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”Ihmiskunnan edessä on nyt suurempi kuohuntakausi kuin
koskaan ennen: uudet hullut vuodet, tai paremminkin hullut vuosikymmenet.
Ensimmäisen kerran ihmiskunnan historiassa yhteiskunnallisia mullistuksia ja kuohuntaa tulee tapahtumaan
suunnilleen samanaikaisesti kaikissa maanosissa, kaikissa
erilaisissa olosuhteissa ja yhteiskuntajärjestelmissä.” (2003)
”Miten ihmiskunta käsittää itsensä? Kaikki ihmissuvun olemassaolon kannalta relevantti tieto on uudelleen arvioitava.
On alkanut kaikkien arvojen uudelleen arvioinnin aika,
kaikkien käsitteiden uudelleen määrittelemisen suuri aikakausi. Tuolla tavalla tulee määritellä aikakauden olemus!” (2016)
- Matti Puolakka

OSA 2: MITÄ ON TEHTÄVÄ?

Lukijalle
Ihmissuvun 2,5 miljoonaa vuotta jatkunut historia on päättymässä. Se voi
päättyä kahdella tavalla: joko ihmiskunta tuhoaa itsensä tai löytää keinot
yhdistyä itsetuntemuksensa varaan. Silloin uusi historiaamme jatkuu globaaliyhteiskunnassa eli eettisessä sivilisaatiossa.
Tässä pamfletissa esitämme kaikkein yleisimpiä näkökulmia siihen, miten
tähän on tultu, sekä joitakin ehdotuksia tieksi eteenpäin.
Tämä on meidän näkemyksemme – mikä on sinun?

Helsingissä 30.1.2021
Uusi historia -yhdistys
Ohjelmamme perustuu Matti Puolakan filosofiseen elämäntyöhön. Sen on toimittanut Heli Santavuori apunaan yhdistyksen jäseniä, erityisesti Pertti Koskela, Pia
Länsman ja Timo Vainio.
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OSA 1: MITÄ AIKAA ELÄMME?

Ajan suuri kysymys
Mistä ihmislajin itsetuhoisuus johtuu? Se
on tämän ajan suuri kysymys. Siihen vastaaminen on aikamme tärkein eettisintellektuaalinen haaste.

Elämme ihmiskunnan yhtenäistymisen
aikakautta.
Ihmisestä on lajina tullut luonnonvalinnan yksikkö. Se on biologinen tosiasia – mikään muu eläinlaji ei ole sellainen. Ihmiskunta selviytyy tai tuhoutuu
yhdessä.
Ihmiskuntaa uhkaa itsetuho. Ydinaseet, ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden kaventuminen ovat
kaikki esimerkkejä siitä, että inhimillisen elämän edellytykset maapallolla on
mahdollista tuhota ihmisen omilla toimilla.
Finanssikriisin uhka, toistuvat pandemiat, eriarvoisuuden kasvu ja yhteiskunnallisen keskustelun raaistuminen
ovat nekin ihmisen itse itselleen aiheuttamia ongelmia.
Mistä ihmislajin itsetuhoisuus johtuu? Se on tämän ajan suuri kysymys.
Siihen vastaaminen on aikamme tärkein eettis-intellektuaalinen haaste.
Kaikki muut maailmankatsomukselliset
pohdinnat ovat sille alisteisia. Sen tulisi
olla perimmäinen näkökulma myös sil-

loin, kun käsitellään ajankohtaisia globaaleja ongelmia.
Carl von Linné luokitteli ihmisen nisäkkäiden Homo-sukuun ja antoi lajillemme nimen Homo sapiens – viisas
ihminen. Linné lisäsi määritelmäänsä
tarkennuksen: ”Ihminen, tunne itsesi.”
Neuvo oli tarkoitettu koko ihmislajille.
Hegel sanoi saman asian kategorisesti:
Delfoin oraakkelin kehotus ”tunne itsesi” on tarkoitettu koko ihmiskunnalle, ei
vain ihmisyksilöille. Toisin sanoen ihminen on viisas vasta silloin, kun hän tuntee itsensä lajina.
Ainoa eloonjäämisoppimme on tieto
ihmisestä.
Ihmiskunta voi selviytyä vain alkamalla rakentaa keskinäisiä suhteitaan
itsetuntemuksensa varaan. Vain siten
ihminen voi muodostaa harmonisen
suhteen myös muuhun elolliseen luontoon.
Ohjelmamme tärkein tavoite on yhdistää koko ihmiskunta keskustelemaan ja väittelemään historiansa perusopetuksista.
13
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Paattynyt aikakausi ja
aatteellisen keskustelun tila
Mikään perinteinen aatesuuntaus ei
ole pyrkinyt tekemään synteesiä päättyneen aikakauden maailmankatsomuksista – saati yhdistämään siihen ihmisen syntyhistoriaa ja ihmisen ja
eläinten eroa tutkivien tieteiden uusia,
mullistavia löytöjä.
Sosialistinen maailmanjärjestelmä
ja kommunistinen maailmanliike päätyivät umpikujaan ja täydelliseen romahdukseen viime vuosisadan loppupuolella.
Kukaan sosialismin kannattaja ei 50
vuotta sitten osannut ennakoida sitä.
Sitä eivät osaa selittää nekään, jotka
tänä päivänä vastustavat ”kapitalismia”
ja haluavat korvata sen ”sosialismilla”1.
Mutta kukaan sosialismin vastustaja ei
myöskään ole osannut selittää sosialismin kaikkien muotojen romahdusta tieteellisesti.
”Historian loppu” -näkemys oli läntisen demokratian kannattajien piirissä
aatteellispoliittinen johtopäätös sosialismin romahduksesta: läntinen demokratia on voittanut lopullisesti, eikä sillä
ole enää olemassa sisäisiä uhkia.
Johtopäätökseen sisältyi implisiittisesti näkemys, jonka mukaan hävinneestä suuntauksesta ei jäänyt jäljelle
mitään myönteistä omaksuttavaa. Se,
miksi miljoonat ihmiset aikoinaan olivat

valmiit uhraamaan henkensä sosialismin ja kommunismin ihanteiden puolesta, jäi selittämättä – tai selitys on lattean historiaton näkemys vallanhimoisista johtajista yhdistettynä rasistisluonteiseen kuvaan täysin johdateltavissa olevista kansanjoukoista.
Ihmiskunnan uhkaava itsetuho, josta demokratian paheneva kriisi ja toistuvat finanssikriisit ovat ilmastokatastrofien ohella esimerkkejä, ovat osoittaneet historian loppu -näkemyksen
virheelliseksi.
Kukaan ”kapitalismin” kumoamista
ajava ei ole pyrkinyt muodostamaan
synteesiä, joka ottaisi huomioon kapitalistisen talousjärjestelmän kiistattomat elinkelpoiset piirteet.
Kaikki historiallista aikaa käsittelevät teoriat ja filosofiat ovat joutuneet
umpikujaan.
Mikä erottaa ihmisen eläimestä?
Mikä erottaa ihmisyhteiskunnan eläinyhteisöistä? Mistä sodat johtuvat? Mikä yhdistää esihistorian ja historiallisen
ajan yhteiskunnallisen kehityksen?
Myös silloin kun näihin kysymyksiin etsitään vastauksia, joudutaan jokaisen
aatesuuntauksen piirissä tarkastelemaan omia näkemyksiä kriittisesti niiden perusteita, peruskäsitteitä myöten.

Käsitteitä sosialismi ja kapitalismi käytetään ikään kuin niistä olisi olemassa yleispätevät määritelmät. Näin ei kuitenkaan
ole, siksi lainausmerkit. Niiden määrittelystä tulee yksi keskeinen aihe väittelyssä päättyneestä aikakaudesta.
1
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Aikakauden vaihtuminen
Informaatioteknologinen vallankumous
on syvällisempi maailmanhistoriallinen
käänne kuin sitä edeltäneet teolliset
vallankumoukset. IT-vallankumous ja
sen vauhdittama globalisaatio ovat aiheuttaneet peruuttamattomia muutoksia ihmiskunnan taloudellis-teknillisessä perustassa ja valtioiden ja yksilöiden
suhteissa.
Teolliset vallankumoukset jakoivat
yhteiskuntaa yhä jyrkemmin kahteen
vastakkaiseen luokkaan. IT-vallanku-

mouksen vaikutukset ovat päinvastaiset. Se on lisännyt erilaista pienyritteliäisyyttä ja synnyttänyt yhteiskunnallisia välikerroksia. On syntynyt startupkulttuuri. Markkinatalous on laajentunut
uusille alueille.
Käsittelemme aikakauden vaihtumista seuraavassa ensin maailmantalouden, sitten kansallisvaltioiden tilanteen kannalta. Näin siksi, että nimenomaan talouden globalisaatio on asettanut oikeusvaltioille uusia haasteita.

Maailmantalouden tila
IT-vallankumouksen ja globalisaation
merkittävin poliittis-taloudellinen seuraus on ollut spekulatiivisen finanssipääoman nousu hallitsevaan asemaan
maailmantaloudessa.
Vielä 1950- ja 1960-luvulla teollisuuspääoma oli finanssipääomaa merkittävämmässä asemassa. Pankit olivat
kansallisessa omistuksessa ja rahoittivat kansallista taloutta.
Nykyisin pankit ovat globaaleja toimijoita ja suurimmat niistä ovat keskittyneet keinotteluun reaalitalouden rahoittamisen sijasta. Finanssisektori on
kasvanut viime vuosikymmeninä paljon
reaalitaloutta nopeammin.
Suurten kansainvälisten pankkien
on lähes mahdotonta tietää, ovatko ne

vakavaraisia vai eivät. Erilaisten sijoitustuotteiden ja jopa valtioiden velkakirjojen arvoa on hyvin vaikeaa määritellä. Tuo arvo saattaa myös muuttua
nopeasti taloudellisen tai poliittisen tilanteen muuttuessa.
Lyhyesti: Pankit eivät tiedä taseitaan. Pankkivalvojat ovat yhtä tietämättömiä. Voidaan perustellusti kysyä,
onko pankkitoiminta maailmassa jo
lähtökohtaisesti laittomalla pohjalla.
Spekulatiivinen finanssipääoma on
saanut hallitsevan otteen eri maiden
poliittisesta johdosta. Finanssikriiseissä
pankit pelastetaan. Valtiovalta on joutunut ottamaan suurimpien keinottelijoiden riskinoton suojelukseensa.
Spekulatiivinen finanssipääoma ai15
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Pankit eivät tiedä taseitaan. Voidaan perustellusti kysyä, onko pankkitoiminta maailmassa jo
lähtökohtaisesti laittomalla pohjalla.
heuttaa painetta laillisuusperiaatetta
vastaan myös vakaissa oikeusvaltioissa. Toisaalta se tarvitsee laillisuusperiaatetta voidakseen toimia ja kotiuttaa
voittonsa.
Vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen
maailmantalous on ollut kasvavassa
määrin keskuspankkien epätavallisen
rahapolitiikan – nollakorot, pankkituki,
velkakirjojen ostot jne. – varassa. Sijoittajat ovat hyötyneet reaalitaloutta
enemmän. Tilanne on jatkunut pandemian oloissa. Poikkeusoloista on tullut

maailmantalouden ”uusi normaali”. Kukaan ei tunne varmasti tämän ”uuden
normaalin” lainalaisuuksia.
Vallitsevana taloustieteen ja talouspolitiikan suuntauksena on 1980luvulta lähtien ollut uusliberalismi. Sen
aika hallitsevana suuntauksena on ilmiselvästi ohi. Globaalit yhteiskunnalliset
ja ekologiset ongelmat olisi otettava
huomioon myös taloudellisessa ajattelussa, talouspolitiikassa sekä pankki- ja
yritystoiminnassa.

Demokratian kriisi
Toisen maailmansodan jälkeen imperialismia harjoittavat demokraattiset
markkinataloudet vastasivat sosialistisen maailmanjärjestelmän ja kansallisen työväenliikkeen asettamaan haasteeseen: laillisuusperiaate vahvistui,
kansalaisoikeudet lisääntyivät, sosiaaliturva parani. Tämä johti historiassa ennennäkemättömään elintason nousuun.
Demokraattinen markkinatalous ja
oikeusvaltio ovat osoittautuneet ainoaksi lähtökohdaksi yhteiskunnallisille
uudistuksille. Mutta demokratia on kriisissä – tämä myönnetään jo aivan yleisesti. Demokratian kriisi on ennen
kaikkea laillisuuskriisi. Toiseksi se on
poliittisen keskustelun kriisiä. Taustalla
16

on yhteiskunnan rakenteissa tapahtunut syvällinen muutos.

Laillisuuskriisi
Informaatioteknologisen
vallankumouksen vauhdittama globalisaatio on
asettanut perinteiset oikeusvaltiot kokonaan
uudenlaisten
haasteiden
eteen.
Kylmän sodan päätyttyä uskottiin
laajasti liberaalin demokratian voittaneen lopullisesti. Laillisuusperiaatteen
merkitystä välttämättömänä osana demokraattista hallintomuotoa alettiin väheksyä. Tämä näkyi siinä, miten nopeasti yksityistämiset toteutettiin entisen
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Neuvostoliiton alueella ja sen vaikutuspiirissä olleissa maissa – läntisten neuvonantajien tuella ja tilanteessa, jossa
lainsäädäntö oli vielä alkutekijöissään
eikä oikeusvaltion toteutumisesta ollut
mitään takeita.
Myös EU nykymuodossaan perustettiin tuon suuntauksen varaan: oikeusvaltioperiaate erotettiin perussopimuksista ja muusta lainsäädännöstä irralliseksi ”arvoksi”. EU-viranomaisten
toimien laillisuusvalvontaa ei perussopimuksissa määritelty. Itälaajentumisen
yhteydessä ei oikeusvaltion tosiasiallista toteutumista jäseneksi pyrkivissä
maissa tutkittu ollenkaan.1 Näin siitä
huolimatta, että EU oli asettanut oikeusvaltion ehdoksi paitsi jäsenyydelle,
niin jäsenyysneuvottelujen aloittamisellekin. Nyt EU onkin pitkälti aseeton
”epäliberaalien” jäsenmaiden toimien
edessä.
Yhdysvaltojen laillisuuskriisissä spekulatiivisen finanssipääoman vaikutus
näkyy erityisen selvästi.
Näkyvin, ja kansalaisia ehkä eniten
suututtanut ilmaus on se tosiasia, ettei
yksikään vuoden 2008 finanssikriisin
aiheuttaneiden amerikkalaispankkien
johtajista joutunut syytteeseen.
Luottamus Yhdysvaltojen poliittiseen järjestelmään on suorastaan romahtanut. Yhteiskunta on polarisoitunut ja politisoitunut mediaa, oikeuslaitosta ja jopa pandemian torjuntatoimia
myöten. Selvästikään presidentin vaihtuminen ei ratkaise laillisuuskriisiä,

vaan tarvitaan syvällisiä uudistuksia
koko oikeusvaltiorakenteessa.
Demokraattinen järjestelmä ei ole
kyennyt vastaamaan spekulatiivisen finanssipääoman asettamaan haasteeseen. Se on lisännyt tyytymättömyyttä
demokratiaa kohtaan. Oikeusvaltioissa
erilaiset demagogiset ja jopa avoimesti
fasistiset liikkeet ovat kasvattaneet
suosiotaan. Aidosti demokraattisten
valtioiden määrä vähenee.
Länsimaisen demokratian malli on
kuitenkin historiassa osoittanut uudistumiskykyä. Se on edelleen valistuneiden kansalaisten ja muutosliikkeiden
ihanne.

