
®
ma maa harjoittaa tiedustelua 
(,intelligence). Se on laillista, kun 
niallista ja tylsänpuoleista toimintaa, 

josta viralliset tiedusteluyksiköt ja 
diplomaatit rutiininomaisesti huoleh 
tivat. Sekä riskit että palkat ovat pie 
niä.

Muut maat syyllistyvät vakoiluun 
ispying). Se on rikollista, kunniatonta 
ja jännittävää toimintaa, jota salaiset 
agentit harjoittavat. Sekä riskit että 
palkkiot ovat suuria.

Tällaiset käsitykset perustuvat vi 
ralliseen valtiopropagandaan sekä ang 
loamerikkalaiseen kirjallisuuteen ja 
filmeihin. Yhtymäkohdat todellisuu 
teen ovat vähäisiä.

Diktatuureissa poliittiset murhat ja 
kidutus ovat vakoilujärjestojen arki 
päivää. Usein yksiköt onkin alistettu 
poliisille tai armeijalle eli niille kah 
delle instituutiolle, joiden yhteiskun 
nallinen tehtävä on huolehtia organi 
soidusta väkivallasta. Mutta eivät 
karkeat ihmisoikeuksien loukkaukset 
ole tuntemattomia myöskään suurval- 
takompleksin vaivaamissa demokrati 
oissa, eritoten Yhdysvalloissa.

Näiden maiden lähetystöjen pääteh 
tävä ei ole oman maan kehuskelu, 
edustaminen ja ryypiskely cocktail 
kutsuilla, keinottelu verovapailla au 
toilla tai golfinpeluu, vaan vakoilu. 
Näkyviä osoituksia tästä ovat edus 
tustojen ylimitoitetut henkilökunnat, 
tilat ja turvallisuusjärjestelyt.

f®  odan loppuvaiheessa minut komen- 
Q® nettiin rintamalta armeijan tie 
dustelujoukkoihin. Työ oli pelkkää ru 
tiinia, sillä venäläisten koodikirja oli 
saatu sotasaaliiksi. Radistien nappaa 
mat sanomat avattiin, käännettiin 
suomeksi ja  lähetettiin eteenpäin. 
Niissä saatettiin esimerkiksi kertoa 
minne tietty Kannaksella toimiva vi 
hollisen joukko-osasto seuraavaksi ai 
koo hyökätä. Ennen kuin tieto ehti 
päämajaan saakka se oli luettavissa 
lehdistä. Kymmenien ihmisten pon 
nistelut, kiire, hälinä ja salailu osoit 
tautuivat hyödyttömiksi.

Agentit upottivat Rainbow Warrior- 
in, koska Greenpeace vastusti Rans 
kan atomipommikokeita Tyynen me 
ren atolleilla. Teko tuomittiin kansain 
välisesti, mutta tekijät palkittiin kun 
niamerkein. Sittemmin paljastui, että 
sankarit joutuivat kiinni kulutosittei- 
den väärentämisestä muutaman sa 
dan frangin takia. Kokonaissaldo oli 
vahvasti negatiivinen.

iksi vakoilu on niin tärkeää, että 
esimerkiksi köyhällä nyky-Venä- 

jällä se näyttää olevan lähes ainoa 
asia, johon rahaa enää liikenee?

Ensimmäinen syy on arvovallan eli 
kasvojen menettämisen pelko (häpeä- 
kulttuuri elää Suomessakin, joskaan 
ei yhtä vahvana kuin Japanissa). 
Suurvallat, entiset, nykyiset ja kuvi 
tellut, luulevat etteivät ne voi uskotta 
vasti näytellä roolejaan kansainväli 
sellä näyttämöllä ilman monipuolisia 
tiedustelu- ja vakoiluorganisaatioita. 
Pienet maat pyristelevät perässä. Yh 
teistä on käsikassaramainen suhde 
vallanpitäjiin.

Toinen syy on potkujen pelko. Jos 
heikko panos-tuotossuhde leviää ylei 
seen tietoisuuteen, voi se johtaa orga 
nisaatioiden supistamiseen ja henkilö 
kunnan vähentämiseen.

Supolle ja Ulkoministeriölle tapaus 
Mattila oli lahja taivaasta. Se tarjosi 
molemmille tilaisuuden kohentaa ar 
vovaltaa ja osoittaa omaa tarpeelli 
suutta.

Antaessaan lausuntojaan televisiol 
le Seppo Nevala ei kyennyt kokonaan 
kätkemään hyrisevää tyytyväisyyt 
tään byrokraattisten kivikasvojensa 
taakse.

Ulkoministeriöstä annettiin ym 
märtää, etteivät tiedot olleet sen 
enempää tärkeitä kuin salaisia. Kyse 
on kuulemma periaatteesta. Osoittee 

na on myös kansainvälinen yhteisö. 
Itään tiedotetaan, että raja railona 
aukee. Länteen tiedotetaan, että ollos 
huoleton, poikas’ valveill’ on.

Tehtiinkö kärpäsestä tahallisesti 
härkänen?

