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AJASSA LIIKKUU

Ajankohtainen teos vuosien takaa
JARKKO ESKOLA

Samuel P. Huntington 
Kulttuurien kamppailu ja uusi 
maailmanjärjestys  
Terra Cognita, 2003 
(The Class of Civilizations. 
Remaking of World Order, 
1996)

Kaksikymmentäviisi vuotta sit-
ten 1990-luku avautui suurten 
odotusten, toiveiden ja epäi-
lyjen varjossa. Globaalitasolla 
oli meneillään kahden suurval-
lan ja niiden välisen kylmän so-
dan lauhtuminen. Ydinaseuhka 
oli lievenemässä, näiden aseiden 
rajoittaminen ja vähentäminen 
oli todellisuutta. Neuvostoliiton 
kommunistisen puolueen pää-
sihteeri Mihail Gorbatšov oli ta-
voittelemassa kommunismin si-
säistä uudistumista glasnost- ja 
perestroika-politiikoillaan.

 Suljetun neuvostosysteemin 
avautuminen purkautui kui-
tenkin yllättäen, vaikkakin lä-
hes rauhanomaisesti, ensin puo-
lueen sisäiseen kaappausyrityk-
seen ja Gorbatšovin syrjäyttämi-
seen, sitten sitä seuranneeseen 
rauhanomaiseen Venäjän osa-
valtion eroamiseen ja Neuvosto-
liiton liittovaltion purkautumi-
seen. Sitä edelsivät jo aiemmin 
Baltian maiden ja sitten muiden 
Itä-Euroopan maiden irtoami-
nen kommunistisen hallinnon 
alaisuudesta. Näkyvin ja mer-
kityksellisin oli Berliinin muu-
rin murtuminen ja siitä alkanut 
Saksojen yhdistyminen. Jotkut 
Itä-Euroopan maiden kommu-
nististen hallitusten syrjäyttämi-
set aiheuttivat rajujakin sisäisiä 
levottomuuksia mutta eivät joh-
taneet, kuten aiemmin kylmän 

sodan vuosikymmeninä, muit-
ten valtioiden sekaantumiseen 
niihin.

Neljäkymmentäviisi vuotta 
kestänyt toisen maailmansodan 
loppumisen jälkeen alkanut vas-
takkainasettelu ja sen lukkoon-
naulitsema Itä–Länsi-tasapaino 
laukesi. Tämä tulkittiin lähin-
nä läntisen demokratian ja maa-
ilmantalouden liberalismin voi-
toksi. Usko rauhaan ja länsimaa-
ilman arvojen globaaliin omak-
sumiseen, YK-järjestelmän hen-
gessä, oli vahva. Elettiin hetken 
aikaa uskossa ja euforiassa: yksi 
maailma, pysyvä harmonia. 

Tätä henkeä kuvasi ehkä par-
haiten yhdysvaltalaisen profes-
sorin Francis Fukuyaman kir-
jassaan Historian loppu esittämä 
laajalle levinnyt ajatus: ”olemme 
kenties näkemässä (…) aikai-
semman historian lopun: siis ih-
miskunnan ideologisen evoluu-
tion päätepisteen ja länsimaisen 
liberaalin demokratian yleisty-
misen ihmisen hallinnon lopul-
lisena muotona.” Fukuyaman 
ajattelussa olivat toki edelleen 
esillä myös kulttuurien väliset 
yhteentörmäykset, mutta hänen 
näkemyksensä mukaan tulevai-
suudessa ei käytäisi enää suuria, 
yleviä taisteluita aatteita vastaan, 
vaan ratkotaan arkisia taloudelli-
sia ja teknisiä ongelmia. Näihin 
haasteisiin oli jo valmiina maail-

man parlamentti ja hallitus: YK 
ja sen laaja ja monipuolinen YK-
järjestöjen joukko. Eräällä taval-
la voitiin ajatella, että maailman 
hallitus saisi nyt täydet toimival-
tuudet.

