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Thorgeirsdottir – tai islantilaisittain litte-
roiden Þorgeirsdóttir – kasvoi feminis-
tiseen ajatteluun. Kotimaassaan Islannissa 
siihen oli eväitä jopa vieläkin enemmän 
kuin Pohjoismaissa yleensä, olihan pre-

sidenttinä 1980–1996 toiminut Vigdís Finnbogadóttir 
(s. 1930) aloittaessaan maailman ensimmäinen nainen 
valtionpäähenkilönä ja puolue nimeltä Samtök um 
kvennalista (”Naislistayhdistys”) parlamentissa alþingissa 
1983–19991. Nuorena laululyriikkaakin kirjoittanut 
Thorgeirsdottir esitteli 90-luvulla islantilaiselle yleisölle 
yhdysvaltalaisen sosiaalipsykologin Carol Gilliganin (s. 
1936) ja tämän maannaisen, filosofi Judith Butlerin (s. 
1956) sekä ranskalaisen Simone de Beauvoirin (1908–
1986) feminististä ajattelua2. Hän ruoti myös ensim-
mäisen tohtoriksi valmistuneen islantilaisen naisen, 
1926 väitelleen Bjargar C. Thorlakssonin (1874–1934) 
tapausta3. Päätutkimuskohteekseen hän valitsi silti 
antifeministinä tunnetun miehen, eikä vain torjuakseen 
tai korjatakseen tämän näkemyksiä ja otteita vaan 
tutkiakseen ja hyödyntääkseen niitä4.

”Minulta kysytään hyvin usein, miksi olen eri-
koistunut Nietzschen filosofiaan, kun hän on kui-
tenkin tunnettu naisvihaaja”, Thorgeirsdottir sanoo. 
Hän käänsi 1993 Friedrich Nietzschen (1844–1900) 
klassikkokirjoituksen totuudesta ja valheesta ja laati pari 
vuotta myöhemmin esipuheen tämän arvoituksellisen 
Zarathustra-runoelman (1883–1885) uuteen 
islanninnokseen5. Aihe vei mennessään: seurasi Vis 
creativa (1996), saksankielinen väitöskirja Nietzschen 
taide- ja luovuusajattelusta6. Thorgeirsdottir on tottunut 
selittämään, mikä naisasianaista viehättää Nietzschessä.

”Kun hän kirjoitti ja filosofoi, naiskysymyksestä oli tulossa 
hyvin keskeinen Euroopassa. Naisliikkeitä alkoi muodos-

tua: naiset taistelivat oikeudesta äänestää, oikeuksista jul-
kiseen osallistumiseen, koulutukseen. Ja Nietzsche oli tie-
toinen tästä, mutta hyvin epäileväinen, koska hän pelkäsi 
että oikeuksiaan vaativat naiset halusivat ensisijaisesti elää 
samalla tavoin kuin miehet. Nietzscheä voi sanoa ensim-
mäiseksi filosofiksi, joka kritisoi vallitseviin eroihin perustu-
vaa tasa-arvoa. Jos vaaditaan yhdenvertaisuutta jo olemassa 
olevan normin kanssa, ei vaadita oikeutta olla jotain radi-
kaalisti muuta, erilaisista lähtökohdista.”

Thorgeirsdottiria kiinnostaa Ranskan vallankumouksen 
iskusanojen, vapauden, veljeyden ja tasa-arvon, 
kohtalo modernissa maailmassa. 90-luvun alussa 
hän selvitteli ranskalaisen Michel Foucault’n (1926–
1984) ja saksalaisen Jürgen Habermasin (s. 1929) 
yhteiskuntateoreettisia ajatuksia valistuksesta7. Heidän 
tapaansa myös Thorgeirsdottir pitää Nietzscheä 
välttämättömänä nykyajan pohdinnassa ja kritiikissä: 
”Nietzsche on ajattelijana ikään kuin laborantti, hän 
kokeilee erilaisia asioita. Hänen kuvataan usein kart-
taneen aikakautta jossa eli, kirjoittaneen ulkopuolisesta 
näkökulmasta.” Mutta Foucault’sta ja Habermasista poi-
keten islantilainen keskittää huomionsa filosofin antiin 
feminismille: ”Nietzschen voi sanoa olleen ensimmäisiä 
filosofeja, joka todella ymmärsi sukupuolikysymyksen 
olevan filosofinen kysymys, ei ainoastaan yhteiskunnal-
linen tai poliittinen kysymys.”8

