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Pahantekijät ja me
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ahuuden pulma on yksi vanhimmista
älyämme vaivaavista ongelmista. Monissa
kirjoissa on yritetty määritellä pahuus, luetella sen kauhut, tehdä selvää sen sinnikkyydestä, selittää sen vetoavuus ja kohdata
sen seuraukset. Mutta heti kun esitämme kysymyksiä
pahuuden luonteesta, huomaamme, miten vaikea siihen
on vastata. Eräs lähtökohta tutkiskelulle on kysymyksen
tarkentaminen.
Pahuutta analysoidaan aivan liian usein aivan liian
abstraktilla tasolla. Jos teologit kertovat, että pahuus on
sitä, mitä ihmiset tekevät, kun Jumala on heiltä kadoksissa, he kohtaavat Jumalan olemuksen määrittämisen
ongelmat. Filosofit, jotka käsitteellistävät pahuuden häiriöksi universumin luonnollisessa järjestyksessä, joutuvat
painiskelemaan sekä universumin luonteen että varsinkin
järjestyksen merkityksen kanssa. Aivojemme viallisten
kytkentöjen ongelmana pahuutta tarkastelevat aikamme
neurotieteilijät eivät aina ymmärrä, mitä mielessämme
on meneillään. Pahuutta käsitteleville teologisille ja metafyysisille keskusteluille on aikansa ja paikkansa. Mutta ne
eivät auta meitä ymmärtämään, mitä olisi tehtävä koh-

dattaessa terroristeja, jotka lentävät lentokoneilla päin
pilvenpiirtäjiä, tai ihmisiä, jotka vahvistavat etnistä yhteenkuuluvuutta raiskaamalla ja tappamalla niitä, joiden
maita he himoitsevat.
Jotta voimme oppia ymmärtämään näitä kohtaamiamme kauhuja, kaikista tärkeintä on lakata puhumasta pahuudesta yleisellä tasolla ja sen sijaan keskittyä
erityiseen poliittiseen pahuuteen. Poliittinen pahuus on
tarkoituksellista, pahansuopaa ja tarpeetonta kuolemaa,
tuhoa ja viattomien ihmisten kärsimystä, jota liikkeiden
ja valtioiden johtajat tuottavat pyrkiessään saavuttamaan
toteuttamiskelpoiset tavoitteensa noudattelemalla omaa
strategiaansa.
Emme varmaankaan ikinä hävitä pahuutta täydellisesti maapallolta. Mutta jos ajattelemme selkeämmin
ja toimimme strategisesti paremmin, voimme vähentää
meihin kohdistuvaa poliittisen pahuuden uhkaa merkittävästi. Niillä, jotka hautovat ja toteuttavat poliittista
pahaa, on varmasti pahansuopuutta sydämissään ja häiriöitä aivotoiminnassaan. Meidän ei kuitenkaan pitäisi
kiinnostua niinkään heidän sisäisestä maailmastaan kuin
heidän teoistaan. Meitä ei kiinnosta rahtuakaan, ovatko
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Bostonin yliopiston politiikan tutkimuksen professori Alan Wolfe tunnustautuu
häpeilemättä intellektuelliksi. Suomessa heikosti, mutta Yhdysvalloissa hyvin tunnettu
Wolfe on kantanut ajattelevan ihmisen vastuun käymällä julkista keskustelua politiikasta
koko uransa ajan. Hän on kirjoittanut artikkeleita ja kolumneja laatulehtiin, joihin
kuuluvat The New Republic, Slate Magazine, The New York Times ja The Washington Post.
Seuraavilla sivuilla aukeava artikkeli ”Me ja pahantekijät” on lyhennelmä hänen uusimman
kirjansa ensimmäisestä luvusta.
Alan Wolfen uusin kirja, Political Evil:
What It Is and How to Combat It
(Knopf), julkaistiin viime vuonna. Hän
on kertonut saaneensa sysäyksen

kirjan kirjoittamiseen sähköpostista,
jossa häntä pyydettiin allekirjoittamaan
myöhemmin Euston manifestina tunnettu vetoomus. Julistuksessa vasem-
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misto kehotti vasemmistoa käymään
kovempaa taistelua pahuutta vastaan.
Wolfe sanoo olleensa yleisellä tasolla
samaa mieltä manifestin kirjoittajien

