keskustelua Suomen maahanmuuttopolitiikan suuntaviivoista ja kantaa suurta
isänmaallista huolta veroeurojen törsäämisestä kaiken maailman rikastuttamisprojekteihin, eli siihen saatanalli-

On tosin totta, että maahanmuuttoon
ja monikulttuurisuuteen perehtyneet
tutkijamme ovat olleet liian hiljaa.
Toki kuramaton kukkuhattutätien alta
vetäviä tutkimuksia on suollettu reimasti, mutta niin kauan kuin tieto
kommunikoidaan huonosti jos ollenkaan, on suuri yleisö helposti taipuvainen myötäilemään Halla-ahon iskevää
ja yksinkertaista viestiä, ”vaikka se
vähän tietysti kärjistääkin”.
Kun Miessakkien Vieraasta
Kriittisyys on avoimuutta ja tarkkaa
Veljeksi -projekti käynnisti
nöyryyttä maailman edessä, sisukasta
loppusyksystä 2008 – pari
yrittämistä vapauttaa oma ajattelu
viikkoa kuntavaalien jälkeen
toistelemasta valmiiksi maiskuteltuja
– laajan maahanmuuttajaopinkappaleita, lähteiden työlästä perteemaisen Mies Suomessa,
Suomi miehessä -luentokaamista.
sarjan, vain muutama 17:stä
seen kotouttamistyöhön, joka aina ja
sinänsä ansiokkaasta luennoitsijasta
kaikkialla epäonnistuu ja jonka loppusivusi ympärillä vellovaa maahantulemana on barbaarilaumojen vyöry
muuttajavastaista liikehdintää.
ja maamme islamisoituminen.
Suuren yleisön ei tarvitse olla tyhmä,
mutta informaatioähkyn sedimentoima ajatusummetus puhkaistaan
vain iskevän puhuttelevilla ja hauskoillakin viesteillä. Olisi suotavaa, että

Tätä kirjoittaessani on Halla-ahon
Scriptassa 246 blogikirjoitusta. Olen
lukenut niistä jokaisen. Kun Hallaahon kirjoituksia tarkastelee kokonaisuutena eikä vain yksittäisten tekstin7

pätkien solvauskatalogina, provosointitäkyinä tai vitsikokoelmana, ei minkäänlaista epäselvyyttä mielestäni ole:
Scriptan kirjoitusten muodostama
viesti on läpeensä rasistinen ja idealistinen.

vapauden puolesta vuodatettu uhri
lisää varmasti rasismin kannatusta
maassa, jossa asioista oikein puhuvat
ja oikein ajattelevat vaiennetaan tuomioistuimen päätöksellä.

Eräs huomiota herättävän usein toisJussi Halla-aho, jota hänen seuraajantuva piirre ”maahanmuuttokriittisa kutsuvat Mestariksi kaiketi sen
sessä” liikkeessä onkin juuri poliittisestähden, että mies on mestari leikkaati korrektin kielenkäytön vaatimus –
maan ja liimaamaan asiayhteydestään
kukkuhattutädit kertovat kyllä auliisti
irrotettuja ”mokuttajien” lausuntoja ja
mikä kulloinkin on korrektia, eikä miyksittäisiä tekstinsirpaleita omaa olkään ole epäkorrektimpaa kuin rasistikiuniversumiaan kiertäviksi koomisiksi
termin käyttö. Mutta mitä rasismi on,
taivaankappaleiksi (joiden sisäisiä
ja miksi Halla-aho hengenheimolaisiristiriitaisuukneen tärisee kuin
Kallojenmittausrasismi ei siis ole
sia on sitten
orava aina jos
rautaisella
rasismiin hairahmitään alkuperäistä tai varsinaisolkilogiikalla
dutaan viittaata rasismia, vaikka kielenkäytön
mukavaa ja
maan?
poliittista korrektiutta vahtivat
vaaratonta
Rasismi on suokukkuhatut niin uskovatkin.
tökkiä) ei
meksi rotusyrjinjostain syystä
tää. Suomi ratifioi YK:n rotusyrjinnän
suo muille kuin itselleen ja kukkuhatpoistamista koskevan yleissopimuksen
tutädeille oikeutta käyttää kieltä leik1970. Sopimuksessa rotusyrjinnällä
kisän törkeästi, satiirisesti tai tietoisen
tarkoitetaan ”kaikkea rotuun, ihonväprovokatiivisesti. Sananvapauden
riin, syntyperään tahi kansalliseen tai
vaade ei kovin kauas yllä. Perushallaetniseen alkuperään perustuvaa erotaholainen kaksoisstandardin käyttely
telua, poissulkemista tai etuoikeutta,
hämmentää: kukapa olisi yhtä arka
jonka tarkoituksena tai seurauksena
mieskunniastaan kuin ehtimiseen
on ihmisoikeuksien ja perusvapauksitutkintapyyntöjä rustaava Halla-aho
en tasapuolisen tunnustamisen, nauttai voittamaton kukkuhattutätiarmatimisen tai harjoittamisen mitätöimida, joka roihahtaa fundamentaalinen tai rajoittaminen poliittisella,
raivoon aina kun joku erehtyy kutsutaloudellisella, sosiaalisella, sivistykselmaan sen tuotoksia rasistisiksi?
lisellä tai jollakin muulla julkisen eläHalla-ahon kirjoitukset luettuani pidän
män alalla”.
sinänsä täysin selvänä, että ne tulvivat
Rasismia on määritelty monin tavoin,
kohtia, jotka näyttäisivät täyttävän
ja käsite on löystynyt arkikielessä liikansanryhmää vastaan kiihottamisen
kaakin (puhutaan mm. ikärasismista ja
(siten kuin se laissa muotoillaan) tunsukupuolirasismista). Määritelmiä
nusmerkit. Mielestäni kevään 2009
yhdistävä ja yleisesti hyväksytty rasiskohusyyte kiihotuksesta on kuitenkin
min ydin on kuitenkin käsitys ihmistaitamattomasti ja laiskasti laadittu.
ryhmien perustavanlaatuisesta ja oleVain muutaman tekstinoston varaan
muksellisesta kulttuurisesta ja/tai
kirjoitettu syyte tarjoaa kaikki aseet
biologisesta erilaisuudesta ja näiden
Halla-aholle, mediaselittelyn mestarilolemuksien kulttuurisesta ja/tai biolole. Hän ja koko rasistinen liike voi vain
gisesta periytyvyydestä sekä tämän
voittaa: jos syyte kumoutuu, kukkuolemuksellisen erilaisuuden arvottahattujen taivas revennee ja vihan pamisesta hierarkkisesti.
dot murtuvat – sananvapauden nimisRasistien usko, kulttuurin olemus
sä suurin piirtein mitä vain voi julkaista; jos taas tulee pieni tuomio, HallaKun Halla-aho ja kukkuhattuliike vetisahon ja opetuslapsien pakkomieltelevät rasisteiksi leimaamisesta, he
teenomainen itsemartyrisointi saa
haluavat mieltää rasismin ennen kaiktäyttymyksensä, lunastuksen. Sanan-

8

kea biologisesti. Kun rasismi liki samastetaan natsien rotuoppeihin ja
mielikuviin vyörytetään 30-lukulaista
eugeniikkaa, on leimaajat helppo olkiukkoistaa asiaa tuntemattomiksi ja
”maahanmuuttokritiikkiä” tunteellisesti vastustaviksi piipertäjiksi. Strategia on osoittautunut toimivaksi, mikä
ei ole ihme, sillä laiska ajattelu mieltääkin rasismin ja rotusyrjinnän enemmän biologia- kuin kulttuuripainotteisesti. Kannattaa kuitenkin olla tarkka.
Käsitteet elävät ja muuntuvat ajan
myötä: nykyisen biologispopulaarin
maailmankuvan aikana sana ”rotu”
ehkä ankkuroituukin biologiaan ja
genetiikkaan, mutta vielä 1900-luvun
alussa sanaa käytettiin suunnilleen
siten kuin nykyään käytetään käsitettä
kulttuuri. Kallojenmittausrasismi ei siis
ole mitään alkuperäistä tai varsinaista
rasismia, vaikka kielenkäytön poliittista korrektiutta vahtivat kukkuhatut
niin uskovatkin.
Halla-ahon kirjoitukset lävistävä ja
koko rasistista liikettä jäsentävä – itse
asiassa sen mahdollistava – strategia
on fundamentalistinen ripustautuminen todellisuutta hylkivään essentialismiin, olemusajatteluun, jossa ihmisryhmillä ja heidän kulttuureillaan ja
uskonnoillaan uskotellaan olevan jonkinlainen sisäänrakennettu olemus,
josta stabiilit kulttuuripiirteet kumpuavat. Olemus tekee yhteisöistä ja
kulttuureista sitä mitä ne ovat ja asettaa niiden kehitykselle mahdollisuusehdot. Se myös mahdollisimman pitkälle determinoi yhteisöön kuuluvan
yksilön ajattelua ja käyttäytymistä. Ja
niinpä ”Länsi” ja ”Islam” ovat kaksi
täysin yhteensovittamatonta kulttuurimuotoa, joilla on ”täysin erilainen
arvopohja”. Essentialismi on aika klassista platonista idealismia ja oikeastaan uskonnollinen vakaumus; tästä
maailmasta on vaikea löytää empiiristä vahvistusta olemusajattelulle vaikkapa kulttuurieroista puhuttaessa, jos
vain jaksaa kriittisesti aiheeseen perehtyä.
Paitsi olemuksellisesti yhtenäisenä,
Halla-ahon kirjoituksissa ja sen etäpesäkepropagandassa ”Islam” (ja pitkälti myös ”Länsi”) piirtyy myös eris-
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lan kaivoon, jos vaalitaan essentialistista vakaumusta kulttuurien yhteensopimattomuudesta. Maahanmuuttoasiat lienevät tarpeeseen nähden sosiaalisektorin ylivoimaisesti aliresursoiduin lohko: mikään poliittinen ryhmä
ei kerää lisäpisteitä kotouttamisresurssien kasvattamisen puolestapuhujana. Kun kaikkea kotouttamistyötä
ja sen resursointia systemaattisesti
vastustetaan, niin hyvinkin varmasti
saamme sosiaalisia ongelmia, joita
vasten puheet kulttuurien ja yhteisöjen sovittamattomuudesta alkavat
tuntua yhä uskottavammilta: jos todellisuus ei vastaa teoriaa, muutettakoon todellisuutta.
Suomessa tehdyt laajat tutkimukset ja
asennekartoitukset (esimerkiksi Timo
Makkosen ja Magdalena Jaakkolan
tekemät) kertovat toistuvasti, että
miehet ovat naisia rasistisempia. Samoin tutkimukset osoittavat selkeästi,
että rasistiset asenteet ovat sitä yleisempiä ja todennäköisempiä, mitä
vähemmän henkilöllä on kontakteja
maahanmuuttajiin tai ulkomaalaisiin.
Parasta vastalääkettä kulttuuriolemususkovaisuudesta sikiävään rasismiin lienee siis kantaväestön ja maahanmuuttajien yhyttäminen tiiviimpään kanssakäymiseen.
Sedät nauravat, saappaat seuraavat?

kummallisen historiattomana ”arvoyhteisönä”. Kuitenkin uskonnot, myös
kristinusko ja islam, ja niiden luomat
kulttuurissosiaaliset rakenteet kehittyvät ja muuntuvat jatkuvasti. Kristinuskokin on täysin erilainen ilmiökimppu
kuin vaikka vain sata vuotta sitten. Se
että ”maahanmuuttokriitikoiden”
nostattamat abstraktit kauhuskenaariot islamin uhasta eivät selvästikään
kumpua eletystä todellisuudesta ei
tietenkään tarkoita, ettei niillä olisi
todellisuutta muokkaavaa valtaa.
Vaikka tiedeyhteisö ei kovin vakavasti
huntingtonilaisista stetsoneista taiottuihin sivilisaatioiden välisiin taistoihin
aina suhtautunutkaan, sovittelivat
poliitikot innolla hattuja viisaudesta
10

laakeisiin päihinsä. Kaikki tiedämme,
kuinka War on Terror työstämällä
työsti The Clash of Civilizations olettamasta itseään toteuttavaa ennustusta.
Samansukuinen toimintalogiikka jyllää
myös kotoisten rasistiemme teoissa.
Ensin demonisoidaan sekä islam että
humanitaarinen maahanmuutto
(sehän on pääasiassa ”elintasopakolaisuutta” ja ”turvapaikkashoppailua”),
sitten suu vaahdoten toistellaan, ettei
kotoutuminen voi onnistua Suomessa,
”kun se ei ole missään muuallakaan
koskaan onnistunut”. Tämän jälkeen
on kätevä siirtyä itkemään kotouttamiseen tuhlattavia resursseja: ne kun
jo määritelmällisesti putoavat kankku-