. y, attilan kiinnostus venäläisyy- 
Jv/U teen näyttää olevan enemmän 
kulttuurista kuin poliittista. Kyse on 
yhden miehen naiivista yrityksestä 
murtaa aukko Suomen ja Venäjän vä 
liseen epäluulojen ja ennakkoluulojen 
muuriin, joka historiallisista syistä on 
sekä paksu että korkea.

Samanaikaisesti kaikki portit ovat 
selkosen selällään länteen. Kyse on 
tietysti yleisestä myönteisyydestä, mut 
ta myös suomalaisten naiivista innok 
kuudesta apinoida amerikkalaisuutta. 
Sitä ei tiedosteta, että Suomen kohta 
lonyhteys länteen koostuu enemmän 
moniarvoisesta eurooppalaisuudesta 
kuin yksiarvoisesta amerikkalaisuu 
desta.

Onko ajatus siitä, että Euroopan ja 
Amerikan edut voisivat joskus olla ris 
tiriidassa, liian mutkikas? Supo tus 
kin panee agenttejaan varjostamaan 
niitä lukuisia virkamiehiä, jotka ta 
pailevat estottomasti Yhdysvaltojen 
suurlähetystön henkilökuntaan kuu 
luvia diplomaatteja.

Kumpi on Suomelle vaarallisempaa, 
muutama satunnainen ja yhdenteke 
vä tieto EU:sta tai kaikista tuuteista 
tulviva amerikkalainen arvopropa- 
ganda, joka tyhmistää kansalaisia ja 
nakertaa maan kulttuurista perustaa 
kaikilla mahdollisilla tasoilla?

Supon johdon osalta selitys on yk 
sinkertainen. Teoriassa juristin koulu 
tus antaisi mahdollisuuden oman toi 
minnan intelligenttiin tarkasteluun ja 
kehittämiseen. Käytännössä poliisille 
ominaiset urkkimisen perinne ja yh 
den askelen logiikka voittavat. Ne an 
tavat eväitä vain totuttujen ratkaisu 
jen refleksinomaiseen seuraamiseen.

Ulkoministeriössä tiedetään sen si 
jaan oikein hyvin mistä Mattilan tapa 
uksessa perimmältään on kyse. Mutta 
käyttäytymiskoodit ja  henkilökohtai 
set intressit pakottavat kiertelemään 
tai vaikenemaan.

Vai olisiko vanha kunnon kamreeri- 
valta, vakaumus siitä että me virka 
miehet johdamme maan uiko- ja tur 
vallisuuspolitiikkaa eivätkä nuo alati 
vaihtuvat poliitikkoamatöörit, sitten 
kin vielä hengissä?

niin&näin



ässä kirjoittamisen vaiheessa mi 
nua alkoi kaduttaa. Varmaan tie 

dustelu on itsenäiselle valtiolle välttä 
mätöntä ja hyödyllistä. Ehkä Suomi ei 
tosiaankaan ole koskaan harjoittanut 
vakoilua.

Oma käsitykseni perustuu hajanai 
siin ja vanhoihin tapauksiin. Viran 
omaisilla on asiasta ajankohtaisempaa 
tietoa, mutta sitä ei tietenkään voi pal 
jastaa, koska dokumentit ovat mää 
ritelmällisesti salaisia. Pattitilanne, 
toisin sanoen.

Mutta ehkä painopiste onkin tällä 
välillä siirtynyt muualle. Aamu-uuti- 
sissa kerrottiin, että jopa Supo on he 
rännyt varoittamaan yrityksiä vakoi 
lusta. Siitä on tullut ase maailmanlaa 
juisessa kaupallisessa kilpailussa. 
Kun Motorolan agentti vakoilee Noki 
aa tai päinvastoin, kutsutaanko sitä 
maanpetokseksi, ja  jos, minkälaisia 
ovat sanktiot? Valtioille jää avustava 
rooli.

Ulkoministeriön tehtävät ohenevat 
ja  valta vähenee, sekä suhteessa mui 
hin ministeriöihin että absoluuttises 
ti. Edustamisesta tulee pääasia.

Supoa uhkaa lakkauttaminen ja liit 
täminen tavallisiin poliisivoimiin.

Päätösvalta liukuu markkinavoi 
mille ja Brysseliin.

Silloin tapaus Mattilassa on kyse 
enemmästä kuin romanttisesta nos- 
talgoinnista, jonka tarkoituksena on 
lisätä iltapäivälehtien myyntiä, vah 
vistaa kansalaisten isänmaallisuutta, 
peitellä byrokraattien tehottomuutta 
ja varjella heidän arvovaltaansa.

Kyse on taustalla vääjäämättömästi 
etenevästä prosessista, jossa virkamies 
kunta joutuu asteittain luopumaan 
vuosisataisesta auktorisoimattoman 
vallankäytön, valvonnan ja salailun 
traditiosta. Korporatiiviset rakenteet 
murtuvat. Valtionhallinnon yksiköt 
pakotetaan keskinäiseen eloonjäämis- 
kilpailuun, joka on yhtä armoton kuin 
yksityisellä sektorilla.

