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Toisinaan meille paljastetaan asioita, jotka jo 
valmiiksi tiedämme. Ei ole kovin yllättävää, 
että poliitikot pitävät rahasta ja viettävät 

mielellään aikaansa niiden kanssa, joilla sitä on – 
ja  toisinaan toimivat kuin lakien yläpuolella oleva 
kasti. Tai että verotus hellii rikkaimpia verovelvol-
lisia, ja pääomien vapaa liikkuvuus 
sallii heidän piilottaa rahakätkönsä 
veroparatiiseihin.

Lukuisien paljastusten pitäisi 
rohkaista meitä kyseenalaistamaan 
järjestelmä, joka on tehnyt mah-
dolliseksi kaikki nämä rikkomuk-
set. Viime vuosikymmeninä maail-
man on kuitenkin muuttunut niin 
nopeasti, että muutoksen nopeus 
on ohittanut meidän kykymme ym-
märtää muutosta.

Berlinin muurin murtuminen, 
Brics-maiden (Brasilian, Venäjän, 
Intian, Kiinan ja Etelä-Afrikan) 
nousu, uudet teknologiat, finans-
sikriisit, arabikeväät, Euroopan taantuminen – jo-
kaisen muutoksen yhteydessä asiantuntijat ovat 
ilmoittaneet historian lopusta tai uuden maail-
manjärjestyksen syntymästä.

Kaiken tämän kohkaamisen taustalta on erot-
tunut kolme enemmän tai vähemmän maailman-
laajuista ilmiötä: yhteiskunnallisen eriarvoisuuden 
syveneminen, demokratian mädäntyminen ja kan-
sallisvaltioiden heikkeneminen. Ilmiöt nousevat 
esiin erillään mutta niveltyvät toisiinsa. Hallitukset 
päästävät vallan valumaan harvojen käsiin, koska 
ovat riippuvaisia etuoikeutetusta vähemmistöstä, 
eli niistä, jotka investoivat, spekuloivat, palkkaa-
vat, irtisanovat ja lainaavat. Jos hallitukset yrittävät 
pitää kiinni kansalta saamastaan mandaatista, jär-

jestäytyneen rahan kansainvälinen painostus pitää 
huolen siitä, että ote lipeää.

”Ihmiset syntyvät ja elävät vapaina ja oikeuk-
siltaan tasavertaisina. Yhteiskunnalliset erot voivat 
perustua vain yleiseen etuun.” Kuten kaikki tiedäm-
me, tätä ihmis- ja kansalaisoikeuksien julistuksen 

ensimmäistä artiklaa ei ole koskaan 
täysin noudatettu. Kaikkina aikoi-
na eroja on perusteltu muilla syillä 
kuin yleisellä edulla: paikalla, johon 
on onnekseen (tai epäonnekseen) 
syntynyt, vanhempien asemalla, 
koulutuksella ja terveydenhuollon 
saatavuudella.

Erojen painolastia on kuiten-
kin joskus keventänyt uskomus 
siitä, että huonot lähtökohdat voi 
selättää sosiaalisella nousulla. 
Alexis de Tocquevillen mukaan tä-
mäntyyppinen ajattelutapa, joka 
on yleisempi Yhdysvalloissa kuin 
Euroopassa, auttoi amerikkalaisia 

mukautumaan jyrkempiin tuloeroihin kuin muu-
alla. Vähäpätöinen kirjanpitäjä Clevelandista ja tut-
kintoa vailla oleva kalifornialainen nuori saattoivat 
unelmoida, että heidän lahjakkuutensa ja ahkeruu-
tensa nostaisivat heidät John Rockefellerin tai Steve 
Jobsin asemaan.

”Eriarvoisuus sinänsä ei ole koskaan ollut suuri 
ongelma amerikkalaisessa poliittisessa kulttuu-
rissa, joka painottaa enemmän mahdollisuuksien 
tasa-arvoa kuin tulosten tasa-arvoa”, muistuttaa 
konservatiivinen intellektuelli Francis Fukuyama. 
”Järjestelmä kuitenkin kestää vain, jos ihmiset 
edelleen uskovat, että tekemällä kovasti työtä ja 
antamalla parhaansa heillä on hyvät mahdollisuu-
det päästä elämässään eteenpäin. Ja jos heillä on 
hyvä syy uskoa siihen, että rikkaat ovat rikastuneet 
pelaamalla yhteisten pelisääntöjen mukaan.” Nyt 
tämä rauhoittava usko on katoamassa joka puolelta 
maailmaa. 
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vammaisten  ihmisoikeusdiplomatia8

1. Mihin me tarvitsemme  
vammaisdiplomatiaa?
”Vammaiset ihmiset ovat eristyksissä, 
kuka kotonaan, kuka laitoksissa. Lisäk-
si monissa maissa ei ole kansainvälisiä 
yhteyksiä ja yhteistyötä eri järjestöjen 
kanssa. Vammaisten ihmisoikeuksista 
ei pidetä huolta. Myös niissäkin maissa, 
joissa ihmisoikeuksista puhuminen on 
hankalaa, pystytään vammaisdiploma-
tian kautta puhumaan vammaisille tär-
keistä asioista, kuten viime aikoina Val-
ko-Venäjällä on puhuttu mm. esteettö-
myydestä. ”

2. Ketkä hyötyvät  
vammaisdiplomatiasta?
”Toivottavasti vammaiset ihmiset itse 
eri puolilla maailmaa. Ja tietysti pyrim-
me auttamaan Suomen ulkoministeriö-
tä, ja toteuttamaan Suomen sitoumuk-
sia ihmisoikeuksien edistämisessä. Vam-
maisten ihmisten näkökulma on usein 

Mikä ihmeen 

vammaisdiplomatia?

