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K O L U M N I

Arne Nevanlinna

Pitkät ja lyhyet 

Vuosipäiväkirjani 1997–8 julkaistiin nimellä Isoisän 
maat. Merkinnöissä käsittelin valtaosin muita asioita 
kuin arkkitehtuuria. Aiheet poimin julkisuudesta ja 

omasta päästä. 
Yksi arvostelija tuumasi, että minun olisi ollut parempi 

pysyttäytyä omalla alueellani. Johtuiko tämä tekstin laadusta, 
alkuperäisestä ammatistani vai siitä, että asianomainen itse 
oli arkkitehtuurista kiinnostunut kirjailija, jäi minulle epä-
selväksi. Toinen totesi lyhyesti ja happamasti, että kritisoin 
television ohjelmia sekä liikaa että amatöörimäisesti. Hän 
oli televisiotoimittaja.

Koulutukseltaan mies on arkkitehti, pysyköön siis poissa 
muiden alueiden reviireiltä. Kirjailijoilla  ja toimittajilla on 
oikeus puuttua mihin asiaan tahansa ja tulla kuunnelluksi, 
mutta vain jos he ovat ymmärtäneet ryhtyä tehtäviinsä hy-
vissä ajoin ennen eläköitymistään. 

Koska olin törmännyt ilmiöön aikaisemmin, pystyin 
ohittamaan arvostelut ilman että työkykyni olisi vaurioi-
tunut. Mutta se oli pakko myöntää, että sähköiset tiedo-
tusvälineet ja kirjat hallitsevat yhteyksiäni ulkomaailmaan 
enemmän kuin milloinkaan ennen.  Niinpä päätinkin 
vastedes käsitellä vain suorista ihmiskontakteista viriäviä 
aiheita.

Irakin sodan suhteen olin, kuten kaikki muut, tyystin 
median armoilla. Totesin joutuneeni itse rakentamaani 
ansaan. Toisaalta mieli teki kritisoida julkisesti ame-

rikkalaisten kontrolloimaa propagandavirtaa, toisaalta en 
halunnut luopua periaatteestani kirjoittaa vain omasta ko-
kemuksesta. Pari viikkoa kestin urhoollisesti ja tyydyin häi-
ritsemään viatonta osapuolta purkamalla ristiriitaa aamuisin 
keittiössä.

Ruutuun ilmestyi Irakin tiedotusministeri. Hän julisti 
hurraavalle väkijoukolle, että rakastetun Saddam Husseinin 
urheat sotilaat murskaavat hetkessä väärämielisten hyök-
kääjien laumat ja voitto on varma. Samaan aikaan ame-
rikkalaiset tankit rymistelivät korttelin päässä. Seuraavana 
päivänä Bagdad oli vallattu, Saddamin patsas kaadettu 
ja taistelu päättynyt. Väkijoukko hurrasi amerikkalaisten 
murskavoitolle. 

Amerikkalaiset pilkkasivat ja eurooppalaiset häm-
mästelivät suurin otsakkein tiedotusministerin täydellistä 
todellisuustajun puutetta. Hurraaminen loppui, ryöstely 
alkoi ja armeija katsoi syrjästä. Pienin otsakkein kerrottiin, 
että muutamat sotilaat varastivat laatikkokaupalla dollarin 
seteleitä ja muutamat länsimaiset kirjeenvaihtajat korjasivat 

parempaan talteen joukon korvaamattoman arvokkaita mu-
seoesineitä. Väkijoukot mellakoivat yhdessä yössä valtaajiksi 
muuttuneita vapauttajia vastaan ja amerikkalaiset hämmen-
tyivät. Päätökseni olla vaiti alkoi horjua. 

Valkoinen talo ilmoitti valinneensa Irakin väliaikaishal-
linnon johtajaksi israelilaismyönteisyydestään ja palestiina-
laisvastaisuudestaan tunnetun eläkeläiskenraalin. Presidentin 
edustaja antoi lausunnon, jonka mukaan Yhdysvaltojen 
päämääränä on kaikkien Lähi-idän muslimivaltioiden de-
mokratisoiminen. 

Jos olisin arabi, sanoisin että kärsivällisyyteni malja 
valui yli äyräiden, Allahin siunauksella rakentamani ää-
nettömyyden pato murtui ja runosuoneni alkoi solista 
virvoittavana kuin kevättulvien täyttämät Eufrat ja Tigris. 
Koska olen eurooppalainen, sanon että kyllästyin, siirryin 
tietokoneen ääreen ja aloin naputella tätä juttua.

Olin jättänyt savuttavan diesel-volkkarini nai-
robilaisen korjaamon huomaan ja pysähdyin 
miettimään miten päästä takaisin kaupungin 

keskustaan. Harmaatukkainen afrikkalainen mies huomasi 
epävarmuuteni ja tarjosi kyytiä. 

