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eitsenvuotiaana sanot
minulle, että sinä ja
kaikki tytöt ja pojat
voivat tehdä mitä haluavat. Ja että näin tulee
olemaan myös sitten kun sinä olet
iso ja minä pieni. Äänessäsi soi
varmuus ja oikeudentunto ja tuohtumus siitä että edes kysyn. Ja kuitenkin kaikki tutkimukset osoittavat, että kahdeksantoista vuoden
iässä suurin osa nuorista naisista ei
enää usko, että he voivat olla pääministereitä, tähtitieteilijöitä tai
vain toteuttaa omaa sisäistä loistettaan.
Juuri nyt olet ihmeellinen.
Heräät aamukuudelta täysissä voimissasi, ja jo ennen aamiaisaikaa
olet ehtinyt olla kirjailija, koira ja
tutkija. Olet rakentanut avaruusraketin olohuoneeseen ja lentänyt
maailmankaikkeuden ääriin samalla kun olet kirjoittanut runokokoelman ja keksinyt paluumatkalla hoidon syöpään. Mikään ei
voi pysäyttää sinua. Ja silti tiedän
varmuudella: kymmenen vuoden
päästä maailman vauraus tulee
edelleen kuulumaan miesten vähemmistölle. Naisiin kohdistuu
edelleen laajamittaista väkivaltaa.
Joukkoraiskaukset ovat yhä kansanmurhien ja sotien ytimessä.
Maailmanlaajuisesti enemmän
rahaa käytetään aseisiin ja armeijoihin kuin terveydenhuoltoon ja
koulutukseen ja pakolaisiin yhteensä. Ja olen varma siitä, että
nuoret naiset kuten sinä tulevat
vauraissa maissa käyttämään suunnilleen kymmenen tuntia päivässä

Äidiltä tyttärelle
Kun olitte Turussa kesäkuussa 2015 konferenssin
Ethics of Storytelling: Historical Imagination in Contemporary Literature and Visual Arts pääpuhujana,
esititte esitelmänne yhteydessä kaunokirjallisen
”Kirjeen tyttärelleni”. Miten teksti syntyi, ja miten se
on otettu vastaan?
Suuri osa akateemisesta työstäni liittyy sukupuoleen
ja siihen kytkeytyviin tiedontuotannon tapoihin. Uusi
kirjani Gender and Memory in the Globital Age (2016) käsittelee muistamisen sukupuolittuneisuutta ja sitä, miten
uudet mediateknologiat muuttavat tai uusintavat sukupuolta koskevia muistamisen käytäntöjemme. George
Gerbner ja Gaye Tuchman ovat kuvanneet jo 1970-luvulla naisten tarinoiden ja kokemusten puuttumista
julkisesta tilasta naisten ”symboliseksi tuhoamiseksi”.
Naisten tarinoiden ja muistojen poissaolo ja jatkuva
marginalisoiminen julkisessa elämässä vaikuttavat kielteisesti naisiin ja tyttöihin.
Omien lastemme kanssa olemme olleet tarkkoja siitä,
että tarjoamme heille tasapuolisesti tarinoita tyttöjen ja
poikien kokemuksista, mutta voimme vaikuttaa hyvin
vähän koulujen ja valtamedian tarinoihin. Kirjoitin
”Kirjeen tyttärelleni”3, kun oma tyttäreni (joka on
nyt yhdeksän) alkoi kysellä, miksi niin monet tarinat
kertoivat tylsistä prinsessoista ja keijukaisista, miksi
niin monien kertomusten päähenkilöt eivät olleet
tyttöjä, miksi oli niin vähän naissupersankareita ja
missä olivat naistutkijat tai historian merkittävät naiset.
