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SuomalaiSet jälkiSanat

Tämä muuttaa kaiken on tutkimus ja voimakas puheenvuoro ilmaston-
muutoksesta. Aiheesta on jo aiemmin kirjoitettu valtavasti tietokirjoja, 
mutta tämä eroaa joukosta poliittisempana. Kirja kertoo paitsi ilmaston-
muutoksesta, myös taloudesta, valtasuhteista ja kansalaisliikkeistä, ja sen 
tehtävänä on kutsua toimintaan. Klein pyrkii osoittamaan, että kansa-
laisliikkeet pystyvät uskomattomiin yhteiskunnallisiin muutoksiin. Hän 
esittää, että liikkeet taistelevat aina myös demokraattisten ihanteiden puo-
lesta. Sen sijaan suurten luonnonvarayhtiöiden toimintamalli saa demo-
kratian taantumaan ja korruptoitumaan.

Tämä toimintaan kutsuva viesti on kuitenkin selvästi pohjoisamerik-
kalaisen kirjoittajan kynästä. Moni asia kirjassa tapahtuu matkan päässä: 
poliittiset tapahtumat Yhdysvalloissa ja Kanadassa, sikäläiset suuryhtiöt, 
sikäläinen politiikan korruptio. Myös kansalaisliikkeiden organisoitumi-
sen kulttuuri on hieman erilaista kuin Euroopassa.

Onkin houkuttelevaa tulkita Kleinin kuvaamat taistelut, jopa euroop-
palaiset taistelut, etäisyyden päässä tapahtuviksi ja koko tätä kirjaa tutkiel-
mana muiden ihmisten ongelmista ja kamppailuista. Jos kirjaa lukisi näin, 
ymmärtäisi kuitenkin sen hengen täysin väärin. Me suomalaiset olemme 
mitä suurimmassa määrin samojen tapahtumien keskipisteessä.

———

Eräs yhtiö, johon Klein kiinnittää kirjassaan erityistä huomiota, on Shell. 
Tuo koko olemassaolonsa ajan kyseenalaista mainetta kerännyt yhtiö 
on viime aikoina liitetty ennen kaikkea suunnitelmaan, joka on Kleinin 
sanoin äärimmäisen energian ajan ”huonoin idea”. Tällä tarkoitan pyrki-
mystä aloittaa öljynporaus Arktiksella. Se merkitsisi hullujen ekologisten 
riskien ottamista, koska onnettomuuden seuraukset herkällä ja syrjäisellä 
alueella olisivat kammottavat. Lisäksi ilmastonmuutoksen torjunta edel-
lyttää, että tällaiset öljyvarannot jätetään maan sisään. ”Vastuullinen” 
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käyttö ei näiden öljyvarantojen kohdalla ole edes vaihtoehto. Ilmaston 
rajat tulevat vastaan.

Suomi on korviaan myöten sekaantunut Shellin Arktiseen seikkailuun. 
Tällaisissa hankkeissa ei ole kysymys ainoastaan rahasta ja poliittisista pää-
töksistä vaan myös siitä, voidaanko ne toteuttaa käytännön tasolla. Öljyn 
etsintä Arktiksella on mahdotonta ilman jäänmurtajia, ja sopivankaltaisia 
aluksia on maailmassa vain kahdessa maassa. Shell kysyi ensin Ruotsilta, 
joka kieltäytyi. Suomi taas auliisti vuokrasi jäänmurtajansa yhtiön käyt-
töön ja rynnisti näin eturintamassa vaarantamaan Arktista aluetta ja kiih-
dyttämään ilmastonmuutosta.