he vaikkapa kieroutuneita esimerkkejä lapsuudessa
koetun hyväksikäytön turmelemasta ihmisluonteesta,
ovatko he psykootikkoja tai sosiopaatteja, eivätkö he salli
pelastuksen astuvan elämäänsä, kärsivätkö he suuruudenhulluudesta, onko heidän persoonallisuushäiriönsä
pakkomielteisyys, ovatko he huonon geeniperimän tuotteita tai vakavasti riippuvaisia masennuslääkkeistä. Keskustelkoot terapeuttiensa kanssa, tehkööt sopimuksia
Mefistofeleen kanssa, jaelkoot tekojaan selitteleviä videonauhoja tai etsikööt vapahdusta kauhuista, jotka
he laskivat valloilleen. Meillä ei ole juurikaan voitettavaa heidän taistelussaan omien demoneidensa kanssa.
Voimme tunnistaa heidän turmeltuneisuutensa, mutta
meidän tulisi keskittyä heidän juonikkuuteensa. Meidän
ei tarvitse parantaa heitä, leimata heitä tai osoittaa heille
tietä pelastukseen. Meidän pitää pysäyttää heidät, ja voidaksemme tehdä sen meidän on keskityttävä niihin poliittisiin syihin, jotka vetoavat heihin ja heidän seuraajiinsa. Tekoja on helpompi muuttaa kuin ihmisiä.
Kohdatessamme poliittista pahuutta meidän on parempi reagoida ”poliittiseen” kuin ”pahaan”. Kun meitä
vastaan käytetään poliittisten päämäärien saavuttami-

kanssa, mutta tarkempi tarkastelu sai
hänet kieltäytymään sen allekirjoittamisesta. Hänen mukaansa kirjoittajat
ratsastivat harhaanjohtavilla analogioilla rinnastaessaan nykyiset ongelmat
Stalinin ja Hitlerin kaltaisten hirmuhallitsijoiden tekoihin – he syyllistyivät yksinkertaistavaan nimeämispolitiikkaan.
Manikealaisuuteen perustuva nimeämispolitiikka tarkoittaa löysien analogioiden lisäksi käsitteiden huolimatonta,
kenties tarkoitushakuista, käyttöä ja
dramaattisten vastakohtaisuuksien korostamista hienovaraisten erotteluiden
kustannuksella: lähes mikä tahansa
konflikti, jossa ihmisiä tapetaan paljon,
saatetaan nimetä kansanmurhaksi. Ih-

seksi tarkoitettuja taktiikoita, jotka tavoitteisiin pyrkimisen myötä uhkaavat elämäntapaamme, politiikka edellyttää, että meidän on vähintäänkin yritettävä ymmärtää,
miksi kyseiset poliittiset päämäärät on ylipäänsä valittu.
Vastaan tulee tilanteita, joissa meidän elämäntapaamme
uhkaavat taktiikat ovat niin julmia, että käy houkuttelevaksi ajatella niiden käyttäjien olevan keskustelun tavoittamattomissa. Mutta juuri käytettyjen menetelmien
julmuuden vuoksi voimme myös päättää tehdä kaiken
mahdollisen niitä vastaan, vaikka se vaatisikin poliittista
kanssakäymistä oikeutetusti halveksimiemme ihmisten
kanssa. Poliittinen pahuus jättää valinnanvaraa. Jos
emme käytä mahdollisuuksia hyväksemme, me olemme
hölmöjä emmekä läheskään niin moraalisia kuin uskottelemme itsellemme.
Niin ratkaisevaa kuin onkin käydä tehokkaasti käsiksi
poliittisen pahuuteen, toimenpiteemme ovat aivan liian
usein sekavia tai peräti ristiriitaisia. Totalitarismiin liitetyt
pahuudet ovat hyökyneet ylitsemme sellaisella voimalla,
että rinnastamme aivan liian monia nykyajan tapahtumia
natsien ja stalinistien aikoihin. Me joko liioittelemme
inhimillistä kykyä pahuuteen, kun löydämme pahuuden

misten tulisi kuitenkin huomioida, että
kansanmurhan ja etnisen puhdistuksenkin välillä on ero, jota ei tule häivyttää. Kadotettaessa hienovaraiset
erot polarisoiva nimeämispolitiikka menettää otteensa konkreettiseen maailmaan ja käy harhaista taistelua metafyysisen hyvän ja pahan välillä.
Wolfe keskittyy kirjassaan poliittiseksi pahuudeksi nimeämäänsä erityiseen pahuuden lajiin. Poliittiselle
pahuudelle on hänen mukaansa tunnusmerkillistä, että sitä ajaa pyrkimys saavutettavissa oleviin päämääriin. Hitlerin
pyrkimys tuhota kaikki juutalaiset maailmasta ei ollut saavutettavissa oleva
päämäärä, mutta serbien pyrkimys

1/2012 niin & näin 17

luoda etnisesti puhdistettu serbialainen
valtio olisi ollut mahdollinen tavoite.
Poliittinen pahuus ei ole vähemmän
pahaa kuin muut pahuuden lajit, mutta
sitä ei tule sekoittaa niihin. Wolfen
mukaan länsimaisten hallitusten ongelma on viime aikoina ollut ristiretken
käyminen yleistä, metafyysistä pahuutta
vastaan sen sijaa että oltaisiin keskitytty konkreettiseen. Vaikka kysymys
pahuuden perimmäisestä luonteesta
on filosofisella, teologisella ja psykologisella tasolla erittäin kiinnostava, Wolfe
katsoo, että politiikassa pärjättäisiin paremmin, mikäli keskityttäisiin ihmisten
tekoihin, ei siihen, keitä tai mitä he ovat.

