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Lontoolaisen Middle-
sexin yliopiston filo-
sofian laitoksen henki-
lökunta sai huhtikuun 
26. päivänä sähköpostia 

dekaaniltaan. Viesti oli koruton ja 
sitäkin selvempi: kaikki filosofian 
perustutkinto- ja tohtoriohjelmat 
ajetaan alas nopealla aikataululla. 
Ilmoitusta seuraavana päivänä käyn-
nistettiin Save Middlesex Philosophy 
-kampanja, viikkoa myöhemmin 
yliopisto vallattiin. Kamppailu levisi 
kampukselta lehtiin, blogosfääriin 
ja sosiaaliseen mediaan, minkä seu-
rauksena laitoksen pelastamista 
vaativa adressi keräsi parissa vii-
kossa 15 000 nimeä1. Puoli filomaa-
ilmaa Martha Nussbaumista Slavoj 
!i"ekiin ja Judith Butlerista Noam 
Chomskyyn on sittemmin osoittanut 
tukensa Middlesexin laitosväelle ja 
opiskelijoille.

Tapauksen nauttima julkisuus ja 
laaja kansainvälinen tuki voivat ensi 
silmäyksellä vaikuttaa yllättäviltä, 
mutta lähempi tarkastelu valaisee ti-
lannetta. Middlesexin filosofian tut-
kimusyksikkö Centre for Research 
in Modern European Philosophy 
(CRMEP) lienee mannermaisen fi-
losofian tunnetuin ja arvostetuin 
saareke Britannian analyyttisellä 
maaperällä. Paikka on myös sosialis-
tista ja feminististä filosofiaa luovan, 
moniaalla luetun ja kommentoidun 
Radical Philosophyn2 henkinen 
koti – tätä nykyä lehden toimitus-
kollektiiviin kuuluu peräti kolme 
CRMEP:n filosofia. Niinpä tukijat 
puolustavat paitsi tutkimusyksikköä 
myös sitä ajattelun ja toiminnan 

kulttuuria, joka tekee filosofiasta 
julkista ja mannermaisesta konkreet-
tista.

Middlesexin liikehdintä on myös 
paraatiesimerkki 2000-luvun spon-
taanisti järjestäytyneestä akateemi-
sesta vastarinnasta, jossa paikalliselle 
kamppailulle annetaan globaali mer-
kitys. Kuten protestiväki muistuttaa, 
panoksena ei ole yhden yksikön säi-
lyminen vaan ”koko koulutuksen 
idea”3. Toiset näkevät laitoksen lak-
kauttamisen hyökkäyksenä humanis-
tisia tieteitä kohtaan4, toiset vaativat 
yliopiston ja yhteiskunnan suhteen 
uudelleenarviointia sekä tietota-
louden ja tiedon tuotannon politi-
soimista5. Joka tapauksessa Middle-
sexin tukeminen ei ole ”puhtaasti” 
akateemista vaan vahvasti normatii-
vista, osittain poliittistakin. Tapah-
tumien yleinen merkitys on niiden 
yhteiskunnallisuudessa.

Suljennan logiikka
Useissa tukipuheenvuoroissa kriti-
soidaan niin ikään lakkautuspää-
töksen perusteluja. Tapahtumien 
kulussa häivähtääkin teknokraattisen 
järjen mielivalta: yliopiston parhaita 
tutkimustuloksia tuottava yksikkö 
lopetetaan, koska erinomaisella 
tutkimusmaineella ei ole ”mitat-
tavia” (measurable) vaikutuksia yli-
opistoon6. Hallinnon pettämätön lo-
giikka yhdistyy vääjäämättömyyden 
retoriikkaan: ”Päätös on valitettava 
mutta välttämätön jatkuvasti kiris-
tyvän julkisen korkeakoulurahoi-
tuksen valossa. Yliopistolla on an-
karat kriteerit, joilla ohjelmien kestä-

vyyttä arvioidaan.”7

Tilanteesta tekee jakomielisen 
se, että filosofia näyttäisi täyttävän 
kaikki ilmeisimmät kriteerit, joilla 
ohjelmien ”kestävyyttä” (sustai-
nability) mitataan. Julkista rahoi-
tusta yliopistoille jakava Higher 
Education Funding Council for 
England (HEFCE) arvioi, että 65 
prosenttia filosofian tutkimuksesta 
Middlesexissä on joko ”maailman 
johtavaa tasoa” tai ”kansainvälisesti 
erinomaista”8. Arvion perusteella 
HEFCE palkitsee Middlesexin yli-
opistoa yli 170 000 punnan vuo-
sittaisella bonuksella, minkä lisäksi 
filosofia on onnistunut hankkimaan 
merkittäviä summia ulkopuolista 
tutkimusrahoitusta. Lukukausi-
maksut takaavat myös sievoisen ker-
tymän: filosofian maisteriohjelmat 
ovat Britannian suurimpia, ja opis-
kelijarekrytointia on onnistuneesti 
lisätty myös kandidaattitasolla. Li-
säksi yliopiston keskushallinnolle 
maksettava prosenttiosuus filosofian 
ja uskontotieteen aineryhmän tu-
loista oli yhden alijäämäisen vuoden 
jälkeen selvässä nousussa.9