niin & näinille Thorgeirsdottir kertoo halunneensa 
eroon pilakuvamaiseksi vakiintuneesta tulkinnasta. 
Nietzschestä paljastui merkittävä haavoittuvuuden ja af-
fektiivisuuden ajattelija. ”Hänen kirjoituksiaan lukiessa 
voi tuntea, että hän on kirjoittanut kuin sisäisestä pa-
kosta, suoraan kokemuksistaan ja tunteistaan. Se herättää 
vastakaikua. Hänen työssään on tunteellisuutta, jota jäin 
kaipaamaan muiden filosofien teksteissä.” 
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Tarusaari, velkatalous  
ja miessysteemi
Professori Thorgeirsdottir purkaa työkseen
Islannin yliopiston filosofian professori Sigridur Thorgeirsdottir (s. 1958) ei ole vältellyt 
polttavia yhteiskunnallisia aiheita. Hän on erikoistunut yleisiä ajattelutapoja ohjaavien 
taustaoletusten ja ehtojen tarkkaamiseen. Puhutaanpa pankkikriisistä tai erämaaluonnon 
uhraamisesta taloudellisten voittojen edessä, yksi asia on Suomessakin vuoden viettäneelle 
filosofille selvää: mitään kunnollista ei synny rikkomatta sukupuolihierarkiaa. ”Usein 
sanotaan, että 2000-luku on naisten. Mutta myös miehet ovat mullistumisen tarpeessa. Se 
saattaa olla vuosisatamme suurin tehtävä.”
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Tuhotut erämaat ja turmellut sielut
Tulivuoret, geysirit, pörröiset islanninhevoset... Ulko-
maalaisen mielikuvissa Islanti on yhtä kuin upeankaru 
luonto. Maisemakortti-idyllin takana tilanne on kui-
tenkin toinen. ”Islannissa on painiskeltu isojen ympäris-
tökysymysten kanssa”, Thorgeirsdottir huokaa. 

”Aloin perehtyä tarkemmin ympäristöaiheisiin 2000-luvun 
alkupuolella9. Silloin Islantiin suunniteltiin rakennettavaksi 
Euroopan suurinta patokompleksia, mikä vaati jäätikköjo-
kien patoamista. Jokivesi haluttiin tuottamaan: oli määrä 
myydä energiaa alumiinisulattamolle. Sen sanottiin luovan 
työpaikkoja.” 

Laajasta vastustuksesta huolimatta päättäjät rakennut-
tivat peräti viisi patoa pääsaaren itäisille ylängöille. Tär-
veltyi Euroopan toiseksi suurin koskematon erämaa. 
Viimeisenä 2009 käyttöön otettu voimala palvelee yk-
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sinomaan yhdysvaltalaisen kevytmetallikolossin Alcoan 
omistamaa alumiinitehdasta.10

”Jos Islannissa on jotain ainutlaatuista, niin mahtava 
luonto. On äärimmäisen surullista, että osia ylängöistä on 
tuhottu, ja lopulta hyvin pientä tuottoa vastaan. Se syö sie-
luamme, koska islantilaiset kokevat vahvaa yhteyttä luon-
toon: tunnemme yhteenkuuluvuutta hyvin erityislaatuiseen 
maaperään. Väitän, että tämä on vaikuttanut islantilaisten 
mielenlaatuun. Maa-alueita ja jokia on annettu yhtiöille 
vastikkeetta, koska on haluttu houkutella ulkomaisia sijoit-
tajia. Mutta voisiko mitään mittaamattoman arvokasta 
myydäkään? Olemme menettäneet käsityksen tästä, koska 
kehittyvä kapitalismi muuttaa kaiken tuotteeksi.”