Tartuin Samuel P. Huntingto-
nin kirjaan Kulttuurien kamppai-
lu ja uusi maailmanjärjestys ke-
sällä 2015 kiinnostuneena näke-
mään, miten hänen ajatuksen-
sa kulttuurien kohtaamisten ai-
heuttamista konflikteista on to-
teutunut. Huntington julkaisi 
ensimmäisen kirjoituksensa, ar-
tikkelinsa ”The Class of Civili-
zations” eräänlaisena vastaukse-
na Francis Fukuyamalle kesällä 
1993 arvostetussa Foreign Affairs  
-lehdessä. Hän toteaa kirjan esi-
sanoissa: ”Se, artikkelini, aiheut-
ti kolmen vuoden mittaisen laa-
jan keskustelun”. Sen seuraukse-
na hän laajensi artikkelinsa kir-
jaksi, joka julkaistiin vuonna 
1996. Siinä hän tarkastelee Itä–
Länsi-konfliktin purkautumi-
sen jälkeistä maailman kehitystä 
ja tulkitsee sitä kulttuurien kon-
fliktien näkökulmasta. 
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Minua kiinnostaa erityisesti 
se, miten Huntington silloises-
sa kylmän sodan päättymisen il-
mastossa kykeni arvioimaan tu-
levaa globaalia maailmaa ja en-
nakoimaan näkyvissä olevien 
vuosikymmenien kehitystä. Nyt 
vuonna 2015 alkanee olla jo riit-
tävää aikaperspektiiviä sanoa jo-
tain hänen analyysinsa ansioista 
ja mahdollisista virhearvioista.

Mistä Samuel P. Huntington 
siis kirjoittaa ja miten argumen-
toi näkemyksiään vuoden 1996 
kirjassaan?

Kulttuurien kamppailu ja uu-
si maailmanjärjestys jakautuu vii-
teen osaan ja niiden alalukuihin. 

Kirjan ensimmäisessä osassa 
Huntington tarkastelee histori-
allisesta perspektiivista menneit-
ten ja nykyisten kulttuurien ti-
laa, merkitystä ja niiden muutos-
ta 1900-luvulla. Siinä nousevat 
esiin nykyaikaistuminen ja sen 
mahdollistama huikea tekninen 
muutos, joka on ulottuvuudel-
taan jo lähes universaali. Se sisäl-
tää länsimaisen ajatuksen yhteis-
kuntien muutoksesta tämän tek-
nisen kehityksen myötä, mutta 
myös sen tärkeän huomautuk-
sen, ettei muutos todellisuudessa 
muuta paikallista kulttuuria län-
simaiseen suuntaan. Nykyaikais-
tuminen ja länsimaistuminen ei-
vät ole synonyymeja. 

Huntington katsoo, että ny-
kymaailma voidaan hahmottaa 
kahdeksan eri kulttuurin hallit-
semina alueina. Ne ovat hänen 
mukaansa läntinen kristinusko, 
latinalais-amerikkalainen kato-
lisuuden vyöhyke, afrikkalainen 
heimoperäisyys alue sekä islami-
lainen, hindulainen, ortodoksi-
nen, buddhalainen ja japanilai-
nen kulttuurialue. Kirjassa maa-
pallon valtiokartta on kuvattuna 
näiden kulttuurivyöhykkeiden 
hallitsemina alueina. Hunting-
ton korostaa kunkin kulttuu-

rin arvopohjaa, joka hänen mu-
kaansa on lujasti sidottuna kulla-
kin alueella harjoitettuun uskon-
toon ja sen vuosisataiseen, jopa 
vuosituhantiseen vaikutukseen. 

