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Mediakohusta huolimatta 
Jokelan kouluampujan 
jälkeensä jättämillä kir-

joituksilla ei ollut erityisemmin 
tekemistä Platonin tai Nietzschen 
filosofian kanssa. Sen sijaan hänen 
manifestinsa olisi hyvin voinut olla 
pseudonyymi Ragnar Redbeardin 
hiljan suomennetun Might is Rightin 
synopsis. 

Vaikka Jokelan ampuja ei ehkä 
koskaan lukenutkaan Might is 
Rightia, ei ole ihme, että hänen ajat-
telunsa noudattaa Redbeardin hiih-
telemiä latuja. Teosta pidetään ni-
mittäin pienimuotoisena klassikkona 
ääri-individualistien, satanistien, 
kansallissosialistisen black metallin 
harrastajien ja muuten vain esteetti-
sesti alaikäisten keskuudessa1. Se on 
eräänlainen kusipäisyyden manifesti, 
jonka teesit muistuttavat Max Stir-
nerin egoistista anarkismia ja jonka 
moraalikritiikki ei täysin eroa nietz-
scheläisestä kristinuskon ruoskin-
nasta ja kaikkien arvojen uudelleen-
arvioinnista. Yhtäläisyydet ovat kui-
tenkin varsin löyhät. Suurimmaksi 
osaksi opus koostuu pateettisesta 
rasismin, seksismin, väkivaltaisuuden 
ja sosiaalidarvinismin ylistyksestä.

Redbeard teippaa yhteen ”voi-
malle” perustuvan mystisen kosmo-
logian, spenceriläisen luonnonva-
lintakäsityksen ja näennäisen eet-
tisen nihilismin. Täysin tympeäksi 
kyhäelmän tekee se, ettei kirjailija 
väitteistään huolimatta pidättäydy 
moraaliteesien esittämisestä vaan 
kuuluttaa ihmisen petomaiseen 
”luontoon” perustuvaa normistoa, 
jonka mukaan elämä on pelkkää 
taistelua, häviäjien pitää kuolla ja 
kaikenlainen väkivalta on hyvä juttu. 
Luonnollisuudella tulee todistetuksi 

myös juutalaisten, naisten ja kau-
punkielämän ala-arvoisuus sekä tie-
tenkin avioliiton tarpeellisuus. Ko-
konaisuus on pseudorationaalinen, 
epäkoherentti ja typerä.

Might is Rightin aatteiden voisi 
kuvitella olevan nykyään aika 
esoteerista tavaraa, mutta linkkejä 
nykysuomalaiseen valtavirtaan on 
yllättävän paljon. Epäkoherenttina 
kokonaisuutena teos onnistuu puris-
tamaan yhteen atomistisen ihmiskä-
sityksen, jossa antihumanismi, kon-
servatismi ja liberalismi kohtaavat, 
ja teoksen sivuilta pulppuava irra-
tionaalinen törkyvirta noudattelee 
yllättävän hyvin joidenkin aikamme 
ajattelunaurajokien uomia. 

”Ongelma, joka meidän tulee pyrkiä 
ratkaisemaan, ei ole se, kuinka tehdä 
elämästä ’onnellista ja tasa-arvoista’, 
sillä onnellisuus on liikkuva kangas-
tus ja tasa-arvo on mahdottomuus. 
Sen sijaan meidän tulisi pyrkiä rat-
kaisemaan se, kuinka ihmiset voisivat 
voitokkaasti kohdata mahdollisuu-
tensa, ylittää kilpailijansa ja juuria 
myöten hävittää heidän [sic] vainoa-
jansa.” (70)

Esimerkiksi kokoomusnuorten verk-
kosivuilla julkaistu valtiojohtoisen 
koulun kritiikki2 vastaa sosialismin 
pelkoa myöten sisällöltään ja tyy-
liltään ihmeen paljon Redbeardin 
julkisen koulutuksen kauhistelua.

”Lastentarhassa, koulussa ja yliopis-
tossa muovautuva aivoliha on tar-
koituksella pakotettu ennalta mää-
rättyyn muottiin. Kaikki, mitä kor-
ruptoitunut sivilisaatio on kykenevä 
tekemään, on puristaa kasvava äly 
luonnottomiin kanaviin.” (14) 

Vielä enemmän yhtymäkohtia löytyy 
Jussi Halla-ahon taannoisesta univer-
saalin ihmisarvon kiistäneestä blogi-
kirjoituksesta3. Redbeard ja Halla-
aho vaativat todistusta ihmisarvon 
olemassaolosta. Siinä missä Halla-
aho ei usko tasa-arvoon, koska sitä ei 
voi mitata, Redbeard hylkää ”ihmis-
kunnan veljeys -hypoteesin”, koska 
ei ole todisteita sen ”luonnonmukai-
suudesta”. Miesten käsitykset eroavat 
vain siinä, ovatko arvottomat välttä-
mättä tapettava. Halla-aho on lau-
peampi: ”eriarvoisuudesta ei seuraa 
vähempiarvoisten kaasuttaminen, 
ellei kaasuttamiselle ole muuta pä-
tevää syytä”.

Lopulta Might is Right on raflaa-
vuudessaankin aika tylsä kirja, jota 
tuskin kenenkään kannattaa lukea. 
Sisällöltään se on sen verran ala-
arvoinen, ettei sen väitteiden ku-
moaminen ole yhtä tarpeellista kuin 
Mein Kampfin kriittinen lähiluenta. 
Ei siis ihme, että teosta on joskus 
epäilty satiiriksi. Alkujaankin hu-
paisien muotoilujen lisäksi harras-
telijamainen suomennos vääntää 
jotkin virkkeet kerrassaan laittamat-
tomiksi: ”Ole Darwin aktiivisessa 
operaatiossa.” (106)
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