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ten kasvattaa naisten välistä eri-
arvoisuutta. Kuka epävirallisten 
työmarkkinoiden äitien lapset ja 
kodit hoitaa?

Lisäksi valittu rajaus antaa 
Pohjoismaissa saavutetusta tasa- 
arvosta hyvin ruusuisen kuvan 
ja jättää varjoon ongelmakoh-
dat. Ruotsissa, kuten Suomessa-
kin, perhevapaajärjestelmä tar-
joaa monenlaisia mahdollisuuk-
sia hoivan tasa-arvoisen jakoon 
vanhempien kesken. Kuitenkin 
naiset pitävät suurimman osan 
vanhempainvapaista, Suomes-
sa jopa 90 prosenttia, ja sen jäl-
keenkin kantavat suurempaa 

vastuuta lastenhoidosta ja koti-
töistä. Ruotsissakin on Suomea 
vastaava tilanne, jossa suuri osa 
isistä ei pidä itsenäisiä perheva-
paita. 

Perhevapaat ja tasa-arvo ovat 
suomalaisessa keskustelussa jäl-
leen tapetilla, kun Sanna Ma-
rinin hallitus sorvaa perhe-
vapaauudistusta Sipilän hal-
lituksen kaatuneen uudis-
tusyrityksen jälkeen. Korpo-
ratistisessa järjestelmässämme 
valtaa käyttävistä tahoista 
esimerkiksi Elinkeinoelämän 
keskusliitto ajaa mallia, jossa 
perhevapaaoikeuksia leikattaisiin 

tasa-arvon nimissä. Collinsin 
teokseen tutustumalla voi sukel-
taa niiden äitien elämään, joita 
järjestelmä ei tue. Halutaanko 
suomalaisessa sosiaalipolitiikas-
sa todella kulkea individualisti-
sempaan suuntaan? 

Jos Twitter-kuplaan(i) on us-
komista, Yhdysvalloissa mo-
ni haluaisi ottaa oppia Pohjois-
maista ja nousemassa on kan-
sanliike, joka vaatii lakia perhe-
vapaista. Kyseessä on tärkeä yh-
teiskunnallinen keskustelu, jos-
sa Collinsin teoksella on merkit-
tävä rooli. 

Euroopan murros
MATTI VIRTANEN

Wienin yliopiston historian 
professorin Philipp Therin pak-
su kirja on monella tapaa tuo-
re ja perusteltu kuvaus Euroo-
pan lähihistoriasta, saranavuote-
na 1989.

Murroksen symboliseksi ti-
hentymäksi ovat kiteytyneet 
kuvat Berliinin muurin mur-
tumisesta, vaikka se oli pikem-
min seuraus kuin syy. Ther lis-
taa vaikuttavan luettelon siitä, 
mitä tuon yhden vuoden aika-
na ehti tapahtua: vuoden alus-
sa Puolan kommunistinen puo-
lue ja riippumaton ay-liike sopi-
vat, että kesäkuussa pidetään va-
paat parlamenttivaalit; Unkarin 
kommunistinen puolue päätti 
keväällä sallia monipuoluejärjes-
telmän; kesäkuun vaaleissa Puo-
lan kommunistinen puolue ko-
ki murskatappion; DDR:n kan-
salaisten siirtyminen joukoittain 
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Unkarin kautta länteen kesällä; 
massamielenosoitukset DDR:ssä 
syksyllä, jotka johtivat muurin 
murtumiseen marraskuussa; 
Tsekkoslovakian samettivallan-
kumous marraskuussa; joulu-
kuussa Moskova tunnusti Molo-
tov–Ribbentrop-sopimuksen sa-
laisen etupiiriliitteen olemassa-
olon, mikä antoi sysäyksen Bal-
tian maiden itsenäistymispyrki-
myksille; Romanian diktaatto-
ri Nicolae Ceausescu ja hänen 
vaimonsa teloitettiin 25. joulu-
kuuta.

Seuraavana vuonna lista jat-
kui: jyrkästi kansallismieliset 
voittivat Jugoslavian osavaltioi-
den vaalit; DDR:n loppu valuut-
taunionin ja Länsi-Saksaan liit-
tymisen kautta; aseellisen kon-
fliktin puhkeaminen Jugosla-
viassa; Viron, Liettuan ja Lat-
vian itsenäistyminen elokuus-

sa 1991; kommunismin loppu 
sen viimeisessä linnakkeessa Al-
baniassa; Neuvostoliiton viralli-
nen lakkauttaminen joulukuus-
sa 1991.

Miten neuvostokommunis-
min näin nopea romahtaminen 
oli mahdollista? Suosituksi var-
sinkin USA:ssa noussut selitys 
oli, että Ronald Reagan pakot-
ti asevarustelua kiihdyttämäl-
lä 1980-luvulla Neuvostoliiton 
polvilleen. Vanhojen miesten 
gerontokratian jälkeen johtoon 
noussut Mihail Gorbatshov olisi 
tätä kautta patistettu luopumaan 
asekilpailusta ja siirtymään oman 
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kehnon taloutensa uudistuksiin, 
perestroikaan.