Tyttäreni sisäisti tämän tarinoiden puutteen, ja hänen
luottamuksensa siihen, että hän voisi tehdä ja olla mitä
haluaisi, alkoi horjua. Sain selville, että tytöt käyvät usein
läpi tällaisen vaiheen, kun he alkavat nähdä vaihtelevassa
määrin ympärillään rakenteellista eriarvoisuutta ja kun
heitä ympäröi jatkuvasti tulva kirjoja, uutisia ja opetusta,
jossa tyttöjen ja naisten saavutukset menneisyydessä
symbolisesti tuhotaan ja vaiennetaan. Halusin hänen ja
muiden tyttöjen tietävän, että he eivät ole yksin, että
tämä on taistelu, jota on käyty vuosituhansia, ja että
näin ei tarvitse olla: monet asiat ovat muuttuneet oman
elämäni aikana.
Kirje syntyi osana laajempaa yhteistyöprojektia brittiläisen Fuel-teatterin kanssa. Se sisälsi teatteriesityksiä ja
performanssitaidetta erilaisilla taidefoorumeilla sekä interaktiivisen digitaalisen arkiston ja nettisivuston, jonne
kuka tahansa voi ladata muiston ilmiömäisestä, inspiroivasta naisesta korjatakseen omalta osaltaan kulttuurisen
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Erica Nyholm, Muisto maljasta (2012), pigmenttivedos dibond-levylle, 110 x 140 cm.
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lehdistön hampaisiin. Tämä johti julkiseen keskusteluun
lasten hyväksikäytöstä, mistä ei juuri puhuttu tuohon
aikaan. Kiss Punch Goodnight on sittemmin esitetty
useissa maissa ja erilaisilla foorumeilla; sen esittämisen
yhteydessä järjestetään aina yleisölle avoimia työpajoja
seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja mahdolliset tuotot
menevät paikallisille hyväntekeväisyysjärjestöille. Siten
näytelmä ja kirja myös nivoutuvat konkreettiseen
toimintaan.

tuijottamalla ruutuja – isoja, pieniä,
liikkuvia ja tulevaisuuden pikkuriikkistä ranteeseen upotettavaa,
joista kaikki nakertavat sinua joka
päivä naisten poissaololla ja kuvaamalla naisia erilaisina seksiobjekteina. (Siksi tarvitsemme digitaalisen puutarhan ilmiömäisistä ihmisistä, jotka ovat naisia!)1
Tiedän myös, että ruumiisi
tulee olemaan taistelukenttä. Julkisuudessa tullaan yhä kiistelemään
siitä, miten voit ja et voi pukeutua.
Sinulla on päälläsi liian vähän tai
liian paljon; olet liian laiha tai liian
lihava; hiuksesi ovat liian pitkät tai
liian lyhyet. Toisten tyttöjen sukupuolielimet silvotaan.
Ja vaikka en tiedä, onko vuoteen
2025 mennessä keksitty miesten
ehkäisypilleri, tiedän että raskaaksi
tuleminen tai tulematta jääminen
on sinun vikasi. Tulet raskaaksi
liian nuorena tai liian vanhana.
Menet töihin liian aikaisin tai liian
myöhään. Ja tiedän että tulet tekemään seitsemäntoista kertaa
kovemmin töitä olipa työsi mikä
tahansa, mutta tulet olemaan ensimmäinen, joka saa potkut. Luultavasti alat tuntea itsesi väsyneeksi
ja mietit, johtuuko tämä kaikki
sinusta. Ja tiedän, että ensin saatat
kieltää sukupuolten välisen eriarvoisuuden jonakin menneisyyteen
kuuluvana, kunnes tajuat, ettet ole
yksin sen kanssa mitä tunnet ja
löydät ja lunastat omaksesi. Naisten
tarinat ja elämät kertovat sinulle,
että et ole ensimmäinen, ja että
tällä taistelulla on tuhatvuotinen
historia, jonka muistelemisesta voit
ammentaa voimaa.
