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KIRJA-ARVOSTELU

Jared Diamond:
MULLISTUS -Valtiollisten
kriisien käännepisteitä
o l aV i K a n e r V i s T o

Opettaako historia valtiot ratkaisemaan kriisejään?
Evoluutiobiologi, fysiologi, eliömaantieteilijä, tietokirjailija ja akateemikko Jared Diamond on tullut
tunnetuksi popularisoiduista tietokirjoistaan. ”Tykit,
taudit ja teräs” voitti vuonna 1998 Pulitzer-palkinnon, eikä syyttä: teos esitti hyvin perustellun näkemyksen siitä, miksi eurooppalaiset valtiot vuosisatoja
sitten valloittivat ja kolonisoivat muiden maanosien
silloiset korkeakulttuuritkin, eikä päinvastoin.
Tänä vuonna ilmestynyt ja nopeasti suomennettu
teos jatkaa samalla linjalla analysoiden valitsemiensa esimerkkikansojen selviytymistarinoita viime
vuosisadalla, eikä siinä puututa lainkaan Euroopan
Unionin saati Valkoisen talon nykyisiin johtamisongelmiin. Valtiollisten kriisien kohtaamista ja niistä
selviytymistä tarkastellaan ”uudesta viitekehyksestä,
avoimesti vertailevasta lähestymistavasta sekä omista
ja ystävieni elämänkokemuksista syntyneestä perspektiivistä”.
Monitieteellinen näkökulma korostuu, kun esimerkkivaltioiden kriisinhallintaa tarkastellaan psykoterapiassa käytetyllä 12-portaisella asteikolla. Maakohtaisissa analyyseissa todetaan, miltä osin kipupisteiden käsittely näyttäisi olevan kesken.
Seitsemästä esimerkkimaasta ensimmäisenä esitellään Suomi, jossa kirjoittaja kertoo viettäneensä
useita viikkoja, kertomansa mukaan kieltäkin opiskellen jo 1950-luvulla ”vain neljä vuotta siitä, kun
Neuvostoliitto evakuoi Suomen maaperällä sijainneen sotilastukikohtansa”.

Keskustelut suomalaisten kanssa vain 12 vuotta Valvontakomission maasta poistumisen jälkeen sananvapauttamme nakertaneen, mutta ”vapaaehtoisen”
itsesensuurin aikaan lienevät vaikuttaneet siihen, että
Diamondin näkemys maamme politiikasta tuosta
ajasta nykypäivään on paras ja todenmukaisin ikinä
näkemäni vierasmaalaisen historioitsijan analyysi
tuosta aiheesta.
Toki kriitikon tarkka silmä löytää tästäkin tarkastelusta pikkuvirheitä, kuten Suomenlinnan rakentamisen tarkoitusta ja kultasormuskeräyksen ajankohtaa koskevat kohdat; myös nyky-Suomen väkiluku
on pyöristetty 6 miljoonaksi. Ne eivät häirinne, kun
kokonaiskuva on onnistunut:

”Sota oli tuhonnut Suomen infrastruktuurin:
maatilat olivat jääneet hoitamatta, teollisuuslaitokset huoltamatta, kaksi kolmasosaa kauppalaivastosta oli tuhoutunut ja kuluneiden, varaosattomien kuorma-autojen käyttövoimana oli
häkäpönttö…”
”Paasikivi ja Kekkonen oppivat tuolloisista virheistä. Heidän mielestään olennaiset,
ankarat tosiasiat olivat, että Suomi on pieni ja
heikko maa, joka ei voinut odottaa apua läntisiltä liittolaisilta”.
”Vaaran vuosina Suomessa kehitettiin uusi
politiikka Neuvostoliitosta johdetun vallankaappauksen välttämiseksi.” ja ”Suomen tasapainoilu yhdisti Neuvostoliitosta riippumattomuuden ja taloudellisen kasvun. Maailman
mittakaavassa Suomessa tulee aina olemaan
vähän työntekijöitä, ja he odottavat hyvää
palkkaa.”
Muiden esimerkkimaiden osalta en pystynyt löytämään edes pikkuvirheitä, kun itse en
ole käynyt muualla kuin USA:ssa ja ”kylmän
sodan” (Länsi-)Saksassa. Australian, Chilen,
Indonesian ja Japanin osalta joudun siis vain
luottamaan kirjoittajan muistiinmerkintöihin.
Kokonaisuutena kirjoittajan analyysi nykySuomesta on niin mairitteleva, että kirja kannattaa lukea jo pelkästään tämän vuoksi. Kunpa
itsekin osaisin vielä 81-vuotiaana kirjoittaa
yhtä kirkkaasti ja laaja-alaisesti!

