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Yhdysvaltalainen tiedemies ja tieto-
kirjailija, Suomessakin akateemikon 
arvon saanut maantieteen professori 
Jared Diamond käyttää nykyään titte-

liä evoluutiobiologi. Hänen ensimmäinen maail-
manmaineeseen noussut teoksensa Tykit, taudit 
ja teräs pohdiskeli yhteiskuntien kehittymistä 
perheryhmistä valtioiksi saakka ja vastasi lah-
jomattoman loogisesti mm. kysymykseen, miksi 
juuri eurooppalaiset valloittajat levittäytyivät 
muillekin mantereille tuhoten siinä yhteydessä 
mm. atsteekkien, inkojen ja Australian abojen 
alkuperäiskulttuurit sen sijaan, että olisi käynyt 
päinvastoin.

Kirja palkittiin mm. Pulitzer-palkinnolla 
vuonna 1991, minkä jälkeen Helsingin Sano-
mat esitteli teoksen tiedesivuillaan otsikoituna 
”aseita, pöpöjä ja metalleja”. Nimenkin osalta 
tarkempi ja sujuvampi suomennos saatiin pai-
nosta vasta kuusi vuotta alkuperäisteoksen il-
mestymisen jälkeen.

Onneksi pienet kotimaiset tiedekustantamot 
ovat terävöittäneet otettaan, ja Diamondin vii-
meisin, vuonna 2012 ilmestynyt The World Until 
Yesterday on jo nyt saatavana suomeksikin. Siinä 
tekijä etsii edelleen mielenkiintoiseen, haasta-
vaankin tyyliinsä vastauksia mm. siihen, ovatko 
viime vuosikymmeninä kovin nopeasti mullistu-
neet tapamme viestiä keskenämme, ratkoa kiis-
toja, kasvattaa lapsia, hoitaa vanhukset, hankkia 
ravintomme ja harjoittaa uskontoa kaikilta osin 

Kaikki kehitys 
ei ole edistystä
maailma eiliseen saakka
mitä voimme oppia perinteisistä yhteiskunnista?
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entisiä parempia, vai olisiko kenties hyödyllistä 
omaksua joitakin perinteisten yhteiskuntien käy-
täntöjä. 

Johtopäätökset perustuvat Jaredin omiin tut-
kimuksiin 39:stä eri mantereilla sijaitsevasta ih-
misyhteisöstä. Näistä kymmenen alkuperäiskan-
saa asuvat Uudessa-Guineassa, jonne Diamond 
on tehnyt useita pitkiä tutkimusmatkoja 30 vuo-
den aikana. Kulttuuriantropologian tutkimuk-
sista Diamond ei unohda mainita sitäkään, että 
Heisenbergin periaatteen mukaan ulkopuolisten 
läsnäolo saattaa jossakin määrin häiritä itse tark-
kailtavia ilmiöitä. 

Suomi ja suomalaisetkin teoksessa mainitaan: 
täkäläisiltä ystäviltään tekijä oli kuullut tarinan 
sisämaahan siirtyneiden uudisasukkaiden laajan 
reviirin kaipuusta — miten joen rantaan talonsa 
rakentanut siirtolainen havaittuaan alavirtaan li-
puvan lastun raivostui ja matkasi oitis yläjuoksul-
le eliminoimaan ”tunkeilijan”.

Luonnonkansojen ”pakana”uskonnoista, nii-
den alkuperästä ja varhaiskehityksestä Diamon-
dilla on hyvin samantapainen käsitys kuin esite-
tään esimerkiksi Urantia-kirjassa. Uskonnon tai 
uskonnollisuuden merkitys yhteiskunnassa on 
muuttunut nopeasti, ja määrittelemistään us-
konnon seitsemästä tehtävästä ainakin neljän: 
käyttäytymisen moraalikoodien, poliittisen totte-
levaisuuden, lohdutuksen antamisen ahdistuksen 
tai kuoleman kohdatessa sekä sotien oikeuttami-
sen merkityksen vähenemisen Diamond uskoo 
edelleen jatkuvan.

