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Mitkä signaalit toimintaympäristössä viestivät väkivallan uhan kasvusta? 

Puheenvuoro Ekumeenisen Neuvoston seminaarissa Helsingissä 12.11.2015 

Hyvät kuulijat, 

Tahtoisin kiittää ystävällisestä kutsusta osallistua tähän mielenkiintoiseen ja tarpeelliseen seminaariin.  

Iloitsen siitä, että valitsitte ajankohdaksi marraskuun, sillä työurani ulkoasiainministeriössä päättyi 

tämän kuun alussa.  Puheenvuoroni pohjautuu työssä saatuihin kokemuksiin.  Omakohtaisia kokemuksia 

väkivallasta minulla ei ole.  

Saamani otsikko "Mitkä signaalit toimintaympäristössä viestivät väkivallan uhan kasvusta?" nostaa esille 

monia määrittelykysymyksiä, mutta menen yli, mistä aita on matalin ja kerron omista 

toimintaympäristöistäni. 

Mitä pidämme signaaleina? Sellaiseksi en ymmärtänyt kokemattomuuttani Moskovassa keväällä 1988 

kuulemaani neuvostotutkijan huomautusta – eivätkä sitä sellaiseksi ymmärtäneet myöskään paikalla 

pidempään työskennelleet suomalaiset kollegani. Tutkija totesi: "Rouva, oletteko huomannut, kuinka 

puolustusvoimien kunnioitus on vähentynyt viime aikoina?" Kyseessä oli neuvostoyhteiskunnan ja 

kylmän sodan aikaisen suurvallan vahvan tukipilarin arvostuksen heikkeneminen.  Kollegani pitivät 

toteamusta poikkeavana, outona, ehkäpä haihatteluna.  Kuitenkin toteamus osoittautui jälkeenpäin 

ensimmäiseksi kuulemakseni signaaliksi siitä, että Neuvostoliitto oli hajoamassa.  Hajoamista emme 

tuolloin ymmärtäneet ennustaa tai odottaa ulkoasiainministeriössä.  Lähimmäksi arvioissaan tuli 

nuorempi, myöhemmin erinomaisen uran tehnyt ruotsalainen kollega, joka seuraavan vuoden syksyllä 

huomautti: "Gorbatshov jää historiaan valtion päämiehenä, jonka aikana Neuvostoliiton hajoaminen 

alkoi." Hänkään ei osannut aavistaa, että hajoaminen tapahtui jo Gorbatshovin aikana. 

Signaaleiksi en ole myöskään ymmärtänyt tulkita paikallisten ystävieni kertomuksia omasta elämästään.   

Kun Ukrainassa oli koettu rauhallinen, ihmisarvoa korostanut oranssivallankumous vuonna 2004, 

kertoivat kiovalaiset ystäväni kuulleensa ikäviä kommentteja Moskovassa asuvilta sukulaisiltaan asiasta. 

Länsimaisia perusarvoja – vapautta ja ihmisoikeuksia – korostanut kansanliike nähtiin Venäjällä vain 

ulkomaisten rahoittajien luomana liikehdintänä, jossa ei ollut mitään hyvää. 

Oma kokemukseni Kiovan kaduista ja Maidanista syksyllä 2004 oli tuolloin täysin toinen.  Koskaan en ole 

ollut niin ystävällisessä, hyvin ja kohteliaasti käyttäytyvässä kansanjoukossa kuin sain olla Maidanilla. 

Kymmenet tuhannet vaalivilpistä mieltä osoittaneet käyttäytyivät kurinalaisesti. Ei mitään tungeksintaa, 

hyvä ja kunnioittava suhtautuminen toinen toistaan kohtaan, kiitollisuus siitä, että ulkomaalaisena – 

ilman mitään oranssitunnuksia – kävin seuraamassa mielenosoituskokouksia residenssiä lähellä olevalla 

keskusaukiolla.   

Kun kiovalaiset ystäväni kertoivat Venäjältä kuulemistaan tulkinnoista, en ymmärtänyt, että he antoivat 

tuta, mitä sittemmin on tapahtunut: Ukrainan tapahtumat vuonna 2004 löivät kiilan ukrainalaisten ja 

venäläisten välille.  Sukulaiset vieraantuivat toisistaan, alkoivat puhua eri kieltä.  Aikaisemmin 
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yhtenäiseksi kasvatettu neuvostokansa, ei enää ollutkaan yhden – siis venäläisen – kulttuurin yhdistämä.  