Kun havainnoi vaikkapa Hommaforumin kirjoittajia, ilmenee, että kukkuhattutädit ovatkin yleensä setiä – sillä
varauksella toki, että miespuolisuuteen viittaavien nimimerkkien takana
todella lymyää miehiä. On ilmeisen
selvää, että enemmistö ”maahanmuuttokriitikoista” on miehiä. En kuitenkaan nimittelisi heitä Soinin tavoin
”propellipäiksi”. Forumyhteisön retorisen kasvattajan Halla-ahon vetävä
tyyli ja usein aidosti hauskat nokkeluudet puhuttelevat kyllä ihan tolkullisiakin ihmisiä. Hänellä on taiturimainen
kyky puristaa asioista turha – elitistinen! – moniselitteisyys pois ja selittää
maailma uskottavan mustavalkoisena.
Ratkaisevan tärkeää Halla-ahon retoriikassa on tekstuaalistrategia, jolla
hän maalaa itsensä loogiseksi, rationaaliseksi ja analyyttisen neutraaliksi
todellisuuden tarkkailijaksi, joka vain
extraURHO nro 1/09

tunnollisesti ja suodattamatta ylöskirjaa uppoavan Lännen kuolinkorinan.
Vastapuoli on tietysti juuri kaikkea
muuta, parvi tunneimpulssiensa perässä toikkaroivia tampioita, jotka
”hyödyllisinä idiootteina” ovat asettaneet kaikkivoivan kukkahattutätivallan
lyhytnäköisesti suvaitsevaiston tunneelämäetujen vartijaksi.
Uskoisin, että tässä piilee myös osasyy
kukkuhattuliikkeen miespitoisuuteen.
Me miehet haluamme usein vahvasti
mieltää itsemme nimenomaan rationaalisiksi toimijoiksi, joita liiat emootiot eivät riepottele varsinkaan tärkeistä
asioista päätettäessä. Jos Halla-aho
onnistuu vakuuttelussaan, mies on
kerkeästi pulkassa. Mikäli ihminen ei
ole itse joltisenkin paneutunut maahanmuuttokysymyksiin, voi Halla-ahon
seireeninkutsu olla vastustamaton,
sen verran eheän olkimaailman on
hän teksteillään loihtinut. Ja kun oikeamielisten vireä yhteisö kodiksi
löytyy, ryhmäpolarisaatio ja tunnevasteet pitävät kyllä omistaan huolen.
Toimiva yhteisö tarjoaa mahdollisuuden hyväksynnän saamiseen, oman
tärkeyden kokemiseen ja identiteetin
rakentamiseen. Myös oman ajattelun
rationaaliseksi mieltäminen synnyttää
jo sinänsä ravitsevaa tunnevastetta, ja
näin ryhmäidentifikaatio vain terästyy,
joukkovoima pullistuu.
Viha ja nauru voi olla hyvinkin koukuttava yhdistelmä, sen ainakin on Hommaforumi mielestäni osoittanut. Vaikka monet maahanmuuttajavastaista
vyörytystä vieroksuvatkin, ei näköpiirissä taida olla mitään yhtenäistä ja
nauravaa vastaliikettä, joka samalla
lailla pystyisi ryhmäpolarisoitumaan.
Jotta miehiä puhutellaan ja aktivoidaan myös rasismia vastaan, tarvitaan
vähintään alkemiallinen seos faktaa ja
yhteishuumoria, äijää.
Rasistiset liikkeet ovat kyllä kaikkina
aikoina keränneet kannattajia, kunhan
vain niiden kellokkaat pystyvät muotoilemaan kulloisiinkin yhteiskunnallisiin oloihin ja ongelmiin sopivan yksinkertaiset selitykset ja ratkaisuehdotukset. Erityisesti kriisiaikoina ihmisyhteisöt tuppaavat rakentamaan identi-
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teettiään korostetusti vasten ”toista”
On täysin oikein, että pakolaistaustaija toisenlaiseksi uskottua elämänmuosille ja siten usein patriarkaalisemmistoa, jonka mielletään uhkaavan perinta yhteiskunnista tuleville naisille on
teiseksi miellettyä menoa. Natsienkin
palvelujärjestelmämme osannut kehitdemokraattisehkon valtaannousun
tää tuiki tarpeellisia, maahamme inmahdollisti osaltaan 30-luvun taloustegroitumista helpottavia tukitoimia,
kriisi, jonka syyt ja taustatekijät he
mutta lopulta sen on terhentäydyttäkykenivät sanoittamaan selkeästi ja
vä kohtaamaan myös miesten tarpeet.
pakkaamaan kansaanmenevään muoKun perheenpäinä ja elättäjinä toimitoon. Ei juutalaiskriittisiä toimenpiteimaan tottuneet miehet paukahtavat
tä mahdollistanut yksin joukko kiilusuhteellisen tasa-arvoiseen yhteiskunkatseisia propelliteutoneja, vaan maltaamme, on heillä, toisin kuin heidän
tillinen myötäileväistö, joka
laman raskauttavassa ikeessä
Jotta miehiä puhutellaan ja aktivoi(muistakaamme Saksalle ensimdaan myös rasismia vastaan, tarvimäisestä maailmansodasta lantaan vähintään alkemiallinen seos
getetut älyvapaan suuret sotafaktaa ja yhteishuumoria, äijää.
korvaukset, joista mm. John
Maynard Keynes turhaan varoitti) ei jaksanut harjoittaa vastuullista ajattelunvapauttaan. Onneksi
vaimoillaan, usein aineellisesti ja psynykyään, kun globaali uusliberalismi
kologisesti enimmäkseen hävittävää.
on jakanut taloudellisen hyvän mahUsein he kohtaavat työttömyyden,
dollisimman tasaisesti mahdollisimelättäjän roolista luopumisen sekä
man monelle, ei mistään vastaavasta
heidän asioistaan päättävät tädit palole huolta. Eihän?
velujärjestelmän pleksiluukuilla. Miehen hyvin- tai pahoinvoinnin säteily(Käytin tuossa siis ”natsikorttia”, joka
vaikutus myös hänen lähipiiriinsä kanpoliittisen korrektiuden esitaistelijoille
nattaa ottaa vakavasti.
on ajatusrikoksista kauhistuttavin.)
Minua jossain määrin kummeksuttaa
Onko kotouttaminen epäonnistunut?
poliittinen konsensusrummutus teeMiessakit ry tekee hartiavoimin työtä
masta ”kotouttamispolitiikkamme on
rasismin tamppaamiseksi suomalaisesepäonnistunutta”, vaikka ymmärränta mieskunnasta. RAY:n rahoittaman
kin liikkuvien äänestäjien kalastelun.
Vieraasta Veljeksi -projektin sydänlanEiköhän totuudenmukaisempaa olisi
kana on raa’an konkreettinen suhtauajatella, että kotouttamisessa jotkin
tuminen kaksisuuntaisen kotoutumiasiat toimivat hyvin, toiset huonomsen ideaaliin: projekti on keskittynyt
min. Jos esimerkiksi yhteiskuntamme
luomaan toimintamuotoja, joissa maasatsaa suomen opetukseen huolestuthanmuuttaja- ja kantamiehet pääsetavan vähän, ei kai siitä seuraa, että
vät kohtaamaan ja siten rihmastoitupolitiikka on täydellisen epäonnistumaan myös sosiaalisesti toisiinsa.
nutta, kun kuitenkin jonkin verran
Tähänastiset nimenomaan maahansatsataan? Kun esimerkiksi keskustemuuttajamiehille suunnatut tukiproluun osallistunut laitaoikeiston Jyrki
jektit ja -toimenpiteet ovat olleet harKatainen valittaa kotouttamispolitiivassa ja kahdensuuntaista mieskotoukan epäonnistumista, sanoo hän tositumista ohjelmallisesti toteuttavat
asiallisesti, että valtiovarainministeri
hankkeet olemattomia. Onneksi sosion tullut asettaneeksi riittämättömät
aalisektorilla ja kenties myös päättäjäbudjettikehykset kotouttamiselle.
portaassa on viimein alettu heräillä
Järjestöillä on oma ratkaiseva, räimiestyön tarpeellisuuteen, varmasti
keimpiä puutteita paikkaava roolinsa
osin myös Vieraasta Veljeksi kotouttamistyössä, mutta kotoutumihankkeen unilukkaroinnin havahduttasen onnistumisen edellytykset luomana. Työ on alussa, mutta väylä on
daan päätettäessä kieliopetusresuravattu.
soinnin ohella vaikkapa peruskoulun
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opetussuunnitelmista, (koulu-, mutta
miksei myös muista) luokkajaoista ja
tukiopetuksen rakenteista, tai kaupunkien asunto- ja kaavoitusasioista.
Kun kuitenkin erityisesti kansalaisjärjestöjen kotouttamistyö halutaan
kukkuhattukiihkossa nähdä yhteisten
verorahojemme törsäämisenä huuhaaprojekteihin, niin haluaisin yhtenä
tällaisena demonisena ”projektimokuttajana” kysyä, mitä epäonnistunutta on siinä, että pyöritämme kieliryhmiä maahanmuuttajille pitkälti vapaaehtoisin miesvoimin? Mitä erinomaisen virheellistä siinä on, että olemme
kouluttaneet tukihenkilöitä kidutetuille miehille, joiden ”yhteiskuntakelpoistumista” näin autamme? Mikä
menee täysin mönkään, kun jalkapallojoukkueellinen maahanmuuttaja- ja
kantamiehiä kirmaa viikosta toiseen
pallon perässä, siinä sivussa toisiinsa
tutustuen? Onko todiste kotoutumispolitiikkamme täydellisestä epäonnistumisesta siinä, että tähän ja paljoon
muuhun joutuu RAY upottamaan ihan
kokonaisen projektityöntekijän palkan?
Humanitaarinen maahanmuutto –
ituhippien homma?
Tietenkin on selvää, että maahanmuutosta koituu yhteiskunnalle menoeriä.
”Kriitikot” suoltavat omilla laskukaavoillaan pakolaisten vastaanottamisesta koituvia kustannuksia. Harvemmin
kai lasketaan ja voivotellaan syntysuomalaisten aiheuttamaa kustannusrasitetta näiden elämän ensimmäiseltä
neljännesvuosisadalta. Välittömiä
menoeriä on helpompi numeerisesti
listata. Pitkän aikavälin tulot ja kaikki
välilliset hyödyt tai haitat onkin sitten
vaikeampi saldoon summata, varsinkin
kun vaarana on, ettei otsikoista saa
enää yhtä raflaavia.
Ja välittömiäkin menoja kauhistellessa
kannattaa säilyttää suhteellisuudentaju: ”holtiton maahanmuutto” nieli
valtion vuoden 2009 talousarviosta
kokonaiset 0,25 % prosenttia.
Joka tapauksessa olisi tärkeää ymmärtää työperäisen ja humanitaarisen
maahanmuuton ero (ja lisäksi muistaa,
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että muitakin maahanmuuton syitä
on: rakkaus on edelleen yksi suurimmista, kuten Tuomas Martikainen
muistutti Mies Suomessa, Suomi miehessä -luentosarjalla). Valtio voi harjoittaa hyvää tai huonoa politiikkaa
työntekijöitä ulkomailta houkutellessaan. ”Kriitikoiden” taikasanaa huoltosuhde tuleekin ajatuksella käyttää
tässä maahanmuuttajakategoriassa.
Ennen kaikkea täytyy muistaa, että
vaikka rekrytoidaan työntekijä, saadaan ihminen. Sellainen politiikka on
kestämätöntä, jossa työperäiset työtä
saadakseen käytännössä pakotetaan
eroamaan läheisistään – tämä on hyväksikäyttöä, eikä sovi avoimeen yhteiskuntaan.