V
UODESTA 2013 LÄHTIEN  
Abilis-‐säätiö  on  tarjonnut  

Suomen  ulkoasiainminis-‐

teriön  vammaisasioiden  

toteutumisen  tueksi  me-‐

kanismin,  joka  sisältää  kehitysyh-‐

teistyön  vammaisoikeusdiplomatian  

ja  siihen  liittyvän  erityisasiantunti-‐

juuden.  Säätiö  tarjoaa  vammaisa-‐

lan  osaamista  Suomen  viralliseen  

kehitysyhteistyöhön,  maaohjelmi-‐

en  suunnitteluun  ja  toteutukseen,  

kehitysyhteistyön  vaikuttavuuden  

arviointiin  sekä  muihin  mahdolli-‐

siin  toimiin,  joita  ulkoasianministe-‐

riö  säätiölle  nimeää.

puuttunut kehitysyhteistyöstä ja tätä nä-
kökulmaa tarjoamme nyt siis asiantunti-
joille. Abilis-säätiöllä, johtamallani Kyn-
nys ry:llä ja itselläni myös on kokemus-
ta monessa kymmenessä kehitysmaassa 
toimimisesta, sen karikoista ja voitoista, 
tätä asiantuntemusta tarjoamme viran-
omaisille ja järjestöihmisille.

Monessa kehitysyhteistyötä tekeväs-
sä järjestössä kenttätason tietämys vam-
maisten ihmisten elämästä on edelleen 
kadoksissa. Kun vammaisia pitäisi aut-
taa, tietämystä puuttuu.”

3. Ketä tähän  
Vammaisdiplomatiaan kuuluu?
”Viisitoista vammaista suomalaista ih-
mistä, joilla on jokin kosketus kehitys-
yhteistyöhön. He osallistuvat kansain-
väliseen diplomatiakoulutukseen, jota 
Abilis-säätiö järjestää osana toimintaan-
sa. Suomen ulkoministeriö tukee vam-
maisdiplomatia-toimintaa. 

Vammaisdiplomatia on terminä uusi. 
Yksinkertaistettuna se tarkoittaa vammaisten ihmisten 
näkökulman tuomista näkyväksi sekä erilaisten 
ihmisten yhdistämistä yli kansallisuuksien, yli rajojen 
ja yli diagnoosien

Neljä kysymystä Kalle Könkkölälle: 

Libanonin  päämisteri  Najid  Mikati  otti  vastaan  vammaisdiplomatiaseurueen.

JOKAINEN KIRJAAN kirjoit-
tanut ihminen on osallistu-
nut johonkin säätiön rahoit-
tamaan projektiin. Monille 
Abiliksen projekti on mer-
kinnyt uuden paremman elä-
män alkua.

Kirjan ovat toimittaneet 
Ari Suutarla, Marjo Heino-
nen ja Charlotta Boucht. Va-
lokuvat ovat suureksi osaksi 
Charlotta Bouchtin kuvaa-
mia ja hienosta taitosta vas-
taa Maria Appelberg. 

Upea kirja Abiliksen työstä
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PIENELLÄ TUELLA 

SUURIA 
ASIOITA

TEKSTI: Katja Vis KUVA: Heini Saraste

Tiimi keskustelee ulkoasianministe-
riön kanssa vammaisoikeusdiplomatiaan 
liittyvistä yhteisesti sovituista asioista ja 
tukee ulkoasianministeriön toimintaa 
järjestämällä koulutuksia ja keskusteluti-
laisuuksia. Vammaisten asiantuntijoiden 
konsultti- ja työpanos olisi ulkoministe-
riön käytettävissä erilaisissa tilanteissa, 
jolloin vammaisasioiden asiantuntijuut-
ta tarvitaan.”

4. Kallen terveiset lukijalle: 
”Vammaiset ihmiset ovat vähemmistönä. 
Tarvitsemme enemmän tukea omien ih-
misoikeuksiemme toteuttamisessa. Vam-
maisten ongelmat nähdään usein kurjana 
juttuna, johon ei oikeastaan voida puut-
tua. Valtaosa on kuitenkin ihmisten ai-
heuttamia ongelmia. Suomessakaan tä-
tä ei ole tajuttu. Me olemme kuitenkin 
vauras maa ja meillä on velvollisuus aut-
taa muissa maissa olevia vammaisia. ”

Juhlakirjaa voi tilata 
32 euron hintaan 
katja.vis@abilis.fi.

