
Ylen ahkera kirjoittaja, emeri-
tusprofessori Pertti Hemánus,
kaikkien tiedotusoppia opiskel-
leiden tuntema Eno, on julkais-
sut muistelmiaan. Kirjan esipu-
heessa hän kertoo luopuneensa
vuosikymmeniä kestäneestä itse-
sensuurista. Lukija voi havaita
hänen toisinaan harrastavan
myös itseironiaa. Lukijan ei ole
tosin aina helppoa tietää, mil-
loin se on tahallista ja milloin ta-
hatonta.

Kirjan ensimmäinen kolman-
nes käsittelee kirjoittajan elä-
mänhistoriaa. Loput on omis-
tettu tekijän mietteille tästä
maailmasta, tästä maasta ja pe-
rimmäisistä kysymyksistä.

Olen itse lähtöisin monissa
suhteissa samanlaisista olosuh-
teista kuin Hemánus ja samoin
kuin hän asunut kouluaikani
kortteerissa vieraalla paikkakun-
nalla. Siksi en osaa olla sympati-
seeraamatta Hemánuksen ku-
vausta omasta elämänhistorias-
taan. Yleisesti lienee totta se, mi-
tä Dan Simmons sanoo, että ”si-
säpuolelta tarkasteltuna historia
on aina pimeässä ruuansulatus-
järjestelmässä tapahtuva sekasot-
ku, hyvin erilainen kuin se hel-
posti tunnistettava lehmä, jota
historioitsijat tarkastelevat kau-
kaa”. Tässä tapauksessa se ei kui-
tenkaan ihan pidä paikkaansa.
Meidän elämämme on ratkaise-
vilta osiltaan osunut onnekkaas-
ti aikakauteen, jota englantilai-
nen historioitsija Eric Hobs-
bawm on kutsunut ihmiskunnan
kultaisiksi vuosiksi, ja se on

muovannut elämämme yleiset
piirteet. Nelikymmenluvun lo-
pulta seitsenkymmenluvun al-
kuun maailma ja tämä maa vau-
rastuivat ennennäkemätöntä
vauhtia, koulutustaso kohosi,
korkeakoulut ja kulttuurilaitok-
set laajenivat. Toki elinkeino-
rakenteen murros ja raju kau-
pungistuminen toivat osalle vä-
estöä vaikeita sopeutumisongel-
mia, mutta monille meistä tämä
aikakausi tarjosi historiallisesti ai-
nutlaatuisen mahdollisuuden so-
siaaliseen nousuun. Hemánuk-
selle ja minulle Suomi on näyt-
tänyt ystävälliset äidinkasvonsa.

Eikä Hemánus peittelekään
tyytyväisyyttään. Elämään on si-
sältynyt kiinnostavia ja haasteel-
lisia työtehtäviä, turvallista oloa,
kirjoittamisen iloa ja jatkuvaa
pientä vaurastumista. Ahkeruus,
kunnollisuus ja saituutta hipova
säästäväisyys (mutta tietenkin
myös takavuosien inflaatio ja
asuntolainakorkojen verovähen-
nykset) ovat antaneet Hemá-
nukselle osallistumisoikeuden
viiden asunto-osakeyhtiön yh-
tiökokouksiin. Kipeämpiä tun-
toja tähän elämänkulkuun ovat
tuoneet koulu- ja opiskeluajan
kirvelevä köyhyys ja estoinen
seksuaalisuus, joka on johtanut
epäonnistuneisiin naissuhteisiin,
ja jossakin vaiheessa suhde alko-
holiin näyttää antaneen mietti-
misen aihetta kirjoittajalle. Mut-
ta nämä ovat ohitettuja asioita.
Nykyisen elämänsä läheisistä ih-
misistä Hemánus kirjoittaa kau-
niisti.

Isompi osa kirjaa sisältää kui-
tenkin Hemánuksen kannanot-
toja ja mielipiteitä politiikasta ja
taloudesta, hieman akateemisel-
la varovaisuudella höystettynä.
Niihin ovat lyöneet leimansa it-
se koetut tuiverrukset Tampe-
reen yliopiston ja Yleisradion
ympärillä. Hemánuksen tavasta
käsitellä näitä asioita en osaa in-
nostua. Uusliberalismin, kapita-
listien ahneuden, Yhdysvaltain
poliittisen järjestelmän ja valta-
median kritiikki on tuttua tava-
raa suomalaisessakin julkisuu-
dessa, joskus jopa valtamediassa
itsessään, eikä Hemánus tuo sii-
hen mitään uutta. Pahimmillaan
teksti on tahmeaa jaarittelua ja
inttämistä, mikä saa lukijan kai-
paamaan nuoremman kirjoitta-
japolven tykitystä. Minua tosi-
aan häiritsee Hemánuksen into
puhua ”demokratiasta” ja ”kapi-
talismista” lainausmerkkeihin si-
joitettuna. Se on  hänen mieles-
tään paras tapa kuvata ilmiöiden
vääristymistä ihanteistaan eli
”harjoittaa immanenttia kritiik-
kiä”. Minusta tämä on pikem-
min laiskaa journalismia. Asioi-
ta ei tarvitse täsmentää, lukija
voi sijoittaa lainausmerkkeihin
omat mielikuvansa. Ei ole tar-
vinnut ruveta ajattelemaan.
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Jugoslavian liittovaltion hajoa-
misella on hänen mukaansa suo-
ra yhteys makrotaloudelliseen
jälleenrakennusohjelmaan, jon-
ka Belgradin hallitukselle määrä-
sivät sen ulkomaiset velkojat. Si-
sällissodan taloudelliset ja so-
siaaliset syyt on tarkoin kätketty.
Saksan ja Yhdysvaltojen strategi-
sia etuja ei mainita maailmanlaa-
juisessa tiedonvälityksessä. ”Ta-
lousjärjestelmän tuho mukaan
lukien tuotantopääoman valtaus,
markkinoiden laajentaminen ja
’reviirikamppailu’ Balkanilla ovat
konfliktin todellinen syy”, Chos-
sudovsky kirjoittaa.

