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VÄESTÖ- 
TEORIAN 
ONGELMIA
M aapallolla elää tällä hetkellä en em m än ihm isiä kuin 
heitä  on elänyt koko ihmiskunnan historiassa yh teen sä .1 
Resurssit maapallolla ova t kuitenkin rajalliset, eikä 
väestömäärän kasvu vo i ja tkua ikuisesti. Filosofisesta 
näkökulmasta näm ä tosiasiat herättävät kahden 
tyyppisiä kysymyksiä. Ensimmäinen kysymyskokonaisuus 
koskee sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta. M iten  
resurssit tulisi jakaa sukupolvien välillä? Onko moraali 
sesti p erusteltua p itä ä  vähem m än arvokkaina asioita, 
jo is ta  voidaan nauttia vasta kaukaisessa tulevaisuudessa, 
kuin asioita, jo is ta  voidaan nauttia j o  nyt ta i läh itu le 
vaisuudessa? M inkälaisen m oraaliteorian avulla  
tulevaisuutta koskevia arvokysymyksiä voidaan ratkais 
ta? Toinen kysymyskokonaisuus koskee väestöpolitiikan 
etiikkaa. Koska ihm isten lukumäärä maapallolla 
riippuu osittain yksilöiden j a  yh teisö jen  tekemistä 
lisääntym istä koskevista päätöksistä, asiaa sopii arvio ida  
moraalisesta näkökulmasta.2

1. J o h d a n t o *

Montako ihmistä maapallolla pitäisi olla? Miten tulisi jakaa 
kustannukset, jotka syntyvät väestöpoliittisia päämääriä ta 
voiteltaessa? Minkälainen moraaliteoria voisi antaa uskottavan 
vastauksen kysymykseen, mikä on ihmisten optimaalinen luku 
määrä? On selvää, että sukupolvien välistä oikeudenmukaisuut 
ta koskevat ongelmat ja väestöpolitiikan etiikka ovat kytkeyty 
neet toisiinsa. Jos esimerkiksi on niin, että sukupolvien välinen 
oikeudenmukaisuus edellyttää, että tulevilla sukupolvilla on sa 
mat materiaaliset olosuhteet kuin nykyisillä ihmisillä, tällöin ih 
misten optimaalinen lukumäärä ei voi olla kovin suuri, sillä re 
surssit ovat rajalliset. Tällaisista yhteyksistä huolimatta on kui 
tenkin muistettava, että kysymykset sukupolvien välisestä oi 
keudenmukaisuudesta koskevat ennen muuta tulevia ihmisiä, 
ihmisiä jotka tulevat tosiasiassa elämään, kun taas väestö 
politiikan etiikka koskee mahdollisia ihmisiä, ihmisiä jotka tu 
levat elämään jos niin päätämme, ja potentiaalisia ihmisiä, olen 
toja, jotka voivat kehittyä ihmisiksi.3

Väestöpolitiikan etiikkaa koskevat kysymykset voidaan jakaa 
kahteen ryhmään: on eri asia pohtia väestöpolitiikan (paikallisia 
tai koko maapalloa koskevia) tavoitteita kuin arvioida niiden 
keinojen hyväksyttävyyttä, joita väestöpoliittisten päämäärien 
tavoittelussa voidaan käyttää. On helppoa nähdä, että yksilöi 
den oikeudet voivat joutua ristiriitaan yleisessä intressissä olevi 
en päämäärien kanssa. Koersiivinen väestökontrolli saattaisi olla 
perusteltua esimerkiksi siitä seuraavien myönteisten ympäristö 
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vaikutusten takia, mutta tästä huolimatta kiellettyä, koska se 
loukkaa yksilöiden oikeutta päättää lastensa lukumäärästä. Täs 
sä yhteydessä on kuitenkin huomattava, että seurauseettinen 
tarkastelu voi periaatteessa koskea sekä väestöpolitiikan keinoja 
että sen päämääriä, ja sama pätee deontologiseen ajatteluun sekä 
erilaisiin oikeusteorioihin. Voisimme esimerkiksi ajatella, että 
koersiivinen väestökontrolli ei ole oikeutettua, koska siitä seuraa 
lyhyelläkin aikavälillä ikäviä sivuvaikutuksia, tai että ihmisiä tu 
lisi olla maapallolla paljon nykyistä enemmän, koska mahdolli 
silla ihmisillä on oikeus syntyä. Seurausetiikka ei siis koske yk 
sinomaan väestöpolitiikan päämääriä eivätkä deontologinen 
etiikka ja oikeusteoriat pelkästään keinoja.