Pienellä tuella suuria 

asioita -kirja kertoo kuvin 

ja sanoin Ablis-säätiön 

maailmanlaajuisestikin 

ainutlaatuisesta 

työstä. Kirja koostuu 

elämäntarinoista Afrikasta, 

Aasiasta ja Latinalaisesta 

Amerikasta.
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Sosiaalisen nousun myytin korvaa 
nyt pelko aseman menettämisestä. 
Duunarilla ei ole enää juurikaan 

toivoa tulla johtajaksi, journalistiksi, 
pankkiiriksi, yliopiston professoriksi tai 
poliitikoksi. Korkeakoulut ovat vielä sul-
jetumpia työväenluokalta kuin silloin, 
kun Pierre Bourdieu julkaisi Les Héritiers 
-kirjan vuonna !"#$. Sama pätee maail-
man parhaisiin yliopistoihin, joiden lu-
kukausimaksut ovat ampaisseet pilviin.3 

Taannoin eräs nuori nainen teki itse-
murhan, koska ei enää pystynyt maksa-
maan korkeakouluopintojaan Manilas-
sa. Kaksi vuotta sitten amerikkalainen 
opiskelija selitti: ”Olen opinnoistani vel-
kaa %& ''' dollaria. Kohta en pysty enää 
maksamaan lyhennyksiäni. Koska isäni 
on takaajani, hän joutuu maksamaan 
velkani ja myös hän tulee tekemään kon-
kurssin. Olen siis vienyt perheeni perika-
toon, koska toivoin nousevani luokkani 
yläpuolelle.”4 Tämä nuori halusi elää 
amerikkalaisen unelman, nousta ryy-
syistä rikkauksiin. Pian hänen perheel-
lään ei kuitenkaan ole edes ryysyjä.

Miljardöörien kerho
Voittaja vie kaiken -asenne, 
tulonjaon eriarvoisuus, voi 
olla merkki yhteiskunnal-
lisesta taudista.5 Waltonin 
perheellä, joka omistaa 
jättiläismäisen Walmart-vähittäiskaup-
paketjun, oli hallussaan (' vuotta sitten 
#! "") keskivertoamerikkalaisen omai-
suus. Tänä päivänä tuo luku on ! !&% *)%. 
Waltonit ovat nyt keränneet itselleen sa-
man verran omaisuutta, kuin $* *'' ''' 
köyhintä amerikkalaisperhettä omistaa 
yhteensä.6 Viime vuonna Italian valtion-
pankki puolestaan ilmoitti, että ”maan 
kymmenellä rikkaimmalla henkilöllä on 
hallussaan yhtä paljon rahaa kuin kol-
mella miljoonalla köyhimmällä italialai-
sella yhteensä.”7

Menneen vuosikymmenen aikana 
myös Kiina, Intia, Venäjä ja Persianlah-
den maat ovat rynnistelleet miljardöö-
rien klubiin kyynärpäätaktiikalla. Län-
simaiden ei tarvitse antaa näille maille 
oppitunteja tulojen keskittämisestä tai 
työväen riistosta, kyseiset taidot ovat 
hallussa paremmin kuin hyvin.8 Intia-
laiset miljardöörit, joilla oli vuonna )''( 
hallussaan !,* prosenttia maan vaurau-
desta, olivat & vuotta myöhemmin haa-
lineet siitä itselleen )) prosentin siivun. 

Tuossa välissä miljardöörien luku-
määrä kasvoi hieman, mutta )) pro-
senttia rikkaudesta #! henkilöllä on joka 
tapauksessa paljon maassa, jossa on 
yli miljardi asukasta. Mukesh Ambani, 
maan rikkain mies, saattaa itsekseen 
pohtia tätä Mumbain ylle avautuvan 
säihkyvän )%-kerroksisen talonsa olo-
huoneessa. Puolet suurkaupungin asuk-
kaista elää edelleen hökkeleissä.

Olemme saavuttaneet kehitysvai-
heen, joka huolestuttaa itseään kansain-
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Prosentin 
tyrannia

Kukaan ei enää usko, että järki voittaisi järjettömässä 
budjettikuripolitiikassa tai moraali pärjäisi taistelussa rahaa ja 
valtaa vastaan. Jotta muutos saadaan aikaan, on kiinnitettävä 

huomio nykyjärjestelmän todellisiin ongelmiin.
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välistä valuuttarahastoa. Pitkään IMF on 
väittänyt, että tuloerot edistävät kilpailu-
henkeä, tehokkuutta ja dynaamisuutta. 
Nyt se kuitenkin huomauttaa, että "( 
prosenttia ensimmäisen Yhdysvaltojen 
nousukausivuoden kasvusta on hyödyt-
tänyt ainoastaan rikkaimpien amerik-
kalaisten yhtä prosenttia. Tämä näyttää 
olevan liikaa jopa IMF:lle. 