Yhteiskunnallisen
keskustelun kriisi
Mielipiteenvapaus on kaikkien muiden
ihmisoikeuksien perusta ja tae niiden
säilymiselle.
YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa
todetaan: ”Jokaisella on oikeus mielipiteen- ja sananvapauteen; tähän sisältyy oikeus häiritsemättä pitää mielipiteensä sekä oikeus rajoista riippumatta
hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja
kaikkien tiedotusvälineiden kautta.” 2
Julkisuuden henkilöiden aiheeton
leimaaminen on heidän mielipiteenvapautensa riistämistä. Heiltä estetään
oikeus ”häiritsemättä pitää mielipiteensä” ja ”levittää tietoja”. Myös kansalaisilta estetään silloin oikeus ”hankkia ja

Olemme tehneet perusteellisen tutkimuksen Viron jäsenyysneuvotteluista. EU-komission maaraporteissa sivuutettiin lukuisat yksityistämiseen liittyneet skandaalit lainkäytössä. Tuomioiden laillisuutta ei tutkittu ollenkaan. Samaa kaavaa noudatettiin
muidenkin uusien jäsenmaiden kohdalla. Näin ollen oli lähinnä sattumaa ja tuuria, mitkä maat kehittyivät ja mitkä taantuivat
laillisuusperiaatteen suhteen. Osa tutkimuksesta on julkaistu kirjassa Pelastuuko Euroopan unioni, Ks. s. 62.
1

YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 19. artikla, https://ihmisoikeusliitto.fi/ihmisoikeudet/ihmisoikeuksienjulistus/.
2
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Panettelu ja aiheeton leimaaminen ovat
toisen mielipiteenvapauden riistämistä.
vastaanottaa” tietoa kaikista lähteistä.
Internet ja sosiaalinen media on
luonut kansalaisille aivan uudenlaisia
mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Sosiaalinen
media on kuitenkin myös mahdollistanut uudenlaisen vainon, vihapuheen ja
panettelukampanjat.
Erilaisten salaliittoteorioiden leviäminen horjuttaa luottamusta instituutioihin ja uhkaa yhteiskuntarauhaa. Viimeisin esimerkki niiden vaarallisuudesta saatiin tammikuun alussa v. 2021
Yhdysvalloissa. Kun disinformaatio ja
yksiselitteiset valheet nousivat osaksi
valtavirtaa, ne johtivat lopulta väkivaltaiseen hyökkäykseen kongressia vas-

taan. Väkivallan uhka lainsäätäjiä, lakeja noudattavia vaaliviranomaisia ja
median edustajia kohtaan on edelleen
reaalinen, muuallakin kuin Yhdysvalloissa.
Vihamieliset ulkopuoliset disinformaatiokampanjat loukkaavat myös valtioiden itsemääräämisoikeutta.
Keskustelukulttuurin ja tiedostamisen ongelmat ovat uudenlainen haaste
niin yksilöille, yhteisöille kuin valtioille ja
kansainvälisille järjestöille. Demokratian toteutumiselle koulutusjärjestelmän
uudistaminen on välttämätöntä. (Ks.
Eettinen kansalaisyliopisto, s. 24, sekä
osa II, s. 29)

Kulttuurinen globalisaatio
Taloudellis-poliittinen globalisaatio alkoi varsinaisesti 1980-luvulla. Mutta
kulttuurinen globalisaatio alkoi jo toisen
maailmansodan jälkeen erityisesti länsimaissa, joista se on levinnyt kaikkialle
saaden eri alueilla ja eri aikoina uusia
muotoja.
Tähän voidaan lukea hyvin erilaisia
ilmiöitä, kuten eksistentialismi filosofiassa, musta juurimusiikki ja kansalaisoikeusliike Yhdysvalloissa, rokkikulttuuri 50-luvulta lähtien, hippiliike ja feminismi 60- ja 70-luvuilla. Kaikki tämä oli
uudenlaista kulttuurista heräämistä.
Näiden ilmiöiden merkitystä ei lainkaan
18

vähennä se, että vaistonvarainen liikehdintä etenkin suurina murroskausina synnyttää myös monenlaisia lieveilmiöitä.
Olennaista uudenlaisessa kulttuuriliikehdinnässä ovat olleet elämäntapakysymykset, ihmisenä olemisen ongelmat ja tiedostamistavat. Juuri tuossa
suhteessa niiden vaikutus on jäänyt
pysyväksi. Ajan haasteita vastaavan
historianfilosofian luominen edellyttää
länsimaisen elämäntapa- ja kulttuurikapinan kysymyksenasetteluiden käsittelyä tärkeänä osana kokonaisnäkemystä.
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Perusyhteisot, vieraantuminen ja
identiteettipolitiikka
IT-vallankumous ja talouden globalisaatio ovat aiheuttaneet radikaaleja
muutoksia myös henkilökohtaisen yhteisöelämän alueella. Perustason yhteiskuntarakenteet – esim. asuinyhteisöt, työyhteisöt, suurperheet ja lisääntyvässä määrin myös ydinperheet – hajoavat. Tämä on yleinen kehityssuunta,
vaikka alueellista vaihtelua tietysti on
paljon.
Kehittyneissä teollisuusmaissa vieraantumisesta1 on tullut tärkein ja täysin uudenlainen yhteiskunnallinen ongelma. Korkean elintason maissa ei taloudellinen kurjuus ole lainkaan samanlaista kuin vaikkapa teollisuuskapitalismin syntyessä. Mutta henkinen hyvinvointi ei ole automaattisesti seurannut
elintason nousua ja parempaa sosiaaliturvaa. Perimmäiset kysymykset ihmisyydestä, ihmissuhteista ja elämäntavoista ovat keskeisiä myös taloudellisesti hyvin toimeentuleville.
Perinteisten aatteellisten jakolinjojen sijaan on viime aikoina tullut identiteettipolitiikka: Poliittisia ryhmiä muodostetaan rodun, sukupuolen, etnisen
ryhmän, seksuaalisuuden tms. ominaisuuden mukaan. Vähemmistön oikeuk-

1

sien puolustaminen on luonnollisesti
osa toimivaa demokratiaa. Mutta identiteettipolitiikka on myös vahvistanut ihmisluontoon kuuluvaa ”me vastaan
muut” -henkeä. Tämä on seurausta toisaalta päättyneeltä aikakaudelta periytyneiden aatteiden umpikujasta, ja toisaalta perustason yhteiskuntarakenteiden hajoamisesta.
Internet on luonut mahdollisuuksia
uudenlaisten yhteisöjen ja niiden verkostojen luomiseen. Tämä on kuitenkin
vasta mahdollisuus. Se on tarjonnut
verkostoitumisalustan myös erilaisille
väkivaltaisille marginaaliyhteisöille. Mikään teknologinen sovellus ei sellaisenaan voi ratkaista ihmisenä olemisen
perusongelmia.
Demokratiaa ei voi nykymaailmassa
enää puolustaa pelkän perinteisen politiikan avulla. Uudenlaisten inhimillisten
yhteisöjen tietoisesta rakentamisesta
on tullut välttämättömyys. Mitä muotoja
ne tulevatkin saamaan, ne voivat perustua vain yleensä yhteiskunnassa
käytävän avoimen ja rehellisen, koko
ihmiskunnan tietä koskevan väittelyn ja
opiskelun perustalle.

Käytämme termiä tässä kuvailevana, emme täsmällisenä käsitteenä.
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Globaaliyhteiskunnan
muodostuminen
Kaikki ihmissuvun tähänastiset organisaatiot – olivat ne sitten laumoja, heimoja tai valtioita – ovat suhtautuneet
muihin vastaaviin organisaatioihin vihamielisesti. Nykyisinkin valtiot pitävät
muita valtioita potentiaalisina vihollisinaan. Sitä varten niillä on armeija.
Globaaliyhteiskunnalla ei ole ulkoisia vihollisia, eikä se suuntaudu mitään
toista ihmisyhteiskuntaa tai valtiota
vastaan. Siksi globaaliyhteiskunta ei
ole valtio sanan varsinaisessa mielessä.
Tämä on olennaisin visio, kun pohditaan tulevaisuuden globaaliyhteiskuntaa.

Globaaliyhteiskunnan muodostuminen on useita sukupolvia kestävä prosessi. Sen peruspiirteitä on kuitenkin
mahdollista hahmotella yleisellä tasolla
jo nyt, vaikka yksityiskohdista ei tietenkään voida vielä sanoa mitään varmaa.
Seuraava lyhyt esitys globaaliyhteiskunnan peruspiirteistä pohjautuu
toisaalta historianfilosofiseen yhteenvetoon ihmissuvun koko tien perusopetuksista (ks. esim. liite 3, s. 49),
toisaalta sellaisiin tulevaisuuteen viittaaviin piirteisiin, joita on jo nähtävissä
nykymaailmassa.

Globaaliyhteiskunnan perusosat
Globaaliyhteiskunnan juuret ovat demokraattisissa oikeusvaltioissa ja kansainvälisen oikeuden kehityksessä.
Yhteiskunnan perusosat1 muodostuvat
globaaliyhteiskunnassa seuraavasti:
(1) Keskusvalta muodostuu kansainvälisistä instituutioista kuten YK
alajärjestöineen, kansainväliset rikostuomioistuimet ja talousjärjestöt. Ne
demokratisoituvat vähitellen. Prosessi
on hidas ja mutkikas mutta väistämätön.
1

(2) Taloudellispoliittiset eturyhmät
muodostuvat itsenäisistä kansallisvaltioista, joiden sisällä puolueet ja muut
eturyhmät käyvät edelleen kamppailua
tulon- ja vallanjaosta. Oikeusvaltiossa
lait säätelevät tätä kamppailua.
(3) Kansalaistasolla tärkein uusi
piirre on eettisen kansalaisyhteiskunnan synty. Eettisten kansalaisten verkostot ovat globaaliyhteiskunnan tärkein osa, sen kehitystä eteenpäin vievä voima.

Jaottelu perustuu universaalin ihmisyhteiskunnan määritelmään; ks. s. 54.
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Globaali keskusvalta
Keskusvalta ei ole poliittinen valtaelin.
Se toimii virkamiesmäisesti ja sovittelee
valtioiden ja kansainvälisten taloudellis-

poliittisten intressiryhmien välisiä ristiriitoja.

Valtiot ja puolueet
Globaaliyhteiskunta ei ole valtio. Mutta
kansallisvaltiot jäävät jäljelle. Ne eivät
katoa globaaliyhteiskunnassa.

Valtion olemus
Kaikilla historiassa esiintyneillä valtiotyypeillä on yhteiskuntajärjestelmästä
riippumatta seuraavat kolme ominaispiirrettä:
(1) Valtiot ajavat omaa etuaan, siten kuin niiden johtajat sen käsittävät,
tarpeen vaatiessa muita valtioita vastaan. Siinä on niiden olemassaolon oikeutus ja syy. Ne eivät pyri, eivätkä voi
pyrkiä puolustamaan ihmiskunnan kokonaisetua. Se toteutuu valtioiden toiminnassa parhaimmillaankin vain satunnaisesti.
Viime kädessä valtioiden olemassaolon tarkoitus on sota, joko valloitussota tai (oikeutettu) puolustautuminen sitä vastaan.
(2) Valtioiden politiikasta päättävät
puolueet ajavat oman eturyhmänsä
etua. Siinä on myös puolueiden olemassaolon oikeutus ja syy. Tältä kannalta puolueiden keskinäiset kiistat
ovat pohjimmiltaan irrationaalisia, sil-

loinkin kun oman eturyhmän etua ajetaan rationaalisesti.
Poliittisen vallan käyttäjillä on kuitenkin ihmisluonnosta kumpuava taipumus hankkia erityisiä oikeuksia ja muodostaa eliittiä, joka asettuu tilaisuuden
tullen paitsi muuta yhteiskuntaa, myös
omaa eturyhmää vastaan. Tosiasioiden
peittely sekä lakien kiertäminen ja jopa
rikkominen kuuluvat valtiojohdon olemukseen myös demokraattisissa oikeusvaltioissa.
(3) Valtio sovittelee eturyhmien ristiriitoja. Instituutioidensa, erityisesti väkivaltamonopolin avulla se voi alistaa
sorrettuja yhteiskuntaryhmiä, mutta
myös ylläpitää yhteiskuntarauhaa.

Valtioiden luonteessa
tapahtuu muutosta
Ihmiskunnan kohtalo on valtioiden ja
niitä johtavien poliittisten puolueiden
käsissä. Näin on, vaikka globaaliyhteiskunta on muodostumassa. Toisaalta
globalisaatio vaikuttaa siihen, että valtioiden luonteessa tapahtuu muutosta.
(1) IT-vallankumouksen oloissa perinteinen imperialismi on muuttunut finanssi-imperialismiksi.
Suurvaltojen
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Globaaliyhteiskunnalla ei ole ulkoisia vihollisia,
eikä se suuntaudu mitään toista ihmisyhteiskuntaa tai valtiota vastaan. Siksi globaaliyhteiskunta ei ole valtio sanan varsinaisessa mielessä.
käynnistämien, kansainvälisen lain
vastaisten valloitussotien aika on päättymässä tai jo päättynyt. Tämä on historiallinen edistysaskel.
Finanssi-imperialismilla tarkoitamme ensinnäkin politiikkaa, jossa suurvallat ajavat oman maansa spekulatiivisen finanssipääoman etua. Mutta uusi
piirre on, että spekulatiivisesta finanssipääomasta on muodostunut valtioista riippumaton globaali toimija, joka
riistää valtioiden – myös perinteisten
imperialistimaiden – kansallisomaisuutta ja verotuloja.
Vaikka finanssi-imperialismi toimii
usein lain yläpuolella tai sitä vastaan,
se tarvitsee kuitenkin lain suojaa voidakseen toimia ja kotiuttaa voittonsa.
(2) Talouden globalisoituminen pakottaa valtioita kunnioittamaan solmimiaan kansainvälisiä sopimuksia ja hillitsee halua hyökkäyssotiin.
(3) Kansainvälisen lain vahvistuminen pakottaa valtioita alistumaan siihen ja rajoittamaan yhteistyötä sellaisten valtioiden kanssa, jotka sitä rikkovat. Tärkeä esimerkki tästä on se, että
ihmisoikeusloukkauksia ei pidetä enää
yksinomaan valtioiden sisäisinä asioina.
(4) Kansainvälinen laki voi perustua
vain valtioiden itsemääräämisoikeu-
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teen. Kansainvälisen lain vahvistuessa
myös valtioiden suvereniteetti vahvistuu.
(5) Ihmiskunnan itsetuhon uhka pakottaa valtioita huomioimaan lisääntyvässä määrin päätöstensä globaalit
vaikutukset.
(6) Internetin ja sosiaalisen median
ansiosta kansalaisten vaikutusmahdollisuudet kasvavat niin kansallisella kuin
kansainvälisellä tasolla. Valistunut yleinen mielipide voi painostaa valtioita tekemään ihmiskunnan selviytymisen
kannalta välttämättömiä päätöksiä.
Kuluneen sadan vuoden historia osoittaa, että demokraattiset valtiot ovat
uudistumiskykyisiä. Edellä luetellut aikakaudelle ominaiset piirteet merkitsevät myös, että demokraattiset oikeusvaltiot ovat alkaneet menettää imperialistista luonnettaan. Se on maailmassa
tapahtuvista poliittisista muutoksista
kaikkein syvällisin.
Tämä ei tarkoita, että sodat olisivat
katoamassa maailmasta. Mutta ne
ovat muuttumassa paikallisemmiksi, ja
pitkän tähtäimen visio maailmasta ilman sotia on tullut reaaliseksi mahdollisuudeksi.
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Eettinen kansalaisyhteiskunta
Eettisen kansalaisyhteiskunnan synty
on maailmanhistorian tärkein uusi piirre. Se muodostaa vastapainon perinteiselle politikoinnille. Se luo valistunutta yleistä mielipidettä, joka pakottaa
puolueet muuttamaan kantojaan ja johtaa siten vähitellen valtion luonteen
muuttumiseen.
Eettinen kansalaisyhteiskunta voi
syntyä vasta nykyaikana, ihmiskunnan
yhtenäistymisen aikakaudella.
IT-vallankumouksen yhteiskunnallisista vaikutuksista tärkein on se, että
yksilöt saavat uudenlaisia mahdollisuuksia vaikuttaa globaalisti sekä itseään koskeviin että ”koko maailman”
asioihin. Valtioiden ja puolueiden rinnalle syntyy globaalille, kansalliselle ja
ruohonjuuritasolle eettisten maailmankansalaisten verkostoja.
Eettisyydellä tarkoitamme itsetarkoituksellista oikeudentajua. Yhteiskunnallisella tasolla se merkitsee maailman kaikkien kansalaisten ihmisoikeuksien puolustamista ja ihmiskunnan
kokonaisedun asettamista minkä tahansa eturyhmän etujen edelle.
Perinteiset kansalaisjärjestöt ovat
luonteeltaan yhden asian järjestöjä –
silloinkin kun niillä on useita tavoitteita.
Näin katsottuna myös kansalaisjärjestöt ovat viime kädessä eturyhmiä. Nekään eivät edusta eettistä kansalaisyhteiskuntaa siinä merkityksessä, mikä
termillä tässä on.
Internetin yleistymisen jälkeen monilla tahoilla muutosvoimien piirissä

Maailman ongelmat
ovat yhteisiä; keskustelun on oltava
avoin kaikille laillisille
mielipidesuuntauksille.
asetettiin tavoitteeksi ”verkostojen verkoston” tai ”foorumien foorumin” luominen. Vaikka visio on innostanut miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa, tuossa
varsinaisessa tavoitteessa ei mikään
yrityksistä ole onnistunut.1
Yhteenveto kritiikistämme näitä yrityksiä kohtaan kaikkein lyhimmässä
muodossa:
(1) Historia ei ala meistä; keskustelun lähtökohtana oltava paitsi päättyneen aikakauden kokemukset, myös
ihmissuvun koko taival ja ihmiskunnan
yhteinen tietämys ihmisen ja eläimen
eroista.
(2) Maailman ongelmat ovat yhteisiä; keskustelun on oltava avoin kaikille
laillisille mielipidesuuntauksille.
(3) Globaali eettinen kansalaisyhteiskunta voi järjestäytyä vain keskustelun varaan. Toiminta ilman eettisintellektuaalisia perusteita johtaa harhaan, pahimmillaan uusiin vääryyksiin.
Käytännön ehdotuksia siitä, miten
eettinen kansalaisyhteiskunta voisi organisoitua esitellään osassa II.

Ks. arviomme Maailman sosiaalifoorumista https://humanpath.net/msf sekä EU:n uudistamiseen pyrkivästä DiEM25:stä
kirjassa Pelastuuko Euroopan unioni, esittely s. 62
1
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Globaaliyhteiskunnan
uudet instituutiot
Jos näkemyksemme aikakauden olemukseen ja globaaliyhteiskunnan muodostumiseen on oikeansuuntainen,
seuraavat ehdotukset ovat paitsi varteenotettavia, niin välttämättömiä. Toki

on huomioitava, että tässä on esitetty
vain yleisimmät suuntaviivat. Ne voivat
tarkentua vasta kritiikin, keskustelun ja
käytännön kokemuksen myötä.