Ja vaikka en tiedä, mitä sinä
nuorena feministinä pidät tärkeänä
vuonna 2025, haluaisin kuvitella,
että haluat maailman, jossa vuoden
2010 laki menneestä seksuaalisesta
hyväksikäytöstä2, laki jonka puolesta äitisi sukupolvi taisteli, on todella muuttanut asioita ja tytöt ja
pojat voivat kasvaa ilman seksuaa-

muistin ja roolimallien sukupuolivääristymää. Teimme
myös teatteriproduktion, johon kuului kouluille räätälöityä työpajatoimintaa. Tavoitteena oli auttaa torjumaan
sukupuolisyrjintää kouluissa. Minä ja eri näyttelijät
olemme esittäneet kirjeen erilaisissa tilaisuuksissa. Jokainen live-esiintyminen johti siihen, että yhä uudet ihmiset latasivat tarinoitaan ja muistojaan nettisivulle4.
Useat tytöt ja naiset ovat kirjoittaneet minulle, että
he olisivat lapsina toivoneet saavansa tällaisen kirjeen.
Vanhemmat ovat ilmaisseet iloa siitä, että kirje oli luettu
heidän tyttärilleen, ja tytöt ja nuoret naiset ovat kertoneet sen herättäneen heissä toivoa ja saaneen heidät
tuntemaan itsensä osaksi laajempaa liikettä, johon he
voivat antaa oman pienen tai suuren panoksensa.
Millaisena näette feminismin nykytilan ja tulevaisuuden?
Niin kauan kuin on eriarvoisuutta, feminismi tulee
– onneksi – elämään muodossa tai toisessa. Olen innoissani liikehdinnästä, joka näyttää vastarinnan uudelta
aallolta. Ympäri maailman nuoret naiset tekevät uudenlaisia ja tärkeitä asioita kuten lutkamarssit (Slut Walks).
Samalla he arvioivat uudelleen vanhoja taisteluja ja asemoivat itsensä niihin uusin tavoin.
Vastassamme on kuitenkin monia haasteita: demokraattinen tila on rapautumassa uudessa patriarkaalisessa
asetelmassa, jossa jihadistien muodostama uhka yhdistyy
fasistisen oikeiston nousuun kautta Euroopan. Näistä
kumpikaan ei usko sukupuolten tasa-arvoon. Kumpikin
näkee naiset erillisenä ihmisen alalajina, jota miesten
tulee hallita. Samalla näiden populististen ja ääripatriarkaalisten liikkeiden voidaan nähdä saavan voimaa
globaalin kapitalismin tuottamasta eriarvoisuudesta.
Globaalit valuuttavirrat ulottavat lonkeronsa lähes kaikille elämänalueille – myös sielun ja sydämen haavoittuvimpiin sopukoihin, ellemme ole riittävän varuillamme.
Miten lähestytte kulttuurisen muistin kysymyksiä, ja miksi muistin tutkiminen on tärkeää nykymaailmassa?
Oma taustani on monitieteinen; olen opiskellut
kaikkea kirjallisuudesta ja antropologiasta mediatutkimukseen. Koinkin siksi pitkään, ettei minulla ollut intellektuaalista kotia eikä nimeä sille, mitä teen. Mutta
sitten muistin, että sosiologian varhaiset perustajat,
Abbé Sieyès, Auguste Comte ja Harriet Martineau, joutuivat 1800-luvulla keksimään oman sanan kuvaamaan
työtään. Tutkijanurani aikana muistin tutkimus on muotoutunut omaksi täysimittaiseksi tieteenalakseen, ja kirjassani Gender and Memory in the Globital Age kutsun
mnemologeiksi meitä, jotka tutkimme ja tutkimuksellamme aktiivisesti tuotamme ja muokkaamme muistamista.