Kirjan toisessa osassa tarkas-
tellaan kulttuureja historialli-
sen muutoksen kohteina. Hun-
tington painottaa kulttuurien 
keskinäisen tasapainon histori-
allisia muutoksia. Kirjoittamis-
ajankohdan 1990-luvun alku-
puolen tulkinnallaan hän kyt-
keytyy niiden historian tutkijoi-
den joukkoon, jotka tulkitsevat 
lännen suhteellisen vaikutusval-
lan olevan vähenemässä. Oswald 
Spengleriä mukaillen länsi on 
menettämässä johtoasemaansa: 
”Der Untergang des Abenlan-
des”, länsimaiden perikato, on 
etenemässä. Huntington näyt-
tää vetoavan useasti myös näke-
myksiin, joita Fernand Braudel 
esitti teoksessaan A History of Ci-
vilizations. Hän tulkitsee Aasian 
kulttuurien olevan laajenemas-
sa ja vahvistuvan taloudellisesti, 
sotilaallisesti ja poliittisesti. Isla-
min hallitseman alueen hän kat-
soo räjähtävän väestöllisesti. Tä-
mä muutos on luomassa epäva-
kautta muslimimaihin, ja se her-
kistää islamistimaiden ja mui-
den kulttuurien rajapinnat kon-
fliktialttiuteen. Aasian kansojen 
itsetunto on vahvistumassa, ja 
niiden asema globaalitaloudes-
sa kasvaa lähivuosikymmeninä 
merkittävästi.

Historian kuluessa myös kult-
tuurien keskinäiset valta-asemat 
vaihtuvat. Kulttuurien keskinäi-
nen järjestys ja niiden keskinäi-
nen tasapaino ovat muuttumas-
sa. Huntington korostaa tämän 
tasapainon löytyvän kunkin 
kulttuurin johtajavaltion ympä-
rille muodostuvien valtioryhmi-
en keskinäisistä suhteista. USA 
ja EU, siis länsi, ovat tässä val-
tioiden keskinäisessä järjestäyty-

misessä kehityksen eturintamas-
sa, mutta myös muiden kulttuu-
rien piiriin on muodostumassa 
keskusvaltiot. Kun näin käy, nii-
den johtoasemaa ei aseteta ky-
seenalaiseksi, ja ne kykenevät 
kokoamaan ympärilleen kult-
tuurisesti samaan piiriin kuulu-
vat valtiot. Globaali maailma tu-
lee täten hahmottumaan uudel-
leen kulttuuristen johtovaltioi-
den voimasuhteiden perusteella. 
Yritykset siirtää valtioita kult-
tuuripiiristä toiseen tulevat vai-
keutumaan ja useimmiten epä-
onnistuvat. 

Esimerkkinä Huntington 
käyttää Balkania, jossa Jugosla-
vian hajoaminen 1990-luvul-
la johti useiden erillisvaltioiden 
syntyyn. Vahvin osavaltioista oli 
ortodoksinen Serbia. Konflik-
tin syvetessä se turvautui Venä-
jään, joka antoi sille vahvan tu-
en. Bosnia-Hertsegovina, jos-
sa väestön enemmistö on men-
neen historian pohjalta islami-
laisia, sai tukea Turkilta ja muil-
ta islamistisilta mailta, ja kristin-
uskoisen Kroatian tuki tuli Sak-
san ja Yhdysvaltojen suunnas-
ta. Kosovo jäi kriisin keskelle, ja 
sen pelasti vain lännen sotilaal-
linen puuttuminen kulttuuri-
en hankalaan konfliktiin. Koso-
vo jäi kuitenkin edelleen poten-
tiaaliseksi kriisipesäkkeeksi alu-
een keskelle. Kriisin syventyessä 
rajapinnat uskontokuntien välil-
lä kiristyivät, syvenivät ja tuleh-
tuivat. Tilanne eteni etniseksi so-
daksi, jopa etniseksi kansanmur-
haksi. Alueen ”yhtenäiskulttuu-
ri”, eri uskontokuntien rauhan-
omainen rinnakkaiselo, joka sil-
le Titon valtakauden, Jugoslavi-
an yhtenäisyyden aikana oli vuo-
sikymmenien aikana kehittynyt, 
tuhoutui ja kriisin ainekset jäivät 
yhä olemaan.