Tarkastelen seuraavassa lyhyesti väestöpolitiikan etiikkaan eli 
väestöteoriaan  liittyviä kysymyksiä sekä keinojen että päämääri 
en näkökulmasta. Erityisesti pohdin kysymystä, mitkä niistä eri 
laisista ongelmista, joita väestöteoreettinen keskustelu on viime 
vuosina koskenut, ovat olleet aitoja moraalisia ongelm ia -  siis 
moraalisia ongelmia, jotka ovat (1) siinä mielessä avoimia, että 
niihin on olemassa useita lähtökohtaisesti uskottavia mutta kes 
kenään ristiriitaisia vastauksia, ja jotka ovat (2) käytännön kan 
nalta merkityksellisiä siinä mielessä, että ne koskevat kysymystä, 
miten pitäisi tosiasiassa toimia. Käsitys, jota puolustan, voi kuu 
lostaa ensi alkuun epäilyttävältä. Pyrin nimittäin osoittamaan, 
että väestöteoreettinen keskustelu ei ole juuri lainkaan koskenut 
aitoja moraalisia ongelmia ja että se eroaa tässä suhteessa esimer 
kiksi bioetiikassa, ympäristöetiikassa ja ammattietiikassa käy 
dyistä keskusteluista. Väite, että väestöteoria ei koske aitoja mo 
raalisia ongelmia, ei kuitenkaan ole harvinainen. Kansalaiskes 
kustelussa on aina silloin tällöin valitettu, että väestöteoria on 
pelkkää akateemista spekulaatiota,4 ja muutama vuosi sitten 
myös tunnettu brittifilosofi Brian Barry huomautti, että väestö 
politiikka ei juuri herätä konkreettisia kysymyksiä siitä, mitä tu 
lisi tehdä.5 Barryn mukaan ”ei ole erityisen vaikeaa tietää, mihin 
toimenpiteisiin tulisi ryhtyä, vaikka on tietenkin äärimmäisen 
hankalaa saada relevantteja toimijoita ryhtymään toimintaan”. 
Barry ei kiellä niiden päätöksentekoon liittyvien ongelmien ole 
massaoloa, jotka liittyvät "tieteellisen tiedon epävarmuuteen”, 
mutta hän väittää, että "käytännössä kaikki asiaan vakavasti pa 
neutuneet henkilöt, jotka eivät saa palkkaa ylikansallisilta yhti 
öiltä tai ole uskonnollisesti sokaistuja, tietävät, että toimintata 
pojamme pitäisi muuttaa”. Lyhyesti sanottuna Barry väittää 
meidän varsin hyvin tietävän, mihin suuntaan globaalissa 
väestöpolitiikassa tulisi kulkea. Katsaus väestöteoreettiseen kes 
kusteluun antaa tukea Barryn väitteille: vaikka monet kirjoitta 
jat motivoivat tekstinsä sanomalla, että he haluavat pohtia aitoja 
moraalisia ongelmia, näyttää siltä, että tosiasiassa asioista vallit 
see suuri yksimielisyys.

2 .  S o s i a a l i s e t  o n g e l m a t

Historiallisesti ajatellen väestöohjelmat ovat usein johtaneet in 
himilliseen kärsimykseen, ja valitettavasti nykyisiinkin väestö 

poliittisiin toimiin liittyy tavallisesti sosiaalisia ongelmia. Betsy 
Hartmannin teoksessa R eproductive Rights a n d  Wrongs (1995) 
esitellään koko joukko surullisia esimerkkejä väestöohjelmien 
sivuvaikutuksista.6 Eugeniikka ja sterilisaatio ovat olleet tunnet 
tuja väestöpolitiikan menetelmiä Suomessakin, mutta on ole 
massa paljon muitakin esimerkkejä epäilyttävistä väestöpolitii 
kan muodoista. Monien kehitysmaissa käytettyjen ehkäisyme 
netelmien lääketieteellisiä sivuvaikutuksia ei ole tunnettu, ja 
joillakin ehkäisypillereillä epäillään olleen yhteyttä syöpään. 
Naisia ei ole informoitu terveysriskeistä, ja naisten pakottami 
nen on kuulunut useisiin väestöohjelmiin. Ohjelmia on mää 
rittänyt ennemminkin kontrolli kuin palvelu. Kompensaatio- 
maksuihin perustuneet väestöohjelmat -  jos steriloit itsesi saat 
siitä taloudellisen korvauksen -  ovat johtaneet siihen, että kaik 
kein köyhimmät kansalaiset ovat käytännössä menettäneet oi 
keutensa lisääntyä. Ohjelmat, joissa on lainsäädännön avulla 
rajoitettu lasten lukumäärää perheissä, ovat johtaneet erityisesti 
tyttölasten surmaamiseen.

Väite, että väestöteoreettinen keskustelu ei ole koskenut aitoja 
moraalisia ongelmia, ei tarkoita väestöpolitiikkaan liittyneiden 
sosiaalisten ongelmien olemassaolon kieltämistä. Esimerkiksi 
kysymys, onko lasten surmaaminen moraalisesti hyväksyttävää, 
ei ole aito moraalinen ongelma, koska (tällä hetkellä) on itses 
täänselvää, mikä on oikea vastaus kysymykseen. (Kysymys ei siis 
ole avoin.) Tietenkin väestöohjelmiin liittyvät sosiaaliset ongel 
mat herättävät paljon muita kysymyksiä. Miten ohjelmia voitai 
siin parantaa? Miten väärinkäytökset ovat olleet mahdollisia? 
Miten saada relevantit toimijat toteuttamaan parempia ohjel 
mia? Miten saada kansalaiset ohjelmien taakse? Nämä kysymyk 
set ovat tärkeitä ja vaikeita, mutta selvästikään ne eivät ole aitoja 
moraalisia ongelmia.