Maailmassa lasketaan olevan noin 7000 eri 
kieltä, joista vain yhdeksällä on enemmän kuin 
100 miljoonaa sitä äidinkielenään puhuvaa. 
Maantieteellisesti eristäytyneiden heimojen ja 
kansojen välisen kanssakäymisen vähäisyydelle 
ja epäluuloiselle vihamielisyydelle ei pelkkä yh-
teisen kielen puute kuitenkaan riitä selitykseksi.

Moderneista teollistuneista valtioista erityi-
sesti Yhdysvalloissa kaksikielisyydestä esitetään 
edelleen mm. epäilyä, että lapset oppivat kieliä 
huonommin ”altistuessaan” useammalle kuin 
yhdelle kielelle; tämän käsityksen Diamondin 
havainnot kumoavat tyystin. Sosioekonomisen 
taustan vaikutuksen eliminoimisen jälkeen on 
selvää, että lasten kaksikielisyydellä on myöntei-
siä vaikutuksia myös muuhun kuin kielitaitoon 
perustuvien ongelmatyyppien ratkaisussa jopa 
Yhdysvalloissa. Elinkaaremme toisessa päässä 
puolestaan on todettu elämän mittaisen kaksi-
kielisyyden suojaavan mm. Alzheimerin taudin 
oireilta. ”Jos sinulla oli niin huono onni, että 

vanhempasi eivät kasvattaneet sinusta kehtokak-
sikielistä etkä oppinut toista kieltä ennen kuin 
koulussa 14-vuotiaana, saatko koskaan kiinni 
kehtokaksikielisen etuja?” kysyy Diamond.

Väliotsikolla ”Suola, sokeri, rasva ja laiskuus” 
tarkastellaan tarttumattomien tautien nopeaa 
lisääntymistä länsimaisen ihmisen vaikutuspii-
riin saatetuissa maissa. Esimerkiksi Papua-Uu-
dessa-Guineassa tutkijan mukaan vielä vuonna 
1964 väestön suuri enemmistö noudatti perin-
teisiä elämäntapojaan kasvattaen kylissään oman 
ruokansa: bataatti, jamssi ja taaro tuottivat 90 % 
energiantarpeesta, ja ruokavalio sisälsi vain hy-
vin vähän suolaa ja sokeria. Saarelaiset olivatkin 
tuolloin ”laihoja, lihaksikkaita, fyysisesti aktiivi-
sia ja muistuttivat hoikkia länsimaisia kehonra-
kentajia”.

Tällä hetkellä uusiguinealaisten ruokavalio, elä-
mäntavat sekä terveysongelmat ovat ”eurooppa-
laistuneet” siinä määrin, että diabetes, sydän- ja 
verisuonitaudit, aivohalvaukset, munuaistaudit 
ja maha-, rinta- ja keuhkosyövät ovat nousseet 
voimakkaasti kuolinsyytilastoissa. Keuhkosyövän 
esiintymisen yhteys tupakanpolttoon on erityi-
sen selkeä, ja aivohalvausten sekä verenpainetau-
din esiintymistiheydelle Diamond näkee yhden 
selittävän tekijän ylitse muiden: liialliseksi lisään-
tyneen suolan käytön. Lihansyöjäthän eivät itse 
asiassa tarvitsisi lainkaan natriumkloridilisää ra-
vintoonsa, mutta jo yksi ainoa pikaruokalan ham-
purilainen saattaa sisältää enemmän suolaa kuin 
elimistömme tarvitsee kuukaudessa.

”Ainakin neljässä maassa, jotka olivat tunnettu-
ja suuresta suolan kulutuksesta ja siitä johtuvista 
aivohalvauskuolemista, eli Kiinassa, Suomessa, 
Japanissa ja Portugalissa, vuosia tai vuosikym-
meniä estäneet valtion kansanterveyskampan-
jat johtivat paikalliseen tai valtakunnalliseen 
verenpainetaudista ja aivohalvauksista johtuvan 
kuolleisuuden laskuun. Esimerkiksi Suomen 20 
vuotta kestänyt kampanja suolan saannon vä-
hentämiseksi onnistui laskemaan keskimääräis-
tä verenpainetta, sen seurauksena vähentämään 
aivohalvauksista ja sydän- ja verisuonitaudeista 
johtuvia kuolemia 75–80 % ja pidentämään suo-
malaisten elinajanodotetta 5–6 vuodella”, tietää 
Diamond.