Istuimme vierekkäin Toyota pick-upin etupenkillä ja yri-
timme keksiä jotain sanottavaa. Yhtäkkiä ajaja puhkesi lau-
lamaan kaikuvalla äänellä. Ihan sopivaa, että vanhempi mies 
laukaisee kiusallisen hiljaisuuden kulttuurilleen ominaisella 
tavalla, ajattelin tyytyväisenä. Tai ehkä hän onkin minua 
nuorempi, jolloin roolit kääntyisivät päinvastaisiksi.

Silloin en olisi vain Mzungu (valkoinen mies), joka 
alkujaan tarkoittaa nyljettyä. Kun luonnollinen musta iho 
poistetaan alta paljastuu vaaleanpunainen liha, joka muis-
tuttaa rottinkituolissa rötköttävän siirtomaaherran ihonväriä 
kun tämä, pitääkseen koti-ikävän, malarian ja syfi liksen 
loitolla, latkii giniä ja haukkuu mustaa miestä laiskaksi ja 
tyhmäksi. 

Silloin olisin myös Mzee, viisas ja kunnioitettu vanhus, 
suahilinkielinen väännös monsieurista, siinä kuin vä-
hemmän kunnioittava mösjöö tai munsööri suomenkielessä. 
Eikä kaljuuteni olisi pelkkä typerä luonnonoikku, vaan ar-
vovaltaa korostava myönteinen ominaisuus.

Olisinko voinut ryhtyä viheltämään? Ei, koska on mah-
dollista että Keniassa, ja ehkä myös Irakissa, vihelletään vain 
rikollisille, huonoille naisille, lapsille ja koirille.

Parikymmentä vuotta sitten Keniaa esiteltiin lännessä 
Afrikan oloissa esimerkillisenä demokratiana. Vaaleja 
pidettiin, parlamentti kokoontui, elinkeinovapaus val-

litsi, keskusta oli täynnä pilvenpiirtäjiä, hyvin varustettuja 
kauppoja, hotelleja ja ravintoloita. What a great country, 
huudahti stetson-hattuinen amerikkalaisturisti minulle ka-
dulla, just like back home. 

Pientä heimoa edustava Daniel arap Moi oli vastikään 
valittu presidentiksi, koska suuret heimot eivät kyenneet 
sopimaan yhteisestä ehdokkaasta. Hän kokosi nopeasti 
ympärilleen oman valtaryhmittymänsä ja ryhtyi diktaatto-
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riksi joka sittemmin kukisti, säälimättä ja salaa, opposition 
yritykset horjuttaa omaa asemaansa. 

Vaalituloksia väärennettiin, parlamentti oli kumilei-
masin, ulkomaiset yhtiöt kotiuttivat voittonsa ilman kont-
rollia. Korkeat hinnat pitivät huolen siitä, että noin neliö-
kilometrin kokoinen City Block palveli turistien lisäksi vain 
kaupungissa asuvia ulkomaalaisia. Muilta osin Nairobi ja 
Kenia eivät poikenneet mistä tahansa Afrikan kaupungista 
tai maasta. Mutta siitä ei puhuttu, eikä myöskään siitä, että 
Intian valtameren rannikolla sijaitsi (ja sijaitsee edelleen) 
amerikkalaisten laivastotukikohta. 

Erityisen valppaasti poliisi piti silmällä opiskelijoita 
– varmaan (amerikkalaisten) neuvonantajien mielissä 
kummittelivat vuoden 68 mellakat lännessä. Vähäinenkin 
epäjärjestys johti yliopiston sulkemiseen. Tilanne kärjistyi 
opiskelijoiden aloittamaan vallankaappausyritykseen v. 82. 
Provokaatio johti, kuten niin usein käy, provosoitumiseen.

Sain tietää asiasta mutustellessani kaikessa rauhassa aa-
mupalaa asunnossani, turvallisella etäisyydellä keskikaupun-
gista, valkoisten aikanaan valtaamilla viileillä kukkuloilla, 
kaukana mustien asuttamista kuumista tasangoista. Opis-
kelijat olivat kaapanneet radioaseman ja heidän edustajansa 
kuulutti, että korruptoitunut Moi kätyreineen oli syösty 
vallasta ja tilalle oli astunut demokratia. Uteliaisuus voitti 
varovaisuuden. Hyppäsin autoon ja lähdin ajamaan.

Mitä lähemmäksi kaupunkia ennätin, sitä enemmän 
vastaani juoksi miehiä, jotka pitelivät kaksin käsin pään 
päällä keikkuvia taakkoja. Eivätkä ne olleet jauhosäkkejä 
tai vesiruukkuja, vaan selvää länsimaista kulutuskamaa: ste-
reoita, televisioita, pesukoneita, liesiä, taisipa joukossa olla 
muutama tietokonekin. Kun näin ensimmäiset rikotut kau-
panikkunat ja sain osakseni vihamielisiä huutoja, käännyin 
ympäri, totesin että onneksi ryöstelijät sentään noudattivat 
liikennesääntöjä juoksemalla pitkin tien vasenta reunaa ja 
palasin kotiin niin nopeasti kuin puolikuntoinen dieselini 
salli.