3 .  V ä e s t ö p o l i t i i k k a  )a  m o r a a l i t e o r i a

Aitoja moraalisia ongelmia ei pidä samaistaa myöskään moraali 
teorian kysymysten kanssa. Väestöpolitiikkaa koskevat moraali- 
teoreettiset kysymyksenasettelut ovat perustuneet kolmeen toi 
siinsa kytkeytyvään lähestymistapaan. Ensinnäkin on kysytty, 
ovatko moraaliteorioiden implikaatiot yhteensopivia tulevai 
suutta ja tulevia ihmisiä koskevien moraalisten intuitioittemme 
kanssa. Toiseksi on tutkittu paradokseja, joihin ristiriitaiset 
intuitiot näyttävät johtavan. Kolmanneksi on pohdittu kysy 
mystä, minkälaiseen arvoperustaan tulevaisuutta koskevat intui 
tiomme viime kädessä nojaavat. Kaikissa kolmessa lähestymis 
tavassa oletetaan, että tiedämme miten tulisi toimia; keskuste 
luissa ei ole kiistelty siitä, mitkä ovat "oikeat intuitiot”, vaan fi 
losofinen pohdiskelu on osittain perustunut juuri siihen, että 
näytämme tuntevan ne.7 Tarkastelkaamme esimerkkiä kustakin 
lähestymistavasta.

(1) Vastenmielinen johtopäätös. Väestöpolitiikkaa käsitteleväs 
sä filosofisessa kirjallisuudessa selvästi eniten huomiota herättä 
nyt argumentti on ollut Derek Parfitin virtuoosimainen päätte 
ly, jonka mukaan klassinen utilitarismi johtaa "vastenmieliseen 
johtopäätökseen” (engl. ”repugnant conclusion”). Argumentin 
merkityksestä kertoo paljon se, että vuosina 1998—1999 vas 
tenmielisestä johtopäätöksestä kirjoittivat muiden muassa Ro 
bin Attfield, Alan Carter, Partha Daspugta, David Heyd ja Tor 
björn Tännsjö,8 vaikka alunperin Parfit muotoili päättelynsä jo 
1973.9

Vastenmielinen johtopäätös on väite, joka sanoo, että vaikka 
olisi olemassa kymmenen miljardia ihmistä, jotka nauttivat hy 
vin korkeasta elintasosta, on aina olemassa suurempi joukko ih 
misiä, joiden olemassaolo olisi parempi asia, vaikka heidän elin 
tasonsa olisi surkea.10 Klassisen utlitarismin (hedonistisen versi 
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on) mukaan meidän tulee maksimoida onnellisuutta. Käytän 
nössä tämä merkitsee sitä, että meidän tulee tehdä niin paljon 
lapsia kuin mahdollista aina siihen asti kunnes voidaan havaita, 
että kokonaisonnellisuus alkaa ihmisten määrän vuoksi laskea. 
Parfitin argumentin mukaan klassinen utilitarismi kehottaa siis 
tekemään käsittämättömän määrän huonosti voivia ihmisiä: ih 
misten määrän pitää kasvaa ja kasvaa kunhan keskimääräinen 
onnellisuus laskee riittävän hitaasti (eikä estä kokonaisonnelli- 
suuden kasvua). Mutta mehän tiedämme, että meillä e i ole täl 
laista velvollisuutta.11 Näin ollen Parfitin argumenttiin voidaan 
reagoida kahdella tavalla. Meidän on joko hylättävä klassinen 
utilitarismi — strategia jota Parfit itse kannattaa -  tai vaihtoeh 
toisesti meidän tulee osoittaa, että klassinen utilitarismi ei sit 
tenkään kehota ryhtymään järjettömiin tekoihin.12 Tässä yhtey 
dessä on kiinnostavaa on ennen muuta se, että riippumatta siitä, 
kumman strategian valitsemme, näytämme jakavan  sen sisällöl 
lisen kannan, että ihmisillä ei ole moraalista velvollisuutta lisätä 
ihmisten määrää moninkertaisesti.

(2) Tulevien ihm isten paradoksi. Tulevien ihmisten paradoksi 
eli niin sanottu identiteettiongelma on myöskin Parfitin muo 
toilema, mutta siitä ovat keskustelleet myös esimerkiksi Trudy 
Govier, Gregory S. Kavka ja Jeff McMahan.13 Paradoksi perus 
tuu havaintoon, että voimme näköjään johtaa intuitiivisesti 
uskottavista identiteettiä ja moraalia koskevista lähtöoletuksista 
erittäin epäuskottavan johtopäätöksen. Vaikuttaa selvältä, että 
ihmisen identiteetti riippuu osittain siitä, milloin hänet on pan 
tu alkuun ja milloin hän sattuu syntymään. Minkälainen tahan 
sa (väestö-)politiikka vaikuttaa tuhansien ihmisten syntymään. 
Tämä tarkoittaa sitä, että politiikkavalinnat ratkaisevat, ketkä 
yksilöt syntyvät. Tästä taas seuraa, että riippumatta siitä, mikä 
politiikka nyt valitaan, kukaan 200 vuoden päästä elävä yksilö ei 
voi huonommin kuin hän voisi voida, jos toisenlainen politiikka 
olisi valittu. Näin on tietenkin siksi, että jos toisenlainen poli 

tiikka olisi valittu, häntä ei olisi olemassa lainkaan! Näin ollen 
on niin, että nykyiset ihmiset voivat valita minkä tahansa poli 
tiikan, koska kukaan ei ole oikeutettu tulevaisuudessa valitta 
maan siitä. Mutta tällainen johtopäätös on äärimmäisen epäin- 
tuitiivinen: tosiasiassa me emme ole oikeutettuja esimerkiksi tu 
hoamaan ympäristöämme käyttökelvottomaksi, ja tosiasiassa 
meidän p itä ä  ottaa huomioon tulevatkin ihmiset.

