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Belgradin yliopis-
tossa tapahtui 
1990-luvun 
puolivälissä jo-
takin, mikä tulisi 

muuttamaan maailmaa pysy-
västi vielä vuosikymmenten 
kuluttua. Lukuvuoden 1996 
aikana serbialaiset yliopisto-
opiskelijat ryhtyivät kaikessa 
hiljaisuudessa muodostamaan 
aktivistiverkostoa, jonka teh-
tävänä oli vastustaa vuosi-
kausia jatkunutta Slobodan 
Miloševiþin diktatuuria. Siihen 
aikaan koko media oli valtion 
kontrollissa ja yksittäiset mie-
lenosoitukset ja lakot päät-

tyivät toistuvasti väkivaltaisiin pidätyksiin. Oppositio oli 
hauras, poliisi ja miliisi pitivät kansalaisia pelon vallassa, 
eikä ulospääsyä näyttänyt olevan. Miloševiþin hallitsemis-
tapaa verrattiin Romanian entisen diktaattorin, Ceau-
sescun, hirmuvaltaan. 

Opiskelivat kuitenkin ymmärsivät, että ainoa 
keino kaataa Miloševiþin diktatuuri olisi muo-
dostaa verkosto, joka ylittäisi puolue- ja luokkaerot. 
Toisin sanoen haasteena oli saada yksittäiset serbia-
laiset ikään, sukupuoleen ja uskontoon katsomatta 
uskomaan, että heillä tosiaan oli poliittinen valta 
ja kyky vaikuttaa ratkaisevasti maan tilanteeseen. 
Ilman aiempaa kokemusta aktivistit ryhtyivät opis-
kelemaan erilaisia vallankumousteorioiden klassi-
koita ja löysivät sitä kautta Harvardin yliopiston 
professori Gene Sharpin väkivallatonta vastarintaa 

käsitteleviä kirjoja. Gene Sharpin vallankumouksen 
keittokirjojen kolme nyrkkisääntöä ovat: 

1) Diktatuurien valta juontuu pitkälti kansa-
laisten tottelevaisuudesta. 

Ihmisillä itsellään on toimintavalta käsissään. Heidät 
täytyy vain saada ymmärtämään, että ensimmäinen askel 
muutokseen on kieltäytyä tottelemasta. Sharpin teoria 
muistuttaa huomattavasti ranskalaisen Étienne de La 
Boétien filosofiaa, vaikka Sharp itse ei tässä yhteydessä 
viittaa häneen.

2) Väkivallaton kansannousu on pitkällä tähtäi-
mellä aina menestyksekkäämpi kuin väkivaltaisesti 
toteutettu vallankumous tai sissiliike. 

”Luottamalla väkivaltaisiin keinoihin tulee valin-
neeksi juuri sellaisen kamppailun muodon, jossa sortajat 
ovat lähes aina etulyöntiasemassa”2. Vaikka esimerkiksi 
sissisota olisi lopulta menestyksekäs, tällaiset sodat kes-
tävät usein vuosia ja vaativat valtavan määrän siviiliuhreja 
ja tappioita. Lisäksi rakenteelliset ongelmat tekevät val-
lankumouksen jälkeisen siirtymän demokraattiseen val-
tiomuotoon vaikeaksi. 

3) ”Strategia on aivan yhtä tärkeää väkivallat-
tomassa toiminnassa kuin sotilaallisissa toimenpi-
teissä.”3

Tehokas ajankäyttö ja psykologisen yliotteen saa-
minen vastustajasta ovat elintärkeitä niin sodankäynnissä 
kuin väkivallattomassa toiminnassa. Koska poliisi ja ar-
meija voivat legitimoida väkivallankäyttönsä vetoamalla 
järjestyksen ylläpitämiseen, aktivistien on tärkeä pyrkiä 
käyttämään hyödykseen kaikenlaisia rauhanomaisia kan-
salaistottelemattomuuden keinoja.