Totuus– ja sovintokomissio pysyvana
instituutiona jokaiseen oikeusvaltioon
Globaaliyhteiskunta voi syntyä vain laillisuusperiaatteen perustalle. Demokratia ei nykymuodossaan voi säilyä, ellei
oikeusvaltioperiaatetta olennaisesti kehitetä.
Ehdotuksemme demokratian kriisin
poliittiseksi ratkaisuksi on seuraava: jokaiseen oikeusvaltioon (ja valtioiden
liittoon kuten EU:hun) olisi perustettava
(1) totuus- ja sovintokomissio pysyvänä valtioelimenä ja
(2) kansalaisten totuusfoorumi, joka toimii yhteistyössä totuuskomission
kanssa. Myös sillä olisi oltava virallinen
asema yhteiskunnassa.

Kollektiivinen itsepetos
Demokraattisissa oikeusvaltioissa suurimmat yhteiskunnalliset vääryydet ta24

pahtuvat kollektiivisen itsepetoksen,
eivät avoimien tukahduttamistoimien
turvin.
Totuuskomissiossa ja totuusfoorumissa käsitellään ennen kaikkea vääryyksiä, joista on tullut tai tulossa
”maan tapa”. Sen taustalla on aina virallinen vale, johon uskovat – oman
etunsa vuoksi ja yleensä itsepetoksellisesti – paitsi poliitikot niin myös oikeusviranomaiset, akateemiset tutkijat,
media ja lopulta laajat kansalaispiirit.
Kollektiiviseen itsepetokseen ja siihen perustuviin laittomuuksiin on demokraattisimmissakin valtioissa jatkuva tendenssi. Suomettuminen on
tästä opettavainen esimerkki. Toinen
on USA:ssa miljoonien kansalaisten
kannattama salaliittoteoria vuosien
2016 ja 2020 presidentinvaalien ”varastamisesta”.
Tähän mennessä toimineet totuus-
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Kollektiivisen itsepetoksen pohjalta ”maan tavaksi”
muodostuneita vääryyksiä on mahdotonta tuomita
tiukasti lain kirjainta noudattaen.
komissiot ovat olleet tilapäisiä, yleensä
vallan vaihtumisen ja valtarakenteiden
muutoksen yhteydessä perustettuja.
Tunnetuin niistä on vuonna 1995 Etelä-Afrikassa perustettu totuus- ja sovintokomissio, joka käsitteli apartheidajan tapahtumia. Demokraattisissa
maissa perustetut totuuskomissiot ovat
puolestaan keskittyneet johonkin erityiskysymykseen, eikä niihin ole liittynyt
vallanvaihtoa. Esimerkkejä ovat alkuperäiskansojen kohteluun (Kanada) tai
suojelupoliisin toimintaan (Ruotsi) liittyneet totuuskomissiot.
Totuuskomissiot ovat olleet suuri
historiallinen edistysaskel menneisyydenhallinnassa. Mutta demokraattisissa valtioissa ”maan tavaksi” muodostuneiden vääryyksien oikaisemiseksi ei
riitä erilliskysymyksiin keskittyvä tilapäinen elin.
Totuus- ja sovintokomission perustaminen pysyväksi instituutioksi vaatii
muutoksia perustuslakeihin ja EU:n
osalta perussopimuksiin. Luonnollisesti
se edellyttää myös totuuskomission
idean kehittämistä ja tarkempaa määrittelemistä.

Totuuskomission tehtavat
Kollektiivisen itsepetoksen pohjalta
”maan tavaksi” muodostuneita vääryyksiä on mahdotonta tuomita tiukasti
lain kirjainta noudattaen. Syytettyinä

olisi valtaosa valtion poliittisesta ja virkamiesjohdosta. Laittomuuksia käsittelemään olisi vaikeaa löytää viranomaista, joka ei olisi jäävi. Yhteiskunnan normaali toiminta kärsisi, uhkana olisivat
yhteiskunnan sisältä tai ulkopuolelta
lietsotut levottomuudet.
Totuuskomission tehtävänä on suorittaa juridinen tutkinta tapahtuneista
laittomuuksista. Se voi myöntää yleisen
armahduksen kaikille niille, jotka myöntävät rikoksensa tai virheensä ja osallistuvat niiden selvittämiseen. Lisäksi
se voi myöntää taloudellisia korvauksia
vääryyttä kärsineille.
Totuuskomissio tekisi vastuullisille
poliitikoille, virkamiehille, talousjohtajille
ja mielipidevaikuttajille helpommaksi
myöntää virheitään. Se vähentäisi
olennaisesti poliittisen keskustelun
kahtiajakoa. Jos hallintovalta on muutoskykyinen, demagogia menettää vetovoimaansa. Kun kollektiivisen itsepetoksen voima yhteiskunnassa myönnetään, ei kansalaisilla ole tarvetta turvautua salaliittoteorioihin ainakaan siinä määrin kuin nykyisin.
Olennaista ehdotuksessamme on,
että totuuskomission rinnalla toimii
kansalaisten totuusfoorumi. Se valvoo
totuuskomission työtä ja samalla kasvattaa kansalaisia yhteiskunnan eri tasoilla oppimaan historiasta ja tarkastelemaan asioita ihmiskunnan kokonaisedun kannalta. (Ks. osa II/s. 35)
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Eettinen kansalaisyliopisto
Tähän asti radikaalit yhteiskunnalliset
muutokset ovat tapahtuneet tuotantotavassa ja poliittisissa valtarakenteissa.
Ihmiskunnan yhtenäistyessä tärkein
muutos tapahtuu opetuslaitoksessa.

Yliopistouudistus on
valttamaton
Näkyvin muutos ihmissuvun kehityksessä viimeisten 500 vuoden aikana on
ollut luonnontieteiden voittokulku, joka
jatkuu edelleen. Länsimaisen yliopistolaitoksen ja luonnontieteellisen tutkimuksen kehittymisen ansiosta ihminen
on saanut uskomattomalla tavalla tietoa, jonka avulla hyödyntää luontoa.
Samalla tieteellis-tekninen kehitys on
vienyt ihmiskunnan itsetuhon partaalle.
Nykyinen yliopistolaitos ja opetusjärjestelmä eivät ole kyenneet opettamaan ihmiskuntaa hallitsemaan omaa
luontoaan – toisin sanoen järjestämään
sisäisiä suhteitaan niin, että pystyisimme astumaan kestävän kehityksen tielle ja välttämään itsetuhon.
Yliopistolaitos on muutosprosessissa kaikkialla maailmassa. Nykyisten yliopistojen rinnalle ja yhteyteen tarvitaan
mielestämme uudenlainen yliopistojen,
tiedekuntien ja tutkimuslaitosten verkosto. Kutsumme sitä eettiseksi kansalaisyliopistoksi. Se edellyttää sekä yliopistojen sisäistä uudistumista että
muuttunutta suhdetta yhteiskuntaan.
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Synteesi liberalistisesta ja
marxilaisesta traditiosta
Näkemyksemme perustuu yhteenvetoon päättyneen aikakauden kokemuksista. Yliopiston osalta tämä merkitsee
synteesiä länsimaisen yliopistolaitoksen
ja marxilaisen sivistysihanteen parhaista puolista.
Liberalistisesta traditiosta omaksutaan tutkimusaiheiden valinnanvapaus,
mielipiteenvapaus ja ihanne totuuden
etsinnästä itsetarkoituksena. Marxilaisesta perinteestä omaksutaan – tosin
uudelleen tulkittuna – näkemys siitä,
että jotkut tieteenalat ovat luonteeltaan
ideologisia (ks. s. 29), sekä pyrkimys
kokonaisvaltaisen maailmankuvan hahmottamiseen.

Eettisen yliopiston
peruspiirteita
Seuraavassa keskeiset piirteet siinä,
miten näkemyksemme mukaan yhteiskunta- ja ihmistieteitä tulisi eettisissä
yliopistoissa opettaa ja opiskella:
(1) Tarvitaan monitieteistä opinto- ja
tutkimustoimintaa, jossa pyritään ihmissuvun koko tien hahmottamiseen.
(2) Se toteutetaan filosofian johdolla. Ihmiskunnan tiestä ei voida enää
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muodostaa kokonaiskuvaa, ellei lähtökohtana ole filosofian kaikkien keskeisten osa-alueiden opiskelu.
Ja toisaalta, filosofian historiaa (ja
laajemmin aate- ja kulttuurihistoriaa)
tulisi tarkastella siltä kannalta, miten
uusi, käänteentekevä tieto esihistoriasta, historiallisesta ajasta tai nykymaailmasta vahvistaa ja selittää joidenkin ja
kumoaa toisten ajattelijoiden näkemyksiä.
(3) Opetus- ja tutkimusaiheiden
maailmankatsomuksellinen luonne tunnustetaan. Siksi väittelyjen organisoiminen on tärkein opetusmenetelmä, ja
omakohtainen osallistuminen väittelyihin ja niiden johtamiseen on tärkein
oppimismenetelmä. Tällä emme tarkoita lähinnä amerikkalaisista yliopistoista
tuttua perinnettä, ”väittelykilpailuja”.
Eettisessä yliopistossa olennaista ei ole
se, ”kuka väittelyn voittaa”, vaan se,
kuka väittelee rehellisimmin.

(4) Yliopistouudistus tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että yliopistojen suhde puolueisiin muuttuu. Myös puolueiden suhde yliopistoihin ja tieteeseen
yleensä muuttuu. Yliopistojen on pyrittävä organisoimaan kaikille avoimia
opintokursseja, joista muodostuu silta
yliopistojen ja aatteellispoliittisten liikkeiden välillä.
Kun tällaisia opintokursseja syntyy tulevaisuudessa yliopistoihin, kansalaisopistoihin ja vastaaviin opetuslaitoksiin
eri puolilla maailmaa, niistä muodostuu
globaalin eettisen kansalaisyhteiskunnan ydin.
Vähitellen toteutuu esitetyn yliopistouudistuksen perimmäinen tavoite,
YK:n alainen globaali kansalaisyliopisto. Ihmiskunta yhdistyy oman itsetuntemuksensa varaan.
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OSA II

Mita on tehtava?

•

Keskusteluperiaatteet

•

Ihmiskunnan tie -vaittelysanakirja (VSK)

•

Kansalaisten totuusfoorumi

•

Suuri keskustelu maailmantaloudesta ja
taloustieteesta – ehdotuksia
pankkitoiminnan uudistamiseksi

KUVA: ”Debate the Truth”. Otto Toivainen maalaamassa graffittia Totuusfoorumin tunnuskuvaksi Suvilahden seinälle. Ruutukaappaus Erno Kaunelan kuvaamalta videolta:
https://youtu.be/SXiwqrua5jg

OSA 2: MITÄ ON TEHTÄVÄ?

Keskusteluperiaatteet
Eettisen kansalaisyhteiskunnan tehtävänä on rakentaa olemassa olevan yhteiskunnan sisälle, oikeusvaltioperiaatetta puolustaen ja sitä kehittäen, uudentyyppisen yhteiskunnan ideologista
päällysrakennelmaa, poliittista valtajär-

jestelmää ja taloudellista perustaa.
Jokainen aloitteemme on avoin kaikille laillisille mielipidesuuntauksille ja
maailmankatsomuksille. Keskusteluperiaatteet on yhdistävä tekijä.

Ideologia-kasite ja rehellinen
vaittelykulttuuri
Ideologisia ovat sellaiset keskustelunja tutkimuksenaiheet, joissa (1) mielipiteitä määräävät tavalla tai toisella edut
– todelliset ja kuvitellut, tiedostetut ja
tiedostamattomat, aineelliset ja sosiaalipsykologiset – ja jotka (2) heijastavat
keskustelijoiden maailmankatsomusta
ja elämänarvoja.
Keskustelu ideologisista kysymyksistä herättää voimakkaita tunteita. Ihmiset ovat silloin taipuvaisia irrationalismiin, sokeaan mielivaltaan. Näin on
myös ihmissuhteissa ja henkilökohtaisissa yhteyksissä. Tätä todistaa koko
poliittinen ja aatehistoria, samoin suurin kaunokirjallisuus.
Tuo on tosiasia, jolle emme voi mitään.
Ideologinen rationaalisuus on sitä,
että teemojen ideologinen luonne tunnustetaan. Keskustelijat lähtevät siitä,
että myös he itse voivat sokaistua en-

nakkoluulojen tai tiedostamattomien
etupyyteiden vuoksi. Omat mielipiteet
asetetaan näin kritiikille alttiiksi.
Ideologisesti rationaalisessa keskustelussa aiheena ovat aina paitsi
mielipiteet, niin myös suhtautumistavat.
Sellaista puolueetonta asiantuntijaa
tai faktantarkistajaa ei ole, joka voisi
erotella ”oikeat” maailmankatsomukselliset näkemykset ”vääristä”. Puhumattakaan, että siihen voisi käyttää tekoälyä.
Kadunmies, professori ja poliitikko
ovat tasaveroisia esittämään mielipiteensä ideologisista kysymyksistä. Tuo
on syvällisin perustelu yleiselle äänioikeudelle.
Objektiivisuutta voidaan tavoitella
vain asettamalla erilaiset näkemykset
rinnakkain. Silloin jokainen joutuu tutustumaan myös eri mieltä olevien nä31
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kemyksiin ja niiden perusteluihin sekä
näkemään niiden taustan ja mahdollisen oikeutuksen, vaikka niitä ei hyväksyisikään.
Kun osapuolet hyväksyvät oman
erehtyväisyytensä ja toisen oikeuden
eriäviin mielipiteisiin, se on hyvä lähtökohta myös henkilökohtaiseen tutustumiseen.
Ideologisen rationaalisuuden edellytyksenä on, että väittelyä käydään
reilusti. Eri mieltä olevien panettelu ja
heidän kantojensa vääristely on heidän
mielipiteenvapautensa loukkaamista.
Vakavissa tapauksissa se on ihmisoi-

keusrikos.
Ideologinen rationaalisuus on haaste yhtä hyvin henkilökohtaisessa elämässä, sosiaalisessa mediassa kuin
julkisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa.
Kun kanssaihmiset arvioivat itseään
ja toisiaan, keskustelu on ”ideologista”,
olipa se kuinka henkilökohtaista ja
epäpoliittista tahansa. Vaikeutena silloinkin on valinta rationalismin ja irrationalismin välillä: harkitseeko sanojaan tunnontarkasti vai antaako tulla
mitä vain sylki suuhun tuo.

Tarkein ihmisoikeus: palkkaa
totuudenrakkaudesta
Kaikkein yleisimmällä tasolla eettisen
sivilisaation syntyä kuvastaa periaate
”palkkaa on maksettava myös, ja lopulta ennen kaikkea oikeudentajun, solidaarisuuskyvyn ja totuudenrakkauden
perusteella”. Tämä on yleinen tunnus,
josta on mahdollista kehittää lukemattomia erilaisia käytännön sovelluksia.
Koska ihmisillä on taipumus irrationaalisuuteen ja mielivaltaan, heitä on
rohkaistava sivistyneeseen keskustelukulttuuriin. Se ei kuitenkaan luonnistu
itsestään missään ihmisyhteiskunnassa tai ryhmässä, jossa on eturistiriitoja.
Siksi tarvitaan tunnusta, jonka pohjalta
oikeudentajusta myös palkitaan.
Maailman tosi tiedostaminen, vakava totuudenetsintä, on ajankohtaisen
valheen paljastamista, kollektiivista it32

sepetosta vastaan kulkemista. Totuudenetsintä on aina tietoista asettumista
yhteishyvän ja ihmisoikeuksien puolustamisen vuoksi alttiiksi kanssaihmisten
primitiivireaktioille, panettelulle, syrjinnälle ja vainolle.
Tärkein ihmisoikeus on oikeus
“totuudenetsintään”. Palkitsemalla totuudenrakkaudesta suojellaan ja kehitetään parhaiten kaikkien ihmisoikeuksia. Se on myös välttämätön keino vastustaa vihapuhetta ja pahantahtoista
informaatiovaikuttamista.
Taloudellinen toiminta perustuu
kasvavassa määrin aineettomien hyödykkeiden (palveluiden, sovellusten,
henkisen työn tuotteiden) tuottamiseen. Työn arvoa ei enää voi mitata
mekaanisesti. Tästä syystä palkkoja ja
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Maailman tosi tiedostaminen, vakava
totuudenetsintä, on ajankohtaisen valheen
paljastamista, kollektiivista itsepetosta vastaan
kulkemista. Totuudenetsintä on aina tietoista
asettumista yhteishyvän ja ihmisoikeuksien puolustamisen vuoksi alttiiksi kanssaihmisten primitiivireaktioille, panettelulle, syrjinnälle ja vainolle.

muita ansaintakeinoja joudutaan joka
tapauksessa miettimään uudelleen.
Jos lähtökohdaksi ei tietoisesti oteta eettistä arviointia, käy niin että kieroilusta, häikäilemättömyydestä ja vallanhimosta palkitaan. Ja niin on jo käynytkin. Siitä ilmauksena on tulo– ja varallisuuserojen jatkuva kasvu huolimatta siitä, että se on todettu haittaavan
niin talouden kehitystä kuin yhteiskunnallista vakauttakin
Valta on tärkein hyödyke. Oikeudentajusta palkitseminen on oikeudenmukaista vallanjakoa.
Tunnuksemme on yleinen periaate,
josta on mahdollista kehittää hyvin eri-

laisia sovelluksia. Sana ”palkkaa” on
tietysti kuvaannollinen. Sillä voidaan
käsittää erilaisia palkitsemistapoja korvauksista ja apurahoista lainojen
myöntämiseen ja ansaintamahdollisuuksien luomiseen.
Ensimmäinen askel on palkita aineellisesti niitä, jotka väittelevät esimerkillisen reilusti ja oikeudentuntoisesti. (ks. VSK, s. 32) Myös totuuskomission myöntämät rahalliset korvaukset mielipiteidensä vuoksi vääryyttä
kärsineille on sovellus tästä periaatteesta. (s. 22) Edelleen sitä voidaan
soveltaa paikallistasolla mikroluottoja
myönnettäessä. (s. 39)
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Ihmiskunnan tie
-vaittelysanakirja (VSK)
VSK on ehdotus eettiseen verkostoitumiseen soveltuvaksi somepalveluksi.
Se on tarkoitettu ihmiskunnan itsetuntemuksen välineeksi kaikille maailman
ihmisille maailmankatsomuksesta, kan-

sallisuudesta, uskonnosta tms. riippumatta.
VSK-idea soveltuu käytettäväksi
kaikissa keskustelualoitteissamme.
.

