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j uha var t o

Me muistamme hyvin  suomala i-
sesta politiikasta “ulkopoliittiset

syyt” ja  “geopoliit t isen  vä lt tämät tö-
myyden”, joilla ei enää ole argumentin
arvoa. Mutta on sinisilmäistä uskoa,
et t ä  demagogia  olisi kadonnut  kes-
kustelusta . Sella ista  a ikaa  ei t a ida
tu llakaan!

Argumenttiperusta muuttuu dema-
gogiaksi, kun  toisin  a ja t t eleminen
asetetaan moraalisesti arveluttavaksi.
Tä llöin  voida a n  n oja t a  joh on k in
emot ionaa lisest i pa inavaan  perus-
teeseen, jota  ei kuitenkaan sella ise-
naan nosteta  keskustelun alle: isän-
maallisuus, oikea  usko, perhesiteet
ova t  hyviä  nojapuita , koska  ne jol-
lakin järjenalaisella tasolla näyttävät
vakuuttavan kaikkia. Jos joku ei nojaa
nä ih in , hänen  vastassaan  on  sank-
ka , sekava  mut t a  mää rä t ietoinen
opposit io.

Yleisen  pr iva t isoitumisen  myötä
ihmiset ovat selvästi menettäneet

otettaan modernin vaatimaan subjek-
t iu teen: oikeastaan kukaan ei vetoa
omaan tai toisen järkeen tai arviointi-

kykyyn . Nä iden  t ila lle ova t  tu lleet
subjekt it tomat  “on  tu tkit tu”, “Hel-
singin Sanomissa luki” tai johonkuhun
pu h u ja lle epä t odelliseen  a u kt or i-
t eet t iin  vetoaminen  (J orma Ollila ,
Renny Har lin  ymv.). Mut ta  läheisin
a r gu m en t t iper u s t a  on  ku it en k in
“perhe”, josta  joka isella  on  jonkin-
la isia  kokemuksia  mu t t a  ka ikilla
omitu isia  kuvitelmia .

Perusta  on  perhe ta i “lapset”: per-
heen  koossapysyminen  keinolla

millä  hyvänsä  ta i la sten  paras kel-
paava t  selitysperustaksi lähes ka i-
kelle. Tämä on ymmärret tävää, kun
ot taa  huomioon, et tä  perhe on  ehkä
todellisin  yh teisö, jonka  yksilö tun-
tee, vaikka se alkaakin olla monimuo-
toisuudessaan lähes tunnistamaton
ilmiö. Arjen monissa asioissa on var-
masti syytäkin käyttää juuri perhettä
ta i lapsia  läh tökohtana  ja  peruste-
luna .

Mut ta  en tä  yleisemmissä  asiois-
sa, esimerkiksi ekologisissa kysymyk-
sissä? Näyttää siltä,  että argumentista
“tu leville sukupolville pelastet t ava
luon to” on  tu llu t  “minun  pojillen i
pelastettava luonto”. Ekologiassa kyse
ei ku itenkaan  ole kenenkään  pojis-
t a  va a n  ih m isku n n a n  va st u u st a .
Perhesidonnainen ja emotionaalinen
perusta hämärtää vakavasti keskus-
telun : meitä  mot ivoidaan  it sekkyy-
dellä (“minun”) ja syyllisyydentunnolla
(“m in u n ”) sen  s ija a n , et t ä  m eit ä
innoitet t a isiin  a ja t t elemaan  koko-
na isuu t ta  sen  it sensä  vuoksi.

Monissa tämän vuosisadan poliit-
tisissa katastrofeissa ihmiset ovat

toimineet  – jä lkikäteen tarkastellen
– oudosti, koska ovat yrittäneet luottaa
“sydämeensä”, siis tun temuksiinsa
ja  it sekkyyteensä . He eivä t  ole vas-
tustaneet pahaa tai typeryyttä yleisellä
tasolla, koska sellainen vastustaminen
olisi saa t tanut  vaarantaa  sen , mikä
on “minun” (perhe, lapset , omaisuus
yleensä). Tuloksena on ollut  kansan-
murh ia , er ila isten  tuhoamista  va i-
kenemisen takana. Luonnonkin säi-
lyt t äminen  “minun” jä lkelä isillen i
saattaa sisältää “muiden” tuhoamista.