Luonnonvarojen teollistaminen muuttaa yhteisen yksi-
tyiseksi omaisuudeksi. Vastaavaa tapahtuu myös biotek-
nologiassa. Thorgeirsdottir on perehtynyt koko kansan 
perimäpankiksi pyrkineen kohuyhtiön deCODE Gene-
ticsin (1996–2009) tapaukseen.11 Kansainvälisten sijoit-
tajien löytämä Islanti sai firman takia olla hetken geeni-
teknologiahuumankin näyttämönä.

”Julkisessa terveydenhuollossa kerätyt näytteet ja tiedot 
annettiin vuosituhannen vaihteessa yhtiölle, joka aikoi 
tehdä niillä voittoa. Ihmiset huolestuivat, raivostuivatkin. 
Asiasta keskusteltiin paljon. Kiista oli kuin alkusoittoa 
seuraaville samankaltaisille. Asetelmat ovat toistuneet myö-
hemmin. Teollinen tiede, tiedonkeruu, yksilöiden oikeu-
det, kerätyn tiedon omistusoikeudet... Tapaukseen liittyi 
monia eettisiä ja poliittisia pulmia. Äkkiä olikin selvää, että 
tutkimusta tehdään nimenomaan taloudellisten voittojen 
toivossa. Ketä tällainen tiede hyödyttää? Kysymykset ovat 
polttavia edelleen.”

Velan vangit
Thorgeirsdottir tuli Helsingin yliopiston tutkijakolle-
giumin Jane ja Aatos Erkko -professoriksi opintovuo-
deksi 2014–2015. Hän järjesti viime keväänä moni-
tieteisen Velka-seminaarin, jossa esitelmöivät muiden 
muassa professorit Caroline Bassett, Dieter Thomä, 
Morny Joy, Maurizio Lazzarato ja Miranda Joseph. 
Tammikuussa 2015 Thorgeirsdottir esitelmöi samasta 
aiheesta Suomen filosofisen yhdistyksen Sukupuoli-
kollokviossa. Hän painotti tuolloin talouskriisin suku-
puolittuneita ulottuvuuksia, jotka eivät juuri saa tilaa 
päivänpoliittisessa keskustelussa. Velkaantumisen pysäyt-
tämiseksi kaupitellun leikkauspolitiikan vaikutukset eivät 
ole kaikille samat. Naisvaltaiset julkisen sektorin alat 
hoivasta ja terveydenhuollosta koulutukseen ovat muu-
toinkin olleet alakynnessä. Nykyinen kehitys kuitenkin 
vaarantaa jo sosiaalisen uusintamisen monessa maassa.

Velasta yhteiskunnallisena ilmiönä tuli Thorgeirsdot-
tirille tutkimusteema suorastaan väen vängällä. Kesästä 
2007 liikkeelle lähteneen maailmanlaajuisen finanssi-
kriisin seurauksena Islannin monta vuotta vauhdikkaasti 
kasvanut kansantalous ajautui vapaaseen pudotukseen. K
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Valtio hankki syksyllä 2008 määräävän omistusosuuden 
kaikista kolmesta islantilaisesta yksityisestä liikepankista, 
jotka olivat 00-luvulla lähteneet mukaan lyhytaikaisen 
luototuksen ja uusien johdannaisten rajusti kilpaillulle 
alalle paisuen hallitsemattomasti. Niiden arvo romahti 
nollaan. Viranomaisten toimet eivät rauhoittaneet kan-
salaisia, vaan oikeistohallitus joutui eroamaan helmi-
kuussa 2009 laajojen mielenosoitusten edessä. Sosialide-
mokraatti Johanna Sigurdardottirin (s. 1942) johtama 
vihreillä vahvistettu keskustavasemmistolainen koalitio 
nousi valtaan, ja sen väistyessä toukokuussa 2013 Is-
lannin katsottiin jo toipuneen kurimuksesta. Thorgeirs-
dottir sanoo tempautuneensa aikalaiskritiikkiin heti sor-
tumavuonna 2008: ”Yhtäkkiä olimme tilanteessa, jossa 
velkaa oli mielettömästi, sekä yksityistä että julkista.” 
Hän kertoo, kuinka tapahtumat synnyttivät paljon muu-
takin kuin kapeasti taloustieteellistä tutkimusta. Filo-
sofina häntä kiinnostaa yhä velan kaikki eri puolet ja itse 
käsite: 