Millä tavoin Miloševiþin kaltaisesta hirmuvaltiaasta 
voisi saada psykologisen yliotteen käyttämättä väkivaltaa? 
Ensimmäinen askel oli pyrkiä saamaan ihmiset eroon pe-
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losta, koska juuri pelko oli Miloševiþin hallituksen tapa 
lamaannuttaa kansa.

Belgradin yliopiston opiskelijat laajensivat verkos-
toaan perustamalla kerhotiloja ja toimistoja myös pää-
kaupungin ulkopuolelle ja antoivat liikkeelleen virallisen 
nimen Otpor (”vastarinta”). Liikkeen symboliksi otettiin 
mustaa taustaa vasten loistava valkoinen nyrkki. Symboli 
oli riittävän yksinkertainen, jotta sen sai helposti ja 
nopeasti monistettua lentolehtisiin ja julisteisiin tai 
spraymaalattua poliittisten rakennusten seiniin. Pidätyk-
sistä ja poliisiväkivallasta huolimatta opiskelijat jatkoivat 
erilaisia rauhanomaisia tempauksia kuten lakkoja, mie-
lenosoituksia, kadulla järjestettäviä performanssitapah-
tumia sekä tekaistuja uutislähetyksiä ja TV-mainoksia, 
joissa pilkattiin Miloševiþia. Liike sai nopeasti miltei 
sadantuhannen ihmisen kannatuksen. Osoittaakseen te-
hokkuutensa aktivistit muun muassa liimasivat eräässä 
tempauksessaan tunnin aikana kymmeniä tuhansia kam-
panjajulisteita kymmeniin eri kaupunkeihin. 

Vuoteen 2000 mennessä Otpor-liikkeestä oli muo-
dostunut maanlaajuinen poliittinen oppositioliike, joka 
lopulta sai painostettua Miloševiþin järjestämään presi-
dentinvaalit. Kun opposition ehdokas Vojislav Kostunica 
sai enemmistön äänistä, Miloševiþ mitätöi vaalituloksen. 
Tästä seurasi yleislakko, joka sai koko maan pysähtymään 
viikkokausiksi. United States Institute of Peacen vuoden 
2000 raportin mukaan varsinainen parlamenttitalon 
valtaus lokakuussa oli tarkoin suunniteltu. Aktivistit 
olivat sopineet pitävänsä poliisin kiireellisenä ympäri 
maata erilaisilla tempauksilla, joissa esimeriksi henki-
löautoja jäi ”sattumalta” tielle keskellä pääkaupungin 
ruuhkaisinta liikenneympyrää. Parlamenttitalon ovien 
läpi murtauduttiin paikalliselta maanviljelijältä lainatulla 
traktorilla, minkä jälkeen media otettiin haltuun.4 Vuo-
sikymmenen kestäneen hirmuvallan jälkeen Miloševiþ 
astui vihdoin vallasta kuudes lokakuuta 2000.

Noin kymmenen vuotta Serbian kansannousun 
jälkeen 28-vuotias Khalid Said pahoinpideltiin kuoliaaksi 
epäilyttävissä olosuhteissa kairolaisen internetkahvilan ul-
kopuolella. Egyptin poliisi väitti, että Said oli tukehtunut 
yritettyään niellä hasiskimpaleen poliisien pidätettyä 
hänet. Internetiin levinneet järkyttävät kuvat Saidin tun-
nistamattomiksi ruhjotuista kasvoista kertoivat kuitenkin 
karun totuuden. Said oli kuollut kahden poliisin pahoin-
pideltyä hänet raa’asti. Syynä oli Saidin haltuunsa saama 
video Egyptin poliisiin harjoittamista huumekaupoista. 