Jäänmurtajat omistaa valtionyhtiö Arctia Shipping. Kysymys ei siis ole 
ainoastaan Suomessa toimivasta yhtiöstä vaan yhtiöstä, jonka ohjaus on 
kokonaan poliitikkojen käsissä: yhtiön omistavat viime kädessä Suomen 
kansalaiset. Maamme pääsi näin hyvin konkreettisesti päättämään, lähde-
täänkö Arktikselta etsimään öljyä. Me suomalaiset sorrumme liian helposti 
pienen kansan mentaliteettiin. Uskottelemme itsellemme, ettei tekemi-
sillämme ole niin väliä, koska ”joku muu” tekee samat asiat kuitenkin. 
Siksi monet eivät ole täysin sisäistäneet Suomen valtaa tässä kysymyksessä: 
mitään tällaista ”muuta tahoa” ei ole.

Arctia Shippingin ja Suomen valtion välinen sopimus solmittiin vuonna 
2011. Ympäristöaktivistit ovat kampanjoineet siitä lähtien jäänmurtajien 
öljynporauskäyttöä vastaan. Muutaman epäonnistuneen poraus kauden 
jälkeen laiva lähti matkaan heinäkuussa 2015. Tuhatpäinen mielenosoitus 
kokoontui vastustamaan sen lähtöä.

Syksyllä 2015 Shell ilmoitti vetäytyvänsä hankkeesta ”toistaiseksi”, 
mutta onko vetäytyminen pysyvää? Mitä Suomi vastaa seuraavalla kerralla, 
jos Shell tai joku muu pyytää apuvoimia vastaavankaltaiseen tuhoon? Toi-
saalta Shell vaikutti kulisseissa viestivän, että vetäytymispäätöksen taustalla 
oli ennen kaikkea ruohonjuuritason kampanjoinnin luoma poliittinen 
paine. Tämä paine on ratkaisevaa tulevaisuudessakin, sekä Suomessa että 
muualla.

Tämän likaisen yhtiön linjauksia on tehty myös suomalaisvoimin. Shel-
lin pitkäaikainen hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila jos joku kuuluu 
ihmisiin, jotka ovat päävastuussa yhtiön toimista. Ollilan maine Nokian 
johdossa tuntuu kuitenkin antaneen hänelle maassamme jonkinlaisen 
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pysyvän immuniteetin kriittisille kysymyksille. Suomalaista tiedonväli-
tystä vaivaa tapa päästää joitakin ihmisiä asemaan, jossa he voivat valita 
julkisuudessa esiintymisen ehtonsa. Ollilasta on kirjoitettu lähinnä myö-
täsukaisia sankaritarinoita. Jos Shellin keskeiseltä päättäjältä ei tilaisuuden 
tullen kysytä yhtiön toimista, joiden vaikutukset voivat olla traagisia ja 
hyvin kauaskantoisia, toimittaja on epäonnistunut työssään.

———

Parhaillakin järjestelmillä on heikkoutensa. Pohjoismaisten järjestelmien 
pimeä puoli on erityisesti muodollinen politiikkakäsitys. Vallitsevassa 
yhteiskunta-ajattelussa on totuttu ajatukseen, että päätöksiin voi vaikuttaa 
niin kauan kun muodollinen päätösprosessi kestää. Sen jälkeen politiikka 
on ohi – oli kysymys sitten taloudellisesta tai poliittisesta päätöksestä.

Uudet yhteiskunnalliset liikkeet ovat nimenomaan osoittaneet, että 
asia on toisin. Vaikka valtio ja yhtiöt olisivatkin vahvasti sitoutuneet edis-
tämään jotain projektia, mitään ei lopulta tapahdu ilman kansalaisten 
hiljaista hyväksyntää. Uudet liikkeet näyttävät, ettei päätösten vastustami-
nen ole pelkästään symbolista vastarintaa. Päinvastoin, tämä vastarinta voi 
kääntää historian suuntaa. Jos tarpeeksi moni ihminen päättää esimerkiksi 
tehdä arktisen öljynporauksen vaikeaksi, se voi hyvin jäädä toteutumatta 
kokonaan.