Vaikka ei ottaisi huomioon eettisiä 
näkökohtia, yhtälö on ongel-
mallinen pelkästään talou-
den kannalta: kuinka taata 
kehitys maassa, jossa talous-
kasvu hyödyttää entistä 
suppeampaa ihmisryhmää? 
Nämä ihmiset eivät nimit-
täin osta juuri mitään, sillä 
heillä on jo kaikkea. He joko kokoavat 
lisää varoja tai keinottelevat. Tämä taas 
paisuttaa entisestään finanssitaloutta, 
joka on jo nyt luonteeltaan loiseläimen 
kaltainen.

Kaksi vuotta sitten IMF myönsi tut-
kimuksessaan, että talouskasvun suosi-
minen ja eriarvoisuuden vähentäminen 
ovat saman kolikon kaksi puolta. Lisäksi 
taloustieteilijät ovat huomanneet, että 
keskiluokan kulutuksesta riippuvaiset 
teollisuudenalat ovat ongelmissa maail-
massa, jossa kysyntä kohdistuu joko luk-
sustuotteisiin tai halpatuotteisiin.

Globalisaation puolestapuhujien 
mukaan yhteiskunnallinen eriarvoisuus 
johtuu ennen kaikkea tekniikan nopeas-

ta kehittymisestä. Se rankaisee vähiten 
koulutettuja, vähiten liikkuvia, vähiten 
joustavia ja vähiten ketteriä yksilöitä. 
Heillä on ongelmaan myös valmis ratkai-
su: kelkasta pudonneiden koulutus.

Viime helmikuussa The Economist 
tiivisti tämän eliitin prinsessatarinan, 
jossa politiikka ja korruptio loistavat 
poissaolollaan: ”Rikkaimman prosentin 
tulot ovat paisuneet sen lisäpalkkion an-

siosta, jonka huipputeknolo-
giaan pohjautuva globalisoi-
tunut talous antaa älykkäille 
ihmisille. Aristokratian, joka 
ennen tuhlasi rahansa vii-
niin, lauluun ja naisiin, on 
korvannut bisneskouluissa 
koulutettu eliitti, jonka jä-

senet menevät naimisiin keskenään ja 
joka käyttää rahansa järkevästi lastensa 
kiinantunteihin ja The Economist -leh-
den tilaukseen.”11 

Kohti todellista demokratiaa
Ilmeisesti siis se, että viisaat vanhemmat 
kasvattavat jälkikasvunsa lukemaan ai-
noaa lukemisen arvoista viikkolehteä, 
selittää omaisuuden räjähdysmäisen 
kasvun. Vaihtoehtoisiakin teorioita toki 
on – esimerkiksi että, rikkaat, joiden pää-
omaa verotetaan vähemmän kuin työtä, 
palauttavat osan pääomastaan päätök-
sentekijöille, jotka ovat jo valmiiksi luo-
neet omaisuuden keräämiselle otolliset 
olosuhteet. 

Antamalla päätöksentekijöille vasti-
netta he varmistavat, että suotuisia pää-
töksiä tulee jatkossakin. Tällaisia päätök-
siä ovat olleet verotuksen keventäminen, 
suurten pankkien pelastaminen, vel-
kojille takaisin maksaminen tavallisten 
ihmisten kukkaroista ja julkinen velka, 
jonka rikkaat näkevät sijoituskohteena ja 
oivana painostuskeinona. 

Pääoman rikoskumppanuus poliitik-
kojen kanssa takaa sen, että omaisuut-
ta verotetaan kevyemmin kuin työtä. 
Vuonna )''" kuusi Yhdysvaltojen $'' 
rikkaimmasta verovelvollisesta ei mak-
sanut lainkaan veroja. Heistä )% maksoi 
vähemmän kuin !' prosenttia, eikä ku-
kaan maksanut yli (&:tä prosenttia.

Rikkaat siis käyttävät omaisuuttaan 
kasvattaakseen vaikutusvaltaansa ja kas-
vattaakseen sillä omaisuuttaan. Francis 
Fukuyama tiivistää: ”Eliitit kykenevät 
vuodesta toiseen suojelemaan asemansa 
manipuloimalla poliittista järjestelmää, 
sijoittamalla rahansa ulkomaisiin vero-
paratiiseihin ja siirtämällä saavuttaman-
sa edut lapsilleen, jotka etuoikeutetun 

asemansa ansioista pääsevät eliitti-
oppilaitoksiin.”12

Eriarvoisuutta tuottava 
koneisto muovaa koko pla-
neettaa. Globalisoituneessa 
talousjärjestelmässä voittajat 

haalivat itselleen kaiken. Kansal-
liset ammattiyhdistysliikkeet ovat 

rapakunnossa, ja suurimpia tuloja 
verotetaan kaikista kevyimmin. Maail-

massa on #( ''' henkeä, jotka omistavat 
yli sadan miljoonan dollarin omaisuu-
den. Heistä !* ''' asuu Aasiassa, !% ''' 
Yhdysvalloissa ja !$ ''' Euroopassa.  
Yhteensä nämä #( ''' multimiljonääriä 
omistavat (" "'' miljardin omaisuu-
den.13

Talouspolitiikka, joka on toki hem-
motellut vähemmistöä, on kaikesta huo-
limatta harvoin rikkonut enemmistön 
demokratiaa. Tämä on selkeä paradoksi. 
Yksi Yhdysvaltojen korkeimman oikeu-
den historian kuuluisimmista tuoma-
reista, Louis Brandeis, kuvasi tilannetta 
näin: ”On valittava: meillä on joko de-
mokraattinen järjestelmä tai järjestelmä, 
jossa rikkaudet kasaantuvat harvoihin 
käsiin. Molempia meillä ei kuitenkaan 
voi olla.” 