”Taloudesta on niin Euroopassa kuin muuallakin tullut 
entistä enemmän velkataloutta. Velka on mielettömän iso 
moottori, josta kasvu on riippuvaista kun olemme siirtyneet 
tuotantokapitalismista finanssikapitalismiin. Finanssialal-
lahan raha on tuote, sitä ostetaan ja myydään. Pankkien 
valta yhteiskunnassa on kasvanut valtavaksi; kyky lainata 
rahaa on niin merkittävä. Voitot kasvavat paljon nopeam-
min kuin palkat, ja velan kasvu on yhteydessä vaurauden 
keskittymiseen yhä harvemman käsiin. Rahoitusala ei ole 
aikoihin ollut juuri minkäänlaisessa suhteessa yhteiskunnan 
tarpeisiin. Se elää omaa elämäänsä, itse itselleen asettamia 
päämääriä varten.”

Nämä tavoitteet tallovat jalkoihinsa ihmisten tarpeet. 
Kreikasta ja muista talouskriisimaista on kuulunut hyy-
täviä uutisia ihmisoikeus- ja tasa-arvorintamilta.12 Myös 
Suomessa keskustan, kokoomuksen ja perussuoma-
laisten hallituksen leikkauslistojen on arvioitu tietävän 
takapakkia tasa-arvolle.13 Niidenkin perustelut palau-
tuvat minnepä muualle kuin velkatalouden lainalai-
suuksiin.

Vaihtoehtoinen suunta valittiin Thorgeirsdottirin 
kotimaassa. Asiat tehtiin päinvastoin kuin Kansainvä-
lisen valuuttarahaston IMF:n, Euroopan komission ja 
Euroopan keskuspankin talouspoliittinen malli suo-
sittaa. ”Islannissa ei päädytty samaan tilanteeseen kuin 
Kreikassa, koska pankkeja ei pelastettu vaan niiden 
annettiin kaatua”, professori summaa. Hyvinvoinnista 
ei tingitty.14 Muita kriisimaita vaivaavilta vakavilta ih-
misoikeusongelmilta on vältytty. Jopa IMF totesi 2011 
Islannin tehneen oikein antaessaan pankkien ja sijoit-
tajien kärsiä.15 Thorgeirsdottir tosin selittää ratkaisun 
sangen karusti:

”Pankkien velka oli niin järjettömissä mittasuhteissa, monta 
kertaa valtiontalouden kokoinen. Heti kriisin alettua oli 
selvää, ettei pankkeja voida pelastaa. Niin yksinkertaista se 
oli.”

Yleinen mielipide täsmentyi laajojen protestien myötä 
nopeasti. Rahoitusinstrumenttinikkarit oli saatava vas-
tuuseen. ”Surullista kriisimaiden tilanteessa on, että 
vaikka maita voi syyllistää holtittomasta toiminnasta, 
yhtä lailla pankkiirit ovat lainanneet voittojen toivossa 
holtittomasti”, selventää Thorgeirsdottir ajatuskulkua. 
Islannissa myös jälkimmäisestä holtittomuudesta on 
tullut seuraamuksia. Viime vuoden lopulla uutisoitiin 
Islannin passittaneen ainoana kriisimaana finanssikriisin 
arkkitehtejä telkien taakse.16 Syytä juhlaan ei Thorgeirs-
dottirin mukaan kuitenkaan ole. Tie ulos kriisistä ei ole 
Islannissakaan yksinkertainen. 