Tulevien ihmisten paradoksi voidaan yrittää ratkaista esimer 
kiksi sanomalla, että politiikkaratkaisuja voidaan arvostella, 
vaikka kukaan ei niiden takia voisikaan huonommin kuin vaih 
toehtoisten politiikkaratkaisujen takia.14 Voidaan myös yrittää 
argumentoida, että tulevat sukupolvet tulee ottaa huomioon yk 
sinkertaisesti siksi, että tällainen huomioonottaminen on ny 
kyisten ihmisten omassa intressissä: välinpitämättömyys louk- 
kaisi meitä itseämme. Tässä yhteydessä on kuitenkin tärkeää 
huomata vain se, että osapuolet näyttävät jakavan keskeisen 
sisällöllisen näkemyksen: tulevat sukupolvet on otettava huomi 
oon. Aitoa moraalista ongelmaa ei siis ole.

(3) Asymmetria-näkemys. Niin sanotun asymmetria-näkemyk 
sen mukaan ihmisillä on velvollisuus olla tuottamatta maail 
maan ihmisiä, jotka kärsisivät, jos he syntyisivät, mutta samaan 
aikaan ihmisillä ei ole velvollisuutta tuottaa maailmaan ihmisiä, 
jotka olisivat hyvin onnellisia, jos he syntyisivät. Tässä ajattelu 
tavassa syntymättä jäävän potentiaalisesti iloisen ihmisen ei voi 
da sanoa menettävän mitään, kun hän jää syntymättä, mutta 
kärsivän ihmisen syntymä merkitsisi sitä, että kärsimystä todella 
tapahtuu. Muiden muassa Jan Narveson on puolustanut 
asymmetria-näkemystä utilitaristisista lähtökohdista.15

Asymmetria-näkemyksen oikeuttaminen on kuitenkin osoit 
tautunut hankalaksi,16 ja on olemassa useita argumentteja, jotka 
viittaavat siihen, että asymmetria-näkemys ei seuraa sen parem 
min utilitarismista kuin oikeusteorioistakaan.17 Vaikka asym 
metria-näkemys on useimpien ihmisten intuitioitten mukainen,
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se ei siis näytä olevan tavanomaisten moraaliteorioiden kanssa 
yhteensopiva. Tämä ongelma on teoreettisesti kiinnostava, mut 
ta tietenkään siinä ei ole kyse aidosta moraalisesta ongelmasta, 
sillä kiistaa ei ole siitä, mitä velvollisuuksia ihmisillä on ja miten 
tulisi viime kädessä toimia.

4 .  E m p i i r i n e n  e p ä v a r m u u s

Epäilemättä on olemassa useita empiirisiä kysymyksiä, jotka 
ovat relevantteja sen kannalta, miten tulisi toimia. Epäonnistu 
neiden väestöoppien korjaaminen edellyttää empiirisiä tutki 
muksia, ja sama pätee kokonaan uusien strategioiden suunnitte 
luun. Joidenkin empiiristen kysymysten voidaan sanoa olevan 
mikrotason kysymyksiä, kuten kysymys, miten välttää tietyn 
ehkäisymenetelmän kielteiset sivuvaikutukset.18 Toiset kysy 
mykset ovat taas makrotason kysymyksiä; tällainen on esimer 
kiksi kysymys, mikä on paikallisen väestönkasvun ja taloudelli 
sen kasvun suhde.19 Empiiriset väitteet ovat tietenkin aina muo 
dostaneet tärkeän osan väestöpoliittisesta keskustelusta. Esimer 
kiksi Platon ajatteli (pythagoralaisen lukumetafysiikan henges 
sä),20 että kaupunkivaltion ihanteellinen ihmismäärä on täsmäl 
leen 5040, koska se sopii jaollisuutensa vuoksi parhaiten ”sekä 
sodan että rauhan tarkoituksiin”.21 Empiirisiä (tai empiiris-me- 
tafyysisiä) kysymyksiä ei kuitenkaan pidä sekoittaa moraalisiin 
kysymyksiin, ja näin on täysin riippumatta siitä, kuinka merkit 
tävinä pidämme ensin mainittuja kysymyksiä jälkimmäisten ky 
symysten ratkaisemisen kannalta. Empiirisissä kiistoissa osa 
puolet hyvin usein jak ava t käsitykset moraalisista arvoista ja 
normeista, vaikka he eivät jaakaan käsityksiä siitä, miten tulisi 
toimia (eli praktisia normeja) tai miksi tarkkaan ottaen jokin 
tietty toimintatapa olisi oikea. Tarkastelkaamme kahta esimerk 
kiä.