Therin selityksen paino-
piste on toisaalla. Keskei-
nen käännekohta on hänen 
mielestään Helsingin ETY-
kokouksen päätökset vuonna 
1975. Aikalaiset arvioivat, että 
ETYK sementoi toisen maail-
mansodan jälkeiset rajat ikuisik-
si, mutta se merkitsi liennytyk-
sen alkua Euroopassa. Taloudel-
liset siteet lännen ja idän välillä 
alkoivat kehittyä uudella tavalla, 
ja ennen kaikkea: itäiset oppo-
sitioryhmät saivat monin tavoin 
tuulta purjeisiinsa.

Eturivissä tässä kehityksessä 
oli Puola, jonka Itämeren kau-
punkien telakat alkoivat saada 
tilauksia myös lännestä. Ei ol-
lut sattuma, että nimenomaan 
Gdanskissa syntyi ensimmäi-
nen itäblokin vapaa ay-liike So-
lidaarisuus, joka levisi nopeasti 
kaikkialle Puolaan. Vaikka liike 
muutamaksi vuodeksi tukahdu-
tettiin, 1980-luvun loppupuo-
lella sen annettiin taas toimia. Ja 
juuri Solidaarisuus pakotti Puo-
lan hallituksen vapaisiin vaa-
leihin alkuvuodesta 1989, ja se 
päätös herätti sitten kaikkien itä-
blokin maiden aktivoituneet op-
positiovoimat nopeaan toimin-
taan. Puola oli näin ensimmäi-
nen domino, joka sai koko jo-
non kaatumaan – ja lähes vii-
meisenä kaatui sitten isoin do-
mino eli Neuvostoliitto. Gorbat-
shovin ansio oli siinä, että hän 
antoi sen kaiken tapahtua.

Ther kirjoittaa: ”Mikään val-
lankumous maailmahistorias-
sa ei toteudu ilman maantie-
teellistä keskusta, oli se sitten 
vuoden 1789 Pariisi tai vuo-
den 1917 Pietari. Mistä vuosien 
1989–1991 vallankumoukset al-
koivat ja ketkä niitä muovasivat? 
Jos haluaisi pitää kiinni yhdestä 
symbolisesta paikkakunnasta, se 

voisi olla puolalainen Gdanskin 
kaupunki.”

Lähes samana ajanjaksona rin-
nalla kulki talousajattelun mur-
ros länsimaissa. 1970-luvun öl-
jykriisi alkoi koetella toisen 
maail mansodan jälkeen lännes-
sä vallinnutta valtiojohtoista yh-
teiskuntapolitiikkaa. Vaihtoeh-
doksi alkoi nopeasti nousta uus-
liberalistinen linja, jonka ensim-
mäisiä kehittäjiä oli Friedrich 
von Hayek: vähemmän valtio-
ta, vähemmän sääntelyä, enem-
män yksityistämistä – annetaan 
markkinoiden toimia. Linjan 
ensimmäinen kovaotteinen to-
teuttaja Euroopassa oli Margaret 
Thatcher ja heti perään USA:ssa 
Ronald Reagan.

Vuoden 1989 murroksessa 
uusliberalistinen ideologia löi lä-
pi sekä idässä että lännessä. Idäs-
sä oli täysin kyllästytty neuvos-
tomallisen valtiososialismin te-
hottomuuteen ja ahdistavuu-
teen. Lännessä murros tarkoitti 
sitä, että järjestelmäkilpailu oli 
nyt ohi. Toisen maailmansodan 
jälkeen lännessä oli suhtaudut-
tu suopeasti vasemmiston pyr-
kimyksiin hyvinvointivaltion ra-
kentamiseksi, koska lännen täy-
tyi osoittaa paremmuutensa kan-
salaisten elämänolojen paranta-
misessa. Vuonna 1989 länsi ko-
ki olevansa järjestelmäkilpailun 
voittaja ja suunta saatettiin vaih-
taa talouden tehokkuuden kas-
vattamiseen ja julkisten meno-
jen karsimiseen – mitä samanai-
kainen globaali taantuma ruokki 
(myös Suomessa).

Uusliberalistinen talouspoli-
tiikka iski terävimmin Neuvos-
toliiton vallasta vapautuneisiin 
itäisen Keski-Euroopan maihin. 
Ensimmäisenä valtiososialismis-
ta luopui Puola. Uudistusten 
kulusta ja rahoituksesta määrä-
sivät Kansainvälinen valuuttara-
hasto ja Maailmanpankki. Suun-

nitelmana oli šokkihoito: kerta-
rysäyksenä poistetaan elintar-
vikkeiden ja polttoaineiden tu-
kipalkkiot, kannattamattomat 
suuryritykset lakkautetaan tai 
yksityistetään, kaikkien tuottei-
den hinnat vapautetaan ja rajat 
avataan ulkomaisille firmoille.