Miksi Middlesexin yliopisto lak-
kauttaa tutkimuksessa ja varainhan-
kinnassa menestyneen yksikkönsä? 
Ironista kyllä, sulkemispäätöksen 
valmistellut dekaani Ed Esche taitaa 
yltää lähimmäksi totuutta: syyt ovat 
”pelkästään taloudellisia”. Filosofian 
asemaa ei arvioitu tutkimuksen ja 
opetuksen laadun tai ohjelmien kes-
tävyyden ”ankarilla kriteereillä”, 
vaan päätös tehtiin ulkoakateemisin 
motiivein. Middlesexin hallinto 
halusi optimoida resurssien allo-

Yliopisto ilman filosofiaa
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koinnin: siirtämällä rahaa filosofiasta 
ei-humanistiseen koulutukseen, yli-
opisto saa enemmän rahaa valtiolta. 
Toisaalta RAE:n perusteella jaetut 
tuet eivät ole korvamerkittyjä, joten 
yliopisto nauttii myös filosofian tut-
kimuksen tienaamista rahoista vielä 
vuosia sen jälkeen, kun koko filo-
sofian yksikkö on suljettu.10

Lopulta sulkemispäätös näyttää 
siis palautuvan yksinkertaiseen op-
timointiin: Vaikka filosofia tienaa 
rahaa, kannattaa yliopiston panostaa 
muihin aloihin, koska näin sijoituk-
selle saadaan parempi tuotto. Niinpä 
filosofian yksikkö lakkautetaan, 
koska se ei tuota tarpeeksi voittoa yli-
opistolle.11 Historian viekkautta tai 
ei, tällainen päättely synnytti Mid-
dlesexissäkin vastavoimansa.

The university is a factory: 
Strike! Occupy!
Toukokuun alussa filosofit valta-
sivat Middlesexin. Tapahtumaketju 
sai alkunsa, kun hallinnon edustajat 
yllättäen peruivat opiskelijoiden 
kanssa sopimansa tapaamisen. Kym-
menet jäivät dekaanin toimistoon 
vaatimaan neuvotteluja filosofian 
yksikön kohtalosta, mutta kutsuihin 
ei vastattu. Sillä välin kampuksen 

vartijat olivat hälyttäneet paikalle 
virkavallan, joka ei kuitenkaan kat-
sonut aiheelliseksi ryhtyä toimenpi-
teisiin. Opiskelijoiden vietettyä yön 
hallinnon tiloissa spontaani mielen-
ilmaus laajeni kampuksen pääraken-
nuksen haltuunotoksi.

Aiemmissa yliopistovaltauksissa 
sovelletut vastarinnan muodot ja re-
toriikka otettiin käyttöön myös Mid-
dlesexissä. ”Vaihtoehtoisia opiskelu-
muotoja” kuviteltiin ja harjoitettiin, 
kun hallinnon johtamiskäytännöt 
korvattiin kokeellisella ”poikittais-
tilalla” (transversal space), jonka val-
tauskollektiivi määritteli esitelmien 
ja keskustelun paikaksi ”filosofian, 
teorian, aktivismin ja taiteen yhty-
mäkohdassa”12. Sartren lähiluvun, 
vierailuesitelmien ja runouden lo-
massa opiskelijat painoivat isku-
lauseita banderolleihin: perinteiset 
Not for sale ja Those who lack imagi-
nation can’t imagine what is lacking 
saivat tuekseen täsmäsorvattuja sut-
kautuksia kuten Free thinking, not 
fee thinking sekä Yes, we Lacan!13. 
Samaan aikaan YouTubessa levi-
sivät videot megafonilla Middlesexiä 
puolustavasta kommunistikonkari 
Tariq Alista, joka väänsi yksioikoi-
sesta rautalangasta kapitalismin 
mekanismeja14. Ajoittain puheet ja 

puuhat vaikuttivat menneen tois-
tolta – itseriittoinen New Left -nos-
talgia näytti taittaneen liikehdinnältä 
terävimmän yhteiskuntakriittisen 
kärjen.

Valtaajat ja kommentaattorit 
kuitenkin tunnistivat yksittäisessä 
yleisen. Middlesexin tapahtumat 
nähtiin nopeasti osana koulutuspo-
liittista trendiä ja julkisen talouden 
sekä julkishallinnon ohjauspoli-
tiikkaa. Ensitöikseen valtausväki 
muistutti, että leikkauksien kohden-
taminen on poliittinen ja moraalinen 
valinta: ”Koulutus ei aiheuttanut tätä 
[talous]kriisiä, eikä sitä pidä uhrata 
kulujen maksamiseksi.”15 Vaade 
konkretisoituu viimeistään silloin, 
kun ensimmäiset miljardiluokan 
leikkaukset16 iskevät koulutukseen 
ympäri Britanniaa. Toisaalta kun yli-
opistot joutuvat ratkaisemaan, mitä 
ja millä perustein karsitaan, korkea-
koulupolitiikkaan sisäänrakennetut 
ohjausmekanismit paljastuvat. Mid-
dlesexin filosofian laitos tuskin on 
viimeinen humanistinen huippuyk-
sikkö, joka saa huomata, ettei ”mi-
tattavuudella” ja ”vaikuttavuudella” 
ole mitään tekemistä akateemisen 
laadun tai yhteiskunnallisen hedel-
mällisyyden kanssa.