Ennen kaikkea täytyy muistaa,
että vaikka rekrytoidaan työntekijä, saadaan ihminen.
Huoltosuhteella ei sen sijaan voi perustella eikä vastustaa humanitaarista
maahanmuuttoa. Suomi on sitoutunut
Geneven pakolaissopimukseen, sekä
allekirjoittanut YK:n ihmisoikeuksien
julistuksen ja nipun muita sopimuksia,
jotka velvoittavat demokraattisia kansakuntia. Kukkuhatut toki leimaavat
inhimillisestä vastuusta puhuvat haihattelijoiksi, kun emme kuitenkaan
maailman kaikkia miljoonia pakolaisia
pysty ottamaan.
Leimaajat haihattelevat itse. Pakolaisten vastaanottamisella on tärkeä paineentasausrooli konfliktipesäkkeiden
lähiseuduilla. Kun vastuuta jaetaan ja
edes osa pakolaisista saadaan pois
seudun valtioiden kantokykyä rasittamasta, ehkäistään konfliktien eskaloitumista ja siten uusien pakolaisliikehdintöjen syntyä. Kansainväliset sopimukset eivät ole vain hymistelevää
korulausuntaa. Niihin sitoutuminen ja
lupausten täyttäminen aktivoi ne todellisiksi yhteiskuntia koskeviksi työvälineiksi, joiden käyttöä voi kannattaa
ihan itsekkäistäkin syistä. Jos Sosnovy
Bor tai joku maahamme puhkuen
juntatuista ydinvoimaloista kerran
laukeaa, on eri kätevää, että evakuoi-

tavilla kahdella miljoonalla on jotain
toivoa jatkaa elämäänsä jossain.
Lisäksi kun puhutaan vastuusta, on
hyvä muistaa, että maailman pakolaisuutta aiheuttavista konflikteista on
hyvin vaikea seuloa esiin yhtä, johon
me olisimme täysin vastuuttomia.
Lännen ja pohjoisen turva ja hyvinvointi on rakennettu niissä makrotaloudellisissa järjestelyissä, joissa etelä
ja itä ovat tulleet järjestellyiksi toisin:
pakolaisuuttakin tuottavat konfliktit
ovat resurssien epäoikeudenmukaisen
jaon myötä selvästi Härmää herkemmässä.
Kansainvälisten ihmisoikeussopimusten liturgiaverkkoa laiska ajattelu pitää vain idealistisena hurskasteluna ja
valtionpäämiehien tekopyhänä pokkurointina, ehkä myös yhtenä sisäpolitiikan tekemisen areenana. Ja varmasti
YK on jähmeä ja byrokraattinen, usein
flegmaattinen ja tehoton, vailla peliidentiteettiä ja gamemanshippiä ja
osin korruptoitunutkin. Mutta jos
YK:ta ei olisi, olisiko maailmaa?
Toisen maailmansodan täyshävitys ja
juutalaiskriittisten toimenpiteiden
käsittämätön kauheus havahduttivat
Euroopan ja muun maailman pystyttämään sopimuksilla sidottuja ”ei koskaan enää”-mekanismeja. YK ja muut
järjestelmät ovat tuoneet rauhaa ja
turvaa Eurooppaan siinä määrin menestyksellisesti, että rauha ja turva
ovat alkaneet tuntua itsenäisiltä eurooppalaisilta otuksilta, joita YK:n
kaltaiset ylikansalliset virkamieskasaumat pikemminkin nakertavat.
Suomalaisen rasismin eurooppalaisvaikutteet
Tällä tuudittautumisella on selvä yhteys muukalaisvastaiseen, erityisesti
muslimivastaiseen, yleiseurooppalaiseen liikehdintään. Myös suomalaista
rasismia kannattaa tarkastella tässä
laajemmassa yhteydessä, se kun ei ole
mikään puhtaasti suomalainen ilmiö,
vaan paljoltikin tuontitavaraa. Erityisen kiinnostavaa eurooppalaisessa
muukalaisvastaisuudessa on, että
1980- ja 1990-lukujen saatteessa perinteiset antisemitismillä ratsastaneet
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liikkeet aivan ohjelmallisesti sanoutuivat irti antisemitismistä ja ottivat kurssin kohti aktiivista islamofobiaa. Sekä
Jean Marie Le Penin Front National
Ranskassa että Jörg Heiderin FPÖ
Itävallassa paitsi muuttivat retoriikkaansa (herroilta on taltioitu 80luvulla hyvinkin juutalaiskriittisiä lohkaisuja) ja tekivät julkisen pesäeron
puolueidensa kansallissosialistismielisiin juuriin, alkoivat lisäksi rekrytoida
puoluetoimijoita maidensa juutalaispiireistä.
1997 Hollannissa karismaattinen reetori Pim Fortuyn nousi maineeseen ja
lopulta politiikan lauteille teoksellaan
”Tegen de islamisering van onze cultuur” (”Kulttuurimme islamisoitumista
vastaan”). Fortuynin puheilla ja kirjoituksilla oli laaja vaikutus myös naapurimaassa Belgiassa, jossa Filip Dewinter johtaa menestyksekästä nationalistipuoluetta Vlaams Belangia. Lukemani Fortuynin kolumnit muistuttavat
iskevyydessään Halla-ahon tekstejä.
Teemat ovat samat, samoin poskettomasti kulttuureita essentialisoiva poljento. Islam on vieras järjestelmä,
uhka ”meidän” sivilisaatiollemme ja
yhteensopimaton ”yhteisten” eurooppalaisten arvojemme kanssa. Myös
Hollannissa ja Belgiassa on julistettu
selvä irtiotto aatteellisista antisemitistisistä juurista. Halla-aholainen teesittely on sisällöltään jokseenkin samaa
bulkkitavaraa, vaikka Suomessa juutalaisyhteisön pienuuden ja poliittisten
liikkeiden vähäisen antisemitistisen
lastin takia ei juutalaisvastaisuudesta
irrottautumisenkaan ole tarvinnut
kohota palopuheiden kuumaan ytimeen.
On merkillepantavaa, että islamisaation tematisoinnin kanssa yhtä jalkaa
kulki äkkiä siinnyt syvä kunnioitus
Israelin valtiota ja sen harjoittamaa
politiikkaa kohtaan, ihailu Israelin
puolustautuessa ”arabimaailman aggression edessä”, kuten Le Pen ilmaisi.
Dewinter on julistanut Islamin koko
maailman viholliseksi numero 1. Israel, ”jonka kanssa jaamme arvot ja
sivilisaation, on läntisen yhteiskunnan,
demokratian, sananvapauden ja yhteisten arvojen etuvartio vihamielises-
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sä ympäristössä”, kuten yhdysvaltalaistutkija Matti Bunzl Dewinteriä
lainaa. Aika paradoksaalisen groteskia:
juutalaiset ottivat vuosituhannen eurooppalaiskuraa niskaansa, koska he
edustivat sitä samaa yhteensovittamatonta toista, joksi nyt islam on äkätty.
Kyynikko toteaisi, että juutalaiset lakkasivat olemasta yhteensovittamaton
uhka ”arvoyhteisöllemme”, kun kuudelle miljoonalle löytyi lopullinen ratkaisu eurooppalaisfundamentalistien
kristityissä käsissä.
Minä tosin en noin sanoisi, sillä kristinuskon syövyttävä juutalaisvastaisuus oli vain yksi, jos kohta tärkeä,

lähde kansallissosialistien totaaliselle
juutalaiskriittisyydelle. Mutta onneksi
Eurooppa oppi ja ryhdistäytyi. Nyttemmin antisemitismi on huolellisesti
kriminalisoitu, ja esimerkiksi poliitikkojen satunnaisiin antisemitismiörvähdyksiin jo media puuttuu herkästi.
Tämä on minusta hyvä asia, vaikka
onkin lievästi turhauttavaa, että jokainen Israelin valtion politiikkaa arvosteleva kannanotto onkin aina varustettava pakollisella ”antisionismi ei ole
antisemitismiä”-invokaatiotarralla.
Tätä herkkyyttä vasten ajateltuna
vallalla oleva kaksoisstandardi sen
sijaan hämmästyttää suuresti: kaiken
maailman ääliömäiset, tietoisesti mo-
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nella tavalla loukkaamaan tarkoitetut
turbaanipommipilakuvat riennetään
julistamaan sananvapauden pyhiksi
suojelukohteiksi ennen kuin muste
kuvista on kuivunut.
Islamisaation pelko
Uskontojen herjaaminen ja uskovaisten tuntojen loukkaaminen on helppoa, ainakaan kunnianloukkausjuttujen kantajiksi Jeesuksesta tai Muhammedista ei ole. Pilakuvaelämöinti tuli
kuin tilattuna eurooppalaiselle valikoivalle ja provosoivallekin valtavirtasuvaitsevaisuudelle. Pieni kuvista
raivostunut sirpale muslimimaailmaa
sopi oivasti edustamaan ja vahvistamaan useiden lännen liberaalien karikatyyrista ja monoliittista islam-kuvaa,
jossa islam on binaarinen vastapooli
moderneille vapaille arvoille – dogmaattinen, fanaattinen, naista alistava, sananvapautta rajoittava, väkivaltainen ja niin poispäin. En ollenkaan
sano, ettei islamia saisi kritisoida. Itse
löydän monoteistisista uskontomuodoista äärimmäisen paljon ongelmakohtia ja pidän niitä myyttien ja historian väliin junttautuneina taskuina,
joista kaiveltavaa riittää. Ongelma on,
että yleensä esitetty islamkritiikki on
poliittisesti motivoitunutta, lähinnä
maahanmuuton vastustamiseen tähtäävää. Uskontokritiikin ja siitä johdettavien johtopäätösten ja käytännön
vaatimusten tulisi kuitenkin levätä
vankalla historiallis-teologis-filosofisella perustalla, jotta debatoinnillakin olisi jotain olemassa olevaa vastinetta todellisuudessa.
Yksi hupaisista paradokseista kukkuhattujen islamkritiikissä liittyy lujaa
rummutettuun huoleen ihmisoikeuksien polkemisesta. Jos huoli olisi aito, he
kaiketi myöntäisivät, että ääri-islamistien uhreja autetaan parhaiten
antamalla heille turvapaikka. Noh,
kukkuhatut ratkaisevat kiusallisen
tilanteen demonisoimalla myös yksilön, etenkin muslimimiehen: uhri tai
ei, hän on kuitenkin peruuttamattomasti ja tyhjentävästi islamilaisen
kulttuurin luomus, joka automaattisesti kantaa väkivaltaiset arvonsa
oman arvoyhteisömme rauhaa rikkomaan – ei tänne kiitos.
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Paljon on väitelty siitä, kuinka suuri
osa eurooppalaismuslimeista on maltillisia tai maallistuneita ja kuinka suuri
osa radikaaleja tai fundamentalisteja.
Ylipäätään on mielenkiintoista, että
maltillisten oletetaan olevan maallistuneempia kuin radikaalien, joiden
vastaavasti ajatellaan olevan fundamentalisteja uskossaan. Islamofoobikot tapaavat väittää, että ”liberaalin
suvaitsevaiston ohjailema media”
marssittaa maltillisia näkyville osaansa
enemmän, todellisen tilan hämärtäen.

Ongelma on, että yleensä esitetty
islamkritiikki on poliittisesti motivoitunutta, lähinnä maahanmuuton vastustamiseen tähtäävää.
Muslimimaahanmuuttajien kanssa
työskentelevän vinkkelistä väite on
hupaisa, epätodellinenkin. Toki tietyt
ryhmät, kuten esimerkiksi somalialaiset, ovat selvästi keskimääräistä aktiivisempia uskonharjoittajia (jos nyt
aktiiviharjoitus korreloi fundamentalismin kanssa), mutta heidänkin keskuudessaan erot ovat suuret, tavat
monet.
Otan esimerkin. Vieraasta Veljeksi projektin suojissa toimii jalkapallojoukkue, jossa pelaajien etnisistä taustoista löytyy ainakin etiopialaisuutta,
iranilaisuutta, kurdilaisuutta, marokkolaisuutta, sambialaisuutta, sudanilaisuutta, suomalaisuutta ja turkkilaisuutta. Koko syksyn futsalia potkittuaan joukkue halusi viettää yhteisen
pikkujoulun, hyvän ruoan tahdittamana totta kai. Kristittytaustaisia oli kolmannes, loput muslimitaustaisia. Viitisentoista pelaajaurhoa kaikkiaan, ja
siten kirjava setti Herroja ja tapoja
kumarrettavana tai kiellettävänä, mutta Viinipuun herraa kumarsivat kahta
lukuun ottamatta kaikki. Niin, muslimit eivät juo alkoholia, ja kristityt
menevät kirkkoon sunnuntaiaamuisin.
On ehkä luonnollista nähdä muukalaiset ja ”toiset” paradigmaattisina kulttuurinsa edustajina ja vieraat kulttuurit omaa monoliittisempina. Omaksi
miellettyyn yhteisöön kuuluvien yksi-

löiden kirjava erojen paljous on kuitenkin useimmille itsestään selvää,
samoin kuin oman kulttuurin koostuminen lukemattomista alakulttuureista. Lienee jossain määrin lajityypillistä
kognitiivista operationalisointia, että
muita ihmisiä luokitellaan ryhmiin ja
luokitusten pohjalta tehdään yleistäviä
johtopäätöksiä yksilöistä. Samoin samuutta koetaan luonnollisesti ”omiksi” koettuja kohtaan, ja varmasti tunne vain voimistuu, jos ulkopuolelta on
koettavissa uhkaa sisäryhmää kohtaan. Rasistinen kulttuuriessentialistinen lietsonta toimii juuri näitä inhimillisiä ominaisuuksia hyödyntäen. Kukkuhattujenkin retoriikan keskeisenä
tavoitteena on saada meidän ”suomalaisten” rivit tiiviiksi ja yhtenäisiksi,
jotta tiedostaisimme ja torjuisimme
ulkoa tulevan uhan.
Kukkuhattujen agenda on jakomielinen. Yhtäältä he marisevat, että maahanmuutosta automaattisesti syntyviin ongelmiin ei puututa, mutta samaan aikaan hurmoksellisesti vastustavat kaikkia puuttumistoimenpiteitä,
eli kotouttamista. Myös uskontunnustus ”kotouttaminen on epäonnistunut
kaikkialla, ei se Suomessakaan voi
onnistua” on koominen ja vailla todellisuuspohjaa: Euroopan suuriin maihin
virtasi maahanmuuttajia parikymmentä vuotta, ennen kuin minkäänlaisiin
kotoutumistoimenpiteisiin havahduttiin. Suomen tilanne ei mitenkään
vertaudu tähän.
Myös ”maahanmuuttajamellakoiden”
laittaminen islamisaation piikkiin olisi
huvittavaa, ellei se olisi läpeensä pateettista. Tällä en ensijaisesti edes
tarkoita sitä, että jos vaikka 50 000
ranskalaismuslimia lähtee kadulle
mekastamaan, viisi miljoonaa jää koteihinsa tähdellisemmiksi kokemiensa
askareiden pariin. Pikemminkin haluan
vain muistuttaa, että mellakoissa on
kovin vähän mitään islamilaista: eivätköhän ihmiset mellakoi pikemminkin
sosiotaloudellista kurjuuttaan kuin
muslimiuttaan. Moskeijoista mellakoita ei johdeta. Miksi kukaan ei risti
tiebarrikadeja kyhäävien ranskalaisviljelijöiden protesteja kristittyjen mellakoinniksi?
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Suositeltavaa luettavaa
kriittisempään makuun
Matti Bunzl: Antisemitism and Islamophobia – Hatreds Old and New in Europe
(Prickly Paradigm Press 2007)
Magdalena Jaakkola: Maahanmuuttajat
suomalaisten näkökulmasta – Asennemuutokset 1987-2007 (Helsingin kaupungin
tietokeskus 2009; löytyy myös osoitteesta
www.hel2.fi/Tietokeskus/julkaisut/
pdf/09_02_19_Tutkimus_Jaakkola.pdf)
Tom Kankkonen: Islam Euroopassa (Edita
2008)
Heikki Kerkkänen: Ajattelemisen pensaita
ja puistoja -blogi
(www.hemakerk.blogspot.com)
Olli Löytty: Maltillinen hutu ja muita kirjoituksia kulttuurien kohtaamisesta (Teos
2008)
Mies Suomessa, Suomi miehessä – näkökulmia siirtolaisuuden mieserityisiin kysymyksiin -luentosarja (www.miessakit.fi/
index.php?mid=334)
www.world-religion-watch.org