Vaittelyn jasentamisen menetelma
VSK:ssa käyttäjiä kannustetaan ilmaisemaan oma mielipiteensä mahdollisimman selkeästi. Puolueettomuus toteutuu niin, että jokaisesta aiheesta julkaistaan niin monta kirjoitusta kuin niitä tulee.
Tavoitteena ei ole yksimielisyys eikä vastaväittäjän vakuuttaminen omista kannoista. Tärkeintä on erimielisyyksien selventäminen ja omien perustelujen syventäminen vastaväitteisiin tutustumalla.
Kaikkia palveluun ladattuja julkaisuja voi jakaa. Näin myös kirjoittamaan
tai puhumaan tottumaton voi täysipainoisesti osallistua.
Olennainen uusi piirre on seuraava:
kuka tahansa voi koota väittelypaneelin sivuston julkaisuista ja johtaa sen
pohjalta syntyvää keskustelua. Moderointi vaatii sekä eettistä asennetta
34

(rehellisen keskustelukulttuurin valvonta) että tieto-opin opiskelua (väittelyn
jäsentäminen, teeman jakaminen alateemoihin, sen valvominen, että keskustelijat pysyvät asiassa ja ottavat
huomioon vastaväittäjän argumentit ja
vastaavat niihin.)
Ilmiselviä valheita ja huuhaata vastaan ei kenelläkään ole velvollisuutta
alkaa väitellä. Paneelin vetäjä voi sulkea häiriköt pois omasta paneelikeskustelustaan.
Erityisesti poliittiset kiistelyt menevät usein ohipuhumiseksi vain sen
vuoksi, että käsitteitä käytetään eri tavoin eikä sitä edes huomata. Sen
vuoksi väittelysanakirjassa on osasto
käsitemäärittelyjä varten. Samasta käsitteestä voi siis palveluun ladata erilaista määrittelyjä.
Jos vaikka ”sosialismista” ja ”ka-
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pitalismista” kiistellään, on väittelijöiden linkitettävä siihen käsitemäärittelyyn, jota itse kannattaa.
Käyttäjät voivat perustaa sivustoja
ja ryhmiä, joille VSK:ssa julkaistuja puheenvuoroja voi jakaa. Näille sivuille
voi rakentaa ”omaa polkua ihmissuvun
tiellä” – eli järjestää julkaisuja esim.
mind map -tyyppisen sovelluksen avulla. Näin jokainen osallistuja voi palvelun avulla rakentaa itsenäistä ja harkittua kokonaiskuvaa maailmasta.
Käyttäjät saavat omien sivujensa
mainostulot itselleen. Palvelussa kannustetaan käyttäjiä muutenkin talou-

delliseen toimeliaisuuteen, jossa palvelun luomaa sosiaalista pääomaa voi
hyödyntää. Pidemmän päälle vilkkaimmat ja hedelmällisimmät keskustelut
tulevat syntymään siellä missä väitellään reilusti. Näin toteutuu periaate
”palkkaa myös totuudenrakkaudesta”.
EU, muut kansainväliset organisaatiot, valtiot, yliopistot ja tutkimuslaitokset eri maissa ovat tervetulleita käynnistämään VSK-projektia. Tavoitteena
tulisi mielestämme olla se, että globaali
VSK toimisi YK:n – tai jonkin sen alajärjestön – alaisuudessa. (ks. Myös yhdistyksemme esittely, s. 60)

Paateema ihmiskunnan tie
Tänä aikana jokainen vakava ja vastuuntuntoinen puolue, kansalaisjärjestö, tiedeyhteisö ja kansalainen joutuu
pohtimaan kriittisesti oman ajattelunsa
perusteita, luomaan uudelleen omaa
maailmankatsomustaan.
Jokainen suuntaus joutuu uudella
tavalla asettamaan itselleen haasteen
oppia historiasta. Jokainen suuntaus ja
yksityinen ihminen joutuu uudella tavalla asettamaan kysymyksen: mikä ihminen on?
Näistä syistä väittelysanakirjan nimi
on Ihmiskunnan tie, ja siksi se on myös
keskustelujen pääteema. Se pitää sisällään kaikki filosofiset, historia- ja yhteiskuntatieteet, mutta myös jotkin lähinnä luonnontieteiksi luokitellut alat
(etologia, paleoantropologia, arkeologia, neurotieteet jne.). Edelleen aihepiiriin kuuluu oman maan ja nykymaail-

man tilanne ja ihmiskunnan tulevaisuuden näkymät.
Näin kattavan aihepiirin ylhäältäpäin annettu jaottelu alateemoihin olisi
mielestämme väärin. Se on itsessään
jo tieteenfilosofinen kannanotto.
VSK:ssa jokainen käyttäjä, käyttäjäryhmä (tieteellinen koulukunta, puolue,
järjestö, yliopiston professori jne.) järjestää keskustelua pääteemasta (tai
sen jostain osa-alueesta) haluamallaan
tavalla.
Aloitteentekijöiden tarkoitus on järjestää VSK:ssa opiskelua puolakkalaisen historianfilosofian kokonaisuudesta
lähtemällä kaikkein yleisimmistä asettamuksista: Mitä kaikki on? Mitä on tiedostaminen? Mitä on oikeudenmukaisuus? Mikä ihminen on? Mitä on inhimillinen hyvä ja paha? Tämän jälkeen
edetään ihmissuvun historian perusvai35
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heiden kautta nykypäivään ja kysymykseen ”mitä on tehtävä”? – Jokaisessa
vaiheessa tehdään väittelypaneeleita,
joissa näkemyksiämme verrataan muihin, eroaviin tai vastakkaisiin kantoihin
ja joissa keskusteluun osallistuminen
luonnollisesti on kaikille avointa.

Väittelysanakirjassa voi keskustella
myös mistä tahansa esim. harrastuksiin tai muihin mielenkiinnon kohteisiin
liittyvästä aiheesta, mutta jokaisen
osallistujan olisi otettava jotain kantaa
pääteemaan, vaikka vain jakamalla,
reagoimalla tai kommentoimalla.

Rehellisen vaittelykulttuurin saannot
Seuraavassa ehdotuksemme eettisiksi
keskustelusäännöiksi.
(1) Älä vääristele vastustajan kantoja. Älä panettele. Se on toisen mielipidevapauden loukkaamista.
(2) Puolusta aktiivisesti niitä, joiden
mielipiteitä vääristellään ja joita panetellaan. Muussa tapauksessa osallistut
heidän mielipiteenvapautensa loukkaamiseen, halusit tai et.
(3) Ihminen on taipuvainen subjektivismiin, sokeaan valtapeliin ja irrationalismiin silloin, kun hänen etunsa
(taloudelliset, ideologispoliittiset tai sosiaalipsykologiset, todelliset tai kuvitellut) ovat pelissä. Lähde siitä, että sinun
on helpompaa huomata tämä vastaväittäjästäsi kuin itsestäsi.
(4) Anna aktiivisesti tunnustusta
niille, jotka kykenevät tunnustamaan
omat virheensä.
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(5) Anna aktiivisesti tunnustusta
niille, jotka ovat olleet jossain kysymyksessä oikeassa ja saaneet kärsiä mielipiteensä vuoksi.
(6) Anna aktiivisesti tunnustusta
vastaväittäjällesi silloin, kun hän väittelee reilusti.
(7) Anna aktiivisesti tunnustusta
vastaväittäjällesi, jos hänen kannanotoissaan on jotain oikeata tai varteenotettavaa, vaikka katsoisit hänen olevan kokonaisnäkemyksessään väärässä.
(8) Pyri huolehtimaan siitä, että
henkilö tai ryhmä, jonka kanssa olet
kovasti eri mieltä, saa kuitenkin mielipiteensä esille asianmukaisissa foorumeissa. Erityisesti jos vastaväittäjäsi on
vainotussa asemassa tai varaton, niin
pyri vaikuttamaan siihen, ettei hänen
mielipiteenvapautensa tuollaisten seikkojen vuoksi vaarannu.
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Kansalaisten totuusfoorumi
Osassa I esittelemme demokratian kriisin erääksi ratkaisuksi pysyvää totuusja sovintokomissiota jokaiseen oikeusvaltioon (s. 14). Sen yhteyteen – ja sen
perustamista vaatimaan – tarvitaan
laajaa kansalaiskeskustelua.
Totuusfoorumi on väittelyalusta,
jossa totuuden etsintä on itsetarkoitus.
Aiheita tarkastellaan ihmiskunnan kokonaisetua ajatellen ja niitä arvioidaan
eettiseltä kannalta.
Nimitys totuusfoorumi on paradoksaalinen: ihmiskunnan kokonaisetua,
siinä mielessä ”totuutta”, etsitään
”foorumissa”, eli kaikille mielipidesuuntauksille avoimen väittelyn kautta.
Totuusfoorumi edellyttää kansalaisilta sivistyneeseen keskustelukulttuuriin sitoutumista ja reilun väittelyn
sääntöjen opiskelua. Väittelysanakirjan

idea onkin eräältä kannalta oikeusfilosofian soveltamista keskustelukulttuuriin.
Pidemmän päälle totuusfoorumista
(tai jostakin sen osasta) voi tulla kansalaisille merkittävä uudenlainen vaikutuskanava, jossa he voivat olla mukana
”jakamassa oikeutta”.
Foorumin lähtökohta on, että ihminen voi oppia omasta historiastaan.
Perinteiset demokratiat kykenevät uudistumaan, jos valistunut yleinen mielipide haastaa ne siihen.
Totuusfoorumin keskustelujen tarkoitus on luoda yleistä mielipidettä, joka painostaa valtioita, puolueita, kansainvälisiä järjestöjä ja yrityksiä noudattamaan lakeja ja sopimuksia sekä
tekemään ihmiskunnan kokonaisedun
kannalta järkeviä päätöksiä.

Totuusfoorumin teemat
Totuusfoorumin teemat on jaoteltu neljään osaan:

1. Paattynyt aikakausi
Historia ei ala meistä. Filosofian historiassa tärkeimpiä uusia ajatuksia on aina
luotu kumoamalla edellisten sukupolvien suurimpien ajattelijoiden keskei-

simpiä näkemyksiä siten, että niiden
ydin säilyy uudessa muodossa.
Miten etsiä totuutta päättyneestä
aikakaudesta? On etsittävä vastakkaisista, aikakauden kehitykseen eniten
vaikuttaneista aatteista sitä, mikä niissä on kestävää, ja erotettava se siitä,
mikä on aikansa elänyttä ja mikä virheellistä. Mitkä nykyiset ongelmat ovat
37
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kokonaan uusia, niin ettei niihin löydy
vastauksia mistään historian aatteista?
Tuollaisen analyysin pohjalta on pyrittävä uuteen kokonaisnäkemykseen.
Eri filosofiset koulukunnat antavat
päättynyt aikakausi -käsitteelle erilaisen painoarvon. Myös käsitteen kattama ajanjakso vaihtelee eri koulukuntien välillä. Tällaiset näkemyserot kuuluvat foorumin väittelynaiheisiin.
Me tarkoitamme ajanjaksoa, jolloin
nykyisten aatteellispoliittisten suuntausten, liikkeiden ja puolueiden maailmankatsomukselliset
näkemykset
muodostuivat.
Etsimme vastausta kysymykseen
”Miten tähän on tultu?” Mikä oli olennaista esimerkiksi kapitalismin synnyssä? Miksi siitä on tullut vallitseva talousjärjestelmä? Mitä eri vaiheita kapitalismin, kolonialismin ja imperialismin
kehityksessä on ollut? Mistä johtui sosialismin nousu ja romahdus viime vuosisadalla? Miten päättyneellä aikakaudella esitetyt ennakoinnit ihmiskunnan
tulevasta kehityksestä ovat toteutuneet?
Päättynyt aikakausi -totuusfoorumi
rakentaa siltaa historiasta oppimisen ja
poliittisen vaikuttamisen välillä. Se on
maailman filosofista muuttamista.

2. Lahihistoria
Lähihistoriafoorumissa
tarkastellaan
eettiseltä kannalta lähihistorian tärkeimpiä tapahtumia ja niihin liittyviä
aatteellisia ja kulttuuripoliittisia väittelyitä.
Ketkä lähihistoriassa esiintyneet
henkilöt tai yhteiskunnalliset liikkeet
38

ovat kulkeneet virtaa vastaan ja arvostelleet politiikkaa, joka jälkikäteen on
osoittautunut virheelliseksi? Ketkä ovat
kyenneet ennustamaan oikein tulevaa
kehitystä? Ketkä ovat olleet itsekriittisiä? Ketkä ovat puolustaneet mielipiteidensä vuoksi syrjittyjen oikeuksia?
Ketkä ovat saaneet kärsiä tuollaisten
näkemystensä ja suhtautumisensa
vuoksi?
Millaisia tunnustuksia valtion tulisi
tällaisille henkilöille ja järjestöille myöntää? Minkälaiset taloudelliset korvaukset olisivat asianmukaisia?
Demokraattisimmatkin valtiot pystyvät harvoin – ja silloinkin yleensä vasta
vuosikymmenten kuluttua – myöntämään virheitään ja esittämään anteeksipyyntönsä niille, joita kohtaan ovat
tehneet vääryyttä.
Kun väitellään ajankohtaiseen politiikkaan liittyvistä mielipidekysymyksistä, väittelijöiden eettinen suhtautuminen ei yleensä ole ensisijaisesti esillä.
Mutta kun aiheena ovat lähihistorian
kiihkeimmät aatteellispoliittiset väittelyt
ja tärkeimmät tapahtumat, keskustelun
aiheena ei ole vain se, ketkä suhtautuivat silloin eettisesti. Keskustelun aiheena on ennen muuta se, ketkä haluavat
nyt tunnustaa ja hyvittää lähihistoriassa
tapahtuneet vääryydet ja ketkä vesittää tai vähätellä niitä tai torjua tavalla
tai toisella niistä käytävän keskustelun.

3. Laillisuusfoorumi
Laillisuusfoorumin tehtävä on nostaa
esiin sellaisia hallitusten ja päättävissä
asemissa olevien poliitikoiden ja virkamiesten laittomuuksia, joista on tullut
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Nimitys totuusfoorumi on paradoksaalinen:
ihmiskunnan kokonaisetua, siinä mielessä
”totuutta”, etsitään ”foorumissa”, eli kaikille
mielipidesuuntauksille avoimen väittelyn kautta.

tai tulossa ”maan tapa”, eli joiden asianmukaisen käsittelyn oikeusviranomaiset ovat laiminlyöneet.
Laillisuusperiaatteeseen kuuluu oikeudenkäyntien julkisuus, jonka tarkoituksena on taata se, että kansalaiset ja
media voivat valvoa tuomiovallan käyttöä. Nykyisessä varsin monimutkaisessa yhteiskunnassa tämä on käynyt vaikeaksi.
Tarvitaan paluuta perusasioihin ja
samalla myös uudenlaista kansansivistystyötä. Tämän vuoksi laillisuusfoorumissa keskustellaan myös oikeusfilosofian historiasta ja siitä, minkälaisten
vaiheiden kautta nykyiset oikeusvaltiot
ovat muodostuneet. Muussa tapauksessa yksittäisten laittomuuksien esille
tuominen ja syyllisten etsiminen voi
muodostua hajottavaksi.
Tärkeä aihe ovat uudet vääryyden
muodot, joiden kohdalla lainsäädäntöä
olisi uudistettava. Myös kansainvälisen
lain kehittyminen kuuluu laillisuusfoorumin teemoihin.

