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Miten pyyteetön hyvän tekemi-
nen ja ahne valta liittyvät toi-
siinsa? Ja mitä kritisoitavaa on 
ihmisarvon ja ihmisoikeuksien 
nimiin vannovassa humanita-
rismissa? 

Hyvän tekeminen ja valta 
löytää humanitarismista pal-
jonkin arvosteltavaa, vaikka kir-
ja keskittyy hyvän tekemisen ja 
humanitarismin yhteen jaloim-
paan ilmenemismuotoon, ke-
hitysmaiden ja muiden kauka-
na sijaitsevien maiden kurjissa 
oloissa elävien ihmisten autta-
miseen. Arvostelua saavat osak-
seen sekä YK, Lääkärit ilman ra-
joja -järjestö ja Amnesty Inter-
national että yksityiset hyvän 
tahdon lähettiläät ja symbolit, 
kuten näyttelijät Audrey Hep-
burn ja Angelina Jolie. Lisäksi 
kirjassa pureudutaan puolueet-
tomana pidetyn humanitaris-
min ja ihmisyyden filosofiseen 
historiaan ja arvostellaan sen 
länsimaista luonnetta.

Lääkärit ilman rajoja -järjes-
tön historia ilmentää perustavia 
ristiriitoja auttamistyössä. Aluk-
si 1970- ja 1980-luvuilla lääkä-
rit omaksuivat puolueettoman 
kannan ja keskittyivät kärsivi-
en ja vahingoittuneiden paran-
tamiseen. Mutta he eivät halun-
neet kauan katsoa sivusta verisiä 
ja väkivaltaisia ihmisoikeuksien 
rikkomisia, joiden tekijöinä toi-
mivat sekä länsimaiset että koh-
demaan vallanpitäjät. He kytki-
vät avustustyöhön myös poliit-
tisen kannanottamisen ja vetoo-
musten esittämisen. Myöhem-
min lääkärit kuitenkin palasi-
vat takaisin pelkiksi parantajik-
si. Tärkeä syy oli se, että lääkä-
rit joutuvat vedetyksi mukaan 

likaiseen poliittiseen peliin, mi-
kä vaarantaa varsinaisen tehtä-
vän suorittamisen. 

Aihetta käsittelevässä kirjoi-
tuksessa kuitenkin todetaan, 
että lääkärit ovat länsimaisia ja 
länsimaisen kasvatuksen ja kou-
lutuksen saaneita; pelkän neut-
raalin tiedemiehen roolin otta-
minen johtaa helposti siihen, 
että lääkäreistä tulee passiivisia 
teknokraatteja poliittisen vallan 
palveluksessa. 

Vuonna 1961 perustettu Am-
nesty International taas on mo-
nille ihmisoikeusjärjestön peri-
kuva. Aluksi järjestö keskittyi 
puolustamaan mielipidevanki-
en oikeuksia ja vastaavia vaka-
via ihmisoikeuksien loukkauk-
sia. Vuosien saatossa järjestö on 
menestyksensä myötä 1990-lu-
vulta lähtien nopeasti laajen-
tanut toimintaansa, mikä hui-
pentui siihen, että järjestö sitou-
tui edistämään kaikkia ihmisoi-
keuksia – taloudellisista ja sosi-
aalisista sivistyksellisiin oikeuk-
siin saakka. 

Mitä ongelmallista tässä sit-
ten on? Kirjan mukaan yksi pe-
rustava ongelma on siinä, että 
kun yrittää tehdä kaikkea, pu-
nainen lanka katoaa, eikä mi-
hinkään paneuduta syvällisesti 
– määrä menee laadun ohi. Sy-
vällisyyden tilalle on tullut hi-
mo saada enemmän jäseniä, ra-
haa ja näkyvyyttä. 

Samalla ainutkertainen ja 
muista poikkeava järjestö huk-
kuu järjestöjen suureen mas-
saan. Kirjoittaja tiivistää ongel-
man kysymykseen: jos Amnesty 
Internationalia ei olisi olemas-
sa, viitsisikö kukaan keksiä sitä 
2010-luvulla? 

Kaikki järjestöt ja muut länsi-
maiset hyväntekijät rummutta-
vat ajavansa puhtaan ja puolu-
eettoman ihmisyyden ja ihmis-
oikeuksien asiaa. Kirjan kärke-
vin ja filosofisin kritiikki koh-
distuu itse humanitarismin ja 
ihmisoikeuksien näennäisen 
universaaliin luonteeseen. 

Vaikka nykyään ihmisyyttä ja 
ihmisoikeuksia pidetään ajan ja 
paikan yläpuolella leijuvina yle-
vinä ja universaaleina aatteina, 
ne kuitenkin paljastuvat puolu-
eellisiksi, tietynlaista ihmisyyt-
tä ja siihen kytkeytyvää elämän-
tapaa ilmentäviksi historiallisik-
si luomuksiksi. Tässä valta tu-
lee vahvasti mukaan, koska län-
simaiset ihmiset vievät humani-
tarismin ja ihmisoikeuksien var-
jolla omaa identiteettiään ja elä-
mäntapaansa vieraisiin kulttuu-
reihin. Nämä vieraiden kulttuu-
rien ihmiset mielletään mykik-
si ja takapajuisiksi, joiden tulee 
vain ottaa vastaan ja kuunnel-
la, oppia ja omaksua mitä vii-
saammilla ja kehittyneimmillä 
on heille tarjottavanaan. 