Todellisessa demokratia ei ole kyse 
vain moniarvoisista vaaleista, äänes-
tyskopeista ja uurnista. Demokratia on 
muutakin kuin alistunutta osallistumista 
vaaleihin, jotka eivät muuta mitään – se 
on intohimoa, kansanvalistusta, poliit-
tista kulttuuria, oikeutta vaatia päätök-
sentekijöitä vastuuseen ja oikeutta erot-
taa ne kansanedustajat, jotka pettävät 
äänestäjänsä. 

Trilateraali-komission kuuluisassa 
raportissa konservatiivinen intellektuel-
li Samuel Huntington ilmaisi huolensa 
siitä, että ”demokraattisen järjestelmän 
tehokas toiminta edellyttää yleensä joi-
denkin yksilöiden ja ryhmien apatiaa”.14 
Ei ole sattumaa, että hän sanoi tämän 
vuonna !"%&, joka oli poliittisen kuo-
hunnan, optimismin, kansainvälisen 
solidaarisuuden ja yhteiskunnallisten 
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 utopioiden aikakautta. Tehtävä suoritet-
tu.

Erittäin vanhoillinen Trilateral co-
mission vietti muuten juuri $'. syntymä-
päiväänsä. Se juhlisti sitä laajentamalla 
kutsuvieraidensa piiriä entisillä euroop-
palaisilla sosialistiministereillä (Peter 
Mandelson, Elisabeth Guigou ja David 
Miliband) sekä kiinalaisilla ja intialaisilla 
osallistujilla. Komission ei tarvitse häve-
tä saavutuksiaan. Vuonna )'!! kolmen 
ei-demokraattisesti valitun elimen – 
IMF:n, Euroopan komission ja Euroopan 
keskuspankin – muodostama troikka 
ajoi kaksi kolmikantakomission jäsentä 
Italian ja Kreikan johtoon. Mario Monti 
ja Lucas Papademos ovat molemmat en-
tisiä pankkiireita. 

Välillä rahvas, jonka apatian taso ei 
ole riittävä, vielä murahtaa. Kun Mario 
Monti yritti ajaa Italian parlamenttivaa-
leissa troikan äänivaltaa, hän kärsi murs-
katappion. Ranskalainen filosofi Luc Fer-
ry on ilmaissut pettymyksensä: ”Koska 
olen hengeltäni demokraatti, minua su-
rettaa se tapa, jolla kansa kriisin aikana 
poikkeuksetta valitsee johtajansa. Jos se 
ei valitse huonoimpia, niin vähintäänkin 
ne, jotka ovat kaikkein taitavimpia salaa-
maan totuuden.”15

EU sivuuttaa äänestäjät
Helpoin tapa suojautua tällaisia petty-
myksiä vastaan on jättää äänestäjien 
mielipide oman onnensa nojaan. Eu-
roopan unioni, joka mielellään antaa de-
mokratian oppitunteja koko maailmalle, 
on tehnyt äänestäjien sivuuttamisesta 
yhden erikoisaloistaan. Se ei ole sattu-
maa. Jo (' vuoden ajan ääriliberaalit, 
jotka ovat tanssittaneet Yhdysvaltoja ja 
Eurooppaa oman ideologisen pillinsä 
mukaan, ovat saaneet innoituksensa ta-
loustieteilijä James Buchananin ”julki-
sen valinnan teoriasta”. 

Buchananin oppisuunta suhtautuu 
epäluuloisesti demokratiaan, jota se 
pitää enemmistön tyranniana. Sen mu-
kaan poliittiset johtajat ovat taipuvaisia 
uhraamaan yleisen edun tyydyttääk-
seen omat äänestäjänsä ja varmistaak-
seen uudelleenvalintansa. Yleinen etu 
on teorian mukaan käytännössä sama 
asia kuin yritysjohtajien toiveet. Koska 
vastuuntunnottomat poliitikot eivät aja 
tätä yleistä etua, heidän valtaansa on 
syytä rajoittaa reippaalla kädellä. Tätä 
tarkoitusta varten on luotu pakkome-

kanismeja: Euroopassa keskuspankkien 
itsenäisyys, sääntö kolmen prosentin 
budjettivajeesta ja vakaussopimus, ja 
Yhdysvalloissa julkisen velan automaat-
tiset leikkaukset.

On vaikea kuvitella, että uusliberaa-
lien tarvitsee enää pelätä vallanpitäjiä. 
Viimeksi mainittujen tekemät talous- ja 
sosiaaliuudistukset ovat nimittäin vas-
tanneet liike-elämän ja finanssimarkki-
noiden vaatimuksia paremmin kuin hy-
vin. Valtion huipulla tätä tarkoitusperien 
yhdenmukaistumista vauhdittaa se, että 
poliittisissa elimissä on suhteettoman 
suuri määrä rikkaita, jotka seilaavat sula-
vasti julkisen ja yksityisen sektorin väliä.