Middlesexin tienoille pystytettiin 

”Sartren lähiluvun ja runouden 
lomassa opiskelijat painoivat 
iskulauseita banderolleihin:  
Yes, we Lacan!”
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muitakin suuntaviittoja. Esimerkiksi 
Nina Power korosti, että filosofian 
lakkauttaminen on luokka-, suku-
puoli- ja vähemmistökysymys17. Kun 
entinen ammattikorkeakoulu18 luo 
laadukasta filosofiaa19, joka purkaa 
yhteiskunnallisia jakolinjoja paitsi 
teoriassa myös käytännössä, on sul-
kemispäätöksen sosiologiset ulottu-
vuudet hankala ohittaa, semminkin 
kun Middlesex tunnetaan pienitu-
loisten ja aikuisopiskelijoiden opin-
ahjona. Myös valtaajat tiedostivat 
ja tunnustivat nämä jännitteet, kun 
he julistivat yliopiston mieluummin 
tehtaaksi kuin norsunluutorniksi. 
Näyn pessimistisyys taitaa riippua 
katsantokulmasta: yhteiskunta ei 
enää kaipaa humanistejaan, mutta 
tietotalous tarvitsee tietotyöläisensä 
– tietotehtaineen, lakkoineen ja val-
tauksineen.

Lopuksi
Valtaus lopetettiin kahdentoista 
päivän jälkeen, kun oikeuden päätös 
velvoitti opiskelijat jättämään ra-
kennuksen. Määräykseen vedoten 
yliopiston johto hyllytti kaksi pro-
fessoria ja yhden tutkijan sekä neljä 
opiskelijaa, joita syytettiin osallisuu-
desta valtauksiin ja niihin liittyvään 
toimintaan20. Opiskelijoilta vietiin 
oikeus liikkua vapaasti yliopistoalu-
eella, ja henkilökunnan tuli lisäksi 
”pidättäytyä ottamasta yhteyttä [...] 
yliopiston työntekijöihin tai opiskeli-
joihin” ilman hallinnon lupaa21.

Toimenpiteen seurauksena ää-
nenpainot terävöityivät kummal-
lakin puolella. Yliopiston johto syytti 
opiskelijoita henkilökuntaan koh-
distuneista hyökkäyksistä, huhuil-
tiinpa jopa ”murtuneista luista”, 
vaikka sen paremmin kolmesti val-
taukselle kutsuttu poliisi kuin hal-
lintokaan ei löytänyt väitteelle to-
disteita. Rehtoria puolestaan moi-
tittiin toimivaltansa ylittämisestä ja 
protokollan ohittamisesta kurinpi-
dollisissa menettelyissä22. Tyrmis-
tyneet tukijoukot eivät myöskään 
säästelleet laatusanoja piikitellessään 
valtaapitäviä – eräskin sosiologi 
luonnehti yliopiston hallinnon 
toimia ”akateemisen vandalismin 
kampanjaksi”23. Sanojen tueksi jär-

jestettiin uusia mielenosoituksia ja 
boikottitempauksia.

Vastarinta kantoi kesäkuussa he-
delmää, kun Kingstonin yliopisto 
ilmoitti, että se ottaa filosofian tutki-
musyksikkö CRMEP:n huomaansa. 
Kingston tarjoaa pestin neljälle Mid-
dlesexin filosofille, joukossa hylly-
tetyt professorit, maisteri- sekä toh-
toriohjelmat käynnistetään uudelleen 
ja tutkimustoiminta jopa laajenee 
entisestä. Loppu hyvin, kaikki hyvin?

Tapaus Middlesex herättää pi-
kemminkin epävarmuutta kuin 
luottamusta. Yliopiston hallinto 
ei tunnistanut, saati tunnustanut, 
lakkautuspäätöksen kriteerien, toi-
meenpanon ja kurinpidon kohtuut-
tomuutta; päämääräsokeutta tuettiin 
välineirrationaalisuudella. Vastarinta 
oli näkyvää ja kritiikki kansainvä-
listä, mutta paremmilla argumen-
teilla ja kollektiivisella järjenkäytöllä 
oli lopulta vain vähän vaikutusta ta-
pahtumien kulkuun.

Filosofia säästyi tällä erää, koska 
yksi yliopisto valitsi välttämättö-
myyden sijaan toisin. Tolkulli-
suuteen ja suopeuteen ei silti ole so-
keasti luottaminen. Kuten Jonathan 
Wolff muistuttaa, lakkauttamispää-
tökseen johtanutta järkeilyä voidaan 
soveltaa laajalti läpi yliopistokentän, 
ja näin epäilemättä tehdäänkin24. 
Middlesex lienee vasta alkua, joten 
filosofien on syytä säilyttää valppau-
tensa – puolustaa vanhaa ja luoda 
uutta yliopistoa.

Jaakko Belt
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