(1) Väestönkasvu j a  ym päristöongelm at. Ehkäpä tavanomaisin 
argumentti väestö teoriassa nykyisin on päättely, jonka mukaan 
väestönkasvu aiheuttaa ympäristöongelmia paikallisilla tasoilla, 
erityisesti kehitysmaissa (empiirinen väite), ja koska meillä on 
hyviä moraalisia perusteita suojella ja säilyttää ympäristöä (mo 
raalinen väite), meidän tulee hillitä väestönkasvua ja estää kasvu 
vähitellen kokonaan (praktinen normi). Tätä näkemystä on 
puolustanut muiden muassa Norman Myers, joka kirjoittaa vä 
estönkasvun olevan "ilmeisesti keskeisin ympäristöongelmien 
aiheuttaja”22, ja samaa kantaa puolustetaan useissa viime aikai 
sissa kirjoituksissa.23 Kaikki eivät kuitenkaan pidä argumenttia 
hyväksyttävänä. Väestönkasvun ja ympäristöongelmien (ja eko 
logisten ongelmien) suhde on epäselvä. Esimerkiksi kuulu 
ympäristöfilosofi Robin Attfield toteaa, että "väestönkasvun on 
usein sanottu olevan ympäristöongelmien taustalla tai jopa aihe 
uttavan niitä”, mutta että ”tätä teoriaa on syytä epäillä”.24 Sa 
malla tavoin Betsy Hartman kirjoittaa, että "väestönkasvu on 
tuskin ympäristöongelmien perimmäisimpiä syitä”.25 Tässä 
debatissa kukaan ei tietenkään kiistä, etteikö ympäristöstä olisi 
huolehdittava. Kiista on ennen muuta empiirinen -  ja jossain 
määrin käsitteellinen, sillä aina ei ole selvää, mitkä asiat pitäisi 
laskea "ympäristöongelmiksi”. (Lienee tarpeetonta lisätä, että ne 
kirjoittajat, jotka eivät pidä väestönkasvua ympäristöongelmien 
syynä, eivät mitenkään välttämättä vastusta väestönkasvun hill 
itsemistä. Kiista empiirisistä kysymyksistä ei implikoi erimieli 
syyttä praktisista normeista.)

(2) Väestönkasvu j a  köyhyys. Toinen hyvin tunnettu argu 
mentti sen käsityksen puolesta, että väestönkasvu tulisi erityises 
ti kehitysmaissa vähitellen tyrehdyttää, on päättely, jonka mu 
kaan väestönkasvu aiheuttaa köyhyyttä (empiirinen väite) ja 
köyhyyden lisääntyminen sivuvaikutuksineen tulisi pyrkiä estä 
mään. Kuten esimerkiksi Amartya Sen on osoittanut, köyhyys-

problematiikkaa ei pidä sekoittaa taloudellista kasvua koskeviin 
päätelmiin, sillä äärimmäistä köyhyyttä voi esiintyä myös sil 
loin, kun kokonaistuotanto itse asiassa nousee.26 On triviaalia, 
että köyhyys aiheuttaa väestönkasvua,27 mutta väite, että väes 
tönkasvu aiheuttaa puolestaan köyhyyttä, on kiistanalaisempi. 
Jälkimmäistä ajattelutapaa kannattavat esimerkiksi Valeria 
Menza ja John R. Lupien, joiden mukaan väestönkasvun hillit 
seminen "parantaa naisten ja lasten terveydentilaa ja viime kä 
dessä koko perheen hyvinvointia” vähentäen näin köyhyyttä.28 
Esimerkiksi Dennis A. Ahlburh on kuitenkin puolustanut päin 
vastaista kantaa. Hänen mielestään "ei ole selvää, että väestön 
kasvu aiheuttaisi pitkällä aikavälillä köyhyyttä”, vaikka onkin 
niin, että suuret syntyvyysluvut tarkoittavat "suurempaa köy 
hien ihmisten lukumäärää lyhyellä aikavälillä”.29 Tässäkin kiis 
tassa on kyse empiirisistä erimielisyyksistä, sillä kukaan ei epäile, 
etteikö köyhyyden voittaminen olisi moraalisesti toivottavaa. 
Kyse on siitä, auttaako väestönkasvun hillitseminen tässä taiste 
lussa (ja osittain myös siitä, mitä väite "väestönkasvu aiheuttaa  
köyhyyttä” tarkkaan ottaen tarkoittaa).

5 .  I d e a a l i t e o r i a t

On selvää, että kaikki väestöteorian ongelmat eivät ole moraali- 
teoreettisia tai empiirisiä ongelmia. Väestöteoreettinen keskus 
telu on  koskenut myös moraalisia kysymyksiä. Moraalisten kiis 
tojen olemassaolo e i kuitenkaan tarkoita sitä, että väestöteo- 
riassa oltaisiin pohdittu aitoja moraalisia ongelmia samassa mie 
lessä kuin niitä on pohdittu esimerkiksi soveltavassa etiikassa.

On hyödyllistä erottaa toisistaan moraaliset keskustelut, jotka 
koskevat ideaalisia asiaintiloja, ja moraaliset keskustelut, joissa 
pohditaan kysymystä, miten tulisi toimia ei-ideaalisissa olosuh 
teissa. Filosofi voi kysyä, olisiko kansalaistottelemattomuus mo 
raalisesti hyväksyttävää ideaaliyhteiskunnassa; tai hän voi kysyä, 
pitäisikö kansalaistottelemattomuus hyväksyä ei-ideaalisissa 
olosuhteissa, esimerkiksi nykyisessä Suomessa. Olettakaamme, 
että filosofi A puolustaa käsitystä, jonka mukaan kansalaistotte 
lemattomuus olisi hyväksyttävää jopa ideaaliyhteiskunnassa, 
kun taas filosofi B on sitä mieltä, että se ei olisi hyväksyttävää. 
A:lla ja B:llä on tällöin erilaiset ideaaliteoriat. Samaan aikaan 
heillä voi kuitenkin olla yhtenevät ei-ideaaliteoriat, ts. he voivat 
molemmat ajatella, että ei-ideaalisissa olosuhteissa kansalaistot 
telemattomuus on moraalisesti hyväksyttävää.30 Tilanteessa, jos 
sa henkilöillä on samanlainen ei-ideaaliteoria, ei kohdata aitoa 
moraalista ongelmaa, koska osapuolet jakavat käsityksen siitä, 
miten tosiasiassa tulisi toimia. (Käsitys, että kansalaistottelemat 
tomuus on hyväksyttävää sekä ideaalisissa että ei-ideaalisissa 
olosuhteissa, voi olla loogisesti konsistentti, samoin kanta, jon 
ka mukaan kansalaistottelemattomuus on hyväksyttävää vain ei- 
ideaalisissa olosuhteissa.)