4. Ihmisluonto
Silloin kun ”jaetaan oikeutta”, on lähtökohtana jollakin tavalla aina se, miten
käsitetään ihmisluonto.
Tässä totuusfoorumissa kysytään:
Onko olemassa yleistä, muuttumatonta
ihmisluontoa? Voiko sitä määritellä?
Mikä on ihmisen ja eläimen ero? Mikä
on ihmisen ”hyvä” ja ”paha”?
Ihmisluonto teemana kuuluu tieteiden osalta filosofisen antropologian,
tieto-opin, moraalifilosofian ja psykologian piiriin. Yhtä lailla siihen kuuluu
kulttuurihistoria, kaunokirjallisuus, elokuvat, uskonnot, myytit jne.
Kirjallisuudesta kerätään osuvia
luonnehdintoja ihmisestä. Niiden ja
omien elämänkokemusten pohjalta
käydään keskustelua ihmisenä olemisen perusongelmista.
Näitä keskusteluja voidaan yhdistää
Ihmiskunnan tie -väittelysanakirjan
keskusteluihin, toisin sanoen siihen,
miten ihmisluonto on historiallisesti
muodostunut.
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Suuri keskustelu
maailmantaloudesta ja
taloustieteesta
Talouden nykyistä kehitysvaihetta, spekulatiivisen
finanssipääoman hallitsevaa asemaa maailmantaloudessa, ei mielestämme voida selittää minkään
olemassa olevan talousteorian pohjalta. Talousteoreettinen
näkökulma ei yksin riitä.
Monet taloustieteilijät varoittivat perustellusti kriisin uhasta ennen vuoden
2008 finanssikriisiä. Silti edes demokraattisten valtioiden parlamenteissa ei
kyetty ennen kriisiä ottamaan näitä varoituksia asianmukaisesti huomioon ja
keskustelemaan keinoista finanssikriisin estämiseksi. Keskustelua ei käyty
myöskään sen jälkeen. Vuonna 2020
alkaneen pandemian yhteydessä ei riittävällä vakavuudella ole kysytty miksi
siihen ei ollut varauduttu, vaikka pandemian vaara oli tiedossa.
Vastuuntuntoisten poliitikkojen sekä
yhteiskunta- ja taloustieteilijöiden olisi
käynnistettävä laaja, yhtä aikaa sekä
akateeminen ja kansanomainen että
teoreettinen ja käytännöllinen kansalaiskeskustelu
maailmantaloudesta
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yleensä ja keskuspankkien roolista ja
pankkitoiminnasta erityisesti.
Keskustelun lähtökohdaksi olisi
otettava se ilmeinen tosiasia, että nykyinen talousjärjestelmä on taipuvainen ajautumaan finanssikriiseihin ja että poliittiset päättäjät, keskuspankkien
johtajat ja pankkivalvojat eri maissa eivät nykyoloissa pysty niitä estämään.
Talousteoreettista ja talouspoliittista
keskustelua on mielestämme mahdotonta käydä vakavalla tavalla, ellei sitä
laajenneta koskemaan myös kapitalismin (ei vain talousjärjestelmän vaan
koko yhteiskuntajärjestelmän) historiaa.
Sosialismin kaikkien muotojen romahdus osoittaa, että keskitetty suunnitelmatalous, yksipuoluejärjestelmä ja
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oikeusvaltion puuttuminen johtavat totalitarismiin ja talouden romahdukseen.
Tästä
huolimatta
demokraattisen
markkinatalouden historiaa on mahdotonta selittää ilman työväenliikkeen,
kommunistisen maailmanliikkeen ja sosialismin kokemuksia.
Kapitalismin kultakausi – keynesiläinen valtiojohtoinen talous – oli eräässä
mielessä synteesiä näistä kahdesta.
Työväenliikkeellä oli keskeinen asema
erityisesti ns. pohjoismaisen hyvinvointivaltion synnyssä.
Talouden nykyistä kehitysvaihetta,
spekulatiivisen finanssipääoman hallitsevaa asemaa maailmantaloudessa, ei
mielestämme voida selittää minkään

Kokeiluihin on
rohkaistava, mutta
niiden olisi aluksi
oltava pienimuotoisia ja
maltillisia.
olemassa olevan talousteorian pohjalta. Talousteoreettinen näkökulma ei
yksin riitä. Tarvitaan näkemystä ihmiskunnan koko historiaan ja siltä pohjalta
yhteiskuntakehitykseen ja ihmisolemukseen.

Ehdotuksia pankkitoiminnan uudistamiseksi
Aikakausi on vaihtunut, eikä keynesiläisyyteen sellaisenaan ole paluuta. Mutta mielestämme länsimaissa tarvitaan
jonkinlaista sovellettua versiota keynesiläisyydestä.

On tuettava
pankkitoimintaa, joka
sijoittaa reaalitalouteen
On tuettava pankkitoimintaa, joka ei
ole spekulatiivista vaan on keskittynyt
teollisuustuotannon ja muun taloudellisen toimeliaisuuden rahoittamiseen
omassa maassa. Tärkeätä tässä on
huomioida myös luonnonsuojelunäkökohdat.

On tuettava
pienpankkitoimintaa
paikallistasolla
Globalisaation oloissa yhä useammat
alueet menettävät teollisen ja yleensä
taloudellisen perustansa. Yhteiskuntarakenteet alkavat hajota. Tuollaisia alueita on mahdollista kehittää perustamalla pankkeja paikallisen poliittisen
vallan alaisuuteen. Joitakin esimerkkejä tuollaisista pankeista on olemassa
eri puolilla maailmaa.
Samalla tulee pyrkiä palaamaan
Ranskan vallankumouksen tavoitteisiin,
jotka yhä näkyvät maan kuntakartalla:
poliittisten perusyksiköiden on oltava
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suhteellisen pieniä. Kuntaliitoksia ja
kuntia suurempien hallinnollisten yksiköiden perustamista voidaan ehkä perustella järkevillä argumenteilla, mutta
keskittämisen ohella täytyy pyrkiä palaamaan myös suhteellisen pieniin
”kylä- ja kaupunginosaparlamentteihin”.

On tuettava
pankkitoiminnan uusien
muotojen kokeiluja
Kyseeseen tulevat esimerkiksi muslimipankkitoiminta ja sosiaalisesti kontrolloitu mikroluototus eri muodoissaan.
Missä muodoissa? Siitä tarvitaan sekä
keskustelua että kokeiluja.
Muslimipankkitoiminnan1 tunnetuin
piirre on se, että pankin myöntämistä
lainoista ei makseta korkoa. Pankki ja
asiakas jakavat niin riskit kuin voitotkin,

ja ovat sen vuoksi tasa-arvoisemmassa asemassa kuin länsimaisessa pankkijärjestelmässä. Kaikkein spekulatiivisimmat sijoitusmuodot ovat muslimipankeissa kiellettyjä.
Sosiaalisesti kontrolloidut mikroluotot sopivat pienyritystoiminnan rahoitusmuodoksi. Ne ovat uskoaksemme
tehokas keino työttömyyden ja syrjäytymisen torjumiseen.
Paikallistasolla mikroluototuksessa
on mahdollista soveltaa myös periaatetta oikeudentajusta palkitsemisesta.
(s. 30)
On tutkittava mahdollisuuksia perustaa valtioista ja keskuspankeista
riippumattomia valuuttoja. Lainsäädäntöä on kehitettävä niin, että ne voivat
toimia laillisesti ja säädellysti.
Kokeiluihin on rohkaistava, mutta
niiden olisi aluksi oltava pienimuotoisia
ja maltillisia.

Tämä ei tietenkään ole kannanotto sharia-lain puolesta. Tarkoitamme yllä kuvattua nimenomaista piirrettä joka periytyy
muslimipankkitoiminnasta. Erityisesti vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen muslimipankkeja on perustettu myös Euroopan
maihin, ja ideaa on tutkittu länsimaisissa yliopistoissa. Eräänä esimerkkinä Aalto-yliopistossa suositettu Pro gradu -tutkielma
aiheesta: https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/2752/hse_ethesis_12737.pdf?sequence=1&isAllowed=y
1
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LIITE 1

Vallan hajauttaminen
Elinkelpoisen ihmisyhteiskunnan järjestäytymistapaa kuvaamme uuskäsitteellä hierarkkinen fraktionalismi. Silloin
”hierarkkisuus” tulee ymmärtää olennaisesti välineeksi ja fraktionalismi itsetarkoitukseksi,
peruspäämääräksi:
”johdon” tärkein tehtävä on varmistaa,
että valtaa hajautetaan perustasolle
asti niin, että perusyksiköt kykenevät
säilyttämään itsenäisyytensä.
Ihmisyhteiskunta, sen enempää
kuin mikään yksittäinen ihmisyhteisö, ei
voi organisoitua ilman jonkinlaista hierarkkisuutta, ilman jonkinlaista keskitettyä johtoa. Jos yhteisö on yhtään
laajempi tai sen tehtävät yhtään vaativampia, niin keskitetyn johdon merkitys
korostuu, samoin porrastettujen valtarakenteiden.
Ihmisyhteisöille on kuitenkin ominaista myös jokaisen yksilön älyllinen ja
moraalinen itsenäisyys. Ihmisyhteisöissä on aina pyrkimys myös keskuksesta
riippumattomiin, itsenäisesti toimiviin ja
omista asioistaan päättäviin alayksiköihin.
Dialektisesti: mitä enemmän ihmiskunnan yhtenäistyessä muodostuu globaaleja valtarakenteita, mitä enemmän
valta keskittyy, sitä tärkeämpää on
vaalia alempien tasojen (kansallisvaltioiden, niiden sisällä paikallistasojen ja perusyhteisöjen) aatteellispoliittista itsenäisyyttä.

Tämä järjestäytymistapa kuvaa hyvin esim. metsästys-keräilykulttuurin
heimoa tai esihistorian rauhanomaisia
sivilisaatioita. (ks. Liite 3, ss. 50-51)
Hierarkkinen fraktionalismi on myös tulevaisuuden globaaliyhteiskunnan järjestäytymismuoto. Luokkayhteiskuntien purkaminen alkaa vallan hajauttamisesta.
Yhteiskuntaluokkien syntyessä inhimilliset perusyksiköt menettivät taloudellisen, poliittisen ja ideologisen itsenäisyytensä. Näin tapahtui hyvin dramaattisesti esim. Mesopotamiassa kun
ensimmäiset imperiumia rakentavat
kaupunkivaltiot syntyivät. Silloin alkoi
ihmisen vieraantuminen itsestään,
työstään, yhteiskunnasta. Sama kehitys jatkui sekä teollisuuskapitalismin
syntyessä että sosialistisessa omistusmuodossa.
Informaatioteknologisen vallankumouksen oloissa ihminen temmataan
vielä jyrkemmin sielullisesti juuriltaan.
Paikallisuuteen, sukulaisuuteen ja tuotannonaloihin perustuneet inhimilliset
perusyhteisöt menettävät merkityksensä ja samalla viimeisenkin mahdollisuuden päättää omista asioistaan. Entiseen ei tietenkään ole paluuta. Mutta
IT-vallankumous antaa aivan uudenlaisia vaikutusmahdollisuuksia uudenlaisten inhimillisten perusyhteisöjen luomiselle.
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Inhimilliset perusyhteisot
Ihminen ei koskaan pääse pois biologisesta olemuksestaan. Sen vuoksi jokainen ihminen haluaa viime kädessä
elää sellaisessa tuttavapiirissä, jossa
kaikki suunnilleen tuntevat toisensa, ja
voivat arvioida ja arvostella toisiansa
kokonaisvaltaisina persoonallisuuksina.
Ihminen luo itsensä, niin yksilönä
kuin lajina. Ihmisyksilö haluaa päättää
omista asioistaan. Tärkeimpiä asioita
ihmiselle ovat hänen suhteensa toisiin
ihmisiin.
Ihmisyhteisöissä taistelu vallasta on
taistelua ”tunnustuksesta”. Yksilö voi
tavoitella eettistä arvovaltaa suhtautumalla harkiten ja objektiivisesti eturistiriitoihin, tai sitten luoda valheellista
omakuvaa ja hankkia yliotetta kanssaihmisiinsä valtapelin, panettelun ja
kieroilun avulla. Ihmisluonnossa on kyky molempiin. Ihmisyksilöt käyvät aina
kamppailua noiden kahden suhtautumistavan välillä niin yhteiskuntaelämässä kuin henkilökohtaisessa arjessaan.
Ihmisyksilö toteuttaa itseänsä persoonallisuutena parhaiten silloin, kun
hän saa ”jakaa oikeutta” henkilökohtai-

sessa tuttavapiirissä. Hyväntahtoisuuden, sympatian ja antipatian tunteita
arvioidaan (itse)kriittisesti, kun niitä
suhteutetaan objektiivisen oikeuden,
yhdessä sovittujen arvojen ja sääntöjen vaatimuksiin.
Ihminen voi olla tosi ihminen, olemuksensa mukainen, silloin kun hän
voi henkilökohtaisissa yhteyksissä kehittää perusominaisuuttaan, oikeudentajuansa. Se on todellista inhimillistä
kasvua.
Uutta yhteiskuntaa kehitetään sekä
perinteisen yhteiskunnallisen, poliittisen toiminnan avulla, että rakentamalla
uudentyyppisiä inhimillisiä perusyhteisöjä. Jälkimmäinen on tärkeämpää.
Yhteiskuntaevoluution luonteeseen
kuuluu myös se, että siinä on aina tendenssi yhteiskuntaluokkien kehittymiseen. Sellaisen tendenssin – eli ihmisryhmien toisiin ryhmiin kohdistuvan
alistamisen – vastustaminen on kaikissa ihmisyhteiskunnissa kaikilla planeetoilla kaikkialla universumissa ihmislajin
ikuinen tehtävä.

Kevyesti stilisoitu kooste Matti Puolakan puheista ja
teksteistä eri vuosilta. HS.
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LIITE 2

Joitakin teoreettisia lahtokohtia
puolakkalaiselle historianfilosofialle
Puolakkalainen historianfilosofia on
omaperäinen sovellus essentialististeleologisesta historiankäsityksestä.
Historiassa on omat lainalaisuutensa ja siinä on sisäänrakentunutta määräytyneisyyttä. Tuo on kaikkein yleisimmissä muodossa ilmaistuna essentialistis-teleologinen näkemys filosofiseen
historiankirjoitukseen.
Jos katsotaan filosofian historiaa
kokonaisuutena, ovat sen suurimmat
nimet, mm. Aristoteles, Kant, Hegel ja
Marx – ja monet muut – olleet teleologisen selitystavan kannalla.
”Totuus on kokonaisuudessa”, sanoi Hegel. Teleologinen, ja yleensäkin
filosofinen historiakirjoitus etsii historian tapahtumien moninaisuuden joukosta olennaisia lainalaisuuksia.
Matti Puolakan historianfilosofia perustuu marxilaisen filosofian systemaattiseen kritiikkiin ja sitä kautta Hegelin dialektisen logiikan uudelleentulkintaan. Näin ollen se on jo lähtökohdiltaan omaperäistä, vaikka onkin vankasti ankkuroitu aatehistoriaan ja perustuu myös aktiiviseen nykykeskustelun seuraamiseen.
Näkemyksemme eroaa olennaisesti
siitä keskustelusta, mitä viime vuosikymmeninä tästä aiheesta on käyty. Se
eroaa niin teleologisuuden puolustajien
kuin vastustajien kannoista.

Teleologinen, ja
yleensäkin filosofinen historiakirjoitus etsii historian tapahtumien moninaisuuden joukosta olennaisia lainalaisuuksia.
Läntisessä filosofiassa on 1900luvun aikana tullut muodiksi kieltää teleologinen historianäkemys.
Vakaumuksemme on, että väittely
historianfilosofiasta on vasta alkamassa, ja tuon väittelyn keskiössä tulee
olemaan teleologisuuden käsite.
Seuraavassa esitellään joitakin
alustavia hajahuomioita sitä, miten
Puolakka yhdisti Hegelin dialektista logiikkaa ihmissuvun koko tien läpikäymiseen. Liitteissä 3 ja 4 esitetään
kaksi erilaista tapaa esittää koko historia lyhyesti perusvaiheiden kautta.
Systemaattinen esitys puolakkalaisesta filosofiasta on vielä tekemättä, ja
tämäkin lyhyt teksti on täysin luonnosmainen ja alustava. Se on tarkoitettu
lähinnä opiskeltavaksi, ei valmiiksi kannanotoksi.
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”Historian loppu”: lopussa
on uusi alku
Homo-suvun 2,5 miljoonaa vuotta jatkunut historia päättyy tulevaisuuden
globaaliyhteiskuntaan. Kutsumme sitä
myös eettiseksi sivilisaatioksi.
Emme luo katteetonta utopiaa, kun
hahmottelemme tulevaisuuden globaaliyhteiskuntaa. Sen peruspiirteet on
johdettu siitä, miten tähän on tultu. Se
on omintakeinen visio ”historian loppu”
-näkemyksestä, joka kuuluu olennaisesti teleologiseen historianfilosofiaan.
Millä tavalla tämä näkemys on erilainen ja uusi?
Ensiksi,
tarkoitamme
tässä
”historialla” Homo-suvun koko 2,5 miljoonaa vuotta jatkunutta historiaa. Toisin sanoen koko sitä kehitystietä, jolloin ihmissuku erosi (alkoi erota) eläinkunnasta ja joka johti nykyihmisen syntyyn, historialliseen aikaan ja nykyiseen
aikakauden murrokseen.
Toiseksi, dialektiikan mukaan lopussa on uusi alku. Yhteiskuntaevoluutio ei pääty edes tulevaisuuden globaaliyhteiskuntaan. Se on kylläkin historian
päämäärä, mutta ei mikään lopullinen,
pysyvä olotila. Uusi vaihe synnyttää
myös uudenlaista vääryyttä ja uudenlaisia oikeudenmukaisuuden muotoja.
Teoreettisesti on selvää, että myös
tulevaisuuden eettinen sivilisaatio tulee
joskus kohtaamaan päätepisteensä ja
synnyttämään jotain uutta. Sitä kuitenkin on mahdoton nyt nähdä, edes kuvitella.