Seurauksena oli syvä taantu-
ma. Vuosina 1990–1991 Puolan 
bkt väheni 18 prosenttia, teol-
lisuustuotanto putosi kolman-
neksen, inflaatiota ei nujerrettu 
ja palkkarajoitukset vain hillitsi-
vät kysyntää. Työttömyys kasvoi 
rajusti, vuonna 1992 jopa 2,3 
miljoonaa puolalaista eli 13,5 
prosenttia työvoimasta oli vail-
la työtä. Kaiken seurauksena oli, 
että jälkikommunistinen vasem-
mistopuolue voitti vuoden 1993 
parlamenttivaalit. Läntiset tie-
dotusvälineet olivat yllättyneitä 
ja järkyttyneitä.

Kun kehitys kaikissa entisen 
itäblokin maissa oli 1990-luvun 
alkupuolella samansuuntaista, 
uusliberalistista linjaa pehmen-
nettiin ja hidastettiin. Ja nyt 
vanhat EU-maat kiinnostuivat 
uudesta tilanteesta. Alkoi syntyä 
kaksisuuntainen liike vanhan ja 
uuden Euroopan välille: lännes-
tä itään virtasi sijoituksia ja in-
vestointeja, idästä länteen kul-
kivat työikäiset maahanmuutta-
jat. Asetelma on hyödyttänyt ja 
hyödyttää molempia. Vanhojen 
EU-maiden, varsinkin Saksan, 
yritykset ovat siirtäneet tehtai-
taan uudelle halvemmalle puo-
lelle. Volkswagen-konsernin ja 
sen alihankkijoiden sijoitukset 
Puolaan, Tsekkiin, Slovakiaan ja 
Unkariin hävittivät Saksasta ar-
violta 100 000 työpaikkaa. 

Massiivisen maastamuu-
ton pioneereja olivat itäsaksa-
laiset, joista puolitoista miljoo-
naa siirtyi Länsi-Saksan puo-
lelle pian muurin murruttua. 
1990-luvun puolivälistä alkaen 
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noin kaksi miljoonaa puolalais-
ta muutti länteen, syntyi käsite 
”puolalainen putkimies”. Run-
sas maastamuutto vähensi läh-
tömaiden sosiaalimenoja ja 
muuttajat lähettivät rahaa per-
heilleen kotimaahan. Ja muut-
toliike toimi myös toisin päin. 
Vuosien 2008–2009 globaa-
lin taantuman aikana 300 000 
puolalaista työmuuttajaa pala-
si säästöineen kotimaahansa ja 
investoivat siellä uuden elämän 
rakentamiseen. Therin mukaan 
heidän ansiostaan Puola saavutti 
1,6 prosentin talouskasvun myös 
kriisivuonna 2009, kun Saksassa 
pudotusta oli 5,1 prosenttia (ja 
Suomessa 8 prosenttia).

Vuonna 2002 EU päätti, että 
kahdeksan itäisen Keski-Euroo-
pan valtiota – Viro, Latvia, Liet-
tua, Puola, Slovakia, Slovenia, 
Tsekki ja Unkari – ovat toteut-
taneet menestyksekkään tai lu-

paavan muutoksen kohti demo-
kratiaa ja markkinataloutta, ja 
niistä tuli unionin uusia jäsen-
valtioita kaksi vuotta myöhem-
min. Vuonna 2007 myös Roma-
nia ja Bulgaria liittyivät EU:hun.

Kirjansa lopulla Ther osoittaa, 
kuinka vuosien 2008–2009 krii-
sin jälkeen Euroopan mentaali-
nen kartta on muuttumassa. 
Vanha ja uusi Keski-Eurooppa 
on alkanut näyttää samalla lail-
la yhdentyneeltä kuin se oli ol-
lut ennen toista maailmansotaa, 
mutta nyt ongelmaksi ja erään-
laiseksi takapajulaksi on muut-
tumassa Etelä-Eurooppa. Vuo-
desta 2010 Kreikan bkt on vä-
hentynyt yli 30 prosenttia. Vie-
lä 1980-luvulla Italia oli viiden-
neksi suurin läntinen teollisuus-
maa. Menestys johtui paljolti 
Italian vahvasta asemasta elekt-
roniikka- ja tietokoneteollisuu-
dessa. Olivetti toi markkinoille 

jo 1981–1983 useita mikrotieto-
koneita, muun muassa siihen ai-
kaan sensaatiomaisen kannetta-
van tietokoneen. Kovan kilpai-
lun takia Olivetti joutui lopet-
tamaan koneiden tuotantonsa 
vuonna 1997. Vuosina 2008–
2010 Italiasta hävisi 532 000 
teollisuuden työpaikka, ja trendi 
on jatkunut siitä pitäen.

Syntyneen peruskuvion Phi-
lipp Ther pelkistää näin: ”Sa-
malla kun eteläeurooppalaiset 
kriisimaat ovat euron käyttäjinä 
sidottuja saksalaiseen finanssi- ja 
talouspolitiikkaan, uudet EU-
maat tarjoavat puolestaan teh-
taan paikkoja Saksan teollisuu-
delle, joka tällä tavoin voi tuot-
taa kustannustehokkaasti. Tä-
mä asetelma selittää osaltaan si-
tä, miksi Saksa ja saksalaiset kon-
sernit ovat saavuttaneet Euroo-
passa taloudellisen (yli)voiman.” 
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