Facebookiin ilmestyi pian ryhmä nimeltä We Are All 
Khalid Said, jonka tarkoituksena oli tuoda julkisuuteen 
Egyptin poliisin toistuva ja systemaattinen väkivalta. Si-
vusto keräsi nopeasti satoja tuhansia käyttäjiä, jotka jul-
kaisivat paikallista poliisiväkivaltaa esittäviä valokuvia ja 
videomateriaalia. Egyptissä Saidin tapaus oli kuin kipinä 
ruutitynnyrissä. Maassa vietettiin nimittäin joka vuoden 
tammikuun 25. päivänä kansainvälistä poliisien päivää. 
Saidin muistoksi perustettu Facebook-ryhmä suunnitteli 
laajaa mielenosoitusta Kairoon kyseiselle päivälle ja noin 
sata tuhatta käyttäjää ilmoitti osallistuvansa. Mutta keitä 
nämä käyttäjät olivat? 

Laajemman kansainvälisen yhteisön tietämättä suda-
nilaiset, tunisialaiset ja egyptiläiset nuoret olivat jo vuosia 
aiemmin ryhtyneet verkostoitumaan erilaisten blogien ja 
sivustojen kautta. Tunisialaisella sivustolla The Progressive 
Youth of Tunisia sekä egyptiläisellä sivustolla April 6th 
Youth Movement jaettiin tietoa juuri niistä strategisen vä-
kivallattoman vastarinnan eri muodoista ja Gene Sharpin 
opeista, joita Otpor oli menestyksekkäästi hyödyntänyt 
Serbiassa. Osa April 6th Youth Movementin jäsenistä oli 
matkustanut Serbiaan opiskelemaan entisten Serbian val-
lankumouksen arkkitehtien parissa. Egyptiläiset nuoret 
omaksuivat jopa Otporin logon vastarintaliikkeensä tun-
nukseksi: kansainvälisiin medioihin levisi tammikuussa 
ja helmikuussa 2011 nopeasti kuvia egyptiläisistä mars-
simassa Tahririn aukiolle valkoisten nyrkkien koristamien 
mustien lippujen kanssa. 

Siinä missä aiemmat vallankumousliikkeet olivat yh-
distäneet ihmisiä puolueeseen tai uskontoon liittyvien 
ideologisten periaatteiden perusteella, vuoden 20011 
kevään lehtikuvissa esiintyvät ihmiset edustivat useita 
eri ikäluokkia ja uskontoja. Otporin käyttöön ottama 
symboli merkitsi nyt ensimmäistä kertaa solidaarisuutta, 
joka yhdistää ihmisiä niinkin erilaisissa poliittisissa ja us-
konnollisissa kulttuureissa ja maantieteellisissä paikoissa 
kuin Serbia, Ukraina, Georgia, Sudan, Tunisia ja Egypti. 
Samalla se oli voimakas merkki onnistuneesta vallanku-
mouksesta. 

Olen matkalla lentokoneella New Yorkista Reyk-
javiikiin. Vieressäni istuu kanadalainen alumiinialan 
liikemies, joka on asunut kolme vuotta Lähi-Idässä. 
Hänen mukaansa arabimaissa tapahtunut vallan- 
kumouksien aalto on seurausta kansainvälisestä talous-
kriisistä ja sen aiheuttamasta tuloerojen rajusta kasvusta. 
Vaikka länsimaissa ajatellaan, että kyseessä on taistelu 
vapaudesta ja demokratiasta, arabimaiden kansannousut 
ovat itse asiassa vastareaktio uusliberalistiselle talousmal-
lille. Saudi-Arabiassa poliittinen johto yritti maksaa mie-
lenosoittajia hiljaisiksi, mutta yliopisto-opiskelijat eivät 
suostuneet tähän. Matkakumppanini pohtii innoissaan 
mutta vakavana, että vallankumouksien aalto saattaa 
hyvin edetä seuraavaksi Kiinaan. Nyökkään ja pohdin 
itsekseni, milloin länsimaissa alkaa oma strateginen ja 
rauhanomainen kansannousu nykyistä korruptoitunutta 
politikointia ja epäonnistunutta talousmallia vastaan. 
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