Islamkin yksityistyy
Hillitön uskonnollistaminen on rasistisen essentialismin keskeisiä piirteitä.
Jostain syystä keskivertoeurooppalainen haluaa nähdä valtauskonnoltaan
islamilaisesta maasta tulevan ihmisen
nimenomaan ja ennen kaikkea muslimina. Uskontotieteilijä Bruno Etiennen mukaan korkeintaan 20 % Ranskan muslimeista käy säännöllisesti
moskeijassa. Meidän kristittyjen ja
kristittytaustaisten tulisi omaa maallistumistammekin heijastellen osata
ymmärtää, etteivät vallitsevan uskonnon dogmit ihan kaikkea yksilön käyttäytymistä determinoi.
Tietenkin erilaisten uskontojen, oppien ja tapojen kosketuskitkaa esiintyy,
eikä Euroopan tule hyssytellä yhtään
mistään. Ratkaisevimpia haasteita
eurooppalaiselle islamille on sen mahdollinen muuntuminen niin kutsutuksi
confessio-tyypin uskonnoksi. Tämä
ilmiö, jota myös uskonnon ”protestantillistumiseksi” voisi kutsua, tapahtui
myös juutalaisuudelle viimeistään
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valistuksen aikaan, jolloin se muuntui
tiukasta laki- ja tapauskonnosta confessio-tyyppiseksi, abstraktimmaksi
”uskonto on yksityisasia” -uskonnoksi.
Tämä on ihan luonnollista vähemmistön kulttuurievoluutiostrategiaa, jossa
omia piirteitä ollaan valmiita muokkaamaan, mikäli säilyminen siten turvataan.
On ilmeistä, että islam käy juuri nyt
läpi vastaavaa kehitystä täällä Euroopassa. Selvää on, ettei se aina ole
kivutonta eikä mitenkään automaattistakaan. Varmaa on, että mikäli ympäristön islamofobiset reaktiot, islamin demonisointi ja muslimien epätasa-arvoinen kohtelu jatkuvat, synnytetään muslimeissa vain vastareaktio
kaikkea eurooppalaiseksi miellettyä
kohtaan, muslimiyhteisöt käpertyvät,
ja uskonnon privatisoituminen jää
kenties tapahtumatta. Kaikenlaisen
tasa-arvon – niin sukupuolisen, taloudellisen kuin kulttuurisenkin – edistäminen on parasta maltillistamista ja
ääri-islamististen kauhukuvien nuijimista. Tasa-arvoinen yhteiskunta,
toisin kuin esimoderni luokkayhteiskunta, saattaa hyvin erilaisista taustoista tulevia ihmisiä tekemisiin toistensa kanssa, mikä väistämättä luo
konflikteja ehkäisevää läheisyyttä.
Mikäli taloussuhdanteet ja harjoitettava politiikka kiihdyttävät taas luokkaistumista, tietää se pelkkää huonoa
myös uskontojen väliselle elolle.
Islamin yksityisasiallistumista kiihdyttänee sekin, että keskenään täysin
erilaisista kulttuureista tulevat muslimit kohtaavat toisiaan täällä vähemmistönä eläessään. Olen usein kysellyt
somalialaisilta, mitä he ajattelevat
siitä, että vaikkapa heidän pohjoisafrikkalaiset tai turkkilaiset uskonveljensä harjoittavat uskoaan silminnähden
suurpiirteisemmin, jos ollenkaan. Mitään tuohtuneisuutta en ole havainnut, vaan vastauksena olen saanut
kuulla, että ”usko on sydämen asia,
usko on sydämessä”. Ja tokihan myös

somalialaisten keskuudessa erot ovat
suuret: Miessakkienkin somaliryhmien
sisällä näyttää esiintyvän hyvin erilaisia rukoushetkiaktiivisuuden tasoja.
Näin siis uskonnon sisäistymistä jouduttaa sekä ”vertaisveljien” käytös
että toisaalta ylisukupolvinen marinoituminen pohjoiseen arkeen – sillä
edellytyksellä tosin, että pidämme yhä
kiinni tasa-arvon rakentamisesta maahamme ja suhtaudumme aikuisella
sallivuudella maahanmuuttajien uskontoihin.
Mieskunnian tulevaisuus
Koska kukkuhatturetoriikan paradigmaattinen painajaishahmo on nimenomaan maahanmuuttajamies, ja koska
kantamiehien asenteissa on usein
tuhdisti rasistista klangia, olisi kantamiehiä ja maahanmuuttajamiehiä
lähemmäksi latoville käytännön toimille akuutti tilaus. Olli Löytty muistaa
aina painottaa, ettei mitään kummoista suvaitsevaisuutta edes tarvita: riittää kun vaan siedetään, ollaan ja ihmetellään. Näinhän se menee, samanlaisia paskamahoja tässä ollaan kukin:
kaikki kakkaa.
Mutta siinä missä suvaitsevaisuus on
rikkilässytetty, en itse koskaan luopuisi kunnian ja kunnioittamisen käsitteistä. Kunniallinen ihminen kunnioittaa
toista ihmistä, elämä tunnustaa toisen
elämän. Ovelle kolkutetaan, se avataan. Muukalaisen malja tyhjenee, se
täytetään. Miespolvet vaipuvat unholaan, mutta aurinko on sama: vieraanvaraisuus, vastavuoroisuus ja kestiystävyys kantaa. Nämä ovat niitä alkuperäisiä ihmisyhteisöjen julistuksia, jotka
sitovat. Tänään hän, huomenna kenties minä. Maailmassa on aika lailla
hätää ja kärsimystä, eikä meidän tule
työntää pullanaamojamme pensaisiin.
Minusta kukkuhattutädit ovat setiä
vailla kunniaa. Toivoisin että he tarkastelisivat todellisuutta miehekkään
rehdisti, vastuullisesti ja vihatta, kunniallisesti. 
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Saudi-Arabian miehet
elävät modernisti
perinteisesti
ihmisiä, hyvät tavoitteet voivat kääntyä itseään vastaan.”

Teksti ja kuva Heikki Kerkkänen

Hitaasti muuttuva maa

M

ohammed Alshalfan on
kolmekymmenvuotias
saudimies, joka menee kuukauden
päästä naimisiin. Hän asuu vielä toistaiseksi äitinsä luona, mutta naimisiinmenon myötä perustetaan oma
huusholli.
Mohammed ei ole peräkammarinpoika vaan Saudi-Arabian lisäksi myös
Yhdysvalloissa opiskellut, maailmaa
nähnyt lakimies. Sekä miesten että
naisten tapana on asua yhdessä vanhempien kanssa naimisiinmenoon
saakka.
Perinteet perheen ja avioliiton suhteen elävät vahvoina Saudi-Arabiassa.
Mohammed ei valinnut itse vaimoaan,
vaan avioliitto syntyi neuvottelumenettelyllä, jossa vanhemmat valitsevat
elämänkumppanin.
- ”Äitini otti perheen asiat hoitaakseen
seitsemän vuotta sitten isäni kuoltua.
Hän on hyvin viisas ihminen, ja tiesin
hänen tekevän oikeita päätöksiä. Saudi-Arabiassa äideillä on perheasioissa
suuri merkitys.”
Perheestä riippuen sekä sulhasella
että morsiamella on mahdollisuus
sanoa avioliittoehdotukseen sanotta-

16

vansa, ja joskus myös hylätä se. Tällä
kertaa ymmärrys oli molemminpuolinen, ja aviopari on jo suunnitellut
Itävallan matkaa naimisiinmenon jälkeen.
Joissakin perheissä asiat ovat toisin.
Hiljattain sekä Saudi-Arabiaa että
muuta maailmaa kuohutti Qassimin
provinssissa tapahtunut kahdeksanvuotiaan tytön naittaminen 50vuotiaalle miehelle. Avioliitto saatiin
purettua lakimiesten toiminnalla sekä
Qassimin kuvernööri, prinssi Faisal bin
Bandarin vetoomuksilla. Maassa ei ole
avioliiton ikärajaa ja moniavioisuus on
yleistä.
Maan Shura-neuvosto, neuvoaantavassa asemassa oleva elin, jonka
jäsenet ovat kuninkaan valitsemia,
suunnitteleekin maan minimi-ikärajan
asettamista 18 vuoteen. Mitä suomalaisen ihmisen pitäisi ajatella SaudiArabian ikärajakeskustelusta?
”Saudi-Arabiassa, varsinkin maaseudulla, on vielä paljon vanhoja tapoja ja
perinteitä, jotka herättävät huomiota.
On hyvä että niitä pyritään muuttamaan. En itsekään kannata alaikäisten
naittamista vanhoille miehille. Vaatii
kuitenkin pitkän ajan saada vanhat
rutiinit muuttumaan. Tosiasia on, että
reformeilla pitää olla kansan tuki. Jos
hallitus tekee kaikki muutokset liian
nopeasti ollenkaan kuuntelematta

Kun Mohammedin isä oli teini-ikäinen
poika 1940-luvulla, Saudi-Arabia oli
hyvin nuori, vastayhdistynyt maatalousvaltainen kuningaskunta. Keskiosissa kuten Riadin alueella suurin osa
ihmisistä eli paimentolaiselämää –
vuohet ja kamelit takasivat toimeentulon. Yliopistoja ei ollut, ja lähes kaikki
opetus saatiin kylien koraanikouluissa.
Läntisellä rannikolla kuten Jeddassa
koululaitos, elinkeinoelämä ja kulttuuri taas olivat kehittyneet monipuolisemmiksi, koska meriyhteys Egyptiin
ja muihin Afrikan itäosiin olivat taanneet kaupankäynnin ja ideoiden vaihtumisen. Eteläinen Saudi-Arabia kärsi
paikoin Jemenin epävakaudesta ja oli
tästä syystä muuta Saudi-Arabiaa jäljessä. Kalataloudesta tunnetuista itäprovinsseista oli juuri löydetty öljyä,
mutta vielä ei tiedetty, millä tavoin
musta kulta tulisi muuttamaan maan
tulevina vuosikymmeninä. Pohjoisosat, jotka olivat historiallisten kauppareittien varrella ja joista oli yhteydet
Jordaniaan ja Syyriaan, olivat myös
kehittyneitä maan keskiosiin verrattuna.
Ihmiset eivät tunteneet sellaisia käsitteitä kuin ”vapaa-aika” tai ”viikonloppu”, koska paimentolaisen elämä oli
käytännössä kokoaikaista työtä kahdeksana päivänä viikossa.
Iltaisin miehet kokoontuivat isoon
huoneeseen, kertoivat toisilleen tarinoita runomuodossa ja kehittivät kertomisen taitojaan. 40-luvun teinipojat
kuuntelivat silloin tällöin miesten tarinoita, mutta useimmiten he viettivät
aikaa omissa porukoissaan ja yrittivät
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toinen toistaan innovatiivisemmin
keinoin saada vanhemmat ihmiset
hermostumaan – piirre, joka yhdistää
myös tämän päivän Saudi-Arabian ja
ehkäpä myös Suomen teinipoikia.

autoilla holtittomasti kuunnellen päivän musiikkia, mutta miesten ja naisten elämä on tarkasti eroteltua. Tyttö
ei saa mennä auton kyytiin kovan
rangaistuksen uhalla.