Esimerkiksi Kiinassa, jossa keskivuo-
sipalkka on hädin tuskin ) &'' dollaria, 
parlamenttiin kuuluu *( miljardööriä. 
On siis helppo ymmärtää, ettei rikkailta 
kiinalaisilta puutu hyviä puolestapuhu-
jia valtion huipulla. Tässä kohtaa ame-
rikkalainen malli on siis löytänyt voitta-
jansa, vaikka Pekingin hallinto ei vielä 
Washingtonista poiketen jaakaan himot-
tuja suurlähettilään paikkoja niille, jotka 
ovat tilittäneet suurimmat lahjoitukset 
vaalit voittaneen presidenttiehdokkaan 
kampanjaan. Tämä saattaa tosin johtua 
ainoastaan siitä, että 
Kiinassa presidenttiä ei 
valita vaaleilla.

Hallitsijoiden ja 
miljardöörien väliset 
salaiset sopimukset 
– ja samalla eturistirii-
dat – ylittävät nykyään 
valtioiden rajat. Kun 
Nicolas Sarkozy toimi 
presidenttinä, hän teki 
palveluksia Qatarille. Hän muun muas-
sa vapautti qatarilaisten arvokkaimmat 
kiinteistöt veroista. Nyt maa aikoo pe-
rustaa Sarkozylle vastapalvelukseksi yk-
sityisen osakerahaston. ”Vaikka hän on 
entinen presidentti, hänen ei ole pakko 
alkaa trappistimunkiksi”, entinen sisä-
ministeri Claude Guéant sanoi Sarkozyn 
puolustukseksi.16 

Köyhyyslupaus ei sido myöskään 
muita hallitusvastuussa olleita, kuten 
Tony Blairiä, Jean-Luc Dehaeneia ja Giu-
liano Amatonia: Blair neuvoo J. P. Mor-
gania, belgialainen Dehaine on Dexian 
palkkalistoilla ja italialainen Amatoni 
työskentelee Deutsche Bankille. Voiko 
poliitikko puolustaa yhteistä etua, jos 
hän joutuu samalla varomaan louk-
kaamasta feodaalihallintoja ja finanssi-
instituutioita, joista yksi voi olla hänen 
tuleva työpaikkansa? Kun yhä useam-
massa maassa tällaista itsekeskeistä las-
keskelua esiintyy kahdessa suurimmassa 

puolueessa, niistä tulee 
– kuten kirjailija Upton 

Sinclair sanoi – ”saman pe-
tolinnun kaksi siipeä”.

Demos-instituutti on 
yrittänyt selvittää hallitusval-

lan ja taloudellisen oligarkian 
läheisten suhteiden vaikutuksia. 

Se julkaisi kolme kuukautta sitten 
tutkimuksen, jossa käydään yksityis-

kohtaisesti läpi, kuinka rikkaiden ja lii-
ke-elämän hallitsema politiikka jarruttaa 
sosiaalista nousua Amerikassa.17

Tulos oli, että sosiaali- ja talouspo-
litiikan kysymyksissä rikkaimmat kan-
salaiset ovat räikeästi eri mieltä kansan 
enemmistön kanssa. Luonnollisesti rik-
kailla on kuitenkin käytössään paljon 
vahvemmat keinot toiveittensa toteutta-
miseen.

Leirit jakaantuvat
Lähes *' prosenttia amerikkalaisista ar-
vioi, että minipalkan pitäisi olla sidottu 
kuluttajahintaindeksiin ja että sen pitäi-
si olla niin korkea, ettei sillä elävä putoa 
köyhyysrajan alapuolelle. Varakkaim-
mista verovelvollisista kuitenkin vain $' 
prosenttia on tätä mieltä. He suhtautuvat 
muita vastahakoisemmin ammattiyh-
distyksiin ja niiden toimintaa edistäviin 
lakeihin. Selkeä kansan enemmistö on 
sitä mieltä, että pääomaa pitäisi verottaa 
samalla prosentilla kuin työtä. Samoin 
suurempi osa pitää tärkeämpänä työt-
tömyyden vastaista taistelua ((( %) kuin 
budjettivajeen vastaista taistelua (!& %).

Mutta kumpi kansanryhmä on to-
dellisuudessa tehnyt päätökset? Mini-
mipalkka on menettänyt (' prosenttia 
ostovoimastaan vuoden !"#* jälkeen. 

Yksikään laki ei ole – 
ehdokas Barack Oba-
man lupauksista huo-
limatta – helpottanut 
ammattiyhdistyksen 
perustamista yritykses-
sä. Pääomaa verotetaan 
yli puolta vähemmän 
kuin työtä ()' % ja (",# 
%). Tämän lisäksi kong-
ressi ja Valkoinen talo 

kilpailevat budjettileikkauksista maassa, 
jossa työssäkäyvän työvoiman osuus on 
pudonnut lähes historiallisen alhaiseksi.

