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Sanotaan se suoraan: kovin suuria
uusia avauksia Noam Chomskyn
uusin esseekokoelma ei tarjoa. Tee-
ma on tuttu: USA:n poliittis-talou-
dellisen imperialismin kritiikki. Jut-
tujen juonikin etenee tuttua rataa.
Ensin otetaan esille jokin USA:n ul-
kopolitiikan kolttonen. Tämän jäl-
keen ruoditaan sitä, mitä USA:n po-
liittinen johto sanoi/sanoo tekevän-
sä. Lopuksi lukijan päälle kaadetaan
argumentit, joilla Chomsky paljas-
taa maan ja kartan väliset erot, to-
delliset motiivit paljastuvat toisiksi
kuin ne, joita suureen ääneen koko
maailman medioissa pidetään esillä.

Chomskyn voi toki kuitata jan-
kuttavaksi äijäksi, joka pakkomiel-
teen ajamana kuvittaa manikealais-
ta maailmankuvaansa USA:n ulko-
politiikan kritiikillä. Vaikka Choms-
kyllä on yksivakaisuutensa, ihan
näin vähällä Bostonin Saharovin
kritiikistä tuskin pääsee. 

***

Uusimman kirjan otsikko on TV:stä
tuttu rosvovaltiot. Mehän tiedäm-
me asian, ne ovat niitä valtioita, jot-
ka tukevat terrorismia ja asettuvat
kaikin tavoin demokraattisen maail-
man arvoja vastaan. Tämän pitäisi
olla selvää ja yksinkertaista. Kuka
haluaisi tukea terrorismia tai vastus-
taa demokraattista kehitystä? 

Chomskylla on asiasta muutama
omituisen yksinkertainen kysymys.
Mikä on se logiikka, jolla Saddam
Hussein muutamassa kuukaudessa
muuttuu liittolaisesta arkkiviholli-
seksi? Miksei jokainen kansalais-
vapauksia innokkaasti polkeva hal-
litsija ole USA:n silmissä rikollinen?
Miksi Slobodan Milosevic on, mut-

ta Suharto ei? Vastaushan on tuttu:
Puheessa rosvovaltioista ei ole kysy-
mys jostakin absoluuttisesta suu-
reesta, vaan määritelmää käytetään,
jos siltä näyttää – Yhdysvaltojen
edun näkökulmasta.

Missään kohdassa Chomsky ei
erehdy väittämään, että husseinit ja
milosevicit olisivat mitä rakastetta-
vimpia ja oikeamielisimpiä herroja.
Sen sijaan hän vakavasti kysyy, mik-
si USA ei politiikallaan hakeudu tu-
kemaan näiden maiden demokraat-
tisia (oppositio)voimia, jos kerran
huoli kansanvallasta on niin kova?

***

Samanlaisia yksinkertaisia kysymyk-
siä kirja esittää myös Kolumbian ja
sen huumesodan suuntaan. Millä
oikeudella USA kylvää myrkkyjä
Kolumbian kokaiinipelloille?
Chomsky muuten epäilee, että näis-
sä myrkynkylvöissä kuolee enem-
män köyhiä talonpoikia Kolum-
biassa kuin kokainisteja USA:ssa.
Jos kerran huoli huumeista on niin
kova, miksi samaa ei sitten tehdä
Thaimaassa, Kiinassa ja Afganista-
nissa? Entä miksi samaa logiikkaa ei
sovelleta muihin tappaviin nautin-
toaineisiin, miksi USA:n armeija ei
kylvä myrkkyä Syvän Etelän tupak-
kapelloille?

Taaskaan Chomsky ei väitä, että
kokaiinin viljely ja muu nautiskelu
se vasta mukavaa puuhaa on. Sen si-
jaan hän etsii huumekysymyksen
laajempia kehyksiä. Hänen mu-
kaansa juuri USA:n asein tukeman
kansainvälisen agribusineksen pai-
neet ajavat köyhää Kolumbiaa huu-
meviljelyyn. Ja koska me kaikki tie-
dämme, ettei mikään hinta huu-

meiden vastaisessa taistelussa ole lii-
an kova, tämän jalon päämäärän
avulla voi tunnetusti perustella mi-
tä tahansa. Chomsky voisi vaivatta
päättää Kolumbia-analyysinsä Kettil
Bruunin klassiseen lausahdukseen
siitä, miten huumeiden kaikkinai-
nen, myös poliittinen käyttö on hir-
vittävän vaarallista.

***

Mikä sitten Chomskyn jankutuk-
sessa tuntuu arvokkaalta? Ensinnä-
kin, vaikka Chomsky säännöllisesti
asettaa pelit niin, että hän voittaa ja
Musta Pekka jää USA:lle, peli kui-
tenkin on viritetty niin, että argu-
mentit voidaan periaatteessa osoit-
taa oikeiksi tai vääriksi. Joskus kai
tätä on pidetty järjellisen tieteellisen
keskustelun lähtökohtana. Toiseksi
Chomsky pyrkii rakenteellisiin seli-
tyksiin. Ei siis tuijoteta pelkästään
sitä prosessia, joka on juuri menos-
sa ja joka heitetään yleisölle pures-
keltavaksi, vaan yhteyksiä ja selityk-
siä yritetään hakea niin ajallisesti
kuin alueellisestikin laajemmista ra-
kenteista. Tällä menetelmällä
USA:n ulkopolitiikan historiasta
piirtyy melko johdonmukainen, jos-
kaan ei kovin mairitteleva kuva.
Kolmanneksi Chomskyn ideologia-
kritiikki on ehkä juuri nyt ajankoh-
taisempaa ja tärkeämpää kuin kos-
kaan. USA on maailman ainut su-
pervalta ja Chomsky tuntee vakavaa
huolta muutoksesta, joka kymme-
nen viime vuoden aikana on tapah-
tunut. Hänen mukaansa USA tun-
tuu välittävän aina vain vähemmän
kansainvälisestä oikeudesta ja kan-
sainvälisistä järjestöistä, jos sen omat
edut sattuvat olemaan uhattuina.
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Kielitieteilijä Noam Chomsky on
lopulta juuri ideologiakriitikko.
Hän ei hakkaa päätänsä johonkin
abstraktiin kielen ja maailman ra-
jaan. Hänelle riittää vähempi: TV-
ruudun kokoisten totuuksien ja
muun maailman välisen (epä)suh-
teen ruotiminen. 