Kolmanneksi: ilmiöiden olemus
määrää niiden kehityksen suunnan ja
rajat. Tämä katsomus on essentialistinen. Mutta olemus paljastuu vasta ilmiön kuolemassa. “Minervan pöllö lähtee
lentoon vasta hämärän laskeutuessa”1,
on Hegelin kuuluisa lause. Aikakausi
tiedostaa itsensä vasta kun se on menossa mailleen.
Näin ollen sitä, miten ihmissuku erkaantui eläinmaailmasta ja miten ihmisyhteiskunta syntyi, on mahdollista käsitteellisesti ymmärtää vasta nykyaikana. Tuo ei johdu yksinomaan siitä, että
tietomme esihistoriasta on uusien tutkimusmenetelmien ansiosta mullistunut.
Se johtuu myös nykytilanteesta, siitä
että ihmisestä on lajina tullut luonnonvalinnan yksikkö (ks. s. 11). Filosofinen
yhteenveto nykyajasta antaa avaimet
ja näkökulman esihistorian selittämiseen.

Aristoteelis-hegelilainen
maarittelytapa
Käsitemäärittelyssä lähtökohtanamme
on Aristoteleen ja Hegelin logiikka.
Aristoteleelta periytyvät yleisen ja erityisen käsitteet. Linné käytti niitä luokitellessaan elollista luontoa (suku, laji).
Linnén luokittelua käytetään vieläkin
biologian piirissä, mikä todistaa Aristoteleen määrittelytavan voimasta.
Kun selitetään ihmisyhteiskunnan
syntyä ja kehityshistoriaa, on välttämättä tukeuduttava hegeliläiseen kehitysoppiin (nykykielellä hegeliläiseen ta-

G.W.F. Hegel, Oikeusfilosofian pääpiirteet eli luonnonoikeuden ja valtiotieteen perusteet, Kustannus Pohjoinen, Oulu 1994,
s. 65.
1
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paan selittää kompleksisoitumista).
Maailma tulee käsittää prosesseina.
Maailman jäsentämisessä tulee erottaa
omalakisesti kehittyvät eli substantiaaliset prosessit toisistaan ja muista muutoksen lajeista.
On selitettävä omalakisesti kehittyvän prosessin looginen historia.
Hegelillä yleisen ja erityisen välinen
dialektinen ristiriita muodostaa kehitystä eteenpäin vievän voiman. Se hallitsee sekä inhimillistä käsitteenmuodostusta, maailman tieteellistä hahmottamista, että olevaisen rakentumista, perimmäistä muutosta ja kehitystä.
”Yleinen” ei ole koskaan mistään
”erityisestä” irrallinen tai riippumaton.
Määriteltäessä jotain omaehtoisesti kehittyvää prosessia, on kysyttävä, mitä
erityisiä ilmenemismuotoja tämän prosessin yleisyyteen kuuluu.
Määrittelyä tehtäessä ei tule kysyä
mekaanisesti mitä kaikkea kyseiseen
olioon kuuluu. Vaan: mitkä ovat sen
keskeiset osatekijät. Sen sisäistä kehitystä määräävä logiikka on noiden keskeisten osatekijöiden suhteiden kehityst.

Miten kasite luo
todellisuutta
Hegelin kuuluisa teesi ”käsite luo todellisuutta” on saanut osakseen paljon arvostelua, myös suoranaista pilkkaa.
Marx hylkäsi tämän Hegelin idealistisimman teesin sanomalla, että hänelle
henkinen on vain ”ihmispäähän siirtynyttä ja siellä muunnettua materiaalisuutta”.1
1

Me tulkitsemme tätä Hegelin teesiä
materialistisella tavalla:
”Yleistä” ei ole olemassa ilman
”erityistä”. Yleinen on siis jokaisessa
erityisessä ja niiden välisissä suhteissa,
mutta mekaanis-materialistisesti se on
”ei missään”. Esim. ”yhteiskunta” on
yleinen, erilaiset yhteiskuntamuodot
ovat erityisiä.
Omalakisesti kehittyvän prosessin
olemus, joka määrää sen kehitystä ja
suhdetta ulkomaailmaan, on nimenomaan sen keskeisten osatekijöiden
suhteissa. Niitä ei voida ”materialistisesti” paikantaa mihinkään.
Käsite, prosessin olemuksen määräävien keskeisten osatekijöiden suhteet, luo todellisuutta.

Substantiaalinen muutos
Omaehtoisesti eli substantiaalisesti kehittyvät prosessit eivät synny tyhjästä,
vaan niiden juuret ovat jossain muussa
(joissakin muissa) omalakisessa prosessissa (omalakisissa prosesseissa).
Jostain erityisestä (esim. eläinpopulaatiosta) syntyy uusi yleinen (uusi eläinlaji
tai suku).
Miten omalakisesti kehittyvä eli
substantiaalinen prosessi muuttuu
toiseksi, korkeampitasoiseksi omalakisesti kehittyväksi prosessiksi? Silloin
olion syntymässä ja kuolemassa on jotain samaa. Kaikki loogisesti aidot
mahdollisuutensa läpikäytyään, sillä tavalla täydellistyessään ilmiön kehitys,
sen ”historia” loppuu.
Olennaista on tämä: substantiaalisesti uudentyyppisen prosessin synty-

Marx, Karl, Pääoma. Kansantaloustieteen arvostelua, osa I, Toisen painoksen loppusanat, Edistys Moskova 1974, s. 25–26.

49

LIITTEET

essä vanhaa ei kielletä mekaanisesti,
täysin. Vanhaa kiellettäessä sen olemus säilyy, kehittyy ja muuntuu.
Olennaisten osatekijöiden joukkoon
tulee mukaan myös jotain uutta. Tuo
uusi muuttaa kaikkien olennaisten tekijöiden keskinäissuhdetta.

Orgaaninen kehitys
Ihmissuvun kehityksessä menneisyys
on nykyisyyttä. Tämän takia ihmisellä
on historia. Se on myös ihmissuvun
historian kaikkein olennaisin piirre.
Simpanssi on lajina vain sitä, minkälaiseksi se on lajina jo kauan sitten
muodostunut. Simpanssilaumat voivat
organisoitua vain tietyllä tavalla. Kaikkien simpanssien käyttäytymistä säätelevä geenipooli määrää hyvin ahtaasti
ja ehdottomasti ne rajat, millä tavalla
yksilö voi käyttäytyä.
Ihmisluonto, eli ihmisen yksilö- ja
ryhmäkäyttäytymistä säätelevä geenipooli on muodostunut 2,5 miljoonan
vuoden aikana apinaihmisten laumoissa. Siihen sisältyy sekä sokea sosiaalipsykologinen vallanhimo että kyky sopeutua sitä rajoittaviin sääntöihin: kyky
voittaa itsensä.
Ihmisen geenipooli mahdollistaa aivan vastakkaista käyttäytymistä eri yksilöillä ja eri tilanteissa. Se mahdollistaa
myös useita erilaisia organisoitumistapoja.

Homo-suvun historian ominaisuus
on juuri se, että kun siirrytään yhdestä
perusvaiheesta, toimintatavasta ja yhteiskunnallisen järjestäytymisen muodosta toiseen, niin vanha muoto, vanha toimintatapa ei katoa, vaan se jollain tavalla ilmenee uuden toimintatavan sisällä.
Näin ollen valtiot eivät katoa globaaliyhteiskunnassa. Mutta valtioiden
luonteessa tapahtuu muutos. (Ks. s.
19)
Samasta syystä sanomme, että
eettisen kansalaisyhteiskunnan tehtävänä on ”rakentaa olemassa olevan
yhteiskunnan sisälle, oikeusvaltioperiaatetta puolustaen ja sitä kehittäen,
uudentyyppisen yhteiskunnan ideologista päällysrakennelmaa, poliittista
valtajärjestelmää ja taloudellista perustaa.” (s. 29)
Yksilö voi olla yhtä aikaa poliittisen
evoluution piirissä esim. osallistuessaan jonkin poliittisen puolueen toimintaan, sekä eettisen evoluution piirissä
vaikkapa opiskellessaan eettisessä
kansalaisyliopistossa.
Tällaista näkemystä emme ole nähneet missään muualla.
Teoreettisen filosofian piirissä kuva
kehityksestä yhtenäisenä jatkumona,
ihmissuvun historia orgaanisena kehityksenä, on hegeliläistä dialektiikkaa.
Kehitysopillisesti (ontologisesti, metafyysisesti) se on täysin vastakkainen
marxilaiselle yhteiskuntateorialle, valtio
-opille ja historianfilosofialle.

Teksti on koostettu Matti Puolakan ex tempore -puheiden, teksti– ja sähköpostiviestien perusteella. Matilla itsellään ei koskaan ollut tilaisuutta editoida mitään
edes puolivalmista siitä, miten hän tulkitsi Hegelin dialektista logiikkaa. Mahdolliset virheet ja väärinkäsitykset ovat yksinomaan allekirjoittaneen. HS.
50

LIITTEET

LIITE 3

Ihmissuvun tien perusvaiheet
Tässä tiivistelmässä historian perusvaiheita on jaoteltu järjestäytymistavan
(yhteiskunnan määritelmän) perusteella. Teksti on ote toimituksen taustaartikkelista kirjassa ”Vain ihmisellä on
historia”, ks. s. 61.

Johdanto
Filosofiselle historiankirjoitukselle kysymys vaihejaosta on olennainen. Tällöin
vaihejaon tulee heijastaa ilmiön sisäistä
kehityslogiikkaa.
Puolakkalainen historianfilosofia perustuu toisaalta teoriaan yhteiskuntakehityksen evoluutiosta – eli moraalievoluution, poliittisen evoluution ja
eettisen evoluution käsitteisiin – ja toisaalta ihmisyhteiskunnan määritelmään, joka on omaperäinen ja uusi.
Viime vuosina ja vuosikymmeninä
on ilmestynyt lukuisia teoksia, joissa
uusimmat tiedot esihistoriasta yhdistetään historiallisen ajan, yleensä koko
ihmissuvun historian käsittelyyn. Tunnetuimpia niistä lienevät Yuval Noah
Hararin teos Sapiens – ihmisen lyhyt
historia ja Jared Diamondin kolmiosainen historianäkemystä luotaava teossarja, joista tärkein mielestämme on
Tykit, taudit ja teräs. Varsin paljon kiinnostusta herätti aikoinaan myös Wil-

liam ja J.R. McNeillin teos Verkottunut
yhteiskunta. Yhteistä näille teoksille on
historianfilosofian puuttuminen – puuttuu kokonaisnäkemys filosofian historiasta, erityisesti päättyneen aikakauden
aatteellisista väittelyistä. Marxilainen
materialistinen historiankäsitys on
omaksuttu sitä huomaamatta ja sitä
kertomatta – jolloin samalla on hyväksytty myös joitakin sen kohtalokkaita
puutteita.
Tästä johtuu, että alan kirjallisuudessa vallitsee valtava käsitesekaannus. Yhtenäistä kuvaa ei yksikään tutkija ole kyennyt luomaan, vaikka yksittäiskysymyksissä heidän työnsä tietenkin ansaitsee suuren arvostuksen.
Puolakkalainen historianfilosofia perustuu marxismin systemaattiseen kritiikkiin ja sen pohjalta luotuun uuteen
synteesiin erityisesti valistuksen ja
marxismin aatteista. Näkemys filosofian historiaan on aristoteelis-hegeliläismarxilainen – kaikista näistä suuntauksista ammentava, kaikkia niitä kumoava.

Ihmisen evoluutiopsykologiset juuret
Anatomisesti ihminen polveutuu apinoista. Biologinen evoluutio ei kuitenkaan sellaisenaan johtanut ihmissuvun
syntyyn. Olennaista oli muutos järjes-
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täytymistavoissa. Sen juuret ovat kaikissa niissä eläinlajeissa, joiden jäsenet
vaikuttavat vastavuoroisen altruismin
avulla asemaansa laumassaan tai parvessaan.
Sikäli kuin järjestäytymistä kehittävät tavat periytyvät sosiaalisesti, on kyseessä eläimellinen moraalievoluutio.
Moraalievoluutiota on ainakin joillakin merinisäkkäillä (miekka- ja ryhävalailla ja pullokuonodelfiineillä), linnuilla
(korpeilla, harakoilla, uudenkaledonian
variksilla ja harmaapapukaijoilla), koiraeläimillä (vuorisusilla ja hyeenakoirilla), kädellisillä (simpansseilla, bonoboilla, gorilloilla, orangeilla, kapusiinija makakiapinoilla) sekä vampyyrilepakoilla.

Homo-suvun laumat

Noin 2,5 miljoonaa vuotta sitten
Ilmaston kylmeneminen loi Itä-Afrikkaan laajoja puuttomia savanneja. Uusissa oloissa jotkin ihmisapinoiden populaatiot alkoivat hyödyntää haaskoja,
mistä merkkinä ovat ensimmäiset ruhojen nylkemiseen ja paloitteluun sopivat kivityökalut.
Syntyi metsästys- ja keräilytalous.
Lauman jokaisen jäsenen jokapäiväinen toimeentulo riippui lauman sisäisestä, yksilöiden ja yksilöryhmien välisestä työnjaosta.
Työnjako ja sen avulla hankitun ravinnon jako laumassa edellyttää yhteisiä sääntöjä ja valvontamekanismeja.
Jako tapahtui valvotusti yhteisellä leiripaikalla. Välistävetäjiä rangaistiin. Se
oli uusi järjestäytymistapa, jossa piili
yhteiskunnan itu.
”Lakien henki” muodostui laumaa
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koossa pitäväksi voimaksi. Siitä seurasi, että yksilön lisäksi laumasta tuli
luonnonvalinnan yksikkö, ensin pääasiallinen ja lopulta käytännöllisesti katsoen ainoa.
Yhteiskuntakehityksen näkökulmasta kaikki ajanjaksolla 2,5 miljoonaa –
noin 60 000 vuotta sitten eläneet Homo-suvun edustajat kuuluivat samaan
lajiin, myös anatominen vastineemme
Homo sapiens, joka syntyi viimeistään
noin 200 000 vuotta sitten. Toisin kuin
kirjallisuudessa yleensä on tapana, me
kutsumme kaikkia näitä lajeja yhteisnimikkeellä ”apinaihmiset”.
Järjestäytymistapojen kehittyminen
ja sen myötä parantunut ravitsemus
edesauttoi myös biologista evoluutiota
mm. kasvattamalla aivojen kokoa. Se
puolestaan edesauttoi harppausta työkalujen kehityksessä.
Tällä 2,5 miljoonan vuoden ajanjaksolla muodostui ihmisen yksilö- ja ryhmäkäyttäytymistä säätelevä geenipooli. Siihen sisältyy sekä sokea sosiaalipsykologinen vallanhimo että kyky sopeutua sitä rajoittaviin sääntöihin, kyky
voittaa itsensä.

Metsastys-kerailykulttuurin heimot
Noin 60 000 vuotta sitten

Luonnonolojen vaikeutuessa jotkin Homo sapiens -populaatiot ryhtyivät pysyvään yhteistyöhön keskenään. Näin
syntyi metsästäjä-keräilijöiden heimo.
Kutsumme sitä protoyhteiskunnaksi.
Heimossa työt ja hyödykkeet jaettiin
perusyksiköiden sisällä, ei niiden välillä. Eri perusyksiköihin kuuluvat heimon
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jäsenet eivät olleet riippuvaisia toisistaan jokapäiväisen toimeentulon hankkimisessa. He olivat silti samojen sääntöjen alaisia.
Syntyi oikeusäly ja inhimillinen tietoisuus, mitä osoittavat symbolit, taide,
innovatiivinen teknologia ja kyky sopeutua hyvin erilaisiin oloihin. Merkkejä siitä on jo varhaisemmaltakin ajalta
(esimerkiksi
Etelä-Afrikasta
noin
120 000 vuotta sitten). Mutta verrattuna aikaisempaan, noin 2,5 miljoonan
vuoden kehitykseen, muutos oli niin
dramaattinen ja nopea, ettei sitä voida
selittää millään satunnaisella geenimutaatiolla.
Oikeusäly erottaa ihmisen eläimistä. Se on olemukseltaan ”tuomarin
etiikkaa”, valmiutta pohtia objektiivisesti – omaa etua ajattelematta – tilanteita, joihin liittyy voimakkaita eturistiriitoja.
Heimossa säännöt olivat olennaisesti ihmisoikeuksia, jotka suojelivat
heimon jäseniä toinen toisiltaan. Ihminen tarvitsi yhteiskunnan suojaksi
omaa luontoaan vastaan. Heimon jäsenet saattoivat vaihtaa perusyksikköä
(mikä ei ollut mahdollista apinaihmisten
laumoissa). He saattoivat liittoutua
puolustaakseen tärkeinä pitämiään arvoja ja solmia niihin perustuvia ystävyys- ja rakkaussuhteita. Syntyivät oikeusälyn edellyttämät oikeudenmukaisuutta koskevat yleiskäsitteet.
Heimon sisäisessä elämässä välineellinen ja itsetarkoituksellinen oikeudentaju kietoutuvat yhteen.
Heimot olivat ulospäin suljettuja organisaatioita. Muita heimoja pidettiin
vihollisina. Niitä vastaan suuntautuessaan heimon sisäinen ”me-henki” oli

eläimellistä. Näin oli siitä huolimatta,
ettei varsinaisia sotia ollut – sotiminen
ei kannattanut. Yhteiskuntaevoluutio oli
biologisen evoluution suoraa jatkoa.
Heimo oli poliittinen – eturistiriitoja
yhteiskunnan oloissa ratkova – organisaatio. Poliittisesta evoluutiosta tuli kehityksen liikkeellepaneva voima.