Voiko tätä selkeämmin enää ilmaista 
sitä, että rikkaat jättävät raskaan leiman 
valtioon ja poliittiseen järjestelmään? 
He äänestävät muita useammin, rahoit-
tavat vaalikampanjoita muita enemmän 
ja ennen kaikkea painostavat kansan-
edustajia ja vallanpitäjiä jatkuvasti. Eri-
arvoisuuden voimakasta lisääntymistä 
Yhdysvalloissa selittää suurelta osin hy-
vin alhainen pääomaverotus. Verotuksen 
alhaisuutta pidetään yllä jatkuvalla kon-
gressin lobbaamisella, vaikka %! prosent-
tia sen kustannuksista kohdistuu kaikille 
veronmaksajille mutta hyödyttää aino-
astaan rikkainta prosenttia.

Kieltäytyminen aktiivisesta työvoi-
mapolitiikasta on seurausta samasta 
luokkavalinnasta, valinnan takana on 
sama harvainvalta. Tammikuussa )'!( 
vähintään yhden loppututkinnon suo-

rittaneiden amerikkalaisten työttömyys-
prosentti oli vain (,% prosenttia. Sitä 
vastoin tutkintoa vailla olevien, edellä 
mainittuja paljon köyhempien henkilöi-
den, työttömyysprosentti nousi !) pro-
senttiin. 

Eivätkä näiden alaluokkien mie-
lipiteet paina Washingtonissa mitään 
verrattuna vaikkapa Sheldon ja Miriam 
Adelsonin vastaaviin. Adelsonit on re-
publikaaneja äänestävä miljardööripari, 
joka syyti viime vuoden vaaleihin rahaa 
enemmän kuin kahdentoista Amerikan 
osavaltion kaikki asukkaat yhteensä. 
Kuten Demosin tutkimuksen loppupää-
telmissä todetaan, ”suurimmassa osassa 
tapauksista väestön selkeän enemmis-
tön mielipiteellä ei näytä olevan mitään 
vaikutusta valittuun politiikkaan” .

Kuohitut hallitukset
”Haluatteko, että eroan? Jos näin on, 
sanokaa se minulle!” Kyproksen presi-
dentin Nicos Anastasiadeksen sanotaan 
ärähtäneen IMF:n johtajalle Christine 
Lagardelle. Tämä oli vaatinut Anastasi-
adesta välittömästi sulkemaan yhden 
saaren suurimmista pankeista, joka on 
suuri työllistäjä ja tuo paljon tuloja.18 
Myös ranskalainen ministeri Hamon vai-
kutti myöntävän, että hänen hallituksel-
taan olisi viety merkittävä määrä valtaa: 
Saksan oikeiston painostuksesta ympäri 
Eurooppaa otetaan käytäntöön tiukan 
budjettikurin politiikka, joka heijastuu 
työttömyyden lisääntymisenä.19

Rahan valtaa vahvistavien toimien 
luomisessa hallitukset ovat aina osan-
neet turvautua maan ulkopuolisten 
”äänestäjien” painostukseen. Ei tarvitse 
kuin vedota troikan, luokituslaitosten 
ja finanssimarkkinoiden vastustamat-
tomaan voimaan. Heti kun kansallinen 
vaaliseremonia on saatu päätökseen, 
Euroopan komissio ja keskuspankki sekä 
IMF lähettävät tiekarttansa uusille johta-
jille, jotka voivat saman tien heittää vaa-
lilupauksensa roskakoriin.

Edes Wall Street Journal -lehti ei pei-
tellyt hämmästystään viime helmikuus-
sa: ”Sen jälkeen kun kriisi alkoi kolme 
vuotta sitten, ranskalaiset, espanjalaiset, 
irlantilaiset, hollantilaiset, portugalilai-
set, kreikkalaiset, slovenialaiset, slova-
kit ja kyproslaiset ovat kaikki tavalla tai 
toisella äänestäneen euroalueen talous-
mallia vastaan. Talouspolitiikka ei ole 
kuitenkaan muuttunut näiden vaalitap-
pioiden jälkeen. Vasemmisto on korvan-
nut oikeiston, ja oikeisto on vuorostaan 
häätänyt vasemmiston vallasta. Kyprok-
sella keskustaoikeisto on jopa murskan-
nut kommunistit. Kaikesta tästä huoli-
matta valtiot jatkavat kulujen karsimista 
ja verojen nostamista. … Uusien halli-
tusten ongelma on se, että niiden täytyy 
toimia euroalueen instituutioiden puit-
teessa ja noudattaa Euroopan komission 
asettamia makroekonomisia ohjeita. … 
Toisin sanoen kun vaalihäly on ohi, uu-
den hallituksen taloudellisen toimivallan 
rajat ovat kapeat.”20 

Benoît Hamon huokaa surullisena: 
”Vaikuttaa siltä, että vasemmistolaises-
sa ja oikeistolaisessa politiikassa annos-
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tellaan hiukan eri tavalla samoja raaka-
aineita.” 