Kleinin kuvaama uusi ilmastoliike on siitä erilainen kuin edeltäjänsä, 
että neuvotteluiden ja lobbaamisen painoarvo on pienempi. Aktivistien 
uuden sukupolven toiminta on suorempaa ja konfrontatiivisempaa, mikä 
näkyy myös Suomessa. Malliesimerkki tällaisesta on Fennovoiman ydin-
voimalahanketta vastustava Hyökyaalto-verkosto. Se on pyrkinyt hidas-
tamaan Pyhäjoen voimala-alueen rakennustöitä ja yleisemminkin luonut 
painetta pitämällä alueella protestileiriä. Myös etabloituneemmissa kansa-
laisjärjestöissä on alettu kyseenalaistaa salonkikelpoisen, tekniseen asian-
tuntijuuteen perustuvan ”vaikuttamistyön” mielekkyyttä, kun sen vaikutus 
politiikan ja talouden kehityssuuntaan on osoittautunut rajalliseksi.

Viime aikoina myös monet Kleinin kuvailemat pohjoisamerikkalai-
set liikkeet ovat levinneet Suomeen. Keskeinen tällainen liike on opis-
kelijavetoinen kampanja investointien vetämiseksi pois fossiiliyhtiöistä. 
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Opiskelijat ovat vaatineet yliopistoja, joilla on nykyisessä rahoitus mallissa 
runsaasti sijoitettua varallisuutta, kantamaan vastuunsa ja luopumaan 
investoinneistaan merkittävimpiin fossiiliyhtiöihin. Kansainvälisen 
350.org-kampanjan alla toimivia ryhmiä on jo olemassa Oulun, Itä- 
Suomen ja Helsingin yliopistojen yhteydessä. Kampanja järjestää myös 
suurta Power Shift -ilmasto tapahtumaa Espoon Otaniemessä.

Odotettavissa on, että 350-kampanja leviää myös muille kampuksille. 
Se voi hyvinkin levitä myös yhteiskuntavastuutaan toisinaan hyvinkin 
vakavasti pohtivan ja sijoitustoimintaa harjoittavan valtionkirkon sisälle. 
Ennen kaikkea liike kasvaa niin, että ihmiset perustavat omia ryhmiään. 
Aidot ruohonjuuritason liikkeet leviävät hyvän idean sytyttämän kipinän, 
eivät niinkään ylhäältä päin tapahtuvan koordinaation voimin.

———

Toisaalta Suomessa on saatu myös viitteitä siitä, kuinka monenlaisia asioita 
näissä kamppailuissa on pelissä. Siinä, että suuret luonnonvara- ja ener-
giayhtiöt ottavat yhteen kansalaisliikkeiden kanssa, ei ole kysymys ainoas-
taan ekologiasta. Kuten Klein kerta toisensa jälkeen osoittaa, kysymys on 
nimenomaan demokratiasta. Suuryritykset toimivat mittakaavassa, jossa 
normaalit päätöksenteon, läpinäkyvyyden ja paikallisten äänten kuule-
misen periaatteet heitetään usein huolettomasti syrjään. Niiden toimin-
tamalli houkuttelee yrityksiä ja valtiojohtoa sekoittumaan, salailemaan ja 
korruptoitumaan. Kansalaisliikkeet eivät siis puolusta ainoastaan ekolo-
gisesti vakaampaa ja monimuotoisempaa tulevaisuutta. Ne puolustavat 
myös demokratian perusperiaatteita, joiden pitäisi olla voimassa mutta 
jotka voidaan näköjään yllättävän kivuttomasti ohittaa.