Kirjan neljännessä osassa 
Huntington puntaroi kulttuu-
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risten konfliktien mahdollisuuk-
sia ja sitä, miten niihin saatetaan 
edetä. Huntington arvioi, että 
lännen universalistiset kuvitel-
mat ja käyttäytyminen aiheutta-
vat vaikeuksia ja tulevat synnyt-
tämään konflikteja kulttuurien 
törmätessä rajapinnoillaan. Näi-
nä universalistisina kuvitelmina 
hän pitää mm. ajatusta, että län-
nen tekninen etuasema tulkitaan 
virheellisesti. Teknisen osaami-
sen leviämiseen ei liity läntis-
ten arvojen leviämistä ja niiden 
hyväksymistä, kuten lännessä 
1990-luvun alkupuolella yleises-
ti otaksuttiin. Kukin kulttuuri 
kykenee omaksumaan teknisen 
kehityksen ja soveltamaan sen 
omaan arvomaailmaansa, mut-
ta paradoksaalisesti tämä nyky-
aikaisuuteen siirtyminen voikin 
vahvistaa kyseistä kulttuuria, ko-
toutua sen osaksi mutta samalla 
luoda vahvempaa raja-aitaa kult-
tuurien välille. Hän näkee erityi-
siä uhkia jo 1990-luvulla mus-
limien ja ei-muslimien välisissä 
rajapinnoissa ja ennustaa krii-
sien esiintymistä näillä alueil-
la. Hän puhuu kulttuurien vä-
lisistä siirrossodista, ja niiden es-
kaloitumisen vaaroista, kun sa-
mansukuiset kulttuurit ryhtyvät 
tukemaan kriiseihin ajautuneita 
osapuolia. Hän korostaa kunkin 
kulttuurialueen johtovaltion ase-
maa ja merkitystä näiden siirros-
konfliktien rajoittamisessa ja rat-
kaisussa. Samalla hän on huolis-
saan siitä, ettei kaikilla kulttuuri-
alueilla vielä ole selvää johtoval-
tiota ja että sen puuttuminen tai 
siitä käytävä valtataistelu voi ai-
heuttaa vakavia ja laajojakin krii-
sejä, joiden leviäminen on myös 
globaali uhkakuva.

Kirjan päätösosassa Hunting-
tonin pohtii kulttuurien tule-
vaisuutta. Hänen näkemyksensä 
mukaan lännen säilyminen edel-
lyttää, että Yhdysvallat itse iden-

tifioituu selkeästi osaksi länttä ja 
että muut länsivallat hyväksy-
vät sen johtovaltiokseen. Samal-
la lännen on hyväksyttävä ajatus, 
että läntinen kulttuuri ei ole ai-
nutlaatuisella tavalla universaali, 
vaan sen rinnalla on myös muita 
vahvoja kulttuureja. Kulttuurien 
välisen sodan välttäminen edel-
lyttää, että johtajavaltiot kykene-
vät hyväksymään maailmassa ja 
maailmanpolitiikassa monikult-
tuurisuuden luonteen ja että yh-
teistyössä kyetään tekemään sen 
edellyttämät poliittiset ratkaisut. 

Miten on kirjan ilmestymi-
sen jälkeinen neljännesvuosisata 
edennyt? Onko siirtyminen seu-
raavalle vuosituhannelle seuran-
nut Fukuyaman vai Hunting-
tonin arvioimaa kehitystä? On-
ko kulttuurien välisiä konflik-
teja syntynyt ja ovatko ne liit-
tyneet rajapintojen kriisiyty-
miseen? Onko nämä rajakrii-
sit kyetty hallitsemaan? Onko 
läntinen universalismi sopeutu-
nut monikulttuurisuuteen? On-
ko maailma rauhoittumassa vai 
kriisiytymässä? Näitä kysymyk-
siä voi esittää Huntingtonin kir-
jan luettuaan.