ötypuhetta, sanovat asianosaiset 
_T ja ovat oikeassa, totta kai. Mutta 
älkää silti uskoko heitä. Samat tahot 
vakuuttivat, ettei devalvaatiota tule ei 
kä lamasta ole pelkoa.

Muistakaa, että vallankäytön perin 
teistä vanhin on kansalaiskritiikin tu 
kahduttaminen leivällä ja sirkushu 
veilla. Siitä ei luovuta. Poltetaan mie 
luummin vaikka koko Rooma.

Istun lounaspöydässä liettualaisen 
konferenssivieraan vieressä, joka on 
pukeutunut tyypillliseen minimalisti 
seen ja nuhjuisen harmaaseen sovjet- 
ti-pukuun. Keskustelu tuntuu olevan 
tuskaista, mies vastailee lyhytsana 
isin murahduksin ja kulmain alta tu 
levin epäluuloisin katsahduksin. Toi 
votonta. Päivällisestä taitaa tulla pit 
kä. Onneksi sentään se aika on ohi, 
jolloin olisi täytynyt ruveta vaihta 
maan valuuttaa. Vastapäätämme is 
tahtaa mies, jonka konferenssin isän 
tä esittelee meille. Samalla hetkellä 
todistan täydellistä metamorfoosia, jo  
tain sellaista, jonka tunsivat tuolloin 
vain ne länsimaiset, jotka onnistuivat 
ystävystymään jonkun neuvostokan 
salaisen kanssa. Liettualainen sulaa 
kuin kuurankukka kevätauringossa, 
englanti alkaa virrata, silmät siris- 
tyvät ystävälliseen hymyyn ja kädet 
ryöpsähtävät eloon. Mies on tavannut 
erään elämänsä sankareista, sen kuu 
len puheenryöpyn lomasta. Tunnen 
Antony Flewn maineen hämärästi, 
mutta en voinut kuvitellakaan, että 
kukaan suljetussa Neuvostoliitossa 
olisi koskaan kuullutkaan hänestä.

Tapaan Flewn seuraavana päivänä 
Tallinnan vanhan kaupungin keskus 
tassa olevien raunioiden luona. Nämä 
lienevät ainoat II maailmansodan 
pommitustuhot kaupungissa. Paikka 
on tärkeä, koska Flew kertoo 
tutkivansa vapaa-aikanaan Englan 
nin ilmavoimien tuolloin suorittamia 
massiivisia Saksan ilmapommituksia, 
joita hän nimittää valtavaksi vaietuk 
si rikokseksi. Miksi hän niitä tutkii, 
sitä hän ei kerro. Vasta myöhemmin 
luen hänen elämänkertatiedoistaan, 
että hän on toiminut sodan aikana 
Englannin kuninkaallisten ilmavoi 
mien tiedustelupalvelussa.

Nämä tarinat kertovat jotain kovin 
olennaista Antony Flewsta. Hän on ai 
na kuulunut siihen filosofian yleisdis- 
sitenttien joukkoon, josta saa enem 

män mainetta kuin arvostusta akatee 
misen filosofian parissa. Flew ei ole 
tyytynyt sivistyneeseen ja rajattun 
tekniseen käsiteanalyysiin, kuten niin 
monet muut sukupolvensa englanti 
laiset filosofit, ja  se näkyy hänen työs 
sään monin tavoin. Peräänantamatto 
mana libertaristina, skeptikkona ja 
humanistina hän on aina ollut käy 
täntöön orientoitunut ja  samalla jat 
kuvalla törmäyskurssilla suvaitsevan 
keskivertoajattelun kanssa. Aito Sok 
rateen perillinen, kenties?

Flewn kirjallinen ura ei ehkä ole 
niin valtavan vaikuttava kuin monilla 
akateemisen filosofian kynäniekoilla. 
Julkaisuja on kohtuullisen vähän 
uran pituuteen nähden, mutta aiheet 
ovat selvästi sellaisia, joista hän on it 
se halunnut kirjoittaa. Alueet vaihte- 
levat filosofiasta sosiologiaan ja poli 
tiikkaan, ja  aiheet tasa-arvon kritii 
kistä evoluution filosofisen tutkimuk 
sen kautta totalitarismin ja uskonnol 
lisen dogmatismin vastustukseen.

1923 syntynyt Antony Flew on Rea 
dingin yliopiston emeritusprofessori. 
Uransa aikana hän on toiminut pro 
fessorin mm. Oxfordin, Aberdeenin, 
Keelen, Calgaryn, New Yorkin osa 
valtion yliopistossa Buffalossa. Hän 
toimi yhä aktiivisesti filosofian paris 
sa ja  näyttääpä olevan ensi kevään 
Value Inquiry -konferenssin toinen 
pääpuhuja yhdessä David Gauthierin 
kanssa. Oheinen lyhyt, ytimekäs ja 
vanha (julkaistu ensimmäisen kerran 
1950) artikkeli on Flewn kuuluisin, ja 
se on tätä ennen ilmestynyt ainakin
18 paikassa ja ties kuinka monella 
kielellä. “Jostain kumman syystä”, to 
tesi Flew.
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