Seuraavana päivänä hallituksen joukot palauttivat jär-
jestyksen kovakouraisesti. Kaappaus jäi historiaan nimellä 
attempted coup. Ihmisuhreja oli vähän, jollei mukaan lueta 
hiljaisuudessa hirtettyjä alullepanijoita, joiden määrä jäi 
ikuiseksi salaisuudeksi. Yliopisto suljettiin, sillä kertaa peräti 
puoleksi vuodeksi, ja entinen meno jatkui. 

Belgialaiset alistivat v. 1916 sittemmin Ruandaksi 
nimetyn alueen siirtomaakseen. Paimentolaiset kuu-
luivat kahteen heimoon. Tutseja suosittiin, koska 

he isäntien silmämääräisen arvion mukaan olivat pitempiä 
kuin hutut, joita sorrettiin.

Englantilaiset ystäväni Nairobissa kertoivat naureskellen 
sikäläisistä kouluoloista. Välitunnilla pitkät (the long ones) 
houkuttelivat kaveruutta teeskennellen joukon lyhyitä (the 
short ones) mukaansa nurkan taakse ja tappoivat heidät. 
Opettajat eivät kiinnittäneet asiaan sen suurempaa huo-
miota, koska he olivat pitkiä.

Ruandan kansanmurha vuonna 94 herätti minut. 

Brittien mustaksi huumoriksi luokittelemani jutut osoit-
tautuivat tosiksi, mutta vain lapsellisiksi harjoitelmiksi 
verrattuna siihen raivoon, millä vuosikymmeniä kurjasti 
kohdellut hutut nousivat kapinaan tappaen noin kahdek-
sansataatuhatta tutsia ja sovittelunhaluista hutua. Kolonia-
listien parhaita perinteitä noudattaen belgialaiset pesivät 
kätensä verestä vedoten siihen, että maa oli itsenäistynyt jo 
vuonna 62. 

Myös Irak on kooste erilaisista yhteisöistä. Kullakin 
niistä on omat auktoriteettinsa, joiden turvin 
ihmiset toimittavat arkisia askareitaan. Ristirii-

tatilanteissa toiveet ja uho nousevat todellisemmiksi kuin 
omin silmin havaitut tapahtumat. Mutta kun voittaja on 
tunnistettu, syrjäyttää realismi idealismin. 

Allah on yhteinen, mutta suhde etäisempiin naapureihin 
epäilevä tai vihamielinen. Verikostojen aika ei ole kaukana. 
Koko maata voi hallita vain pakolla. Saddam ja hänen 
ministerinsä eivät kantaneet asepukua turhamaisuuttaan, 
vaan merkkinä siitä että he valmistautuivat sotaan tai olivat 
sodassa muiden maiden, uskontokuntien, heimojen tai 
klaanien kanssa. Johtajien sankari ei ole jatkuvuutta yllä-
pitävä kauppias vaan sotilas, jonka suurin kunnia on kuolla 
marttyyrina. Kansa on samaa mieltä, itkee ja on samaa 
mieltä, viruu vankilassa tai kuolee. 

Ilman kaksoistornien katastrofi a presidentti Bushin to-
dellinen poliittinen olemus olisi saattanut jäädä pimentoon. 
Retoriikassa on verikoston makua. Me olemme oikeassa, 
muut väärässä. Hyväksyttävä keino on sota, ei neuvottelu. 
Vastuuta vältetään vetoamalla Jumalan tahtoon. Näkyvin 
ero Saddamiin on se, että Bush esiintyy kravattipuvussa. 
Mutta kunniaa hän silti tekee, tosin tyhjään päähän, mikä 
Suomen armeijassa ainakin ennen johti muutamaan yli-
määräiseen juoksukierrokseen taivaanrannassa häämöttävän 
yksinäisen puun ympäri. 

Kyseessä ei siis ollutkaan demokratian ja diktatuurin vä-
linen sota, vaan kahden taantumuksellisen klaanipäällikön 
keskinäinen kahakka. Lopulta suurimmiksi häviäjiksi eivät  
ehkä osoittaudukaan Saddam ja hänen roistomainen hal-
lintonsa, vaan sekä länsimaisen että islamilaisen kulttuurin 
parhaat piirteet.

Valistunut ennusteeni on, ettei Irakista tule amerikka-
laisten havittelemaa demokratiaa vuodessa, kahdessa, 
kymmenessä tai sadassa vuodessa. Eikä toivottavasti 

milloinkaan. Miksei? 
Ensinnäkin siksi, että Irakilla on takanaan oma vuositu-

hantinen kulttuurinsa. Toiseksi siksi, että irakilaisille sopii 
vain irakilainen demokratia. Kolmanneksi siksi, että demo-
kratioita on ja tulee aina olemaan yhtä monta kuin käsitettä 
omaksi edukseen tulkitsevia valtioita.
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