Selkeästi voi ainakin todeta, 
että maailma ei jatkanut Fuku-
yaman toiveen mukaisessa eu-
forisessa rauhan tilassa, vaan 
konfliktit ovat seuranneet toi-
siaan. ”Historian loppu” ei ai-
nakaan aatteellisten konflikti-
en puuttumisena ole näköpiiris-
sä. Huntingtonin selkeä analyy-
si 1990-luvun Jugoslavian hajo-
amisen jälkeisestä Balkanin krii-
sistä ja sen etenemisestä on vah-
va todiste kulttuurien rajapin-
takonfliktien esiintymisestä. Is-
lam-uskonnollisuuden sisäinen 
kriisiytyminen ja sunni- ja shiia-
ryhmien katkerat valtapoliittiset 
taistelut, joihin länsi on osallis-
tunut ja sekaantunut, viestivät 
radikalisoitumisesta ja lisäänty-

vistä kulttuurisista rajapintaon-
gelmista. 

Syyrian tämänhetkinen sisäl-
lissota on laukaissut pakolaison-
gelman, joka nyt aktualisoituu 
ihmisvirtoina kohti Eurooppaa 
ja länttä. Väestökasvu, ilmaston-
muutos, ravinnon ja veden ra-
jallisuus ovat turvattomuuden 
ja tulevaisuuden epävarmuuden 
ohella vahvistamassa muuttoaal-
toa, jonka mittavuutta on vielä 
vaikea hahmottaa. Uudenlaiset 
haasteet nousevat pintaan Eu-
roopan maiden varautuessa pa-
kolaisten kotouttamiseen. Par-
haillaan vireillä oleva pakolais-
virta on ensisijaisesti nuorten 
miesten pakenemista, koska hei-
dän kohtalonsa olisi joutua ko-
timaassaan jonkun alueella ole-
van armeijan palvelukseen. Tätä 
pakolaisvirtaa tulee seuraamaan 
pakottava tarve perheitten yh-
distämiseen ja siten seuraavaan 
pakolaisaaltoon. Pakolaisaalto-
jen kotouttaminen läntisiin val-
tioihin edellyttää maiden sisäis-
ten kulttuurien konfliktien hal-
lintaa. Tähän varautumista on 
aiheellista korostaa kotouttamis-
toimintoja tehostettaessa. Kult-
tuurien väliset konfliktit saat-
tavat alkaa lisääntyvästi näkyä 
myös EU-maiden sisällä.

Aasian maiden eteneminen 
on seurannut Huntingtonin vii-
toittamaa tietä. Globaali poliit-
tinen painopiste talouden osalta 
on jo osin siirtynyt Kiinaan. Ja-
pani joutuu arvioimaan aseman-
sa lännen ja Kiinan välillä, USA 
joutuu miettimään asemaansa 
Kaukoidässä, vetäytyminen on 
todellinen vaihtoehto. Venäjä 
on aktivoitunut ja käyttää vah-
vasti ortodoksista uskontoa ja 
kirkon arvovaltaa vahvistaessaan 
kansallistunnetta sekä liittämäl-
lä Krimin itseensä että uhmaa-
malla Ukrainan itsenäisyyttä sen 
nojatessa politiikassaan länteen. 
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Kriisin painopistettä on siirret-
ty myös tältä osin lännen ja or-
todoksisen kulttuurin väliseen 
kohtaamiseen. 

Maailman kriisipesäkkeet, nii-
den luonne ja sijainti voidaan 
tulkita monin tavoin. Vääjää-
mättä näyttää todelta, että Hun-
tingtonin ajatus kulttuurien ra-
japinnoista on vakavasti otettava 
haaste, ja nämä rajapinnat ovat 
jo osoittautuneet räjähdysher-
kiksi. Arvot ovat nousseet kult-
tuurien kohtaamisen ytimeen. 
Useammat haastavat jo YK:n pe-
ruskirjan ja sen arvopohjan, jo-
ta pidetään lännen toisen maail-
mansodan voittajavaltioiden sa-

nelemana. Yksilökeskeisyys, de-
mokratia ja sananvapaus ovat 
koetteilla. Tekninen kehitys ja 
informaatiovallankumous ovat 
lähentäneet kulttuureja ja pois-
taneet maantieteellisen etäisyy-
den, mutta ne eivät välttämättä 
ole yhtenäistäneet arvopohjaa, 
ehkä paremminkin lujittaneet 
niiden perustaa. Länsi on luot-
tanut globalisaation yhtenäis-
tävän maailmaa, edistävän län-
nen liberalismia ja sen arvopoh-
jaa, mutta se on saattanut juu-
ri tässä olettamuksessaan olla pa-
hastikin väärässä. Tässä Samuel 
P. Huntington on ollut eturivin 
näkijänä.