Valtiottomat sivilisaatiot
Noin 10 000 vuotta sitten

Sivilisaatiossa saman hallinnollisen kokonaisuuden – kaikkia koskevien sääntöjen – piirissä on erilaisia talousmuotoja. Tuotanto on yhteiskunnallistunut.
Sivilisaatioita alkoi muodostua esihistorian loppupuolella. Luonnonvaroiltaan rikkaille alueille syntyi pysyvää
asutusta. Tämä liittyi pääasiassa mutta
ei ainoastaan maanviljelyksen syntyyn.
Pysyvää työnjakoa ja kauppaa kehittyi
esimerkiksi maanviljelijöiden, karjan
kasvattajien, kalastajien ja metsästäjäkeräilijöiden kesken. Prosessi oli pitkäaikainen ja monimuotoinen ja vaihteli
luonnonolojen mukaan.
Samojen sääntöjen piirissä olevien
ihmisten lukumäärä kasvoi, samoin perusryhmien koko. Työnjako laajeni ja
monipuolistui. Kysymys hyödykkeiden
jaosta muuttui yhä mutkikkaammaksi.
Metsästys-keräilykulttuurin heimossa perusryhmät olivat omavaraisia. Sivilisaatioissa jokapäiväisen elannon
hankinta oli olennaisesti perusryhmien
tai jopa talousalueiden työnjaon varassa.
Sivilisaatioiden syntyessä ihmiskunnan tie jakautui kahtia. Rajatapauksia
perusmuotojen välillä tietysti oli, mutta
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tyypillisimmillään ero oli selvä:
1. Suku- ja klaanisiteisiin perustuvat
useamman heimon sotaisat yhteenliittymät, joissa yksi sukuhaara ja sen
päällikkö nousivat hallitsevaan asemaan. Käytämme näistä nimitystä
päällikkökunta. Ne olivat epävakaisia,
vailla hallintorakenteita, joiden avulla
ne olisivat voineet alistaa muita alueita
pysyvään riistosuhteeseen. Sodankäynnin muotoja olivat taistelut kauppareittien tai viljelymaan hallinnasta,
joskus myös maantie- ja merirosvous.
2. Egalitaariset, rauhanomaiset sivilisaatiot, joissa oli jonkin verran statuseroja ja yksittäisiä merkkejä väkivallasta, mutta ei todisteita varsinaisesta riistosta tai järjestäytyneestä sodankäynnistä. Tunnetuimpia esimerkkejä ovat
Catal Höyük Turkissa, Intian ja Pakistanin rajalla sijainnut Indus-kulttuuri ja
Perun Norte Chico (Caral).
Jälkimmäisissäkään ei ollut varsinaisesti kirjoitettuja lakeja. Mutta esimerkiksi Indus-kulttuurissa sinetit, jotka olivat keskeinen seikka yksityis
omistuksen merkitsemisessä, takasivat
yhteiskuntarauhan. Perhekunnat olivat
suhteellisen riippumattomia jokapäiväisen toimeentulon hankinnassa.
Rauhanomaiset sivilisaatiot näyttävät osoittavan, että Hegel oli oikeassa
sanoessaan, että yksityisomistus on
vapauden edellytys.
Marxismissa puolestaan oletettiin,
että ”alkukommunistisuus” – yksityisomistuksen puuttuminen – olisi ollut oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon ja
rauhanomaisuuden edellytys. Niin ei ollut.
Rauhanomaiset sivilisaatiot kuiten54

kin katosivat historian kuluessa. Niissä
yhteiskuntaa ei rakennettu itsetarkoituksena vaan päätarkoituksena oli
luonnon hyödyntäminen. Kehityksen
pääuomaksi muodostuivat luokkayhteiskunnat, ensin sotaisat päällikkökunnat, sitten imperiumia rakentavat kaupunkivaltiot. Niissä ihmisen hallitsemisesta tuli itsetarkoitus.
Toisin kuin metsästys-keräilykulttuurin heimot, kaikki sivilisaatiot olivat
ulospäin avoimia ja pyrkivät laajentumaan. Silloin kun sisäiset suhteet olivat
suhteellisen egalitaariset, laajeneminen
tapahtui rauhanomaisesti. Luokkayhteiskunnat tukeutuivat väkivaltaan. Sodat tulivat osaksi ihmiskunnan historiaa.

5. Valtioyhteiskunnat
Noin 5000 vuotta sitten

Luokkayhteiskunnissa ihminen järjestäytyi ihmistä vastaan siten, että ihmisten hallitsemisesta tuli itsetarkoitus.
Tätä ilmensi ensimmäinen kirjoitettuihin
lakeihin perustunut hallinto Sumerissa,
jossa syntyivät myös ensimmäiset sotaisat kaupunkivaltiot. Vallankäytöstä
tuli tärkeintä työtä, siihen liittyvästä
työnjaosta tärkein työnjaon muoto ja
vallasta tärkein hyödyke. Luonnon hyödyntämisestä tuli alisteista yhteiskunnan rakentamiselle.
Valtiot ovat luokkayhteiskuntia, joissa kaikkia koskevat säännöt eivät perustu ensisijaisesti perimätietoon ja tapaoikeuteen, vaan kirjoitettuihin lakeihin. Niitä toimeenpanemaan ja valvomaan syntyi erillinen virkamiesluokka ja
ammattiarmeija.
Kaupunkivaltioita syntyi itsenäisesti
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vain muutamalla alueella maailmassa.
Ne olivat sotaisia riisto- ja sortoorganisaatioita.
Uuden, lakeihin ja kirjoitustaitoon
perustuvan hallintotavan vuoksi ne
pystyivät alistamaan suhteellisen pysyvästi muita alueita, kansoja ja maita.
Vaikka imperiumeja syntyi ja hajosi,
valtiolaitos levisi historiallisen ajan kuluessa lähes kaikkialle maailmaan.
Kaupunkivaltioiden syntyessä ihmisestä tuli ihmisen pahin vihollinen. Vastareaktiona sille syntyi eettinen tendenssi, pyrkimys yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen.
Valtioyhteiskunnista alkoi myös tieteen, teknologian ja kulttuurin ennennäkemätön kehitys. Sytykkeenä siihen
toimi itsetuhon ja eettisen tendenssin
välinen taistelu, jota käytiin paitsi eri
yhteiskuntaluokkien ja -kerrosten välillä
niin myös niiden sisällä.
Tärkeitä virstanpylväitä historiallisena aikana ovat olleet mm. seuraavat:
Filosofian synty antiikin Ateenassa. Filosofia – eli totuudenetsintä itsetarkoituksena – oli tärkeä käännekohta ihmiskunnan itsetuntemuksen tiellä. Se
loi pohjaa myöhemmälle tieteelliselle
vallankumoukselle. Antiikin Ateenassa
käydyt väittelyt oikeamielisyydestä ovat
nykyäänkin tieteellisen ihmiskuvan tärkeimpiä rakennuspuita.
Modernin maailman synty ja valistuksen aika. Länsi-Eurooppa oli keskiajalla
huomattavasti kehityksestä jäljessä
esimerkiksi Kiinan korkeakulttuurista.
Mutta vahvan keskusvallan puuttuminen mahdollisti riippumattomien paikallisyhteisöjen kehittymisen. 1100-luvulta
lähtien erityisesti Italian kaupunkivalti-

oissa syntyi imperialismia harjoittava
demokraattinen markkinatalous (ns.
kapitalismi). Siitä alkoi ennennäkemätön mutta samalla hyvin ristiriitainen
kehitys.
Tuotanto markkinoita varten vaati
demokratiaa ja laillisuusperiaatetta hallitsevan luokan piirissä. Se erotti modernin maailman aikaisemmista luokkayhteiskunnista. Kaupankäynnin laajentuminen johti myös kansainvälisen
lain syntymiseen valtioiden itsemääräämisoikeuden pohjalta. Syntyivät valistuksen aatteet kirkon auktoriteettiuskoa vastaan, vallan kolmijako-oppi ja
ajatus yhtäläisistä ihmisoikeuksista.
Teolliset vallankumoukset johtivat
alussa jopa 16-tuntisiin työpäiviin nälkäpalkalla, lapsityövoiman käyttöön
jne. Imperialistiset valtiot harjoittivat
siirtomaissaan hyvin raakaa sortoa aina näiden itsenäistymiseen saakka.
Modernin maailman oloissa väestön valtaenemmistöllä on ollut kasvavassa määrin mahdollisuus kamppailla
demokraattisista oikeuksista ja yhdenvertaisuudesta lain edessä taloudellista
riistoa ja ideologispoliittista sortoa vastaan. Kaikissa luokkayhteiskunnissa oikeudenmukaisuutta puolustavalla poliittisella toiminnalla on aina myös eettinen puolensa.
Päättynyt aikakausi ja marxismi. Sosialistisen maailmanjärjestelmän ja kommunistisen maailmanliikkeen nousu ja
tuho oli aikakauden merkittävin tapahtuma. Sitä arvioitaessa on huomioitava, mitä vastaan se syntyi – eli ns. kapitalismin kehitysvaiheet kolonialismista uuskolonialismiin ja maailmansotiin.
Demokraattinen markkinatalous ja
oikeusvaltio ovat osoittautuneet aino55
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aksi kestäväksi perustaksi, jonka pohjalle rakentaa. Toisaalta ilman yhteenvetoa päättyneen aikakauden kokemuksista ja ilman marxismin säilyttävää kumoamista ei ole mahdollista luoda uutta historianfilosofista näkemystä
ihmiskunnan tiestä ja tulevaisuudesta.
Aikakauden vaihtuminen. Spekulatiivisesta finanssipääomasta on tullut maailmanmahti. Sen sisällä on voimia, jotka
toimillaan uhkaavat valtioiden demokraattisia rakenteita. Toisaalta informaatioteknologinen vallankumous tarjoaa aivan uusia mahdollisuuksia jokaiselle osallistua niin oman elämänsä
kuin koko ihmiskunnan asioista päättämiseen. Aineelliset edellytykset ihmisen perimmäiselle, psykologiselle vapautumiselle ovat syntyneet.
Koko historiallisen ajan ovat samojen hallinnollisten kokonaisuuksien sisällä vaikuttaneet vastakkaiset tendenssit itsetuhoon ja itsetuntemukseen, laillisuuteen ja laittomuuteen, sotaan ja rauhaan. Molemmat tendenssit
ovat vahvistuneet, mutta itsetuhon tendenssi on yhä pääasiallinen puoli.

Valtioyhteiskunnista alkoi kehitys
kohti ihmislajin yhtenäistymistä. Mutta
valtioiden olemassaolon syy ja tarkoitus on puolustaa oman valtion etua
muita valtioita vastaan – viime kädessä
sota. Ihmiskunta voi yhtenäistyä vasta,
kun valtioiden luonteessa tapahtuu syvällinen muutos.

Globaaliyhteiskunta
Nykyaika

Globaaliyhteiskunnassa ihmiskunta astuu eettisen evoluution tielle. Sen keskeiset periaatteet ovat perusopetuksia
ihmissuvun historiasta:
1. Ideologisen, poliittisen ja taloudellisen vallan hajauttaminen.
2. Yhteiskuntaa johtavana eettisenä
periaatteena tunnus ”palkkaa on maksettava myös totuudenrakkauden, oikeudentajun ja solidaarisuuskyvyn perusteella”.
Tarkemmin globaaliyhteiskuntaa on
esitelty ohjelmatekstissämme, s. 18.
Vallan hajauttamisesta liitteessä 1, s.
43.

Yhteiskunnan maaritelma
Ihmisyhteiskuntien universaali piirre on
se, että niissä on kaikkia niiden jäseniä
koskevia sääntöjä ja sopimuksia.
Säännöt koskevat kaikkia yksilöitä,
vaikka he eivät olisi riippuvaisia toisistaan jokapäiväisen toimeentulon hankinnassa. Tämä erottaa ihmisyhteiskunnan
substantiaalisesti
kaikista
eläinmaailman yhdyskunnista.
Yhteiskunnan perusosia ovat (1)
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keskusvalta, (2) taloudellispoliittiset
eturyhmät ja (3) kansalaistaso.
Tällaista määritelmää emme ole
muulta kirjallisuudesta löytäneet. Sosiologian piirissä 1900-luvun loppupuolella pikemminkin luovuttiin tarpeesta
määritellä yhteiskuntaa. (Ks. Esim.
Risto Kangas: Yhteiskunta, Tutkijaliitto
2001.)
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Lyhyin ihmissuvun tie
Ihmissuvun tie on kehitystä moraalievoluutiosta poliittiseen ja poliittisesta evoluutiosta eettiseen evoluutioon – ja sitä, miten nuo vaiheet muodostavat
orgaanisen kokonaisuuden. Ihminen on yhtä aikaa,
aina ja kaikkialla, niin yksilönä kuin lajina moralisoiva eläin, poliittinen eläin ja eettinen eläin.
Tämä on kaikkein lyhyin tapa esittää
ihmissuvun tie. Matti Puolakka kutsui
sitä historian kaavaksi. Sen ymmärtämiseksi on kuitenkin tehtävä seuraavat
käsitemäärittelyt:

Moraalievoluutio
Moraalievoluutio tarkoittaa sellaista sosiaalisesti periytyvää vastavuoroista
altruismia (palvelusten vaihtoa), joka
edesauttaa lauman ja parven yhteishenkeä ja koossa pysymistä. Se on
eläimellistä moraalievoluutiota. Moraalievoluutio on reilun pelin etiikan
(välineellisen oikeudentajun) perusmuoto.
Moraalievoluutiota esiintyy kehittyneillä eläimillä, eläimillä, joilla on vastavuoroista altruismia, esimerkiksi simpansseilla, pullokuonodelfiineillä, vampyyrilepakoilla, korpeilla ja norsuilla.
Moraalievoluution toinen vaihe alkoi
Homo-suvun syntyessä noin 2,5 mil-

joonaa vuotta sitten. Sitä voidaan kutsua myös esipoliittiseksi evoluutioksi:
lauman kaikkien yksilöiden jokapäiväinen toimeentulo oli riippuvainen yksilöiden ja yksilöryhmien välisestä työn- ja
ravinnonjaosta. Tämä edellytti kaikkia
koskevien sääntöjen muodostumista.

Poliittinen evoluutio
Poliittinen evoluutio on ihmisyhteiskuntien kehitystä. Yhteiskunnassa on sen
kaikkia jäseniä koskevia sääntöjä, vaikka he eivät olisi jokapäiväisen toimeentulon suhteen riippuvaisia toisistaan.
Tämä edellyttää jonkinlaista keskusvaltaa ja epäpersoonallisia suhteita ihmisten välillä (”instituutioita”). Yhteiskunnassa eri intressiryhmät taistelevat vallasta, erityisesti mahdollisuudesta vaikuttaa hyödykkeiden jakoon.
Poliittisen evoluution vallitessa yksilöt voivat solmia itsetarkoitukselliseen
oikeudentajuun pohjautuvia suhteita
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keskenään (esieettinen evoluutio),
mutta yhteiskuntakehityksen moottorina on välineellinen oikeudentaju.

Eettinen evoluutio
Yhteiskuntakehitys globaaliyhteiskunnan muodostuttua on eettistä evoluutiota. Globaaliyhteiskunnalla tarkoitamme itsetuntemuksensa varaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi järjestäytynyttä ihmiskuntaa. Valtio se ei ole.
Globaaliyhteiskunnassa perinteiset
valtiot, poliittiset puolueet ja kansalaisjärjestöt säilyvät. Moraalievoluutio ja
poliittinen evoluutio säilyvät.
Yhteiskunnan puitteissa itsetarkoituksellinen oikeudentaju tarkoittaa
maapallon kaikkien yksiöiden ihmisoikeuksien puolustamista ja sitä, että ihmiskunnan kokonaisetua pidetään tärkeämpänä kuin minkään eturyhmän
etuja. Tällaiseen asennoitumiseen perustuvia uudenlaisia kansalaisliikkeitä
ja inhimillisiä perusyhteisöjä kutsumme
eettiseksi kansalaisyhteiskunnaksi.
Globaaliyhteiskunnassa Itsetarkoituksellinen oikeudentaju on yhteiskuntakehityksen moottori. Siitä palkitaan
aineellisesti.
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Orgaaninen kehitys
Nykyihmisen käyttäytymisessä ja järjestäytymistavoissa ovat nähtävissä
olennaisimmat piirteet kaikista ihmissuvun kehityksen aikaisemmista vaiheista.