Teollistumisen myötä paimentolaisuus
on vähentynyt, ja maan kaupungit
kasvavat nopeasti. Uusia ammatteja
on syntynyt: esimerkiksi Mohammed
on lakimies. Vanhaan aikaan, Mohammedin isän nuoruudessa, lakiasiat
olivat kokonaan islamilaisen lain tulkitsijoiden alaa.

Mohammedin mukaan jotkut nuorisojengit käyvät silloin tällöin SaudiArabiassa asuvien ulkomaalaisten
kuten intialaisten, bangladeshilaisten
ja pakistanilaisten kimppuun ilman
mitään erityistä syytä. Suurin syy lienee ennen kaikkea toiminnan tarjoamassa jännityksessä.

Kaupungistuminen muuttaa ajankäyttöä ja arjen rutiineja, eivätkä perhe ja
suku ole huomattavasta asemastaan
huolimatta ihan samassa roolissa kuin
aikaisemmin. Samaan aikaan maassa
on tarkasti noudatettavat rukousajat,
joiden aikana esimerkiksi liiketoiminta
on kiellettyä. Nuoret pojat ajelevat

Naisten oikeuksista keskustellaan
Saudi-Arabiassa
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Perhe on Saudi-Arabialaisen yhteiskunnan keskiössä tänäkin päivänä. Työ
- ja elinkeinoelämässä tämä näkyy
muun muassa siinä, että Riadin alueen
yrityksistä lähes 70% on perheyrityksiä. Usein ihmiset, jotka voisivat työs-

kennellä Riadin ulkopuolella paremmalla palkalla, jäävät pääkaupunkiin,
tuttuun perheyritykseen työskentelemään. Toisin kuin vaikka Yhdysvalloissa, miehen ylpeydenaihe ei välttämättä ole oma ”ryysyistä rikkauksiin”tarina, vaan ennemmin kuuluminen
rikkaaseen sukuun.
Selkeimmin perinteen säilyminen
näkyy kuitenkin naisten asemassa.
Maa on tunnettu naapurimaitaan
tiukemmasta sukupuolijaon politiikasta, jonka vuoksi maan naiset eivät saa
matkustaa yksin ulkomaille, heiltä on
kielletty tietyt ammatit ja usein naisen
miespuolinen ”huoltaja” edustaa häntä kaikissa lakiasioissa.
-”Siskoni opiskelee islamilaista lakia,
ja naisia on jonkin verran opetus- ja
terveysalalla. Epävirallisten tilastojen
mukaan naisten työttömyys on silti

17

70% luokkaa. Tämä ei johdu siitä, että
naisia ei maassa koulutettaisi – itse
asiassa meillä on enemmän erilaisia
oppilaitoksia naisille kuin miehille ja
tytöt menestyvät kouluissa paremmin
kuin pojat. Syy on siinä, että naisten
rooli on yhä olla kotona miehen hankkiessa leivän.”

Englanninkielisiä blogeja
Saudi Jeans
saudijeans.org
Crossroads Arabia
xrdarabia.org
Susie’s big adventure
susiesbigadventure.blogspot.com

Onko tämä hyvä asia?

Saudi-Arabialaisia, englanninkielisiä sanomalehtiä

- ”Uskon, että lasten kasvattamisen
kannalta tämä on hyvä asia.”

Arab News
www.arabnews.com

Olisiko kuitenkin parempi, että vanhemmat jakaisivat lasten kasvattamisesta koituvat ajalliset ja rahalliset
kustannukset esimerkiksi äitiys- ja
isyyslomilla?
- ”Saudi-Arabiassa ei ole näitä käytäntöjä. Monen asenteen, tottumuksen ja
kulttuurisen asian tulee muuttua jotta
ne saataisiin toimimaan. Lännessä
perheillä on hyvin vähän lapsia, mutta
Saudi-Arabiassa lapsia voi olla seitsemänkin, joten äitiyslomasta tulisi varmaankin hyvin pitkä. Asiat kuitenkin
muuttuvat. Nykyisin lapsia viedään
päivähoitoon ja naisyrittäjiä on enemmän.”

Saudi Gazette
www.saudigazette.com.sa
Kirjoja
John Paul Jones: “If Olaya Street
Could Talk: Saudi Arabia - The
Heartland of Oil and Islam” (Taza
Press 2007) Omaelämäkerta. Kirjoittaja, joka ei ole soittanut bassoa
eräässä kuuluisassa yhtyeessä, muutti
nuorena lääkintämiehenä Vietnamin
sodan aikaan Saudi-Arabiaan, ja ajatteli pysyvänsä maassa vain muutaman
kuukauden. Muutama kuukausi vierähtikin 25 vuodeksi.
Alexei Vassiliev: ”The History of
Saudi Arabia” (Saqi Books 2000)
Historiakirja, joka valottaa monipuolisesti Saudi-Arabian historiaa 1700luvun puolivälistä 1990-luvun loppuun.

Entä naisten asema ylipäänsä? Maassa
vaaditaan naisilta asioita, joita ei miehiltä vaadita.
- ”Yhdysvalloissa asuessani eräs musliminainen sanoi, että Saudi-Arabiassa
alistetaan naisia, koska heidän täytyy
käyttää huivia. En tiedä, tunteeko hän
saudiarabialaisia musliminaisia. Kovinkaan moni ei koe olevansa ”pakotettuja” pitämään huivia, vaan suurin osa
käyttää huivia omasta tahdostaan.
Isoimmat ongelmat liittyvät siihen,
että naiset eivät pääse liikkumaan,
heitä ei kohdella oikeusistuimissa
tasapuolisesti eikä heillä ole samanlaisia vapaa-ajanmahdollisuuksia kuin
miehillä.”
Maassahan naiset eivät saa ajaa edes
autoa, ja kuntosalillekin pääsy on vaikeaa…
- ”Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä.
Saudi-Arabialaisia sanomalehtiä lukemalla näkee, että keskustelu on avattu. Koraanista ei löydy mitään selkeää
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ohjetta, joka ehdottomasti kieltäisi
autolla ajamisen tai kuntosalien käytön.”
Monet varmaan tietävät, että perintöoikeudessa Koraani on selväsanaisesti
miehiä suosiva. Mohammedin mielestä miehen ja naisen välinen tasa-arvo
perintöoikeudessa ei kuitenkaan tarkoittaisi samanaikaista oikeudenmukaisuuden toteutumista.
- ”Tällä hetkellä Saudi-Arabiassa mies
tekee suurimmaksi osaksi kaiken leipätyön, ja lisäksi naimisiin mennessä
hänen tulee maksaa hyvin kalliit myötäjäiset, kun taas naisen ei tarvitse
maksaa mitään. Yhteiskunta on tällä
hetkellä sellainen, että miehen tulee
kustantaa suurin osa perheen hyvinvoinnista. Mielestäni on oikeudenmukaista, että miespuolinen jäsen saa
naista suuremman perinnön, koska

hänellä on sellaisia uskonnollisia velvollisuuksia joita naisella ei ole, jotka
vaativat rahankäyttöä.”
- ”Oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja
islam ovat kaikille meille tärkeitä asioita jotka sisältyvät osittain toisiinsa.
Jonkun niistä on kuitenkin muututtava, jotta ne toimisivat yhdensuuntaisesti.”
Saudi-Arabiassa on kuitenkin runsaasti
tehtävää: maassa käytetään ruumiillisia rangaistuksia ja kuolemantuomiota, maan lehdistönvapaus on sekä
Reporters without borders- järjestön
että jordanialaisen Amman center for
human rights studiesin mukaan arabimaiden heikoimpia ja uskonnollisen
poliisin väärinkäytökset ovat yleisiä.
Toisaalta osa ongelmista tiedostetaan,
ja esimerkiksi perheväkivallan ehkäisyyn panostetaan virallisestikin suuria
summia, koska prinsessa Adela bint
Abdullah on asiassa aktiivinen.
Mohammed Alshalfan nostaakin esiin,
että usein läntisen maailman asenne
saudiarabialaisia tai ylipäänsä muslimeja kohtaan ei ole tällä hetkellä sellainen, joka toimisi sosiaalisia muutoksia edistävästi. Maata kritisoidaan liian
ylimalkaisesti sitä oikeasti tuntematta.
- ”Hillary Clintonin ’teidän pitää tehdä
näin ja näin jotta olisitte vapaita’ –
asenne ärsyttää monia saudiarabialaisia. Koemme usein, että meitä työnnetään nurkkaan ylimielisellä puheella
samaan aikaan kun yhteiskuntaamme
ja uskontoamme ei tunneta juuri yhtään. Olemme itse asiassa aika väsyneitä siihen, että meidät ja uskontomme demonisoidaan ilman että tosiasioihin perehdytään. Demonisointi ei
ole milloinkaan oikea lähestymistapa,
jos toisen ihmisen halutaan muuttuvan. Uskonto on meille kaikkein tärkein ja arvokkain asia. ”
Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan, kuuluu siis sanonta. Mutta millä
tavalla länsimainen ihminen voi ottaa
vaikeita asioita esille Saudi-Arabiassa?
- ”Saudiarabialaiset ovat hyvin arvonsa
tuntevia ja pitävät maastaan. Ihmiset
täytyy tuntea ja heitä tulee kunnioit-
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taa. Mikäli syntyy vaikutelma, että
yrität käännyttää toista ilman että
tunnet häntä, epäonnistuminen on
varmaa”.
Mohammadin terveisiä Suomen maahanmuuttajamiehille?
Perinteen ja modernisaation välinen
köydenveto on ajankohtainen asia
myös Suomessa. Monet maahanmuuttajamiehet etsivät vastauksia siihen,
mikä uudessa maassa on hyväksyttävää ja omaksumisen arvoista, ja mikä
taas omissa perinteissä ja tottumuksissa on säilyttämisen arvoista.
- ”Tämä on todella vaikea kysymys, ja
olen onnellinen että olen SaudiArabiassa ’kantamiehenä’. Tietenkin
esimerkiksi paikallista lakia täytyy
kunnioittaa. Olen Yhdysvalloissa ollessani keskustellut siellä olevien arabitaustaisten maahanmuuttajien kanssa.
Valitettavasti he eivät ole olleet onnellisia uudessa maassa, vaan miettivät
jatkuvasti kotiinpaluuta. Yhtenä syynä
on se, että he ovat menettämässä
otteen lapsiinsa, jotka ovat saaneet
vanhempien arvojen vastaisia vaikutteita ympäröivästä yhteisöstä. Kovinkaan moni ei hyväksy esimerkiksi sitä,
että heidän teini-ikäinen tyttärensä
seurustelee ja viettää vapaata elämää
ilman vanhempien lupaa. Pojista on
usein tullut ylimielisiä ja he joutuvat
jatkuvasti ongelmiin vaikkapa poliisin
kanssa. Arjen ongelmien lisäksi asenneilmapiiri, joka vahvistui New Yorkin
terrori-iskujen jälkeen saa kauan sitten taakse jätetyn kotimaan tuntumaan paremmalta paikalta kuin mitä
se ehkä oikeasti oli. Ihmiset alkavat
kääntyä kuvitelmissaan sisäänpäin.
Minun on todella vaikea antaa mitään
neuvoja Suomessa asuville maahanmuuttajamiehille. Toivon vain, että
heillä olisi hyvä elämä ja että he löytäisivät tukea ja apua mieltä painavissa
kysymyksissä.” 

Parhaat
kesälukemiset
löytyvät
osoitteesta
www.miessakit.fi

Kirjoittaja on työskennellyt osa-aikaisesti Miessakit ry:n Vieraasta Veljeksi -projektissa ja on paraikaa muissa työtehtävissä Saudi-Arabiassa.
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Tuloerot
tahtopolitiikkaa?
Teksti Hannu T. Sepponen
Kuva (tämä aukeama) Heikki Mäntymaa
Kuvat (seuraava aukeama) Jukka Lampinen

Tampereen 12. Miespäivien (marraskuu 2008)
tulonjako –teema osoittautui erittäin ajankohtaiseksi maailman talouskriisin seurausten alkaessa paljastua.

K

ansantaloustieteen professori Matti Tuomala kertoi,
että Suomessa reaalitulot nousivat
keskimäärin 37 prosenttia ajanjaksolla
1990-2006. Rikkaimman sadasosan
kohdalla nousu oli melkein 178 prosenttia. Köyhien osuus väestössä on
lisääntynyt rajusti.
Tulohaitarin leviäminen on ollut tahtopolitiikkaa. On haluttu laskea verotusta, tehty maltillisia tupo-ratkaisuja,
hillitty julkisia menoja, suitsittu sosiaaliturvaa. Myös koulutuksen ja teknologian seurauksena eriarvoisuus on lisääntynyt.
Tuomala toi esille, että 1970-1980lukujen Suomi oli vahvan talouskasvun, mutta myös tuloerojen kaventumisen maa. Viime aikoina väestön
sosiaalinen liikkuvuus tuloportaikossa
on vähentynyt.
Professori totesi, että kaikkein rikkaimman väestönosan tulojen suhteellisen nousun huipputila edeltää
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aina talouskriisiä. Näin kävi jo 30luvun lamassa. Sama tilanne on vallinnut vuodesta 2000 tultaessa nykykriisiin.
Suomessa tuloerojen tasoittumisen ja
uudelleen leviämisen taitekohta osuu
1990-luvun alkuun. Siihen asti tulojen
prosentuaalinen muutos oli suosinut
alempia tuloja, nyt kävi päinvastoin.
Vauhtia tälle antoi 1993 verotusmuutos. Seurauksena rikkaimpien tulo
saadaan yhä enemmän pääomatulona. Ja siis 28 prosentin verolla, osinkotuloissa alle 20 prosentin tasolla. Vähäpalkkainen duunarikin maksaa
enemmän.
Miesten ja naisten palkat
Tutkija Sami Naparin mukaan miesten
ja naisten palkkatasossa on tapahtunut selvää tasoittumista. Toimihenkilöissä naisten saamat palkat olivat 64
prosenttia miesten saamasta vuonna
1981, kun ne olivat 79 prosenttia
vuonna 2006. Tasoittumisen puolesta
on toiminut naisten koulutustason
nousu. Ikäluokittainkin tarkastellen
erot ovat pienentyneet huomattavasti. Ansioerot näyttävät muodostuvan
jo työuran alkuvaiheessa.