En pysähtynyt silloin miettimään asiaa enkä ajatellut asiaa syvemmin myöhemminkään.  Tuumin, että 

ystävilläni sattui olemaan tavallista ikävämpiä sukulaisia.  

Käydessäni vuonna 2006 Moskovassa entisen venäjän opettajani luona, tämä ei uskaltanut edes avata 

paketoimiani Kiovasta ja Oranssivallankumouksesta kertovia kuvakirjoja, vaikka niitä antaessani totesin 

vain: "terveisiä Kiovasta". Pelkäsikö hän kodissaan mahdollisesti olleita kuuntelulaitteita vai lännestä 

tulevaa hapatusta, jonka vaarallisuudesta oli puhuttu enemmän kuin tiesinkään?  

Verisiksi lopulta kääntyneiden talven 2013 - 14 Maidanin mielenosoitusten jälkeen eräs kiovalainen 

ystäväni puki tapahtuneen sanoiksi seuraavasti: veljistä on tullut vihollisia. Nämä ystäväni, joilla on ollut 

vuosikymmeniä mökki Laatokan rannalla Karjalan Pitkärannassa, eivät ole enää uskaltaneet matkustaa 

sinne, koska kokevat venäläisten vihapuheet niin epämiellyttäviksi, jopa pelottaviksi.   

Kun olemme ihmetelleet Krimin miehitystä tai sodan lietsomista Itä-Ukrainassa, en voi muuta kuin 

todeta:  olisi pitänyt ottaa todesta ne signaalit, joita sain jo kymmenen vuotta aikaisemmin. Olisin voinut 

analysoida tilannetta, esittää skenaarioita, jos olisin nähnyt vähän vaivaa. Asialla olisi ollut vain yksi 

pulma: eihän kukaan olisi ottanut vakavasti aatoksiani, sillä ne olisivat poikenneet täysin Venäjän 

viestimistä Suomen uutisiin päätyvistä tulkinnoista. Tuohon aikaan uskottiin yleisesti, että venäläiset 

ovat parhaiten informoituja Ukrainan tapahtumista.   

Ulkoasiainministeriössä sanottiin aikaisemmin, ettei kannata kilpailla kansainvälisen uutisvälityksen 

kanssa.  Tämä ei pitänyt paikkaansa Kiovan vuosinani, vaan jouduin juuri sitä tekemään.  Keväällä 2007 

soitettiin Helsingin Sanomista ja tiedusteltiin viikonlopun edellä: milloin olette ajatellut evakuoida 

suomalaiset? Ihmettelin, mistä moinen kysymys oikein kumpuaa. Olin ollut puolitoista päivää sisällä 

pakkauslomalla enkä ollut kadulla käynyt. Olin kyllä katsonut TV:tä, mutta en ollut mitään hälyttävää 

sieltä kuullut. Myöhemmin ymmärsin: venäläiset TV-kanavat olivat saaneet väkivaltaiselta näyttävää 

filmiä jostain Ukrainassa tapahtuneesta tilanteesta – kyse ei ollut parlamenttitalolla tapahtuvasta 

nujakasta – ja selittivät ja suurentelivat näkemäänsä toivomaansa suuntaan. Täydestä meni ainakin 

Suomessa.  

Putinin ensimmäisellä presidenttikaudella uskoimme yleisesti – koska halusimme uskoa niin - että 

Venäjästä tulee ihmisoikeuksia kunnioittava demokratia kuten muutkin Euroopan maat ovat, sillä eihän 

muuta vaihtoehtoa ollut olemassa. Nyt olemme saaneet nähdä, että muitakin vaihtoehtoja oli jo silloin 

olemassa.  Ylläpitäessämme käsityksiämme poliittisesta korrektiudesta taisimme sulkea silmämme 

monilta tosiasioilta.  

Signaaleista puhuminen voi muutoinkin olla hankalaa. Miten välittää Suomeen epäuskottava viesti, 

jonka sain tunisialaiselta vanhemmalta, pitkään politiikassa mukana olleelta, mutta Suomessa 

tuntemattomalta henkilöltä?  Miten hänet esitellä Helsinkiin? Hänhän kuului niihin poliitikkoihin, joilta 

oli evätty lainsäädännöllisin keinoin mahdollisuus olla ehdokkaana vuoden 2009 Tunisian 

presidentinvaaleissa.  Mikä on tällaisen poliittisen epähenkilön painoarvo, millä perustella luottamus 