”Joudumme kärsimään tästä pitkään. Asia ei ratkennut 
päättämällä noin vain, vaan seurauksena oli taloudellinen, 
poliittinen ja moraalinen kriisi. Siitä on tullut eräänlainen 
kansallinen häpeä, vaikka syy on totta kai ollut poliitikoissa 
ja pankkiireissa. Eikä tietenkään pidä unohtaa taloustie-
teilijöitä, jotka eivät onnistuneet näkemään, mitä tuleman 
pitää.”

Yksittäisten islantilaisten tähtitieteellisiin summiin kasva-
neita velkoja käsitellään oikeusistunnoissa. Monet tarvit-
sivat pitkään ruoka-apua.17 Saksan radion haastattelussa 
huhtikuussa 2013 Thorgeirsdottir arveli, että pääosan 
pankkisotkuista hoitanut demarivetoinen hallitus sai 
äänestäjiltä kylmää kyytiä, koska nämä kokivat sen kui-
tenkin puolustaneen finanssimahteja ja vaalineen perim-
mältään samanlaista talouselämää myötäilevää politiikkaa 
kuin keskustaoikeisto ennen syöksykierrettä. Tämä taas 
ruokki ”poliittista lannistuneisuutta”.18 n & n:lle hän 
tähdentää, ettei ”mikään yksittäinen maa tietenkään voi 
ratkoa näitä pulmia yksin. Ne ovat maapallonlaajuisia 
korporaatio-ongelmia.” 

Mieheys uusiksi
Taantuman sukupuolivaikutuksista Thorgeirsdottir 
siirtyy kuvaamaan talousjärjestelmää kokonaisuudessaan 
sukupuolittuneeksi. Hän luonnehtii nykykapitalismia 
”maskuliiniseksi hegemoniseksi järjestelmäksi, joka pe-
rustuu kontrolliin ja vallankäyttöön rahan avulla”. Pe-
rustelu kuuluu näin:

”Järjestelmä nojaa vanhentuneisiin käsityksiin mieheydestä, 
kuten vallankäytön ja ahneuden näkemiseen hyvinä asioina. 
Kaikki tapahtuu voiton tähden. Tämähän on eräänlainen 
nykypäivän teologia.” 

Yksinkertaisimmillaan sukupuolittuneisuus paljastuu, 
kun kysytään, ketkä omistavat, ketkä hyötyvät.  ”Järjes-
telmä on perustavasti sukupuolittunut, naiset omistavat 
ainoastaan joitakin prosentteja omaisuudesta globaalisti. 
Ihmisiä, jotka omistavat todella paljon, on vain hyvin 
vähän. Järjestelmästä hyötyvät yksin hyvin harvat, suurin 
osa pitää lähinnä rakennelmaa pystyssä. Siitä ei pääse mi-
hinkään, että järjestelmä on epäoikeudenmukainen, eri-
arvoisuus kasvaa kasvamistaan. Tästä seuraa konflikteja, 
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sotia, pakolaisuutta ja ympäristökriisejä. Yhteiskuntien 
kudokset ovat repeytymässä.”

Eriarvoisuutta oikeutetaan vallitsevilla ihanteilla ja ar-
voilla, jotka kutsuvat samastumaan valtaan. Hangoittelu 
vastaan taas leimautuu epämiehekkääksi. ”Piiloinen viesti 
on, että jos on järjestelmää, kapitalismia, vastaan, ei ole 
miehekäs.” Esimerkiksi suhtautumisessa ympäristönsuo-
jeluun naisille hyväksytään paljon helpommin myön-
teinen asenne. ”Monet naisetkin osallistuvat poliittisten 
kantojen sukupuolittamiseen.”

Feministit ovat perinteisesti keskittyneet naiseuden 
rukkaamiseen uudeksi. Ehkä mieheyden on oletettu 
muuttuvan siinä sivussa. Thorgeirsdottirin mukaan mie-
heyden uudelleenajattelusta on huutava pula, sillä mie-
hiset ideaalit pyörittävät yhteiskuntaamme.