Sukupuolten palkkaeroissa voi olla
kyse palkkasyrjinnästä, mutta myös
koulutukseen ja työuraan liittyvistä
valinnoista. Teollisuuden toimihenkilöistä on tekninen koulutus miehistä
72 prosentilla, mutta naisista vain 20
prosentilla. Kaupallinen koulutus oli
11,5 prosentilla miehistä, mutta 52
prosentilla naisista.
Samoissa työtehtävissä sukupuolten
palkkaerot ovat hyvin pieniä. Napari
viittaa Ossi Korkeamäen ja Tomi Kyyrän tekemään tutkimukseen, jossa
palkkaerot ovat neljän prosentin luokkaa.
Napari totesi, että sukupuolten palkkaerot näyttävät keskeisesti muodostuvan jo työuran alkuvaiheissa. Koulutuseroihin voitaneen vaikuttaa, mutta
mitä tehdään, jos valinnat säilyvät
vahvasti sukupuolittuneina. Perhevapaiden käyttöä pitäisi tasoittaa, kuten
isäkiintiöillä Norjan ja Ruotsin tapaan.
Sukupuoli ja talous
Tutkija Henry Laasanen katsoi, että
tulonhankinnassa sukupuolten asema
on lähtökohdiltaan erilainen. Miehet
kilpailevat toisiaan vastaan hankkiakseen resursseja, joilla pärjätä parinvalinnassa.
→
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Kilpailun tuloksena esimerkiksi Suomessa vain kaksi prosenttia ylimmän
tuloluokan miehistä on yksineläjiä,
kun ”alimmista” miehistä sinkkuja on
43 prosenttia. Ylimmistä miehistä
vastaavasti 91 prosenttia on naimisissa, alimmista 34 prosenttia.
Kilpailu osaltaan kapeuttaa miehen
roolia. Naisella selviytymisen mahdollisuuksina ovat ura, kotivaimon asema
sekä jokin näiden yhdistelmä. Miehellä mahdollisuuksia ovat ura, ura ja
vielä kerran ura. Miesten pienemmät
tulot lisäävät avioeroriskiä, kuten Suomessa Marika Jalovaara on todennut.
Tilanne kärjistyy jatkossa koulutuserojen kasvaessa. ”Hyviä miehiä” ei kohta
riitä kaikille naisille.
Laasanen kritisoi yleisluontoista samapalkka –keskustelua. Naiset valitsevat
harvemmin töitä, joissa esiintyy enemmän taloudellisia riskejä, fyysistä raskautta, kylmyyttä ja kosteaa. Miehet
kansoittavat 90-prosenttisesti vaaralliset työalat. Riskinotto, ennenaikaiset
kuolemat, velkataakka ovat miesten
elämää.
Yritysten joustavuus paremmaksi
Teollisuustuotanto on siirtynyt osittain
ulkomaille; miesten ammateissa jäljelle ovat jääneet vain korkeaa ammattitaitoa ja osaamista edellyttävät työt.
Naisten töistä tekstiilituotannon kaltaiset alat ovat jo pakanneet laukkunsa. Yhä useampi suomalainen on toimihenkilö, totesi sosiologian professori Harri Melin.
Melin huomautti, että työelämän
joustotarpeissa kohteena ovat olleet
työntekijät, työllisyys ja palkat. Mutta
se voisi olla muutakin. Monipuolinen
joustaminen voi olla jatkossa kilpailuvaltti koulutetusta työvoimasta. Nykyisin 15 prosentissa yrityksistä on monipuolisesti joustava organisaatio.

Kuvissa päivien esiintyjäkaartia (ylhäältä
alas): Ari Ojapelto, Sami Napari, Marjo
Vuorikoski, Henry Laasanen, Harri Melin ja
Kari Uotila.
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Melin ehdotti, että työajan lyhentämisen tulisi nousta uudelleen keskiöön
ammattijärjestöjen vaatimuksissa.
Tulonjaon äärellä
Paneelikeskustelussa mukana olivat
SAK:sta tutkija Tapio Bergholm, EK:n
asiantuntija Peer Haataja, tutkija Riikka Kivimäki Akavasta sekä STTK:sta
asiantuntija Ralf Sund. Keskustelua
johdatteli sosiaalityön professori Jari
Heinonen.
Pääoman ja palkkatulojen kansantuloosuudet ovat kehittyneet edellisen
laman jälkeen päinvastaisiin suuntiin.
Bergholm totesi, että laman voittamiseksi sovittiin paitsi tulopolitiikassa,
myös veroratkaisuissa toimista, joilla
tuli edistää pääomanmuodostusta ja
investointeja. Odotettuja investointeja
ei tapahtunut toivotulla tavalla.
Haataja huomautti yrittäjyyden lisääntyneen ja palkkatyöläisten osuuden
supistuneen. Palkkojen kansantuloosuus on laskenut, vaikka palkkasumma on kasvanut. Sund näki yritysten
kilpailukyvyn ja omarahoituksen tukemisen korostuneen liikaa.
Sundille kehitys on hyvinvointivaltion
kannalta huolestuttavaa, että veropohjaa rapauttavat ratkaisut ovat
yleistyneet. Haataja yhtyi osittain
Sundin näkemyksiin; keskituloisten
osuus veronmaksussa on painottunut.
Kivimäki muistutti lapsiperheiden
tilanteesta. Bergholm säesti; perhetuet ovat supistuneet ja tasokorotuksia
tarvittaisiin muuallakin kuin lapsilisissä.
Bergholm totesi, että valtion on maksanut pois velkaa ja vaikka on tehty
erilaisia puskurijärjestelmiä vastaisen
varalle, on sosiaaliturva ja sen tasaava
vaikutus jäädytetty. Haataja huomautti, että globalisaatio on vähentänyt
valtioiden mahdollisuuksia päättää
verotuksesta. 
Lisää puheenvuoroista nettiosoitteessa
www.miespaivat.net.

extraURHO nro 1/09

extraURHO nro 1/09

23

Miehen ääni
Teksti ja kuvat Tomi Timperi

Hankasalmella sijaitseva Lomakeskus Revontuli toimi
kehtona, kun kaiken kaikkiaan seitsemisenkymmentä
miestyösieluista naista ja miestä kokoontui kahdeksi
päiväksi yhteisen asian äärelle. Tavoitteena oli jatkaa
siitä mihin edellisvuonna jäätiin; miehen kuvaa oli selkeytetty, nyt työn alle otettiin miehen ääni.
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RYHMÄTYÖSKENTELYN AIHEET
I Ihminen ihmiselle

 Selkeytetään asiakkaana olevan
miehen ja työntekijän kohtaamiseen ja dynamiikkaan liittyviä
erityispiirteitä.

 Miten mies kohdataan asiakastilanteessa?

 Miten mies ja mieheys ilmentyvät
ja tulevat huomioiduksi kohtaamisessa?

 Kohdataanko mies yksilönä vai

M

iestyön Foorumi on vuonna 2008 ensi kertaa järjestetty verkostotapaaminen sosiaali-,
terveys ja järjestötyön ammattilaisille,
jotka haluavat kehittää miesten kanssa tehtävää työtä yksikössään. Foorumissa nostetaan miesasiakkaat näkyville alustusten, ryhmien ja verkostoitumisen kautta. Ensi- ja turvakotien
liiton Miesten keskus ja Miessakit ry
toimivat tällä kertaa tapaamisen järjestäjäkumppaneina.
Lomakeskus Revontuli tarjosi luonnonläheiset puitteet kollektiiviselle mielenkehittymälle ja ensimmäiseksi varsinaiseksi ohjelmanumeroksi tilattu
Petri Sirviön (Mieskuoro Huutajat)
orientaatio viritti jäyhimmätkin voimavarat haluttuun moodiin. Osanottajisto jaettiin äänialojen perusteella kolmeen ryhmään; bassoihin, baritoneihin ja tenoreihin. Näin muodostunut
kuoro harjoitteli Sirviön johdolla tämän säveltämän teoksen Miehen ääni
on…, jonka kantaesitys juuri lounaan
alla syöpyi lähtemättömästi kaikkien
mieliin.
Tapaamisen pääasiallinen toiminta
keskittyi ryhmätyöskentelyyn, jonka
tavoitteena oli tarkastella miehen
ääntä kohtaamisen eri tasoilla (ks.
oheinen koonti ryhmätyöskentelyn
aiheista ja taustoituksista). Työskentelyyn oli voinut valmistautua jo ennakkoon tapaamisen omille nettisivuille

26

tuotetun materiaalin myötä. Järjestäjätahojen toimihenkilöt vastasivat
koko loppupäivän kestäneestä ryhmäprosessista ja materiaalin koonnista
esitettäväksi seuraavana päivänä.
Miestyön Foorumin yksi kantavista
ajatuksista on se, että osanottajille
tarjoutuu riittävästi aikaa tutustua
toisiinsa, vaihtaa kokemuksia ja verkostoitua. Eli tavallisesta poiketen
erilaiset alustukset eivät muodosta
ohjelman päärunkoa. Monen suusta
tulikin esille se, että omassa organisaatiossa ei välttämättä ollut vaivatonta perustella osallistumista ohjelmallisesti näinkin vapaamuotoiseen koulutukseen. Paikalla olleet tietävät, kuinka merkityksellistä on saada rauhassa
ja eri tavoin kohdata toisia ihmisiä.
Ensimmäisen päivän päättänyt karaokeralli oli yksi oiva esimerkki erilaisten lähestymistapojen toimivuudesta.
Toinen päivä käynnistettiin koko tapaamisen ainoalla varsinaisella luennolla. Sosiaalityön professori Leo Nyqvist alusti aiheesta Miestapaiset
ongelmat, mieserityinen apu. Nyqvist
taustoitti aluksi miestutkimusta miestyön näkökulmasta todeten, että
”Sukupuoleen perustuva valtateoria
näkee tavoitteena miehen muuttamisen oppimisteoreettisilla menetelmillä, joissa korostuvat vallankäyttö ja
asenteet. Sukupuolentutkimus tarkastelee ilmiöitä, jotka eivät ole kovin
relevantteja miesten arkitodellisuuden
näkökulmasta. Miestutkimuksessa
tulisi nostaa esiin miehinen itsekontrolli, epämiehekkyyden pelko, ristiriitaiset sosiokulttuuriset miesodotukset, miesten identiteettiongelmat,
tilannesidonnainen maskuliinisuus

määritteleekö kohtaamista jokin
erityinen teema tai ongelma?

 Mikä on miehen tapa ilmaista
itseään asiakastilanteessa?
II Tilaa miehelle

 Pohditaan omaan työhön liittyviä
rakenteita ja niiden vaikutuksia
käytännön asiakastyöhön.

 Miten työjärjestelyt, työmenetelmät ym. rakenteelliset tekijät
vaikuttavat miehen kohtaamiseen?

 Minkälaisia miesten asiakkuutta
huomioivia rakenteita on luotu ja
mitä niillä halutaan saavuttaa?

 Minkälaisia rakenteita tarvittaisiin, jotta miesten ääni tulisi paremmin kuulluksi?
III Miehen paikka

 Tarkastellaan organisaatioiden
kulttuurisia käsityksiä sekä miehistä yleensä että myös miehistä
asiakkaina.

 Miten mies näyttäytyy suhteessa
organisaation perustehtävään
(yksilö, lapsen isä, puoliso, uhka,
mahdollisuus, jne.)?

 Miten tämä vaikuttaa miehen
huomiointiin työn suunnittelussa
ja miehen kohtaamisessa?
IV Mies 2000-luvulla

 Tarkastellaan sekä miehisyyden
että miesten yhteiskunnallisen
aseman muutoksen kautta ammatilliseen apuun ja tukeen liittyviä
tarpeita.