Myös hyväntekeväisyydel-
le omistautuneet tähdet, ku-
ten Hepburn ja Jolie, autta-
vat piilottamaan tämän eriar-
voisuuden, koska he kiinnittä-
vät ihmisten huomion itseen-
sä. Näin heidän kuuluisuutensa 
sädekehä kätkee kaukana 
asuvien ja kasvottomiksi jäävien 
ihmisten kärsimyksen arjen ja 
ne rakenteet, jotka kärsimystä 
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pitävät yllä – itse asiassa länsi-
maiset hyötyvät kärsivistä kehi-
tysmaalaisista, koska se saa hy-
väntekeväisyyttä harjoittavan 
tuntemaan itsensä sankariksi 
tai pyhimykseksi. 

Kirjassa luodataan humanita-
rismin ja ihmisoikeuksien histo-
riaa. Aiemmin ihmisyys ei pii-
loutunut universaalin ja kas-
vottoman humanitarismin kaa-
puun. Humanitarismi tulee an-
tiikin Rooman sanasta humani-
tas. Roomassa homo humanus 
erotettiin homo barbaruksesta. 
Maailmaa valloittavat rooma-
laiset olivat ihmisiä ja heidän 

kohtaamiensa ja valloittamien-
sa kulttuureiden asukkaat bar-
baareja. Koko historia on mei-
dän päiviimme asti erilaisten ih-
misyyksien kamppailua – jokai-
nen haluaa esittää edustavansa 
aitoa ja alkuperäistä ihmisyyttä, 
koska ihmisyys tulee arvohierar-
kiassa heti jumalan jälkeen. 

Kirjassa viitataankin tähän 
historialliseen kamppailuun ja 
kysytään, että jos ihmisyys on 
valmis, luonnon tai jumalan an-
tama, miksi sen puolesta pitää 
taistella kynin ja miekoin. 

Hyvän tekeminen ja valta 
-kirjan ansio ja eroavuus muis-

ta alan kirjoista on siinä, että se 
paljastaa tämän puolueellisuu-
den ja vallankäytön liikuttavan 
ja sääliin vetoavan retoriikan al-
ta, jossa vallankäyttö esiintyy 
humanitarismina ja hyvänteke-
misenä. Kirjoittajien ansio on 
myös se, että monet heistä työs-
kentelevät tai ovat työskennel-
leet kirjassa käsitellyissä järjes-
töissä. Toivottavasti itsekriitti-
nen henki leviää kirjan välityk-
sellä myös laajemmin hyvän te-
kemiseen keskittyviin järjestöi-
hin.

Voittamisen pakko ja kirous

JARKKO ESKOLA

Ranskan ympäriajon, Tour de 
Francen, pyöräilyn ehdotto-
masti arvostetuimman kansain-
välisen kilpailun seitsemänker-
taisen voittajan, jo legendak-
si nousseen Lance Armstrong-
in ura päättyi lopullisesti tämän 
kirjan julkituloon. USA:n an-
tidopinglautakunta (USADA) 
riisti häneltä kertyneen todis-
tusaineiston perusteella kaikki 
Tour de France -voitot, ja hä-
net julistettiin elinikäiseen kil-
pailukieltoon. Kirja meni pai-
noon 15. elokuuta 2012, sen 
kirjoittamisen ja tietojen tarkis-
tamisen kestettyä kaksi vuotta.  
Kirjan jälkisanat on kirjoitettu 
helmikuussa 2013, jolloin Arm-
strong oli jo nöyrtynyt tunnus-

tamaan julkisesti Oprah Win-
freyn suorassa TV-haastattelus-
sa syyllistyneensä EPOn, tes-
tosteronin, kortisonin, kasvu-
hormonin ja toistuvien veren-
vaihtojen käyttöön saavuttaak-
seen voitot tuossa kolmiviikkoi-
sessa, rankassa ja raskaassa kil-
pailussa. Kirja paljastaa yli kym-
menen vuotta jatkuneen laaja-
alaisen, systemaattisen doping-
käytön ja siihen liittyneen jouk-
kueita ja niiden jäseniä sitoneen 
”omertan”, vaikenemisen ja kai-
ken kieltämisen kulttuurin. Kir-
ja on jo saanut Englannin vuo-
den 2013 Urheilukirja-palkin-
non. 

Kirja on samalla Tyler Hamil-
tonin, Ateenan olympialaisissa 

pyöräilyn kultamitalin voitta-
neen ja Lance Armstongin lä-
himmän joukkuekumppanin, 
omakohtainen elämäkerta. Sii-
nä tämä kerran Armstrongin lä-
hiystävä ja joukkuetoveri vuo-
dattaa julkisuuteen kilpapyö-
räilyn vaietut salaisuudet, sen 
dopingmaailman salat, teknii-
kat, lääkärit, metodit ja nii-
hin liittyvän vaikenemisen, sa-
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