Soveltavassa etiikassa pohdittavat ongelmat ovat useimmiten 
sellaisia, että niihin vastaaminen edellyttää ei-ideaaliteorian esit 
tämistä. Tarkastelkaamme vaikkapa kysymystä, pitäisikö euta 
nasia sallia. Tyypillisesti kysymys ei ole siitä, pitäisikö eutanasia 
sallia ideaalisessa yhteiskunnassa, vaan siitä, pitäisikö se sallia 
"tässä ja nyt”, siis ei-ideaalisissa olosuhteissa, vallitsevassa yhteis 
kunnallisessa tilanteessa. Tällaisissa kiistoissa monet keskenään 
yhteensopimattomat argumentit ovat ainakin osittain uskotta 
via eikä selvää vastausta kysymykseen useinkaan ole. Kyse on siis 
aidoista moraalisista ongelmista. Väestöteoriassa tilanne näyttäi 
si kuitenkin olevan toinen: tavanomaisesti kaikki ovat yhtä 
mieltä siitä, mitä pitäisi tosiasiassa tehdä, ja kiistat koskevat vain 
ideaaleja. Jos erimielisyys koskee myös toimintaa, taustalla ovat 
yleensä empiiriset kiistat. Tarkastelkaamme jälleen muutamaa 
esimerkkiä.
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(1) Kestävä kehitys j a  optim ipopu laation ongelma. Kukaan ei 
väitä, että väestönkasvu voisi ongelmitta jatkua ikuisesti. Kysy 
mys ei ole siitä, onko ihmiskunnan kasvulle olemassa rajat, vaan 
siitä, missä nämä rajat ovat. Tavanomainen yritys määrittää ih 
misten suurin mahdollinen lukumäärä viittaamalla kestävän ke 
hityksen käsitteeseen herättää paitsi monia empiirisiä ja riskin 
hallintaan liittyviä päätösteoreettisia kysymyksiä myös vaikeita 
moraalisia ongelmia. Onko kestävän kehityksen ihanne yhteen 
sopiva erityisesti taloustieteessä harrastettavan "diskonttauksen” 
kanssa?31 Minkälaiseen elintasoon tulevat ihmiset ovat oikeutet 
tuja? Edellyttääkö kestävä kehitys kaikkien la jien  tasapuolista 
säilyttämistä?32 Näitä ja vastaavanlaisia kysymyksiä ovat viime 
vuosina pohtineet esimerkiksi Wilfred Beckerman, Andrew 
Dobson, Nigel Dower, Koos Neefjes ja Bryan G. Norton.33 On 
käynyt selväksi, että kestävään kehitykseen ja optimipopu 
laation liittyvät ongelmat ovat äärimmäisen hankalia.

Samalla on kuitenkin huomattava, että mainittujen kiistojen 
olemassaolo ei tarkoita välttämättä sitä, että myös oikeista toi 
mintatavoista kiisteltäisiin. Olettakaamme, että A on sitä miel 
tä, että maapallon väkiluku voitaisiin varsin mainiosti kaksin 
kertaistaa ilman, että tästä aiheutuisi kestävälle kehitykselle sen 
suurempaa haittaa, kun taas B ajattelee, että tällainen väkimäärä 
olisi liikaa. Seuraako tästä erimielisyydestä, että A ja B ovat eri 
mieltä myös konkreettisista käytännön kysymyksistä kuten siitä, 
pitäisikö väestönkasvua hillitä? Ei tietenkään. A toki vo i ajatella, 
että kasvua ei tarvitse hillitä, mutta aivan yhtä hyvin hän voi olla 
sitä mieltä, että kontrollia tarvitaan: vaikka A ei ajattelekaan, et 
tä kestävä kehitys edellyttää väestönkasvun hillitsemistä, hänellä 
voi olla li kuisia syitä kuitenkin kannattaa sitä. Vastaavalla taval 
la B vo i ajatella, että väestönkasvua on pakko kiireisesti hillitä, 
mutta hänen ei tarvitse ajatella niin. B voi yhtä hyvin olla sitä 
mieltä, että vaikka kestävä kehitys edellyttää pitkällä tähtäimellä 
kasvun hillitsemistä, paniikkireaktioon ryhtyminen olisi monis 
ta syistä hulluutta. Tämä kaikki osoittaa, että keskustelu kestä 
västä kehityksestä ja optimipopulaatiosta on ennen muuta teo 
reettista keskustelua, joka koskee ideaaleja. (Saman asian voi 
päätellä myös siitä, että tosiasiassa lähes kaikki ovat sitä mieltä, 
että väestönkasvun hillitsemiseen ja perhepolittiseen suunnitte 
luun tulee vähitellen panostaa yhä enemmän.34)