 Minkälaisia tarpeita miehillä on
2000-luvulla eri elämäntilanteissa
(erityisesti kriiseissä, joiden takia
mies kohdataan asiakkaana) ja
elämänvaiheissa (lapsuus, nuoruus, aikuisuus,
extraURHO
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Revontulen rantapalju odottaa foorumilaisia. Käytiinkö täällä loppupeleissä oleellisimmat keskustelut - mene ja tiedä.

sekä miehen epävarmuus tunnetyöskentelyssä.”
Miesten hakeutumisesta avun piiriin
Nyqvist toi esille ongelmien tai oman
heikkouden tunnustamisen haasteellisuuden, häpeän ja syyllisyyden leimautumisenpelkoineen, ja sen, että
miestä ei aina oteta palvelujärjestelmässä vakavasti. Nyqvist totesi, että
”Miesten itseymmärrys ja palvelujärjestelmä ovat myös keskenään yhteydessä: miesten kohdalla psykososiaalisen ja emotionaalisen käsittely edellyttää luottamuksellista ja turvallista
ilmapiiriä”.
Nyqvistin esityksessä peilaus miestapaisuuteen pohjasi vahvasti väkivaltaisuuteen ja sitä kohtaamaan rakentuneen miestyön lyhythistoriaan maassamme. Hyvä ja kiinnostava esitys
herättikin runsaasti keskustelua nimenomaan miehen väkivaltaisuuteen
liittyen. Kun Miestyön Foorumissa on
myös koulutuksellinen momentti, on
tulevissa tapaamisissa tärkeätä tuoda
esille miestyömme koko historia sekä
miestapaisten ongelmien kokonaiskirjo ja tarjolla oleva apu – väkivaltaisuuteen keskittymällä perehdytään vain
osaan mieheydestä ja miestyöstä.
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Ryhmätöiden purku sijoittui alkuiltapäivälle ja ryhmänvetäjät olivat haasteellisen tehtävän edessä koettaessaan kiteyttää ajatusrikasta ja runsasta
keskustelua muutamaksi johtoajatukseksi. Kuten hyvä ryhmätyöskentely
yleensäkin, esille nousi tärkeiden huomioiden lisäksi työskentelyn antia
kokoavia uusia kysymyksiä. Miesasiakkaan kohtaamiseen liittyen pohdittiin
niitä haasteita, joita stereotypiat ja
ennakkoluulot niihin tuovat. Erilaisia
näkemyksiä tuotiin esille myös siitä,
onko työntekijän sukupuolella vaikutusta asiakaskohtaamisessa. Joka tapauksessa todettiin tärkeäksi se, että
tietoisuus mieheydestä vahvistaa sekä
työntekijän ammattitaitoa, että asiakkaan saaman palvelun laatua.
Oraganisaatiohistorialla todettiin olevan merkitystä siihen, millaista palvelua miehet kohtaavat, millainen asema
heillä on asiakkaina. Perustehtävä
määrää toki sen mitä ja miksi tehdään,
mutta organisaation ihmiskuvakin on
tärkeätä puhua auki – mikä on organisaation käsitys miehistä ja naisista.
Miestyön haasteellisuutta lisää miesten yhteisöllisyyden puute nimenomaan liittyen sosiaalipoliittisiin kysy-

myksiin. Uutta mieskuvaa rakennetaan monesti ilman miesten osallisuutta siihen. Pojat ja nuoret miehet kasvavat uudenlaisessa tilassa, jossa
miesperustainen miesidentiteetti on
hakusessa, koska miestapaisuus ei
vähäsanaisuudessaan ole vielä mukautunut ulosannin ihanuuteen. Juroutta
ei enää osata nähdä hyveenä, koska
jurouden tulkintakyky haalistuu. On
muistettava, että hyvä tulee, kun otetaan jotakin vanhaa, jotakin uutta,
jotakin lainattua, jne.
Olennaisinta Miestyön Foorumin kaltaiselle tapahtumalle on se, että vielä
hyvin nuori mieserityinen sosiaali-,
terveys- ja opetusalojen työ kootaan
tekijöidensä osalta mahdollisimman
kattavasti yhteen. On toki olemassa
erilaisia näkemyksiä ja työtapoja eettisine perusteineen, mutta niin pitää
ollakin. Haastavinta on yhdistää erilaisuudet yhteisen hyvän käyttöön.
Miestyön Foorumin kaltainen keitos
maistuu väistämättä hyvältä, koska
johtoajatus on mausteiden tasapaino.
Onkin tärkeätä vaalia tätä mallia kun
miestyötä edelleen kehitetään – hallittu avoimuus erilaisuudelle juurruttaa
vahvan perustan miestyöllemme. 
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Miesten tasa-arvo ry
Teksti Juuso Erno, yhdistyksen puheenjohtaja
Kuvat Heikki Mäntymaa

Miesten tasa-arvo ry perustettiin viime vuoden joulukuussa Helsingissä. Miesten tasaarvo ry on poliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka pyrkii nostamaan esille
miesnäkökulmaa tasa-arvopolitiikassa ja
-keskustelussa.

J

ärjestömme mielestä sukupuolten
tasa-arvo käsitetään edelleen
valitettavan usein vain kysymykseksi
naisten asemasta ja oikeuksista. On
kuitenkin täysin kiistaton tosiasia, että
useissa asioissa miesten asema on
naisten asemaa heikompi. Todellinen
tasa-arvo voidaankin saavuttaa vain,
jos miesten asemaa parannetaan yhtä
lailla naisten aseman parantamisen
rinnalla. Tasa-arvon on koskettava
myös miehiä ihmis- ja perusoikeuksien
mukaisesti. Usein vaiettuihin miesten
tasa-arvo-ongelmiin on vihdoin puututtava aktiivisin ja konkreettisin toimenpitein.
Tasa-arvolla emme tarkoita tasapäistämistä, sillä erilaisuus on rikkautta.
Mitään ongelmaa ei ole siinä, että
miehet ja naiset ovat erilaisia, kunhan
heidän asemansa yhteiskunnassa on
tasa-arvoinen. Tasa-arvolla tarkoitamme sitä, että sukupuolesta riippumatta ihmisillä on oltava tasa-arvoiset
oikeudet, velvollisuudet ja mahdollisuudet kaikilla elämänalueilla. Todelli-
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sen tasa-arvon edistäminen tasapuolisesti hyödyttää kaikkia. Esimerkiksi
miesten syrjäytymisen tehokkaammalla ehkäisyllä voitaisiin välttyä monilta
ongelmilta, säästää rahaa ja hyödyntää nyt hukkaan valuva potentiaali.
Miesten tasa-arvo ry ei millään muotoa vastusta toimia naisten aseman
parantamiseksi. Päinvastoin, me tuemme toimia naisten oikeuksien kehittämiseksi niin Suomessa kuin muualla. Edellyttäen tietenkin, että naisten
oikeuksien kehittämisessä huomioidaan aina automaattisesti miesten
asema, jotta uudistukset eivät johda
miehiin kohdistuvaan sukupuolisyrjintään. Miesten tasa-arvo ry:n linjaa
voisi kuvata tässä suhteessa seuraavasti: Me emme ole sitä mieltä, että
tasa-arvo olisi mennyt liian pitkälle,
me olemme sitä mieltä, että se ei ole
mennyt tarpeeksi pitkälle, varsinkin
kun tasa-arvon edistämisessä on miesten asema ja oikeudet unohdettu
kokonaan.
Miesten tasa-arvo ry keskittyy kuitenkin itse järjestönä nimenomaan ja vain
miesnäkökulmaan, sillä se on aihepiiri,
jonka me tunnemme parhaiten, josta
meillä on omakohtaista kokemusta ja
tuore näkemys. Naisjärjestöjä tässä
maassa piisaa yllin kyllin, mutta mies-

ten asia on ollut heikommin esillä tai
jopa kokonaan hukassa. Niinpä Miesten tasa-arvo ry täydentää järjestökenttää ja tasapainottaa omalta osaltaan tasa-arvotilannetta. Toisaalta
järjestäytyminen on keino näyttää
epäilijöille, että tasa-arvo todella kiinnostaa suomalaisia miehiä ja että
suomalaiset miehet ovat valmiita taistelemaan oikeuksiensa puolesta.
Usein on nimittäin epäilty, että miesten tasa-arvo-ongelmat eivät olisikaan
niin kovin vakavia, kun miehet eivät
itse ole juuri organisoituneet järjestöiksi, joka nostaisivat niitä esille. On
selvää, että naisjärjestöt, vaikka ne
mielellään tasa-arvoa edistävinä järjestöinä pyrkivät esiintymäänkin, eivät
koskaan tule pistämään tikkua ristiin
miesten aseman puolustamiseksi,
saatikka oikeuksien lisäämiseksi tasaarvoiselle tasolle. Tämä on tietenkin
sinänsä ihan hyväksyttävää, ja jopa
ymmärrettävää, kunhan vain nämä
järjestöt vain rehellisesti tunnustavat
sen. Lyhyesti sanottuna: kun tuntee,
että miesten kohdalla tasa-arvo ei
toteudu, niin ei auta jäädä asiaa ihmettelemään, eikä hyödytä raukkamaisesti vaieta epäkohdista, vaan on
miehekkäästi astuttava esiin ja vaadittava muutosta. Parhaiten tämä onnistuu yhteisen miesjärjestön kautta, sillä
yhden yksittäisen ihmisen ääni ei viranomaisten vaakakupissa usein paljon paina.
Miesten tasa-arvo ry:n mielestä yksi
suurimmista ja keskeisimmistä epäkohdista sukupuolten välisen tasaarvon toteutumisen suhteen on suomalaisen tasa-arvopolitiikan naisasia-
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keskeisyys. Juhlapuheissa kyllä puhutaan siitä, kuinka kaikkia kysymyksiä
pitäisi tarkastella sekä mies- että naisnäkökulmasta, niin sanotuilla sukupuolisilmälaseilla. Todellisuudessa
käytössä on ollut vain naisasiamonokkeli. Jos miehistä on ylipäätään mitään
puhuttu, on lähinnä keskitytty vaatimaan lisää velvollisuuksia miehille,
oikeuksien lisäämisestä tasa-arvoiselle
tasolle ei ole ollut mitään mainintaa.
Oikeuksien ja velvollisuuksien pitää
kuitenkin kulkea käsi kädessä, ei voida
vaatia vain toista. Jos esimerkiksi halutaan lisätä miesten velvollisuuksia
vanhemmuuden osalta, niin tällöin on
huolehdittava siitä, että miehillä ja
isillä on yhtä laajat oikeudet perheasioissa kuin naisilla ja äideillä. Nythän
naisten oikeudet ovat paljon kattavammat aina perheen perustamisesta
erotilanteeseen saakka. Naisten oikeuksien toteutumista suojellaan myös
huomattavasti tarkemmin kuin miesten. Lasten oikeudetkin näyttävät
turhan usein olevan toissijaisia naisten
oikeuksien rinnalla.
Ehkä hieman yllättäen myös monet
miehet elävät edelleen siinä illuusiossa, että tasa-arvossa olisi kyse vain
naisten oikeuksista. He ilmeisesti kuvittelevat, että heidän olisi herrasmiehinä suojeltava naisia kaikelta maailman pahuudelta. Tämä on itse asiassa
naisten osaamista, vaikutusvaltaa ja
tahdonvoimaa seksistisesti vähättelevä käsitys. Eivät naiset tarvitse mitään
kaitsijaa, he osaavat kyllä hyvin pitää
itse puolensa. Miesten olisi tässä ajatusmallissa vain purtava hammasta ja
tyydyttävä osaansa. Ei kuitenkaan ole
mitään syytä pitää miehekkäänä tai
järkevänä toisen luokan kansalaiseksi
asettumista ja yhteiskunnallisista epäkohdista vaikenemista. Esimerkiksi
tasa-arvoasioista vastaavan ministerin
Stefan Wallinin viimeaikaiset lausunnot osoittavat, että hän on jostain
viime vuosituhannen syövereistä kumpuavan, täysin naiskeskeisen ajattelun
vanki, menneisyyden mies, joka on
täysin pudonnut nykyaikaisen tasaarvoajattelun kelkasta. Hänellä, ja
hänen hengenheimolaisillaan, ei ole
sen enempää kykyä, kuin edes haluakaan edistää todellista tasa-arvoa
extraURHO nro 1/09

tässä maassa. Tasa-arvoasioiden hoidossa tarvitaan siis vähintäänkin massiivista kasvojenkohotusta, tai sitten
asioista päättämään pitäisi saada täysin tuoreita, ryvettymättömiä kasvoja.