Mitä sitten pitää tehdä?
Chossudovskyn mukaan polii-
tikkojen ja kansainvälisten vir-
kailijoiden yhteydet vahvoihin
rahaintresseihin täytyy paljastaa.
Talousjärjestelmä ja sen johto- ja
omistusrakenteet täytyy demok-
ratisoida. Omistamisen ja yksi-
tyisen vaurauden räikeä keskit-
tyminen täytyy kyseenalaistaa.
Rahoitusmarkkinat on tehtävä
vaarattomiksi, keinottelu on jää-
dytettävä ja rahanpesu pysäytet-
tävä. Veroparatiiseihin ja ulko-
maisiin pankkeihin perustuva
järjestelmä on purettava. On ja-
ettava uudelleen tuloja ja vau-
rautta, palautettava perustuotta-
jien oikeudet ja rakennettava hy-

vinvointivaltio uudelleen.
”Meidän tulee kuitenkin ym-

märtää, että länsimainen sotilas-
ja turvallisuuskoneisto hyväksyy
ja kannattaa valtaapitäviä talous-
ja rahoituspiirejä – eli sotilasvoi-
man kasaaminen ja käyttö saat-
taa ’vapaakaupan’ voimaan. Pen-
tagon on Wall Streetin ’lain kou-
ra’; Nato sovittaa sotilasoperaa-
tionsa yhteen Maailmanpankin
ja IMF:n toiminnan kanssa,
jonka avulla sekaannutaan jon-
kin maan politiikkaan ja päin-
vastoin”, Chossudovsky kirjoit-
taa. Hänen mielestään ihmisten
on yhdistyttävä maailmanlaajui-
sesti kamppailemaan köyhyyden
poistamisen ja kestävän maail-
manrauhan puolesta uutta glo-
baalia talousjärjestelmää vastaan.

Julkinen valta pelastaa 
barbarialta?
Chossudovskyn kirja on rankkaa
luettavaa, tiiviydessään rankem-
paa kuin esimerkiksi Eric Hobs-
bawmin ”Äärimmäisyyksien ai-
ka”(1914–1991), joka pitää
1900-lukua verenhimoisimpana
vuosisatana, mistä meillä on tie-
toa. Hobsbawm näkee sotien
suuntautuneen entistä enem-
män valtioiden taloutta ja inf-
rastruktuuria sekä siviiliväestöä
vastaan. Hän pohtiikin, olem-
meko palaamassa tasolle, jota

1800-luvulla eläneet esi-isämme
olisivat kutsuneet barbaariseksi.

Myös Hobsbawn käsittelee
rikkaiden ja köyhien välisen kui-
lun kasvamista ja mainitsee
Maailmanpankin sekä Kansain-
välisen valuuttarahaston Yhdys-
valtain tuella ajaman vapaan
markkinatalouden roolin tässä
kehityskulussa. Hän katsoo, että
maailmantalous on nyt entistä
voimakkaampi ja kontrolloimat-
tomampi kone. Vuosisadan
päättyessä kansallisvaltio on jou-
tunut puolustuskannalle maail-
mantaloutta vastaan. Kansanta-
loudet ovat hänen mukaansa lä-
hinnä ylikansallisen toiminnan
esteitä. Koska rajoittamaton ja
valvomaton globaalinen markki-
natalous ei hänen mielestään
pysty ratkaisemaan maapallon
ongelmia, tarvitaan valtio tai jo-
kin yleistä etua edustava julki-
sen auktoriteetin muoto vastus-
tamaan markkinatalouden yh-
teiskunnallisia ja ympäristöllisiä
haittavaikutuksia. 

”Uuden vuosituhannen poli-
tiikkaa tulee kasvun sijasta hal-
litsemaan sosiaalinen tulojen ja
varallisuuden jako”, Hobsbawm
kirjoittaa ja jatkaa, että tavalla
tai toisella ihmiskunnan kohtalo
on sidoksissa siihen, että julki-
nen valta ottaa taas paikkansa.

Oikaisu

Tarja Tolonen arvioi YP:n numerossa
6/2002 Markku Vanttajan väitöskirjaa. Va-
hingossa julkaisimme arviosta väärän ver-
sion. Väärän version otsikossa ja myös itse
tekstissä puhuttiin kuuden ällän ylioppilais-
ta, vaikka Vanttajan väitöskirja käsittelee
kaikkia laudaturylioppilaita. Pahoittelemme
tapahtunutta.
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