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Valesuvaitsevaisto

Miehiä tapetaan ja syötetään sioille. Yhdyskun-
nassa vallitsevat vahvemman lait. Oikeutta saavat 
vain ne, jotka jaksavat sitä ottaa. Kyseessä on TV-
sarja Deadwood, mutta ohjelma generoi mielen-
kiintoisella tavalla dystopiaa, jossa eletään valtiot-
tomassa tilassa. Sivistyksen pintasila on kaapiu-
tunut.

Vanhasta anarkistista tuntuu lohduttomalta 
ajatus, etteivät ihmiset osaa elää ihmisiksi ilman, 
että järjestysvalta paimentaa. Mutta uskon sen, 
kun luen nykyisiä artikkeleita äärioikeiston toi-
lailusta. Oulussa tapahtui heinäkuussa hyökkäys 
Pride-tapahtuman yhteydessä pidettyyn keskus-
telutilaisuuteen. Kaasusumutteen uhriksi joutui 
vasemmistoehdokas Dan Koivulaakso. Helsin-
gissä tapahtui hyökkäys Pride-kulkueeseen 2010.

Tapahtumissa kiinnostaa se, miten kahtalaises-
ti useat suhtautuvat asiaan. Hyökkäykset tuomi-
taan, mutta itse tapahtumien painoarvoa vähätel-
lään. Itsenikin tekisi mieli tehdä niin. Miksikö? 
Siksi, että väkivalta ja muukalaisviha ovat ahdis-
tavia ilmiöitä. Niitä ei mielellään päästäisi hallit-
semaan elonkuvaa. Siksi pyörittelee mielessään 
lieventäviä lausekkeita. Kyse on ääri-ilmiöstä, ei 
mistään vakavastiotettavasta kansanliikkeestä. Ei-
kö olisi syytä painaa asia villasella? Sopia, että po-
janklopeilla lähti mopo käsistä. Piiskaa persiille, 
niin siitä tokeentuvat.

Mutta ei, ei auta humaanin pään pensaaseen 
työntäminen. Siinä jättää takalistonsa alttiiksi ja 
tulee vielä tuupatuksi. Sivistyneistön vika on yli-
mielisyydessä. Pitäisi ottaa vakavasti nämä ihmi-
set. Porvaristo ei vuonna 1918 ottanut. Kovas-
ti hekoteltiin työläisen kytevälle vihalle. Enää ei 
naurattanut, kun työväeltä loppui kärsivällisyys 
ja tilanomistajien päät alkoivat putoilla. Tosin 
tämänkaltaisten uhkakuvien lietsominen lienee 
turhaa. Suomen sosioekonominen tilanne on tä-
nä päivänä niin erilainen, etten näe vallankumo-
uksen liekin ihan helposti leimahtavan. Tarvittai-
siin taloudellinen mullistus, kuten vaikkapa Eu-
roopan unionin maiden joukkokonkurssi.

Oma lukunsa on joukko, joka väittää, ettei 
Suomessa ole maahanmuuttoon liittyviä ongel-
mia. Ajatusvirhe. Hommafoormulaiset ja perus-
suomalaisten rasistisiipi ovat saaneet vettä myl-
lyynsä siitä, ettei maahanmuutajiin liittyvistä on-
gelmista ole puhuttu suoraan. Yhteiskuntarauhaa 
on ostettu lakaisemalla hiertävät asiat maton alle.

Toinen asia on sitten se, miten muutostarpeis-
ta on mahdollista keskustella rakentavasti, kun 
esiin pompsahtavat primitiivivinoumat. Keskus-
telu blokkiutuu helposti yleiseksi loanheitoksi ja 
herjailuksi. Olen joskus kieltäytynyt keskuste-
lutilaisuuksista, joiden tiedän menevän ainakin 
verbaaliseksi käsirysyksi. En siksi, etteikö sanot-
tavaa olisi. Järkevä argumentointi tuntuu turhal-
ta, jos vastaukseksi saa vain älämölöä.  
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