nasta saatiin, kun Tasa-arvoasian neuvottelukunta vaati tänä keväänä naistutkimuksen resurssien turvaamista.
Naistutkimus, joka perustuu feministiselle maailmankatsomukselle, tuottaa
tietoa ideologian oppien mukaisesti
Ongelman peruslähtökohta on se, että
lähinnä siitä, millaisia tasa-arvo-ongeltasa-arvopolitiikkaa koskevat päätökmia naisilla on tai väitetään olevan.
set valmistellaan, hyväksytään ja toiNämä tiedot otetaan sitten tasameenpannaan sellaisen järjestelmän
arvoviranomaisten toimesta tasatoimesta, jossa miesten edustus on
arvopolitiikan pohjaksi, jolloin suunnaolematon, ja vaikutusvalta vielä vähäitaan lisää
sempi. Tasarahaa ja rearvoviranomaisursseja naisMitään naistutkimuksen opintoja
set, naisjärjestöt
tutkimuksen
ja naistutkimukei tarvita siihen, että voi tehdä
tekemiseen,
sen tekijät muotasa-arvoa koskevia esityksiä.
naisjärjestöildostavat pienen
le ja naisasiaa
piirin, joka pitkältasa-arvon
ti sanelee sen,
nimissä ajaville viranomaistahoille.
mitkä kysymykset Suomessa ovat tasaTuloksena saadaan yhä uusia projektearvo-ongelmia ja sen, mitä niiden
ja ja ohjelmia rahoitettaviksi. Miesten
ratkaisemiseksi tehdään. On selvää,
tasa-arvo-ongelmiin ei aikaa, eikä
ettei tasa-arvo voi missään mielessä
resursseja liikene, koska niiden laajuutoteutua, kun Tasa-arvoasian neuvotdesta (tai edes olemassaolosta) ei ole
telukunnassa miesten asiat on selvästi
välttämättä laajaa tutkimuksellista
asetettu toissijaiseen asemaan, miestodistusaineistoa, jolloin viranomaisjaoston käsiteltäviksi. Sielläkin on niin
ten ei tarvitse reagoida niihin. Kun
vahva naisnäkökulmaedustus, että
näyttöä ei ole, ei ole tarvetta tutkimiehiin liittyviä kysymyksiä on käsitelmuksiin, projekteihin, eikä ohjelmiin,
tävä naisnäkökulman kautta. Varsinaiminkä vuoksi vaadittavaa näyttöä ei
sessa neuvottelukunnassa, jossa vain
koskaan saadakaan. Noidankehä on
naisjärjestöillä on pysyvä asiantuntijavalmis.
edustus, miesten tasa-arvo-ongelmat
ovat jääneet käytännössä täysin huoTähän epäkohtaan Miesten tasa-arvo
miotta jo vuosikausia. Tasa-arvoasiry vaatii muutosta. Ei siis pyydä, eikä
oista vastaavan sosiaali- ja terveysmiesitä, vaan vaatii. Miesten tasa-arvonisteriön tasa-arvoyksikössä ei työsongelmat on nostettava tasavertaiseskentele ainuttakaan miestä ja tasati esille. Tasa-arvoviranomaisten koarvovaltuutetun toimistossakin heitä
koonpano ja toiminta on muutettava
on vain muutama. Koska Suomessa
tasa-arvoisiksi. Miesjärjestöjen on
vaaditaan, että vaikkapa kunnallishalsaatava tasa-arvoinen asema naisjärlinnossa on ehdottomasti jokaisessa
jestöjen rinnalla, niin vallankäytön,
valiokunnassa oltava vähintään 40%
kuin rahoituksenkin suhteen. Naistutedustus kummallakin sukupuolella, on
kimuksen tilalle on luotava sukupuolitäysin käsittämätöntä, että juuri tasatutkimus, joka ei ole enää vain femiarvoasioissa päätöksiä tehdään vain
nistien leikkikenttä, vaan jossa miesnaisten toimesta. Millään pätevyystutkimus on tasavertaisessa asemassa
vaatimuksillakaan tätä epäkohtaa ei
naistutkimuksen rinnalla. Itse asiassa,
voi oikeuttaa, sen verran merkittäväskun miesten tasa-arvo-ongelmien
tä epäkohdasta on kysymys. Mitään
tutkimusta on niin pitkään laiminlyöty,
naistutkimuksen opintoja ei tarvita
niin juuri miestutkimukseen olisi suunsiihen, että voi tehdä tasa-arvoa kosnattava erityisesti panoksia.
kevia esityksiä.
Tasa-arvopoliittisen vallankäytön epäEsimerkki tämän tasa-arvon kannalta
tasa-arvoisuuden lisäksi Miesten tasaepäedullisen valtakeskittymän toiminarvo ry ajaa muutosta myös moniin
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Miesten tasa-arvo ry haluaa nostaa epäkohtia esille,
jotta julkisen keskustelun
kautta havaittaisiin, että
kaikki asiat eivät ole kunnossa ja että parantamisen
varaa on runsaasti.

muihin asioihin. Miesten tasa-arvo ry
haluaa eroon miehiä sukupuolen perusteella syrjivästä lainsäädännöstä.
Tämä on erityisen olennaista siksi,
että jos kansalaisten yhdenvertaisuus
sukupuolesta riippumatta ei toteudu
lainsäädännössä, on tuskin mahdollista, että se toteutuisi missään muuallakaan. Onhan lainsäädännön miehiin
kohdistama sukupuolisyrjintä selvä
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signaali siitä, että yhteiskunta käytännössä, kaikista juhlapuheista huolimatta, hyväksyy sukupuolten välisen
epätasa-arvon, kun se kohdistuu miehiin.
Yhteiskunnallinen huono-osaisuus
kohdistuu usein juuri miehiin. Miesten
lyhyempi elinikä, lukuisat itsemurhat,
syrjäytyminen, ongelmat koulutukses-

sa ja erotilanteissa, ovat tietenkin
usein osin seurausta miesten omista
valinnoista. Niihin vaikuttavat kuitenkin myös yhteiskunnan toimet, tai
toimimattomuus, ja ihmisten odotukset ja asenteet, sekä ympäröivä kulttuuri. Samalla kun vaatimukset miehille ovat lisääntyneet kotirintamalla, on
työelämässä pärjääminen pysynyt yhä
erittäin olennaisena juuri miesten
extraURHO nro 1/09

kohdalla, vaikka siitä on tullut monessa suhteessa aiempaa haasteellisempaa. Esimerkiksi työttömyys iskee
miehiin todella pahasti, eikä kyse ole
silloin vain taloudellisesta toimeentulosta, vaan siitä, että työnteko on osa
miehisyyden ideaalia suomalaisessa
yhteiskunnassa. Työtöntä miestä pidetään helposti luuserina, joka ei pysty
edes elättämään itseään.
Kuten tuli jo aiemmin todettua, on
koko yhteiskunnan kannalta haitallista, että miehistä ei saada sitä potentiaalia irti, joka heistä olisi joustavammalla asenteella ja oikein kohdennetulla tukemisella saavutettavissa. Kyse
ei ole vain inhimillisestä suhtautumisesta lähimmäisiin, vaan rationaalisesta halusta kehittää suomalaista yhteiskuntaa parempaan suuntaan. Terveydenhuollossa miehiin esimerkiksi käytetään vain murto-osa siitä rahasta
mitä naisiin. Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, jota naisille järjestetään
syöpäseulontojen muodossa, loistaa
miesten kohdalla poissaolollaan. Koulutusjärjestelmässä poikien kohdalla ei
onnistuta saavuttamaan yhtä hyviä
tuloksia kuin tyttöjen. Tutkimukset
osoittavat, että motivaatiota ja osaamistakin löytyisi, mutta tulokset ovat
silti jatkuvasti ja selvästi heikompia
kuin tytöillä. Erotilanteessa mies jää
usein yksin ja huoltajuuskiistoissa
viranomaiset asettuvat helposti äidin
puolelle. Suurin osa väkivallan uhreista on miehiä, mutta silti vain naisiin
kohdistuvaa väkivaltaa pidetään ihmisoikeusloukkauksena ja vakavana
yhteiskunnallisena ongelmana. Vain
sitä tutkitaan ja vastustetaan aktiivisesti, samalla kun naisten väkivaltaisuudesta perheissä vaietaan yhä edelleen.
Miesten tasa-arvo ry haluaa nostaa
näitä, ja monia muita, epäkohtia esille,
jotta julkisen keskustelun kautta havaittaisiin, että kaikki asiat eivät ole
kunnossa ja että parantamisen varaa
on runsaasti. Julkisuuden avulla lisätään ihmisten tietoisuutta epäkohdista. Tietoisuuden levitessä poliittinen
paine päättäjiä kohtaan epäilemättä
kasvaa, ja muutoksiin on välttämätöntä ryhtyä. Miesten tasa-arvo ry julkai-
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see tämän tavoitteensa edistämiseksi
aloitteita ja kannanottoja sekä antaa
lausuntoja medialle ja viranomaisille,
järjestää esitelmätilaisuuksia, konferensseja ja seminaareja, kerää, tallentaa ja välittää tietoa sekä edistää
miesten tasa-arvo-ongelmiin liittyvää
miestutkimusta ja julkaisutoimintaa
sekä harjoittaa kansainvälistä yhteistyötä muissa maissa toimivien miesten
tasa-arvosta kiinnostuneiden tahojen
kanssa. Koska toiminta on alkanut
tämän vuoden tammikuussa, järjestömme toiminta on vielä kehittymisvaiheessa ja hakee yhä muotoaan.
Kannanottoja mielestämme olennaisiin tasa-arvokysymyksiin olemme
laatineet jo jonkin verran. Ne ovat
luettavissa sivullamme miestentasaarvory.wordpress.com. Miesten tasaarvo ry tavoittelee asiantuntijaorganisaation asemaa, kun puhutaan miehistä ja tasa-arvosta. Tässä vaiheessa
olennaisinta on kuitenkin jäsenmäärän
kasvattaminen ja suuremman julkisuuden hakeminen.
Miesten tasa-arvo ry:tä ei ole perustettu kilpailemaan Miessakit ry:n kanssa. Miesten tasa-arvo ry keskittyy
edellä kuvatun mukaisesti tasaarvopolitiikkaan ja -keskusteluun,
omista miehisistä lähtökohdistaan.
Miessakit ry:n arvokasta toimintaa
pitäisi mielestämme tukea nykyistä
vahvemmin ja miesjärjestöjen yhteiskunnallisen aseman pitäisi olla tasavertainen naisjärjestöjen kanssa.
Miesten tasa-arvo ry:hyn voi liittyä
kuka tahansa, joka on valmis allekirjoittamaan yhdistyksen tavoitteet ja
hyväksymään sen säännöt. Pyrimme
toiminnassamme asiallisuuteen, mutta tavoitteistamme emme aio tinkiä.
Aktiivisia ja innovatiivisia jäseniä tarvitaan muovaamaan järjestön toimintaa
sellaiseksi, että se voisi menestyksellisesti edistää tasa-arvon toteutumista
tässä maassa monella eri saralla vielä
vuosienkin kuluttua. Tämä vuonna
jäseneksi voi liittyä ilmaiseksi. Maaliskuisen vuosikokouksemme päätöksen
mukaisesti jäsenet voivat halutessaan
maksaa viisi euroa järjestön toiminnan
tukemiseksi, mutta kymmenen euron
jäsenmaksu peritään vasta ensi vuo-

den alusta lähtien. Miesten tasa-arvo
ry aikoo organisoida Helsingissä säännöllisiä vapaamuotoisia tapaamisia
kesäkuusta lähtien, ehkä jo toukokuussakin. Niihin osallistumalla yhdistyksen jäsenet ja asiasta kiinnostuneet
voivat saada helposti äänensä kuuluviin. Tarkemmista yksityiskohdista
ilmoitamme blogissamme.

TAPAHTUMIA
Iso Kolmone Kesäbussikiertue V
Tänä vuonna Miessakit ry:n
kesäbussi kiertää 4.-7.8.2008
Kolmostiellä, Helsingistä kohti Tamperetta. Jo viidennettä
kertaa järjestettävällä kiertueella esitellään yhdistyksen
toimintaa, keskustellaan paikallisväestön kanssa ja rakennetaan verkostoa miesten
tukemiseksi.
Kiertueella mukana ovat kiertueveteraanit Ilmo Saneri,
Timo Tikka ja Antti Alén sekä
kesäbussineitsyt Jouni Linnankoski.
Tarkempi ohjelma ja aikataulu sekä lisätiedot
www.miessakit.fi
Viides vuosittainen
Miesten Viikko 2.-8.11.
Tule mukaan tukemaan miehiä muuttuvassa yhteiskunnassamme!
Lisätiedot
www.miessakit.fi
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Miestyön Osaamiskeskuksen
alkavia koulutuksia 2009-2010

Miestyö I
Nais– ja miesammattilaisille
Seuraava koulutus alkaa 8.9.2009
Miesryhmänohjaaja I
Miehille, jotka ovat kiinnostuneet
ohjaamaan miesryhmiä
Seuraava koulutus alkaa 22.9.2009
Miesryhmänohjaaja II
Syventävä koulutus miehille, jotka
ovat ohjanneet miesryhmiä
Seuraava koulutus 11.-12.11.2009
Miehet hyvinvointipalvelujen
ammattilaisina
Sosiaali– ja terveysalojen miespuolisille työntekijöille 6.11.2009
Sukupuolierityisen
poikatyön perusteet
Poikia työssään kohtaaville
naisille ja miehille
Seuraava koulutus alkaa
10.11.2009
Erityistason Miesosaaja
Miesammattilaisille
Seuraava koulutus alkaa
helmikuussa 2010
Työnohjauspalvelut
Työntekijöiden ja työyhteisöjen on
Miestyön Osaamiskeskuksen kautta mahdollista hankkia itselleen
työnohjausta. Keskeisenä osaamisalueena ovat poikien ja miesten
kanssa työskentely, mieserityisyys
sekä hoiva-alojen miestyöntekijöiden ammatillinen kehittäminen.
Lisätietoja
www.miessakit.fi
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