saamaani informaatioon, johon en saanut vahvistusta keltään toiselta?  Juuri ennen muuttoani Tunisista 
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kesällä 2010 hän totesi: tällainen meno ei tule enää pitkään jatkumaan.  Ja sehän oli jatkunut 

rauhallisesti jo yli 20 vuotta hymyilevän presidentti Ben Alin kuvien alla! Lähtökiireissäni raportti jäi 

kirjoittamatta, mitä kovasti myöhemmin harmittelin, sillä tuntemastani Mohammed Ben Jafaarista tuli 

arabikevään jälkeen järjestetyissä vaaleissa valitun perustuslakia säätävän kansalliskokouksen 

puheenjohtaja. Olisi pitänyt uskoa hänen arvioonsa ja välittää se tuoreeltaan Suomeen! 

Kun Tunisiassa lyhyen ajan sisällä tänä keväällä ja kesällä tapettiin turisteja kahdessa suositussa 

matkailukohteessa, levisi syystä yleinen pelko maan turvallisuudesta ja sopivuudesta turistikohteeksi.  

Terroristijärjestö ISISin ilmoittautuminen teoista vastuussa olevaksi osoitti, että kyseessä olivat 

valmistellut ja harkitut väkivallan teot ulkomaalaisia matkailijoita kohtaan.  Tavoitteena oli pelon 

luominen ja ylläpito, vihan lietsonta, vastakohtaisuuksien kärjistäminen sekä hallituksen aseman 

horjuttaminen maassa, joka on arabimaista vapaamielisin. Näin oli ennen Arabikevättä ja näin on 

nykyisinkin, minkä sain tuta äskettäisellä lomamatkallani.  Tunisiassa naiset saivat tasa-arvoisen aseman 

heti itsenäistymisen myötä vuonna 1956, jolloin kiellettiin myös moniavioisuus, joka on edelleen 

sallittua muissa arabimaissa. 

Terroristijärjestöjen päämäärät voivat olla moninaiset – pyhä sota, kalifaatin luominen – mutta jo niiden 

olemassaolo lisää väkivallan uhkaa.  Myös hallitukset voivat käyttää väkivallan uhkaa ja ainakin pelon 

lietsontaa suhteessa kansalaisiinsa.  Tällöin on kyse manipulaatiosta, propagandasta, sisäisestä 

väkivaltakoneistosta.   

Poliiseilla ja turvajoukoilla ostettu arvovalta ei ole pysyvää, mikäli kansalaisilla on tietoa vaihtoehdoista.  

Kun Tunisian presidentti Ben Ali meni 6-7 vuotiaan poikansa kanssa jalkapallo-otteluun 20- 30 km 

matkan kesällä 2010, oli teiden varsilla joka 50 metrin välin erilaisten turvajoukkojen edustajia: 

univormupukuisia, pukumiehiä sekä sällien näköisiä joukkoja. Näin massiivinen turvallisuusjoukkojen 

käyttö ei estänyt arabikevään puhkeamista Tunisiassa, se vain osoitti, kuinka paljon presidentillä oli 

pelättävää, kun oli ominut valtion varat suurelta osin omikseen. Kansan karttuisa käsi tuki vuosittain 

solidaarisuuskeräyksiä – tunisialaisia yhteisvastuukeräyksiä – joihin muslimit antoivat almunsa. 

Vallanvaihdon jälkeen kävi ilmi, että niiden tuotosta vain 6 %  päätyi tarkoitukseensa, loput menivät 

presidentin laajan perheen liiketoimintojen ja omistusten rahoitukseen.  

Pelon lietsontaa Ben Alin hallinto käytti myös julkaisemalla perättömiä ja panettelevia tarinoita arabian 

kielisessä  lehdistössä kulttuuripersoonallisuuksista ja ihmisoikeuspuolustajista.  Sattumalta sain 

tunisialaisen ystävän kautta käsiini yhteistä ystäväämme koskevan artikkelin. Jaoin sitä suurten 

länsimaisten edustustojen päälliköille, joilla oli hyvät tulkit ja kielenkääntäjät.  Yhdysvaltain lähetystön 

kielenkääntäjä ei saanut käännetyksi  rumaa tekstiä, mutta saksalaisten palkkaamalta kielenkääntäjältä 

se onnistui. Täytyy myöntää, etten ole saanut koskaan luetuksi kuvottavaa tekstiä läpi.  Ystäväni 

kuvattiin suurrikolliseksi – varkaaksi, juopoksi, homoksi, pedofiiliksi ja ties miksi – vaikka hän oli tehnyt 

pitkä ja komean uran ulkoasiainministeriössä ja toiminut suurlähettiläänä monissa tärkeissä maissa.  