Itsetarkoituksellinen
oikeudentaju
Yksilöetiikan kannalta: oikeudenmukaisuuden periaatteita noudatetaan näiden periaatteiden itsensä vuoksi, vaikka siitä olisi itselle ulkoista vahinkoa.
Yhteiskuntaetiikan kannalta: ajetaan ihmiskunnan kokonaisetua eli etsitään kokonaistotuutta.

Valineellinen oikeudentaju
Ns. reilun pelin etiikkaa. Yhteisiä pelisääntöjä on noudatettava. Niiden puitteissa yksilöt, yhteisöt, yritykset ja valtiot ovat vapaita ajamaan omaa etuaan
miten mielivät.
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Matti Puolakan filosofisesta
elamantyosta
Matti Puolakan (1947-2018) elämäntyöksi tuli luoda filosofiseen universaalihistoriaan perustuva ihmisen määritelmä. Toisin sanoen, tämän ajan suuri
kertomus. Se on sekä rohkein että rehellisin tehtävä, minkä kukaan maailmankatsomuksellinen ajattelija tai liike
voi itselleen asettaa.
Tehtävänä on tällöin selittää filosofisen yleisnäkemyksen pohjalta ne pohjavirrat, jotka yhdistävät esihistorian ja
historiallisen ajan. On vedettävä esiin
historian ja aatehistorian tärkeimmät
käännekohdat lävistävä punainen lanka.
Elämme aikakautta, jolloin ihmiskunnan on yhdistyttävä itsetuntemuksensa varaan, muuten se tuhoaa itsensä. Ihmiskunnan ongelmat ovat kaikille
yhteisiä. Filosofia, joka etsii totuutta
tästä ajasta, ei mahdu oikeistovasemmisto -rajojen sisälle.
Vaikka Matti oli systeemin rakentaja, hän ei pitänyt omaa näkemystään
“lopullisena totuutena”. Hän halusi näkemyksensä kritiikille alttiiksi ja näki tulevaisuuden niin, että myös erilaiset
“puolakkalaiset” väittelevät kiihkeästi
keskenään – tosin aina kohteliaassa ja
ystävällisessä hengessä.
Puolakkalainen historianfilosofia nojautuu aristoteelis-hegeliläis-marxilaiseen traditioon, samalla kun se myös

kumoaa sitä. Tämä merkitsee mm.
seuraavaa:
Se on teleologista. (Ks. Myös Liite
2, s. 45)
Toisin sanoen, historian vaiheet
ovat omalakisia prosesseja. Niiden
päätepiste on olemassa alusta lähtien,
vaikkakin se vasta lopussa piirtyy selkeästi esiin. Lopussa on myös uusi alku. Tämä ei kiellä sattuman osuutta
evoluutiossa, ihmiselämässä tai historian tapahtumissa. Mutta se kieltää selitystavat, joiden mukaan historia loppujen lopuksi, viime kädessä olisikin vain
– sattumaa.
Toiseksi: Lähtökohtana on sen
myöntäminen, että historia ei ala meistä – toisin sanoen, on opittava aatehistorian suurimmilta ajattelijoilta, erityisesti välittömiltä edeltäjiltä, ja tuossa
oppimisessa käytettävä Aristoteleen
”säilyttävän kumoamisen menetelmää”.
Matti itse kuvasi kaunopuheisesti
tätä tehtävää seuraavasti:
”On noustava jättiläisten harteille –
sieltä näkee kauas. Ja sitten on alettava potkia heitä päähän.”
Teleologista on tämänkin varaus,
jonka Matti jatkuvasti asetti termin
puolakkalaisuus käytölle: Tällainen teoria tulee väistämättä syntymään tänä
aikana. Mikäli joku muu kirjoittaa sen
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paremmin, syvällisemmin, monipuolisemmin, se ei tule kantamaan Matti
Puolakan nimeä. Kuitenkin se on
”meidän teoriaa”. Jos jostain muualta
tulee vaillinaisempi, yksipuolisempi versio, annamme auliisti tunnustusta ja
olemme onnellisia – olemmehan silloin
löytäneet ystäviä ja kohtalotovereita.
Käytännön johtopäätöksenä filosofiastaan Matti kehitti myös Mikä ihminen on? -totuusfoorumiehdotuksen ja
väittelysanakirjan formaatin. (s. 32) Se
on mielestämme demokraattisin mahdollinen some-, opinto-, keskustelu- ja
talousprojekti joka esittää voidaan.

Suomettuminen ja
mielipidevaino
Matti Puolakka on suurelle yleisölle
toistaiseksi tuntematon ajattelija. Hän
ei viimeisen 30 vuoden aikana julkaissut muuten kuin suhteellisen pienessä
piirissä. Syitä on useita. Perussyy on
suomettuminen ja suomettaminen –
sekä sen jatkuminen uudessa muodossa.
“Teimme nuorena sen virheen”, sanoi Matti usein ironisesti, “että aloimme
arvostella Neuvostoliittoa asiallisesti,
perustellusti ja marxilaisin käsittein.”
Mitään aatteellis-poliittista liikettä
tai filosofista ajattelijaa ei ole sotien jälkeisessä Suomessa vainottu, parjattu

ja vääristelty niin systemaattisesti ja
raa’asti kuin Matti Puolakkaa ja hänen
johtamiaan liikkeitä. Pahimpia kokemuksia oli Saarenmaalle suunnitellun
aatteellis-poliittisen
kulttuuriprojektin
tuhoaminen ensin organisoiduilla mediakampanjoilla, sitten kaikkien aikojen
näytösoikeudenkäynnissä Virossa. Pahimmista Mattiin kohdistuneista asioista emme julkisuudessa toistaiseksi
edes puhu.
Voidakseen puhdistaa nimensä olisi
Matin ystävineen pitänyt käydä repiviin
poliittisiin ja oikeustaisteluihin, joihin
emme voi emmekä halua ryhtyä, ellei
koko maailmantilanne olennaisesti
muutu. Tukalassa tilanteessa Matti halusi keskittää kaikki voimansa filosofisen näkemyksensä valmiiksi saattamiseen.
Ja valmiiksi se tuli – ajatustasolla.
Käytössämme on nyt valtava kirjallinen
ja audiovisuaalinen jäämistö, jota vähitellen editoidaan julkaisukuntoon. Se
sisältää uuden, filosofian historiaan,
maailmanhistorian kehitykseen ja relevanttien tieteenalojen läpimurtoihin perustuvan kokonaisnäkemyksen ihmissuvun 2,5 miljoonaa vuotta jatkuneeseen tiehen ja nykytilaan. Lisäksi Matilla on tärkeitä näkökulmia hyvin monen
eri tieteenalan ydinkysymyksiin ja kaunokirjallisuuteen sekä omaa kaunokirjallista tuotantoa, joka kuitenkin jäi valitettavan keskeneräiseksi.

Tämä artikkeli on julkaistu myös sivustollamme, humanpath.net
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LIITE 6

Uusi historia –yhdistys
Yhdistyksen tarkoituksena on sääntöjen mukaan
”...edistää
suomalaisen
filosofin Matti Juha Puolakan elämäntyön
julkaisemista ja siitä käytävää keskustelua ja tutkimusta Suomessa ja
kansainvälisesti sekä liittää se esihistoriaa, historiallista aikaa, filosofian historiaa sekä ihmiskunnan
eloonjäämisstrategioita koskevaan
uuteen tutkimukseen. Puolakan filosofian syntyhistoria ja siihen liittyen
Suomen lähihistoriassa ja nykytilanteessa tapahtuneiden vääryyksien
oikaisu kuuluu olennaisesti hänen
elämäntyönsä vaalimiseen”.
Matti Puolakka määräsi testamentissaan julkaisu- ja tekijänoikeudet filosofiseen jäämistöönsä Uusi historia
ry:lle. Lisäksi hän määräsi että rahavarojen salliessa on perustettava säätiö
hänen filosofisen elämäntyönsä pohjalta suoritettavaa tutkimus- ja julkaisutyötä varten. Säätiön puheenjohtajaksi
hän nimesi Pertti Koskelan, ja hallituksen jäseniksi samat henkilöt jotka nyt
ovat Uusi historia ry:n hallituksessa.

Toiminta
Yhdistys on järjestänyt toistaiseksi lähinnä pienimuotoisia tapaamisia, joissa

keskustelemme
paitsi
filosofiasta,
myös maailmanpolitiikasta, elämästä,
kulttuurihistoriasta jne. Julkisia keskustelutilaisuuksia on järjestetty Helsingin
Sosiaalifoorumin yhteydessä.

Arkistot
Matti Puolakan henkilökohtainen arkisto on Kansallisarkistossa (sekä äänitteiden osalta Kansan arkistossa), ja
sen käyttö on luvanvaraista.
Kansan arkistossa on myös 1970ja 80-luvuilta MLR:n ja Idun julkista aineistoa. Ne eivät kuitenkaan anna täyttä kuvaa kyseisten liikkeiden historiasta. Puolakkalaisen teorian varhaisimmat herätteet olivat liikkeen sisäisissä
keskusteluissa jo 1970-luvun alusta
lähtien. Osa niistä on säilynyt teksti- ja
audiomuodossa. Pyrimme täydentämään aukkoja myös muistelmin, historiikein ja haastatteluin.

Yliopistojen tutkijoille ja
opiskelijoille
Matti Puolakan filosofinen näkemys
tarjoaa tutkijoille ja opiskelijoille innostavan, kartoittamattoman työmaan. Siinä on näkökulmia monen eri tieteenalan peruslähtökohtiin – esim. biologian filosofia, etologia, paleoantropologia, arkeologia, vertaileva sivilisaatio61
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tutkimus, yleinen historia, filosofian eri
osa-alueet, filosofian historia, psykologia, sosiologia.
Toistaiseksi useimmat yhteydenotot
ovat koskeneet liikkeemme aivan alkuaikoja, 1960-luvun loppua ja 1970luvun alkua, mistä olemme tietenkin kiitollisia. Silti ilahtuisimme kovasti jos
löytyisi Matti Puolakan universaalihistorian nykyvaiheesta kiinnostuneita tieteentekijöitä. Omat resurssimme tässä
suhteessa ovat hyvin vajavaiset.

Rahoitusta
vaittelysanakirjalle
Etsimme rahoitusta Ihmiskunnan tie väittelysanakirjan käyttöliittymän toteuttamiseksi, erityisesti tahoilta joita
kiinnostaa eettisen kansalaismedian
edistäminen ja valeuutisten, trollausten
ja huijausten vastustaminen.
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Uusi historia
JULKAISUJA

Kirjat ovat
saatavilla
kaikista
nettikirjakaupoista.

Matti Puolakka

Vain ihmisella on historia
Ajatuksia ihmiselta joka maaritteli ihmisen
”Koko ihmiskunnan tietä käsittelevät
pelkistykset ovat tärkeintä tietoa, mitä
ihmisellä on ihmisestä, yhteiskunnasta ja
yleensä maailmasta. Muuta perimmäistä
estettä barbarialle ei ole. Kant nimitti
niitä Suuriksi Kertomuksiksi.”
428 sivua. Ovh 25 e
ISBN 9789527352069

Vain ihmisellä on historia sisältää katkelmia suomalaisen filosofin Matti Puolakan (1947–2018) puheista, saneluista, viesteistä ja muistikirjamerkinnöistä.
Teokseen on koottu Puolakan
omaa tekstiä kevyesti stilisoituna ja aihepiirien mukaan järjestettynä. Pääpaino on ihmiskäsityksessä ja moraalifilosofiassa. Alustavasti valotetaan myös
filosofista universaalihistoriaa – eli yhteenvetoa ihmiskunnan itsetuntemuksen historiasta, esihistoriasta ja historiallisesta ajasta.

- Matti Puolakka
Puolakkalaisen
historianfilosofian
ytimessä on ontologian, tieto-opin ja
moraalifilosofian ykseys. Ne muodostavat näkökulman sille, miten ihminen on
historiallisesti selitettävissä. Niiden
kautta pohditaan myös tämän ajan
polttavimpia ongelmia: mistä johtuu ihmiskunnan itsetuhoisuus? Millainen on
tie kohti globaaliyhteiskuntaa?
Ystäville lähetettyjen päiväkirjaotteiden ja tekstiviestien kautta välittyy kuva myös Puolakasta henkilönä.
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Matti Puolakka, Pertti Koskela, Heli Santavuori, Pia Länsman:

Pelastuuko Euroopan unioni?
EU:n systeemikriisi, aikakauden olemus ja
globaaliyhteiskunnan muodostuminen
”Emme usko demokratiaan, jossa
oikeusvaltioperiaate ei ole olennainen osa.
Emmekä usko sellaiseen ’kansanvaltaan’ johon
ei liity paitsi keskustelunvapaus, niin myös
sivistyneet keskustelusäännöt ja vakava
suhtautuminen ihmiskunnan
276 sivua.
kohtalonkysymyksiin.”
Ovh 25 e.
ISBN: 9789527352021

EU:n systeemikriisi on olemukseltaan
laillisuuskriisi. EU:ssa ei toteuteta laillisuusvalvontaa oikeusvaltiolta edellytettävällä tavalla. Se on mahdollistanut lukuisat lakien ja sopimusten rikkomukset, joita kirjassa käydään perusteellisesti läpi, samalla kun ehdotetaan keinoja laillisuuskriisin ratkaisuksi.
Mukana on osa vanhemmasta tut-

- Ote kirjan esipuheesta
kimuksesta, joka osoittaa miten EU:n
itälaajentuminen toteutettiin jäsenyyskriteereistä ja ”arvoista” piittaamatta,
esimerkkinä Viron jäsenyysneuvottelut
Kirja sisältää myös EU:n uudistamiseen pyrkivän DiEM25 manifestin kritiikin.

Tulossa kirjasarja ihmissivun koko tiesta
Matti Puolakan historianfilosofista näkemystä perustellaan tässä kirjasarjassa laajoilla empiirisillä tiedoilla – etenkin
eläintutkimuksen paleoantropologian,
arkeologian ja antropologian tutkimustuloksilla. Se on vastauksemme sellaisten kirjoittajien kokonaishistorioihin, joi64

ta arvostamme suuresti, mutta joilta
puuttuu kokonaan filosofinen näkökulma – esim. Yuval Noah Hararin Sapiens ja Jared Diamondin kolmiosainen
historiasarja, tärkeimpänä Tykit, taudit
ja teräs, sekä isä ja poika McNeillin
Verkottunut ihmiskunta.
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Päivi Kaunela

Pintani alla on kohtauspaikkamme
Tarina kuin auki unohtunut ovi
odottaa kirjoittajaansa

eikä pöly suostu laskeutumaan
näiden seinien ylle.
Runoja
52 sivua.
Ovh 15 e
ISBN-13: 9789527352052

Päivi Kaunelan runoissa pohditaan syvällisesti ihmiselämää. Katharsiksen
kokemusta, rakkautta, pelkoa, surua ja
traagisen onnen tunnetta. Runot ovat

kauniin koruttomia. Niissä kosketellaan
ihmisen perimmäisiä tuntoja ja ne ovat
sen vuoksi ajattomia.

Ihmiskunta tarvitsee uutta historiaa

Sivustoillamme julkaistaan säännöllisesti artikkeleita historian perusvaiheista, ajankohtaisesta aatteellisesta keskustelusta ja paljon muusta. Videoita
Matti Puolakan puheista ja kokouksistamme. Alustussarja Suomen kansalli-

sesta heräämisestä ja kulttuurin kultakaudesta. Artikkeleita myös taustastamme ja Suomen lähihistoriasta sekä
tietoa yhdistyksemme julkaisuista ja tilaisuuksista.

humanpath.net • newhistory.fi • facebook.com/uusihistoria
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Maailmanhistoria
maailmanpolitiikassa
Tiedote on ilmaiseksi luettavissa sivustollamme.
Sen voi halutessaan
myös tulostaa itselleen.

https://humanpath.net/category/uh-tiedotteet-uutislehti/
Uusi historia –tiedote alkoi syksyllä
2020 ilmestyä kerran kuussa julkisena.
Käsittelemme siinä sellaisia ajankohtaisia aiheita, jotka liittyvät nykyisen murroskauden tärkeimpiin ilmiöihin ja ihmiskunnan
selviytymisstrategioihin.
Lehteä toimitetaan melko kevyellä kädellä emmekä ehdi kommentoida kaikkea tärkeätä, mitä maailmassa tapahtuu. Uskoaksemme se omaperäinen
näkemys, joka meillä on aikakauden
vaihtumiseen ja ihmiskunnan tulevai-

suuteen tekee silti lehdestämme kiintoisan lukukokemuksen.
Marraskuun numerossa oli teemana Yhdysvallat. Se ilmestyi ennen presidentinvaaleja, mutta on vaalien jälkeisille tapahtumille erinomaista taustaa. ´
Joulukuun numerossa mm. artikkeli
”Itsenäisyyttä ei pyydetä, se ansaitaan.” Aiheina myös suomettumiskeskustelu, identiteettipolitiikka ja historianfilosofia.

Ihmiskunta ensin!
- Tue uudenlaista aatteellispoliittista keskustelua
Voit tukea julkaisutoimintaamme ostamalla kirjojamme tai tekemällä lahjoituksen
yhdistyksen tilille: FI96 5721 1520 3352 53 / Uusi historia ry

humanpath.net • newhistory.fi • facebook.com/uusihistoria
66