Me mnemologit tarjoamme uusia tieteidenväliset
rajat ylittäviä tapoja ajatella ja ymmärtää sekä luoda ja
tuottaa muistia. Kehitämme analyyttisiä menetelmiä ja
lähestymistapoja, jotka tarjoavat uudenlaisia vastauksia
2000-luvun monimutkaisiin tarpeisiin. Eriarvoisuuden,
sotilaallisten konfliktien, muukalaisvihan ja ilmaston
lämpenemisen läpäisemässä maailmassa on yhä tär-
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lista hyväksikäyttöä; maailman, jossa raiskaajat saavat kaksi- tai kolmekymmentä vuotta ryhmäterapiaa turvallisessa ympäristössä. Kuvittelen, että haluat
maailman, jossa puolet kaikista professoreista on naisia kaikissa yliopistoissa
olipa kyse luonnontieteistä, lääketieteestä tai taiteista – ja se on normaalia;
maailman jossa vanhemmat, olivatpa he miehiä tai naisia, voivat ottaa ja ottavat vanhempainvapaata ainakin vuodeksi ja jossa sekä miehet että naiset ja
työnantajat tukevat osa-aikaista työssäkäyntiä, jotta vanhemmat voivat olla lastensa kanssa niin halutessaan.
Sinä, niin kuvittelisin, haluat myös maailman, jossa kaikki tytöt saavat ilmaisen koulutuksen ilman pelkoa ja pelottelua; maailman jossa naiset omistavat puolet pankeista ja jossa kaikki maailman eduskunnat ja johtokunnat
koostuvat puoliksi naisista. Kuvittelisin, että haluat terveellistä ruokaa ja
puhdasta vettä kaikille. En tiedä mutta luulisin, että haluat nähdä enemmän
maan, rahan, eläkkeiden, asuntojen ja talojen tasaista jakautumista. Kuvittelisin, että haluat maailman, jossa turvallinen synnytys valitsemassasi paikassa ja
valitsemallasi tavalla on normaalia.
Mutta ehkä haluat enemmän: haluat tanssia hävittäjien edessä kampanjoidessasi koko maapallon demilitarisoimiseksi, osallistut valtavan naisten onkalon kaivamiseen kasvattaaksesi tietoisuutta piilotetuista harvinaisten maametallien kaivoksista, jotka ovat välttämättömiä digilaitteidemme toiminnalle
mutta raiskaavat ja saastuttavat planeettaamme; ehkä tuomitset minut siitä,
että olen kieltänyt ei-inhimillisten persoonien oikeudet, delfiinien viisauden
ja kahdeksansataa vuotta vanhojen tuntevien tammipuiden äänet. Ehkä liityt
Australian alkuperäisväestön rinnalle ja vaadit sateenkaarilohikäärmeen maasta
varastetun, ydinaseiden ruokkimiseen käytetyn uraanin uudelleenhautaamista.
Ehkä vaadit kloonaamisen lopettamista, serveritehtaiden lakkauttamista, ehkä
haluat olla osa tee-se-itse-kulttuuria ja kudot maailman suurimman tilkkutäkin ja lähetät ystävillesi postikortteja ja käsinkirjoitettuja kirjeitä vastustaaksesi sitä, mitä pidät digitaalisen tyranniana.
Silti toivoisin myös, rakkain tyttäreni, että ylimalkaan torjut (joksikin
aikaa) sen, minkä perit äidiltäsi ja että luot oman polkusi, jota siivittää yhtä
suuri energia, optimismi ja oikeudentunnon sävyttämä tuohtumus seitsemäntoista ja seitsemänkymmenen ikäisenä kuin seitsenvuotiaana. Soisin näin
käyvän ei vain sinulle vaan kaikille maailman seitsenvuotiaille.
Rakastava äitisi
Anna Reading
Suom. Hanna Meretoja
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Digitaalinen puutarha Phenomenal People löytyy osoitteesta phenomenalpeople.org.uk.
Kuka tahansa voi ladata sinne tiedot naisesta, jota pitää ilmiömäisenä ihmisenä ja inspiraation lähteenä.
’Historic sexual abuse’ viittaa hyväksikäytetyn oikeusturvaan tapauksissa, joissa hyväksikäytöstä on kulunut pitkä aika. Suomen lainsäädännössä lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset
ovat erityisvanhentumisen piirissä: rikokset vanhenevat vasta kymmenen vuoden päästä
uhrin täysi-ikäistymisestä. Suom. huom.
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