”Tarvitsemme uudenlaista feminismiä, uuden aikakauden 
feminismiä. Miesten on ajateltava uudelta pohjalta, mitä 
tarkoittaa olla mies. Ja miten pakottavat ihanteet vaikutta-
vat heidän kasvuunsa, ovat tukahduttaneet heidän suhdet-
taan lapsiin, ympäristöön, tulevaisuuteen. Tämä tarkoittaa 
toki myös, ettemme voi edetä yksinomaan naisten vallan 
lisäämiseen tähtäävän feminismin kanssa. Aivan jokaisen on 
uskallettava tunnustaa haavoittuvuutensa ja herkkyytensä.”

Thorgeirsdottir ei ole vaipunut pessimismiin. Hän 
näkee merkkejä ”omituiseksi” kutsumansa yleisen po-
liittisen kurssin kääntymisestä. ”Ihmiset vaistoavat, että 
asiat voivat muuttua hyvin nopeasti lähitulevaisuudessa. 
Sen voi huomata siitä, miten ihmiset suunnittelevat elä-
määnsä, etenkin nuoret ihmiset. Heistä tuntuu, ettei jär-
jestelmä toimi, ettei näin voi jatkua. Emme voi laittaa 
hintalappua jokaiseen asiaan, koska ihmisillä ei ole enää 
varaa rahaan.” Uusien ajattelutapojen muotoutuminen 
vie kuitenkin aikansa. Nykyiset patenttiratkaisut eivät 
toimi, ”mutta meillä ei vielä ole muita reseptejä”. Yh-
teinen keskustelu ja tekeminen ovat uuden etsimistä.

Filosofia, ruumis ja uudet ihmiset
Suurten kansakunta- ja sukupolvikokemusten lisäksi 
Thorgeirsdottiria mietityttävät edelleen perinteen syr-
jimät asiat. Hän ei suinkaan ole luopunut feministisestä 
filosofiasta. Thorgeirsdottir on 2000-luvulla esimer-
kiksi julkaissut siitä islanniksi esseekokoelman ja useita 
artikkeleita kuvataiteilijanaisten näyttelykirjoihin sekä 
kyseenalaistanut rintojen suurennusleikkausten vapaa-
valintaisuuden ja eritellyt Julia Kristevan (s. 1941) ja 
Luce Irigarayn (s. 1930) käsityksiä ruumiillisuudesta, 
itseydestä ja ja pyhyydestä . Thorgeirsdottir toimii myös 
vastikään käyntiin polkaistun kansainvälisen Gender and 
Philosophy -projektin ohjausryhmässä. Hankkeessa tut-
kitaan ja kehitetään uudenlaisia tapoja oppia ja opettaa 
filosofiaa.20

”Filosofialla on paljon annettavaa. Se auttaa, kun mieti-
tään, mitä tietäminen merkitsee, mitä varten tiedämme ja 
hankimme tietoa. Informaation saatavuus ei ole ongelma. 

Digitaaliset teknologiat melkeinpä hukuttavat meidät liial-
liseen tietouteen. Vaarana on, että hukkaamme kosketuksen 
itseemme.”

Thorgeirsdottir kaipaa filosofista tutkailua kouriintun-
tuvasta olemisestamme maailmassa: ”Filosofia on eräässä 
mielessä matka sisäänpäin. Tiedon lisäksi se liikuttaa tun-
teitamme, aistejamme. Ihminen tarvitsee kokemuksen 
itsestään ruumiillisena olentona, joka on yhteydessä 
toisten kanssa. Tarpeen merkitys voi korostua nyt, kun 
suhteemme toisiin käyvät tietokoneiden ja netin ansiosta 
yhä ruumiillistumattomammiksi, persoonattomammiksi. 
Tämä on sekä tieteellinen että arkista elämää koskeva ky-
symys.”