 Käydessäni äskettäin Tunisissa kuulin, että muutamia kuukausia sitten ystäväni oli saanut soiton 

tuntemattomalta toimittajalta.  Tämä oli kertonut, kuinka hän oli joutunut laatimaan panettelutekstin 
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painostuksesta. Myöhemmin ystäväni kuuli, että toimittaja oli kuollut muutamia kuukausia soiton 

jälkeen.  Kun ystäväni oli tullut arabikevään jälkeen nimitetyksi Tunisian ulkoministeriksi, oli eräs 

ministeriön virkamies tunnustanut uutta päällikköään tervehtiessään, että hän oli joutunut aikanaan 

kokoamaan tietoja tämän urasta silloista ulkoministeriä varten, joka oli panettelukirjoittelun takana. 

Matkallani sain iloita tunisialaisten ystävieni kanssa Nobelin rauhanpalkinnosta, joka on tänä vuonna 

myönnetty historiallisen vallanvaihdoksen aikaansaaneelle kvartetille: työantajien ja ammattijärjestöjen 

keskusjärjestöille, asianajajille ja ihmisoikeuspuolustajille. Neuvottelemalla kvartetti sai silloisen 

maltilliseksi kutsutun islamilaispuolueen luopumaan vallasta kesken vaalikauden vuonna 2013. Ansaitun 

ilon ja kansallisen ylpeyden rinnalle nousi valitettavasti surun tunteita. Kaikki ei ole niin hyvin kuin 

toivoisi, terroristi-iskut tuntuvat maan taloudessa, kun turistit jäivät tänä vuonna tulematta. Ennen 

arabikevättä matkailutulojen osuus BKT:stä oli Tunisiassa 6 -7%.  

Mitkä signaalit pistivät silmääni nyt lomamatkallani? Kasvava roskiintuminen – se kielii kansalaisten 

välinpitämättömyydestä – ja arabiperinteestä: pihamuurini ulkopuolella oleva ympäristö ei kuulu 

minulle. Liikennekurin höltyminen:  punaisia valoja vasten ajamisesta näytti tulleen tavallinen ilmiö. 

Vaikka poliiseja oli monessa paikassa jälleen enemmän, eivät he näyttäneet saavan järjestystä aikaan. 

Kasvava anarkia kielii viranomaisten kunnioituksen puutteesta ja yleisestä tyytymättömyydestä, josta 

voidaan nostattaa myös vihaa parempiosaisia kohtaan. Uudet rakennukset nousevat Tunisin lähiöihin 

kuin sienet sateella ja ilmeisesti  ilman rakennuslupia, mikä on omiaan vahvistamaan korruptiota.  

Mutta mitä muuta voi odottaa tulokseksi, kun islamistipuolue oli lyhyellä hallituskaudellaan nimittänyt 

7300 virkamiestä keskeisiin tehtäviin: ammattitaidon ja pätevyyden sijasta oikea ideologia oli noussut 

keskeiseksi rekrytointikriteeriksi. Mitä muuta voi odottaa, kun Tunisian 750 imaamista vain noin 200 

hyväksyy viime vuonna vaivalla laaditun uuden perustuslain. Huonosta hallinnosta voidaan helposti 

syyttää ensi vuoden paikallisvaaleissa nykyistä hallitusta, missä islamistipuoluetta edustaa vain yksi 

ministeri.  Odotan pelon sekaisin tuntein tulevia vaaleja, sillä edellisellä kerralla islamistipuolueen 

vallassa ollessa tehtiin useita poliittisia murhia. Väkivalta kasvoi rauhallisessa maassa siitä huolimatta, 

että länsilehdistössä valtapuoluetta luonnehdittiin jatkuvasti maltilliseksi.  

Väkivallan uhkaa voidaan kokea sisäisesti ja ulkoisesti.  Väestönosien väliset jännitteet voivat olla 

historiallisia – etnisiä ja uskonnollisia vainoja – ne voivat perustua tuloeroihin – jotkut onnistuvat 

varastamaan valtiolta yli oman tarpeen, kun taasen toisilla ei ole näköaloja, vaan vain huoli huomisesta. .  