(2) O ikeudenmukaisuus j a  väestökontrolli. Väestö teoreettisessa 
keskustelussa on ollut epäselvää, mikä on oikeudenmukaisuu 
den ja väestökontrollin suhde. Kuten monet ovat havainneet, 
asiaan liittyy monia "likaisia riitoja”35 ja mielipiteet ovat 
"vaihdelleet suuresti”.36 Muiden muassa Marcel Wissenburg on 
viime aikoina puolustanut käsitystä, jonka mukaan kaikki 
Väestöpoliittiset ratkaisut ovat ristiriidassa ankarien liberalistis- 
demokraattisten lähtökohtien kanssa”.37 Wissenburgin mukaan 
väestökontrolli on kaikissa olosuhteissa epäoikeudenmukaista, 
koska se "loukkaa yksilöiden universaalia, absoluuttista ja täy 
dellistä vapautta päättää lapsiensa määrästä”.38 Brian Barryn 
mukaan asia on taas toisella tavalla. Barry mielestä "niin kauan 
kuin yksi-lapsi-yksi-nainen -politiikkaa harrastetaan johdonmu 
kaisesti kaikkialla, se ei loukkaa oikeudenmukaisuutta ja on itse 
asiassa sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden vaatimaa po 
litiikkaa”.39 Väestökontrolli on Barrylle siis oikeudenmukaisuu 
den ehto eikä hänen näkemyksellään näytä olevan juuri mitään 
yhteistä Wissenburgin kannan kanssa.

Käytännön  tasolla Wissenburg ja Barry voivat kuitenkin peri 
aatteessa olla samaa mieltä -  aivan kuten he tosiasiassa ovatkin. 
Wissenburgin mukaan on niin, että vaikka väestökontrolli on 
epäoikeudenmukaista, on kuitenkin olemassa yksi "suositeltava 
strategia”, nimittäin "vetoaminen ihmisten vastuullisuuden 
tuntoon”, jota voidaan tukea "informaation tarjoamisella ja 
koulutuksella, kansalaiskeskustelulla sekä vaihtoehtojen tarjoa 

misella niille, joilla ei tosiasiassa tällä hetkellä ole valinnanva 
pautta”.40 Samalla tavoin Barry kirjoittaa, että oikea menetelmä 
väestönkasvun hillitsemiseen perustuu "yksilöiden vapaaehtoi 
siin valintoihin” ja että naisten "koulutus ja vaihtoehtojen tar 
joaminen kodin ulkopuolella” ovat tässä avain asemassa.41 Näin 
ollen myös kysymys oikeudenmukaisuuden ja väestökontrollin 
suhteesta näyttää kuuluvan ideaaliteorian ongelmiin, joilla ei ole 
suurempaa käytännön merkitystä. (Tosin monet kysymykset 
jäävät avoimiksi. Minkälaisia valintoja tulisi kutsua "vapaaeh 
toisiksi”? Loukkaavatko epäsuorat painostus- ja kannustinme- 
netelmät kaikissa tapauksissa ihmisten vapautta?42 Ovatko va 
paaehtoisuuteen perustuvat strategiat tehokkaita?43 Mitä tulisi 
tehdä, jos vapaaehtoisuuteen perustuvat menetelmät eivät ole 
tehokkaita?44 Erilaiset vastaukset näihin kysymyksiin vo iva t  joh 
taa myös käytännön kannalta merkityksellisiin erimielisyyk 
siin.)

Yleisesti ottaen väestöteoreettiseen keskusteluun osallistuneil 
la kirjoittajilla on melko selkeä kuva siitä, mitä väestönkasvun 
rajoittamiseksi tulisi (kasvualueilla) tehdä.45 Pienten perheiden 
sosiaalista hyväksyntää voidaan pyrkiä lisäämään. Lasten hyö 
dyntäminen työelämässä voidaan yrittää estää. Vanhusten 
sosiaaliturvaa voidaan kehittää. Ehkäisymenetelmiä voidaan pa 
rantaa ja tietoa niistä lisätä. Nuorille naisille voidaan pyrkiä luo 
maan hyvin palkattuja työpaikkoja. Lasten koulutus voidaan 
tehdä pakolliseksi. Kaupungistumista ja maalta muuttoa voi 
daan edistää. Useimmat näistä menetelmistä eivät sinänsä ai 
heuta sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta, vaikka joillakin niis 
tä onkin tiedetysti kielteisiä sivuvaikutuksia. Esimerkiksi 
kontrolloimaton kaupungistuminen johtaa helposti rikollisuu 
den lisääntymiseen ja prostituutioon.

6 .  J o h t o p ä ä t ö k s i

Olen edellä puolustanut käsitystä, että väestöteoreettinen kes 
kustelu ei ole juurikaan koskenut aitoja moraalisia ongelmia -  
vaikka monesti on ajateltu asian olevan päinvastoin. Argument 
tini perustui väitteeseen, että aidot moraaliset ongelmat tulee 
erottaa (1) sosiaalisista ongelmista, (2) moraaliteoreettisista ky 
symyksistä, (3) empiirisistä ongelmista ja (4) ideaaliteoriaa kos 
kevista kysymyksistä. Mielestäni väestöteoreettisessa keskuste 
lussa on vallinnut merkittävä yksimielisyys siitä, miten lopulta 
tulee toimia, vaikka kiistoja sinänsä onkin ollut loputtomasti.