Viime vuosien tapahtumat Suomessa osoittavat, että hyvinvointival-
tiosta paljastuu äkkiä banaanivaltio, kun vähän raaputtaa pintaa. Talvivaara 
pystyi kiemurtelemaan ympäristösäädösten ohi lähes pelkällä röyhkeydellä 
ja valehtelulla. Samalla se aiheutti valtavan paikallisen ekologisen tuhon, 
jonka jätti veronmaksajien maksettavaksi. Fennovoiman ydinvoimala-
hankkeissa puolestaan on venytetty lakia joka suunnasta. Millään asete-
tuilla takarajoilla tai lupien hankkimisella ei ole tuntunut olevan väliä.
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Kleinin haastattelemat paikallisaktivistit ovat usein ihmisiä, jotka 
ovat havahtuneet nimenomaan yhtiövaltaan. He ovat huomanneet, että 
suuryritykset voivat tulla aiheuttamaan ympäristötuhoja ja terveysriskejä, 
kysymättä edes paikallisten ihmisten mielipidettä. Samalla demokraatti-
set valituskanavat vaikuttavat halvaantuneilta. On helppoa kuvitella, että 
tämä dystopia voi tulevaisuudessa toteutua myös Suomessa, jo viimeai-
kaisten tapausten perusteella. On erittäin vaarallista, jos luonnonvara- ja 
energiayhtiöille annetaan päätöksentekojärjestelmässä ohituskaistoja. Mitä 
aiemmin huomaamme, että tämä on tuhoisa tie, sen parempi.

———

Klein kiinnittää paljon huomiota myös maansa alkuperäiskansojen ase-
maan. Pohjois-Amerikan alkuperäisasukkaat kokevat jatkuvaa kulttuurista 
vähättelyä ja taloudellista sortoa. Nämä ovat historiallisia rikoksia, jotka 
jatkuvat edelleen.

Voimme tietysti helposti paheksua tätä asetelmaa matkan päästä. Suo-
malaisille tuntuu olevan kuitenkin ihmeellisen vaikeaa sanoa ääneen, että 
Suomessakin elää alkuperäiskansa, jonka tilanteessa ja suhteessa valtaväes-
töön on paljon samaa kuin Pohjois-Amerikan alkuperäiskansoilla. Saame-
laisten historia on täynnä vaikeita kohtaamisia valtaväestön kanssa. Heidän 
kulttuuriaan on vähätelty ja heitä on pyritty sulauttamaan pakolla valta-
väestöön. Vasta viime aikoina valtio on panostanut kielen ja kulttuurin 
elvytystyöhön. Kysymys on nimenomaan elvytyksestä. Monet saamelaiset 
ovat nimittäin aiemmin siirtyneet puhumaan suomea, kun omakielisyys 
on tehty vaikeaksi. On erittäin julmaa viedä ihmisiltä heidän äidinkie-
lensä. Tilanne ei hetkessä korjaudu, ja nykyäänkin typerät stereotypiat ja 
saamelaiskulttuurin loukkaava kaupallinen ryöstökäyttö ovat arkipäivää.

Suomi on pettänyt lupauksensa saamelaisille kerta toisensa jälkeen. 
Itsenäisten maiden alkuperäis- ja heimokansoja koskeva yleissopimus 
ILO 169 on kansainvälinen sopimus, joka pyrkii suojelemaan alkuperäis-
kansojen kulttuureja, maaoikeuksia ja itsemääräämisen mahdollisuuksia. 
Se merkitsee myös suojaa pakkoassimilaatiota vastaan. Sopimus tuli voi-
maan 1989, ja esimerkiksi Norja ratifioi sen heti vuonna 1990. Suomi on 
venkoillut sopimuksen ratifioimista siitä lähtien.
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Keväällä 2015 oltiin taas tilanteessa, jossa sopimus piti ratifioida, 
mutta eduskunta päätti toisin. Samalla päädyttiin ottamaan käyttöön saa-
melaismääritelmä, jonka myötä saamelaisyhteisö ei voi itse viime kädessä 
määritellä, keitä kansaan kuuluu. Molemmat päätökset olivat suoranai-
sia petoksia: asioista oli vuosia neuvoteltu huolellisesti saamelaiskäräjien 
kanssa, minkä jälkeen Suomen valtio petti sanansa. Kysymys saamelais-
määritelmästä esitettiin hyvin monimutkaisena. Perusasetelmassa siinä 
ei ole kuitenkaan mitään sen kummempaa, kuin että kohdellaanko 
alkuperäis kansaa kykenevänä päättämään omista asioistaan.