Tarkemmin katsottuna Chomsky
ei ideologiakriitikkona yhtäkkiä ole-
kaan mikään marxilainen vallanku-
mouksen pasuuna vaan täysverinen
valistusporvari. Porvarillisessa kai-
homielisyydessään hän ei pidä edes
termistä uusliberalismi. Se kun vetää
lokaan koko sitä arvomaailmaa, jo-

hon todellinen liberalismi Adam
Smithin johdolla kurotti. Kun pu-
heena on USA ja sen politiikan kri-
tiikki, Chomsky paljastuu herkäksi
yhdysvaltalaiseksi patriootiksi. Ky-
symys on yhtäkkiä siitä, miksi Yh-
dysvallat, valistuksen ja liberalismin
oma lapsi, ei kykene eikä halua to-
teuttaa niitä vapauden aatteita, joi-
den varaan se aikanaan rakennettiin.
Painajainen, jonka James Madison –
yksi USA:n suurista perustajaisistä
– jo 1700-luvulla tunnisti, on to-
teutunut turhankin tarkkaan: rahan
intressit tuppaavat jatkuvasti läikky-
mään kansalaisten vapauksien ja tar-

peiden yli. Eli siis Chomsky olisi en-
sinnä agitoimassa kumousta, jossa
amerikkalaiset todelliset perusarvot
saatettaisiin kunniaan.
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Todettakoon aluksi, että Kai Murros
on oikea henkilö, joka on vuosi sit-
ten jättänyt Kiinan kansanarmeijaa
käsitelleen gradunsa historian lai-
tokselle. Murroksen nimi on alku-
peräinen, mies itse lihaa ja verta. Is-
tuin hänen kanssaan Kaken Pesulas-
sa, välissämme Kirsi Piha ja tee-
manamme oli vallankumous. Mur-
ros kuulosti vakavalta ja näytti nuo-
relta Seppo Toiviaiselta, joka oli juu-
ri menossa suurlähetystöön saamaan
Ohjeita. Murros ilmoitti päämää-
räkseen väkivaltaisen vallankumo-
uksen, uhreja laskematta ja keinoja
kaihtamatta. En ollut uskoa korvia-
ni, Piha ei edes silmiään. Ohjelma
ajettaisiin ulos aprillipäivänä, ja kan-
sanedustajan piti jälkikäteen tarkis-
taa 118:sta, ettei kyse ollut pilasta.

Murros on kirjoittanut oppaan
siitä, miten vallankumous tehdään.
Miten Puolue toimii, toteuttaa kan-
san etua, malttaa mielensä ja kärsi-

vällisesti odottaa oikeaa hetkeä. Re-
toriikka on aitoa Leniniä, ehtaa 
Maoa. Murroksen mieleen on jää-
nyt Kiinasta muutakin kuin ha-
panimelä porsas. Lenin puhui las-
tentaudeista kommunismissa, Mur-
ros muistuttaa äärivasemmistolai-
suuden vaaroista. Mao korosti kär-
sivällisyyden merkitystä, Murros ke-
hottaa puoluetta malttamaan mie-
lensä, kunnes aika olisi kypsä. Kaik-
ki klassinen on paikallaan. Vallan-
kumous tulisi, kun subjektiiviset ja
objektiiviset edellytykset kohtaavat.
Vallankumouksellisten itsekuri ja
rautainen tahto ohjaisivat kehitystä,
kun kansan mitta olisi täysi. Uusi
huomen koittaisi täsmälleen niin,
kuin leniniläinen puolueteoria opet-
taa. Puolueen ja kansan välillä olisi
dialektinen suhde, toinen oppisi toi-
selta, yhteinen kokemus kasvaisi,
puolue opastaisi, kansa astuisi his-
torian näyttämölle, sorretut murtai-

sivat kahleensa ja Nalle Wahlroos
pantaisiin pahatapaisten lasten kas-
vatusleirille oppimaan (tai muiste-
lemaan) uuden elämän alkeita.
Näinhän vallankumouksia tehtiin.
Resepti on toiminut, ainakin joskus.
Enää ei tosin ole Puoluetta, ei Kan-
saa eikä liioin Suurlähetystöä. On
vain opas.

Murroksen vallankumous on si-
teerattu vallankumous. Retoriikka
on täysin ortodoksista, vain todelli-
suus puuttuu. Juuri tästä johtuen
kirjaan on vaikea suhtautua. Sitä ei
voi ottaa tosissaan, vaikka kirja on
kirjoitettu vakavien marssien soides-
sa. Siihen ei voi suhtautua leikillises-
ti, sillä teos juhlii juuri pahinta, mis-
tä kommunismia on syytetty. Teos
on tahtomattaan postmodernin iro-
ninen, johtuen vallankumoukselli-
sen ortodoksian sen ympärille kasaa-
mista sitaateista, vaikka omassa mik-
roavaruudessaan se huokuu väkival-
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