Kun eräs Euroopan komission kor-
kea virkamies osallistui kollegoidensa 
ja Ranskan valtionkonttorin johdon ko-
koukseen, hän kertoi: ”Se oli painajais-
maista. EU-virkamiehet käyttäytyivät 
kuin opettaja, joka selittää huonolle op-
pilaalle, mitä tämän täytyy tehdä. Ihailin 
suuresti valtionkonttorin johtajaa, joka 
säilytti malttinsa.”22 

Kohtaus muistuttaa ajasta, jolloin 
Etiopian ja Indonesian pakotettiin alis-
tumaan IMF:n edessä ja panemaan 
toimeen järjestön langettamat rangais-
tukset. Euroopassa on nyt samanlainen 
tilanne. Tammikuussa )'!) Brysselin 
komissio pakotti sakkojen uhalla Krei-
kan hallituksen leikkaamaan lähes kaksi 
miljardia euroa maan julkisista menoista 
viidessä päivässä.

Mikään sanktio ei sitä vastoin uhkaa 
Azerbaid!anin presidenttiä, Mongolian 
entistä valtiovarainministeriä, Georgian 
pääministeriä, Venäjän varapääministe-
rin vaimoa tai Kolumbian entisen pre-
sidentin poikaa. He kaikki ovat sijoitta-
neet osan vääryydellä hankkimastaan tai 
peräti varastamastaan omaisuudestaan 
veroparatiiseihin. Tällaisia ovat esimer-
kiksi brittiläisille Neitsytsaaret, jossa 
on laskettu olevan )' kertaa enemmän 
rekisteröityjä yrityksiä kuin asukkaita, 
ja Caymansaaret, jossa on yhtä paljon 
vipurahastoja kuin Yhdysvalloissa. Eikä 
pidä unohtaa Sveitsiä, Itävaltaa ja Lu-
xemburgia. Niiden ansiosta vanha man-
ner muodostaa tyrmäävän koktailin, 
jossa sekoittuvat toisiinsa julman bud-
jettikurin politiikka ja ammattimainen 
veronkiero. 

Paineet kasvavat
Kaikki eivät kuitenkaan valita. Bernard 
Arnault, joka omistaa monikansallisen 
luksustuoteyrityksen ja jolla on pla-
neettamme !'. suurin omaisuus, on 
avoimesti ilmaissut tyytyväisyytensä de-
mokratian heikkenemiseen: ”Erityisesti 
kansainvälisillä yrityksillä on käytössään 
entistä paremmat keinot, ja niillä on nyt 
kyky kilpailla valtioiden kanssa. … Poli-
tiikkojen todellinen vaikutus maiden ta-
louselämään on entistä rajoittuneempi. 
Onneksi.”24 

Valtiot puolestaan joutuvat kohtaa-
maan entistä voimakkaampaa painos-
tusta, jota harjoittavat velkojavaltiot, 
Euroopan keskuspankki, IMF, luokitus-
laitokset ja finanssimarkkinat.

Public Investment Bankin nykyinen 
pääjohtaja Jean-Pierre Jouyet myönsi 
kaksi vuotta sitten kuinka markkinavoi-
mat loivat painetta Italian demokratialle. 
”Tämä on kolmas hallitus, joka joutuu 
suuren velkansa takia tanssimaan mark-
kinoiden pillin mukaan”, Jouyet sanoi sil-
loin. ”Italian valtionvelan korkoprosen-
tin jyrkkä nosto oli markkinoiden tapa 
antaa äänensä. … Tulee päivä, jolloin 
kansalaiset nousevat kapinaan tätä dik-
tatuuria vastaan.”25

Toistaiseksi diktatuuri voi kuitenkin 
luottaa siihen, että valtamedia kääntää 
kansan huomion sivuseikkoihin ja oh-

jaa kapinan sivuraiteille. Henkilöimällä 
kaikkein räikeimmät skandaalit media 
tekee ne epäpoliittisiksi. Kansaa on valis-
tettava jatkuvasti, jotta se voi paikantaa 
mekanismit, joiden ansiosta varallisuu-
den ja vallan on kaapannut käsiinsä sekä 
markkinoita että valtioita kontrolloiva 
vähemmistö. Ihmisiä on muistutettava 
siitä, että mikä tahansa hallitus lakkaa 
olemasta oikeutettu, kun se antaa yhteis-
kunnallisen eriarvoisuuden  kasvaa ja 
hyväksyy poliittisen demokratian sorta-
misen sekä kansallisvaltion alistamisen.

Mielenosoitukset seuraavat toisiaan 
päivittäin – kaduilla, työpaikoilla ja vaali-
uurnilla. Kriisin ankaruudesta huolimat-
ta mielenosoittajat kuitenkin hapuilevat 
vaihtoehtojen löytämisessä. He ovat al-
kaneet uskoa, ettei sellaisia ole olemassa, 
tai vaikka olisikin, niiden hinta olisi liian 
kova. Tämä epäusko on luonut suuren 
määrän turhautuneisuutta ja epätoivoa.  
Nyt on korkea aika löytää ulospääsy.

(Serge Halimin artikkelin toisessa 
osassa pohditaan vaihtoehtoisia poliitti-
sia strategioita.) 
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