Mikäli todella pitää paikkansa, että väestöteoria ei juurikaan 
koske aitoja moraalisia ongelmia, tällöin monien kirjoittajien 
tapa motivoida tekstinsä sanomalla, että he pohtivat "merkittä 
viä moraalisia ongelmia”46 tai "käytännön kannalta”47 merkittä 
vää "väestöpolitiikan moraalia”,48 on huonosti perusteltu. Näin 
on siksi, että he eivät pohdi aitoja moraalisia ongelmia lainkaan
— vaikka heidän panoksensa kirjallisuuteen voi tietenkin muu 
ten olla arvokas. Toinen johtopäätös, joka edellä sanotusta seu 
raa, on se, että kukaan ei ole oikeutettu puolustamaan passiivista 
{Laissezfaire-) väestöpolitiikkaa sillä perusteella, että avoimia ky 
symyksiä on vielä niin paljon. Ainakin akateemisessa keskuste 
lussa käytännön asioista ollaan suhteellisen yksimielisiä. Tieten 
kin on eri asia, mitä mieltä niin sanotuilla virallisilla tahoilla ol 
laan, ja on myös selvää, että sanomalehtien sivuilla käytävässä 
kansalaiskeskustelussa käytännönkin asioista kiistellään.49 Eri 
laisilla näkemyksillä on erilaiset uskonnolliset ja kulttuurilliset 
taustat, ja ainakin jossakin määrin nämä seikat on huomioitava 
myös käytännön päätöksenteossa — riippumatta siitä, kuinka 
"vääriä” ne ovat. Tässä suhteessa moraalisten argumenttien 
käytännöllisellä merkityksellä on siis jo periaatteelliset rajansa.

Väärinkäsitysten välttämiseksi tämä kirjoitus on sopivaa päät 
tää kolmeen huomautukseen siitä, mitä edellä e i  ole väitetty.
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Ensinnäkään edellä ei ole väitetty, että kukaan ei ole koskaan 
esittänyt argumentteja, jotka olisivat valtavirran kannoista poik 
keavia. On selvää, että monia äärimielipiteitä on esitetty useissa 
yhteyksissä. Niin sanotut uusmalthusialaiset ovat väittäneet, 
että väestöräjähdys on jo täällä ja että ainoa keino pikaisen maa 
ilmanlopun estämiseksi on väestönmäärän välitön laskeminen 
keinolla millä hyvänsä.50 Vastakkaisen koulukunnan mukaan 
taas on niin, että väestönmäärä voi kasvaa vielä kymmenillä ja 
kymmenillä miljardeilla, koska uudet teknologiset ratkaisut tu 
levat apuun estäen ympäristön tuhoutumisen ja ruoan epätasai 
sen jakautumisen.51 Tällaiset argumentit ovat kuitenkin olleet 
suhteellisen harvinaisia, ja yleisesti ottaen niitä ei ole juuri otettu 
vakavasti (mikä on erinomaisen ymmärrettävää). Tässä mielessä 
äärimielipiteiden olemassaolo ei tarkoita, että kyse olisi aidoista 
moraalisista ongelmista.

Edellä ei ole myöskään puolustettu näkemystä, jonka mukaan 
ei ole olemassa aitoja moraalisia ongelmia, jotka ovat relevan tte 
j a  väestöteorian kannalta. Esimerkiksi abortin oikeutusta koske 
va kysymys lienee aito moraalinen ongelma, ja on selvää, että se 
on väestöteorian kannalta relevantti ongelma. Hyvin tunnettu 
pohdinnan aihe on ollut, ovatko kaksi seuraavaa väitettä yhteen 
sopivia: abortti tulisi sallia kaikissa olosuhteissa, koska potenti 
aalisilla ihmisillä ei ole oikeuksia; tulevien sukupolvien intressit 
tulee ottaa vakavasti, koska tulevilla ihmisillä on oikeus hyvin 
vointiin.52 Tällaiset kytkennät eivät kuitenkaan osoita, että 
väestöteoreettinen keskustelu olisi koskenut aitoja moraalisia 
ongelmia. Tuskinpa kukaan ehdottaisi aborttien merkittävää li 
säämistä keskeiseksi väestöpoliittiseksi strategiaksi.

Lopuksi viimeinen huomautus. Edellä ei ole väitetty, että 
väestöteoriassa ei ole aitoja moraalisia ongelmia; edellä on väi 
tetty ainoastaan, että väestöteoreettinen keskustelu -  tai siinä 
käydyt yleiset debatit — eivät ole koskeneet tällaisia ongelmia. 
"Yleisillä debateilla” voidaan tarkoittaa kiistoja Parfitin "vasten 

mielisestä johtopäätöksestä”, tulevien ihmisten paradoksista, 
asymmetria-näkemyksestä, väestönkasvusta ja ympäristöongel 
mista, väestönkasvusta ja köyhyydestä, kestävästä kehityksestä ja 
optimipopulaatiosta sekä oikeudenmukaisuuden ja väestökont- 
rollin suhteesta. Nämä teemat ovat koskeneet moraaliteoreet- 
tisia kysymyksiä, empiirisiä kysymyksiä tai moraalisia ideaaleja, 
eivät aitoja moraalisia ongelmia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, 
etteikö väestöteoria voisi jatkossa koskea myös aitoja moraalisia 
ongelmia. Esimerkiksi kysymys, missä määrin kansainvälisten 
yhtiöiden pitäisi kustantaa väestönkasvun hillitsemiseen tarvit 
tavat mittavat resurssit, on ongelma, johon voi odottaa toisis 
taan poikkeavia, käytännönkin kannalta relevantteja vastauksia.

V i i t t e e t
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