Uusin  versio t ästä  demagogises-

ta keskustelusta on tullut rynnäköllä
esille na isten- ja  ilt a lehdissä . Nyt
argementt i kuuluu “äit inä minun on
kyllä  sanot tava”. J a  t ämän lauseen
perään  voi esit t ää  mitä  t ahansa  vi-
hamielisiä , r asist isia , poissu lkevia
ja ääliömäisiä  ajatuksia, joihin ei voi
puu t tua , koska  “ä it iys” on  todella
näyttää kaikkit ietävältä  perustalta .

Äidin  ja  lapsen  suh teessa  ä it iys
ehkä  au t taa  ra tka isemaan  joi-

t a in  asioita  oikein , mut ta  voiko sil-
lä olla pätevyyttä, kun ratkaistavana
ova t  yleiset  per iaa t teet?

Suomala isessa  keskustelussa  on
selvä st i n ä h t ä vissä , et t ä  “ä it in ä ”
esitet ty huomautus on  ta rkoitet tu
vastustamaan yleispätevyyttä, kriit-
tistä näkökulmaa etsivää keskustelua:
ei pidä  keskustella  muulla  t ava lla
ku in  emot ionaa lisest i. J opa  EMU-
jäsenyyttä käsitellään tällä demagogi-
alla, mutta selvemmin suhtautuminen
tu lee esille moraa lisest i va ikeiden
a sioiden  koh da lla . Viim e vu osien
insesti-, pedofilia-, lapsiporno- ja muut
va s t a a va t  k esk u s t elu t  e ivä t  ole
kimmoittaneet Suomessa oikeastaan
minkäänla ista  kokona ista  keskus-
telua , mut ta  ova t  yhä  poikineet  “ä i-
t in ä ”-a r gu m en t t eja  a in a  oik eu s-
min ister iötä  myöten .

Filosofeilla  — kun  kukaan  muu
kaan  ei näytä  vä lit t ävän  — olisi

va rmaan  taas pa ikkansa  muistu t -
taa  retor isten  keinojen  seurauksis-
ta : toiset  tuot tava t  selkeyt tä , toiset
sekavuutta. Vaikka kohtalokkaimmat
seuraukset  demagogiasta  eivät  kos-
kaan näytä  todellisilta  ennen toteu-
tumistaan , ne näyt tävä t  seuraavan
omituisella ehdottomuudella: asenteet,
joit a  kasva tetaan  emot ionaa lisella
demagogia lla , t a r t tuva t , ne t a r t tu -
vat  toisiin aikuisiin ja  erityisest i lap-
siin . Ne antavat  myös oikeuden rea-
goida omien itsekkäiden tuntemusten
mukaan  ja  silloin  millään  yleisem-
mällä  a rgument illa  ei ole enää  pa i-
noa. Poltetaan kirkko, kuten Tyrväällä,
ja  kohta  poltetaan  kir joja  ja  sit t en
ihmisiä, kuten Heinrich Heine jo osasi
ennustaa .

Retoriikka on tärkeä yh-
teiselämän alue. Millä
tavoin voit vakuuttaa
toiset ja millä tavoin
annat toisen vakuuttaa
itsesi, siinä onkin miet-
timistä. Mutta on myös
argumentointia koske-
via sopimuksia, joilla ei
ole mitään tekemistä
retoriikan kanssa, koska
ne ovat aikaan ja paik-
kaan sidottuja ja täysin
käsittämättömiä niille,
joiden  aika ja paikka
on toisaalla. Näissä so-
pimuksissa argumen-
teista onkin tullut de-
magogian välineitä.
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