Emme ehkä tarvitse niin paljon uudenlaisia kek-
sintöjä vaan pohdintaa ja muistutusta siitä, miksi kek-
sitään? Thorgeirsdottir nyökkää: ”Teknologia ei voi 
pelastaa meitä, ellemme löydä yhteyttä itseemme uu-
destaan. Yhteys itseen ei voi löytyä kuin ruumiin kautta. 
Viime aikoina olen tästä syystä inspiroitunut Eugene 
Gendlinin Thinking at the edge -menetelmästä, jossa 
kartoitetaan ajattelun piiloisia puolia kuten ruumiilli-
suutta.21 On tärkeää palata ihmisen mittakaavaan, olem-
mehan kuitenkin maan pinnalla asuvia olentoja. Se on 
kohtalomme.”

Hän ei halua torjua henkisyyttä vaan havitella uutta 
näkökulmaa siihen. ”Ruumiillistuneena oleminen tar-
koittaa sitä, että on jatkuvassa vuorovaikutuksessa 
toisten ihmisten ja ympäröivän, aineellisen todellisuuden 
kanssa.” Ruumiillisuuden ajattelu antaa mahdollisuuden 
ajatella itseään toimijana eikä ainoastaan tiedon koh-
teena. Itseen käpertymisen sijaan se merkitsee avautu-
mista maailmalle.

Ei liene sattumaa, että Nietzsche on tärkeä viitepiste 
niin ’velan’ käsitteen kuin ruumiillisuudenkin ajattele-
misessa. Thorgeirsdottirin sanoin tämä ei 1800-luvulla 
epäröinyt ottaa vakavasti aiheita, joihin yleisesti tar-
tuttiin vasta seuraavalla vuosisadalla. Yksi kiehtovista 
teemoista on syntymä, joka toimi Thorgeirsdottirin 
mukaan Nietzschellä luovan, dionyysisen kokemuksen 
metaforana.22

”1900-luvun eksistentiaalisessa filosofiassa kuolemalla on 
ollut merkittävä rooli. Teemalla on tietenkin pitkä historia 
filosofiassa. Kuolevaisuus ja elämän rajallisuus on eksisten-
tiaalifilosofiassa ihmiselämää määrittävä hetki, se mikä tekee 
elämän todelliseksi. Näinhän on esimerkiksi Heideggerilla. 
Minulle tässä on ollut yksi syy ajatella syntymää.”

Viime vuosisadalla syntymän filosofiaan kiinnitti huo-
miota erityisesti Martin Heideggerin (1889–1976) op-
pilas Hannah Arendt (1906–1975). Thorgeirsdottir on 
kääntänyt ja tulkinnut hänen tekstejään23. Haastattelussa 
hän selittää, että arendtilaisittain kuolema ja syntymä 
ovat ”elämän kaksi erilaista hetkeä”. Jos Nietzsche mietti 
syntymää yksilöllisenä kokemuksena, Arendtin ajatte-
lussa syntymä tuo esiin mieskeskeisessä ajattelussa margi-
naaliin jääneitä puolia:
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”Arendt ei kuvannut itseään feministiksi. Syntymä liittyy 
kuitenkin läheisesti feministisiin aiheisiin, kuten lisään-
tymiseen, reproduktioon. Nämä ovat tärkeitä elämän 
ymmärtämisen kannalta. Jos filosofiaa ajatellaan inhimilli-
sen elämän tutkimisena, syntymällä on laajoja vaikutuksia. 
Yhteiskunnan uusiutumista, lasten synnyttämistä, kasvatta-
mista ja saattamista aikuisiksi ei ole ymmärretty, arvostettu 
työnä. Edes Marx itse ei ottanut huomioon uusintamiseen 
liittyvää työtä.”

Nietzschestä, Karl Marxista (1818–1883) ja muista filo-
sofoivista miehistä Thorgeirsdottir kaartaa jälleen ajatte-
leviin naisiin. Kuoleman yksinäisyyden sijaan syntymä 
muistuttaa huolenpidosta ja kanssakäymisestä.

”Elämää on tärkeää ajatella uusien ihmisten kautta. Arendt 
nosti tämän esiin. Elämä on uusien ihmisten mukaanottoa, 
heihin sopeutumista. Arendtista politiikkakin luo itsensä aina 
uudelleen uusien ihmisten avulla. Tulokkaat ovat uusia alkuja.”
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