Vähemmistöjen tuella voi taitavasti hallita heimokulttuureissa, mikäli omaa öljyrahaa.  Tämä onnistui 

Irakin Saddamilta ja Libyan Gaddafilta. Edellinen piti sunnit vallassa, vaikka nämä olivat vähemmistönä, 

jälkimmäinen manipuloi onnistuneesti yli 40 vuotta heimojen välisiä ristiriitoja.  

Libyan viime vuosien kehityksestä olen ottanut tavaksi todeta: ei ihmetytä lainkaan. Käydessäni  vuosina 

2008-2010 Libyassa sain ihmetellä maan merkillistä menoa. Maasta vallitsi tuolloin kuitenkin Suomessa 

hyvin myönteinen kuva. Suomalaiset rakennushankkeet 1980-luvulla olivat työllistäneet satoja 

henkilöitä ja libyalaiset maksoivat hyvän hinnan ajallaan ja kiittivät vielä jälkeenpäin tulosta.  
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Käytännössä rakennushankkeista vastasivat pakistanilaiset ja muut vierastyöläiset eikä suomalaisten 

tarvinnut tutustua mielivaltaisesti johdetun maan erikoisuuksiin.  

Johtajaksi itseään kutsunut Gaddafi vastasi neljän perustarpeen tyydyttämisestä, jotka olivat hänen 

kirjoittamansa Vihreän kirjan mukaan: ruoka, vaatteet, asuminen ja kulkuneuvo. Öljyntuottajamaassa oli 

toki varaa autoiluun, mutta yhteistä rahaa ei pistetty koulutukseen tai terveydenhoitoon. Jossain 

vaiheessa edellytettiin, että korttelit järjestävät koulut ja terveyspalvelut asukkailleen. Toisessa 

vaiheessa taasen maa vapautettiin latinalaisista aakkosista. Hallinnon ja instituutioiden puute näkyi 

esim. Tripolin perunapeltoja muistuttavilla sivukaduilla tai raamatullisessa työnvälityksessä: laittomasti 

maassa olleet mustan Afrikan edustajat odottivat katujen kulmissa pestiä päiväpalkolliseksi. Koulutuksen 

tasosta kertoo jotain se, että libyalaisen ylioppilastutkinnon suorittanut ystäväni poika päätti 

ensimmäisen korkeakouluvuotensa jälkeen palata kreikkalaisen lukion ensimmäiselle luokalle ja oli 

tyytyväinen valintaansa. Ilkeästi voidaan sanoa, että toimettomiksi tolloiksi kasvatetut libyalaiset 

tarttuivat toimeen arabikevään aikana eivätkä ole vieläkään väsyneet voiman näyttöön ja väkivallan 

käyttöön. Heimoyhteiskunnassa on helppo ylläpitää keskinäisiä kaunoja pitkäänkin, kun mitkään valtion 

toimivat instituutiot eivät niitä säätele tai rajoita.  

Hyvät kuulijat, 

Huomaan, että olen keskittynyt saamani kysymyksen alkuosaan – signaaleihin – enkä ole kiinnittänyt 

huomiota väkivallan uhan kasvuun kuin epäsuorasti.  Mitkään läheltä kokemani dramaattisetkaan 

muutokset – Neuvostoliiton hajoaminen, oranssivallankumous Ukrainassa, arabikevät Tunisiassa – eivät 

ole johtaneet väkivallan kasvuun.  Sekä ukrainalaiset että tunisialaiset olen kokenut rauhaarakastavina 

ihmisinä. Miten siis selittää nykyiset Itä-Ukrainan tapahtumat tai Libyan tilanne?  

Edellistä selittää riidan kylväminen: kun Venäjä on propagandassaan vuosikausia syyttänyt ukrainalaisia 

siitä, että nämä ovat alistuneet länsimaiselle propagandalle, on siitä saatu pohja poliittiselle tuelle, mitä 

Putin tarvitsi Krimin valtaukselleen ja Itä-Ukrainan separatistihallintojen luomiselle. Vallananastus on 

johtanut väkivaltaan. Libyassa taasen voidaan puhua hallinnon ja hallitsemisen puutteesta, mihin 

joudutaan, kun itsevaltainen diktaattori joutuu väistymään: tilalle ei tule uutta järjestystä, koska 

sellaisen kehittymiselle ei ole annettu tilaa, eikä ole ihmisiä, jotka pystyisivät täyttämään valtatyhjiön. 

Sisäisten pelisääntöjen puute on johtanut väkivallan jatkuvaan käyttöön, kun valtataistelua ei voida 

muuten käydä. 

 

 