Tämän vuosisadan etenemi-
nen asettaa kulttuurien johto-
valtiot kovien haasteiden eteen, 
kun ne koettavat tasapainoilla 
globaalisten talous-, ympäristö- 
ja poliittisten ongelmien kanssa 
pyrkien monikulttuurisuuden 
hyväksyntään ja sen toteuttami-
seen globaalipolitiikassaan. 

Terra Cognita ja Kimmo Pie-
tiläinen ovat tehneet ansiokkaan 
työn saattaessaan Huntingtonin 
kirjan suomen kielelle ja mah-
dollistaessaan sen saatavuuden. 
Nyt on oikea aika jälleen tarttua 
tähän nykyhetkemme ja tule-
vaisuutemme kannalta erityisen 
ajankohtaiseen teokseen. 

Kukoistavat kaupungit
PEKKA WAHLSTEDT

Ari Turunen 
Maailmanhistorian 
kukoistavimmat kaupungit 
Into, 2015

Jotkut voisivat luulla, että maa-
ilmanhistorian kukoistavimmat 
kaupungit olisivat vahvasti hal-
littuja ja keskitettyjä ja kaikkial-
la vallitsisi ankara kuri ja järjes-
tys. Johtaahan valmiiden sääntö-
jen ja päämäärien puute yhtei-
sön rapautumiseen ja hajoami-
seen – pahimmassa tapauksessa 
kaikkien sotaan kaikkia vastaan.  
Ari Turunen osoittaa kirjassaan, 
että asia aivan päinvastoin: ih-
misten, uskontojen, ajatteluta-
pojen erilaisuus ja moninaisuus 
on kukoistuksen ehto numero 
yksi. 

Turunen perustelee ja havain-
nollistaa väitteensä yhdeksän 
kaupungin avulla, joista jokai-
nen on eri maankolkasta ja aika-
kaudelta. Antiikin 600 eaa. Mi-
letosta, hellenistisen ajan Alek-

sandriaa, 300-luvun Intian Pa-
taliputraa, 800-luvun Bagdadia, 
1000-luvun Kiinan Hangzhou-
ta, renessanssin Firenzeä, per-
sialaista Isfahania, uuden ajan 
Amsterdamia ja San Franciscoa 
1950-luvun lopulta meidän päi-
viimme yhdistää se, että ne ovat 
olleet suvaitsevia ja avoimia se-
kä ihmisten että heidän toimin-
tansa erilaisuudelle ja moninai-
suudelle. 

Kaupungit olivat myös poik-
keuksellisen vauraita, ja kauppi-
aiden ja kaupan merkitys erilais-
ten ihmisten ja ajatusten koh-
taamiselle on ollut mitä suurin. 
Kauppa ja sen synnyttämät yhte-
ydet ylittävät maiden ja kaupun-
kien rajat ja houkuttavat erilaisia 
osaajia paikalle. Talous on aina 
muodostanut perustan luovalle 

toiminnalle myös mesenaattien 
ja muiden vastaavien tuen tur-
vin – mistä renessanssin Firenze 
on malliesimerkki. 

Kukoistavimmat kaupungit 
ovat siinäkin mielessä olleet li-
beraaleja, että sääty-yhteiskun-
nan ennalta määrätyt jäykät ase-
mat ovat niissä olleet hölliä tai 
olemattomia. Kyvykkyys ja osaa-
minen ovat sanelleet yksilön ase-
man, mikä on taannut luovim-
man aineksen pääsyn yhteiskun-
nan huipulle. 

Monet kaupungit ovatkin ol-