ILO-sopimuksen ratifioinnilla on kiire. Luonnonvarapolitiikan 
parissa nimittäin harvoin kysytään, onko paikallisilla ihmisillä kontrollia 
alueensa  luonnonvaroihin. Aivan kuten Kleinin kuvaamassa Kanadan alk-
uperäiskansojen tapauksessa, myös saamelaisten kontrolli alueensa maihin 
ja mahdollisuus harjoittaa perinteisiä elinkeinoja ovat keinoja puolustaa 
herkkää arktista luontoa ekologista tuhoa vastaan. Kilpajuoksu Jää merelle 
ja pohjoisten alueiden luonnonvarojen voimakkaampi haaliminen voivat 
vielä tuottaa erittäin rumaa jälkeä. ILO-sopimuksessa tärkeää on, ettei 
maille voi tehdä mitä tahansa.

Klein kehottaa ihmisiä tutustumaan omaan historiaansa, vaikka se olisi 
epämukavaa. Tämä pätee myös meihin: suomalaisten enemmistö on ollut 
haluton ymmärtämään, millä tavoin olemme kohdelleet omaa alkuperäis-
kansaamme. ILO 169 -sopimuksen ratifiointi on kansainvälinen ja moraa-
linen velvollisuutemme. Asiassa eletään nyt jonkinlaista pattitilannetta. 
Positiivisen aloitteen täytyy lähteä siitä, että valtaväestö korjaa asenteitaan.

———

Kleinin kirjan loppupuolen yhteiskunnallinen ydinviesti on se, että epä-
vakaampi maailma vaatii meiltä lujempaa moraalia ja periksi antamatonta 
ihmisarvosta kiinni pitämistä. Ilmastonmuutokseen sopeutumisessa tar-
vitaan tasa-arvoa ja halua auttaa. Juuri nyt Euroopassa, jopa syrjäisessä 
Suomessa, keskeiseksi puheenaiheeksi on muodostunut pakolaisuus Syyri-
asta. Syyrialaisten pakolaisuuden taustalla on osittain ilmastonmuutoksen 
pahentama kuivuus, joka on vaikeuttanut maan viljelijöiden olosuhteita 
huomattavasti. Muita taustatekijöitä ovat kankea ja autoritäärinen hallinto, 
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joka ei ole pystynyt sopeutumaan kuivuutta pakenevien maanviljelijöiden 
muuttoliikkeeseen kaupunkialueille.

Tulevaisuudessa tämän tyyppisiä tarinoita tullaan varmasti näkemään 
paljon enemmän. Inhimillisten kriisien taustalla on entistä useammin 
tavalla tai toisella ilmastonmuutos. Se ei ole kriisien ja konfliktien ainoa tai 
suoraviivainen syy. Ilmastonmuutos luo kuitenkin maailmaa, jossa ihmis-
yhteisöt ovat haavoittuvaisempia, ja niiltä vaaditaan huomattavaa jousta-
vuutta. Syyriassa tuota joustavuutta ei ole ollut, mutta onko Euroopassa?

Tulevaisuudessa Euroopalta tullaan vielä usein kysymään, onko sillä 
pikemmin autoritääristen yhteiskuntien asenne vai joustava asenne, kun 
ihmiset ovat liikkeellä. Se, miten reagoimme syyrialaispakolaisiin, val-
mistaa yhteiskunnallisia instituutioita aivan toisen mittakaavan muutto-
liikkeisiin. Tärkeintä on, että pidämme ihmisyyden aina etusijalla. Työ 
ilmastoturvallisuuden puolesta on osittain taistelua ilmastonmuutosta 
vastaan. Osittain se on inhimillistä reagointia silloin, kun tilanne on jo 
käynnissä.

Joensuussa 28.9.2015
Teppo Eskelinen

Yhteiskuntapolitiikan dosentti,  
kirjan suomentajaryhmän jäsen


