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Tom Nichols: Asiantuntemuksen kuolema

Mitä enemmän tietoa,
sitä vähemmän tolkkua
Ū6+'6ȉ/ȉ66Ț/;;51081+/##Ūoli Totuusministeriön (Minitrue) tunnuslause George Orwellin dystopiaklassikossa ”1984”. Tuskinpa kirjailija aavisti,
miten lähelle tuota tilannetta ajauduttaisiin vain 70
vuotta kirjan ilmestymisen jälkeen eli juuri nyt.
”Kunpa tietäisit, miten vähällä järjellä maailmaa
hallitaan”, kerrotaan Kustaa II Adolfin ja kuningatar Kristiinan valtakunnankanslerin tokaisseen
jo 1600-luvulla. Vielä tuolloin ei sentään ollut
tapana, että vain vähän tai ei lainkaan hallinnollista
kokemusta omaava valtionjohtaja pyrkisi valitsemaan
neuvonantajikseenkin yhtä tietämättömiä ja kokemattomia henkilöitä.
Ajankohtaisiin tiedekirjoihin keskittynyt Terra
Cognita –kustantamo sai nopeasti suomennettua
viime vuonna ilmestyneen The Death of Expertise
–teoksen. Sen kuningasajatukseksi koin oivalluksen,
että vaikka koskaan ennen ei yhtä monilla ihmisillä
ole ollut yhtä helppoa päästä käsiksi niin suureen
määrään asiallistakin tietoa kaikista mahdollisista
aiheista kuin nyt, ikinä ei ole myöskään ollut yhtä
helppoa läpäistä (amerikkalainen) koulutusjärjestelmä oppimatta juuri mitään.
Nichols ei ole huolissaan opiskelijoiden opettajia
kohtaan tunteman kunnioituksen puutteesta eikä
akateemisen argumentoinnin tason laskusta, vaan
lähinnä siitä, että on todennut collegesta valmistuneiden esittävän sitä varmempia mielipiteitä, mitä
enemmän puutteita on heidän tietämyksessään:
ne, jotka eivät osanneet sijoittaa Afganistania edes
oikealle mantereelle, olivat muita useammin sitä
mieltä, että Yhdysvaltojen pitäisi osallistua konfliktin
hallintaan sotilaallisella voimankäytöllä.
Kyse ei ole intellektuelleja kohtaan tunnetusta
yleisestä inhosta. Tietämättömyyttä jopa perusasioista ei osata edes hävetä, vaan yhdysvaltalainen

yliopisto-opiskelija
saattaa ilman arvosanojen putoamisen pelkoa
tokaista professorilleen:
”Tuohan on vain sinun
mielipiteesi.” Koulutus
kun on liiketoimintaa, ja opiskelijat tuovat oppilaitoksille rahaa. Korkeakoulut eivät kilpaile keskenään
opetuksen laadulla ja tutkintojen vaativuudella, vaan
ennemminkin kampusten viihtyisyydellä, opiskelija-asuntojen mukavuudella ja vapaa-ajan toimintojen
runsaudella. Miten vähällä vaivannäöllä pystyy hankkimaan korkeimmat arvosanat, sitä parempi.
Ollaanko Suomessa menossa samaan suuntaan?
Kansalliskirjailijaksemmekin tituloitu Väinö Linna
analysoi aikoinaan (mielestäni virheellisesti) suomalaista ”herravihaa”, joka kumpusi kansan alhaisesta
koulutustasosta, mikä mahdollisti minkä tahansa
ideologisen propagandan läpi menon. Käytännössä
rahvas tyytyi vihaamisen sijasta vain naureskelemaan
akateemisten kansalaisten usein käytännön elämässä
esiintyviä taitopuutteita. Kesäteatterinäytelmän koomisimman hahmon oppiarvoksi saatetaan yhä mainita
”bysantin dosentti”.
Asiantuntemusta ei arvosteta, ja mitä vähemmän
tietoa ja ymmärrystä löytyy, sitä kärkkäämpiä internet-besserwisserit ovat eittämään vaikkapa rokotuksia
tai GMO-elintarvikkeita koskevia tutkimuksia: nehän
ovat vain jonkun mielipiteitä!
Kun toimittajakoulutuksessakin on vuosikymmenet
painotettu ”oikeaa” maailmankatsomusta todellisuuden kuvaamisen ja lähdeaineiston kriittisen käytön
asemesta, ”sosiaalisesta mediasta” on tullut vaikutusvaltaisin tiedon lähde ja demokratiastamme on
kehkeytymässä asioihin perehtymättömän enemmistön tyrannia. 
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