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JOHDANTO

TUNNE TIESI

”Laittomien maahanmuuttajien ja valeturvapaikanhakijoi-
den laumat tunkeutuvat Britanniaan keinoja kaihtamatta 
vuoden joka ikisenä päivänä. Miksi? Britannia on heille 
pelkkä helppo saalis, jonka tarjoamien mukavuuksien ja 
vastikkeettomien tukien perässä he ovat. Sinä, brittiläinen 
veronmaksaja, kustannat tämän kaiken!”

Brittiläisen National Front -puolueen mainos6

Miten kansakuntaa aletaan ajatella ”helppona saalina” (soft 
touch)? Kuinka helppoudesta tulee ”olemisen” tapa tai kansalli-
nen piirre? Tutkin tässä kirjassa työtä, jota tunteet tekevät muo-
katessaan yksilöiden ja kollektiivisten ruumiiden ”pintoja”. 
Kosketukset objekteihin ja toisiin ihmisiin antavat ruumiille 
muodon. Luen analyyseissani julkisuudessa kiertäneitä tekstejä, 
joissa subjektit jaetaan yhteisöihin määrittämällä ”toiset” tun-
teidemme ”alkuperäksi”. National Frontin mainoksessa laitto-
miksi maahanmuuttajiksi ja valeturvapaikanhakijoiksi nimetyt 

”toiset” uhkaavat ottaa valtaansa ja hukuttaa kansakunnan. Tari-
na on tietenkin vanha tuttu ja muiden vanhojen ja tuttujen ker-
tomusten tavoin sitä kannattaa lukea huolella ja ajan kanssa. Se 
toimii toiseuttamalla: ”laittomat maahanmuuttajat” ja ”valetur-
vapaikanhakijat” eivät kuulu ”meihin”, ja koska he eivät ole osa 
meitä, he vaarantavat sen, mikä kuuluu meille. Heidän kal-
taisensa toiset uhkaavat ottaa ”sinulle” kansakunnan oikeutettu-
na subjektina kuuluvat edut; ”sinä” olet yksi heistä, joille edut 
oikeasti kuuluvat. Tarina kutsuu tunteita työstämällä lukijan 
asettumaan ”sinuksi”: ollakseen tarinan puhuttelema ”sinä”, on 



Sara Ahmed, Tunteiden kulttuuripolitiikka

10

raivostuttava noille laittomille toisille, joita kuvataan olevan 
maassa laumoittain. Ja jos isänmaanrakkaus onkin itse asiassa 
sijoitus, jolle kuuluu saada vastinetta (olethan ”veronmaksaja”), 
kuuluu kansakunnan rakastamiseen myös tunto loukatuksi tu-
lemisesta. Toiset ”varastavat” jotakin sinulle kuuluvaa.

Kaikki kansalaiset eivät kuitenkaan voi tulla puhutelluksi 
”sinuina”. Mainoksen lyhyet lauseet ovat osa puhetapaa, jolla on 
pitkä historia ja jolla turvataan valkoisten subjektien ylivaltaa 
kansakunnassa. Samalla puhuttelu asettaa ”sinut” osaksi kan-
sallista ruumista. Toisin sanoen puhuttelu tulee samalla luo-
neeksi ”meidät”, subjektien joukon, joka samastuu loukattuun 
kansakuntaan tässä henkilökohtaisen loukkaantumisen perfor-
manssissa. National Frontin kansakunnan ”meihin” voivat 
kuulua ainoastaan valkoiset arjalaiset: ”Me panemme uudel-
leen käytäntöön rodulliseen sukulaisuuteen perustuvan separa-
tismin arvot. Me opetamme nuorisolle, että oma maa tarkoit-
taa perhettä, menneisyyttä ja pyhää rotua… Elämme 
kansakunnassa, joka on histo riallisesti arjalainen.”7 Tällainen 
perheen, historian ja rodun yhdistäminen on voimallista ja sillä 
pyritään muuntamaan valkoisuus perheyhteydeksi, rodulliseksi 
sukulaisuudeksi, joka tunnistaa kaikki ei-valkoiset toiset muu-
kalaisiksi, ”väärässä paikassa oleviksi ruumiiksi”8.9 Kertomus 
on kohdistettu valkoisille arjalaisille ja siinä yhdistetään toisiin-
sa valkoisen kansakunnan ja valkoisen ruumiin haavoittuvuus. 
Sinua ei voi taivutella! Vai voiko?

Tarinassa on erityisen kiinnostavaa ”helppouden” muuttumi-
nen kansalliseksi luonteenpiirteeksi. Tällainen määrittely ei ra-
joitu vain fasistisiin puhetapoihin. Britannian ”helposta saa-
liudesta” on tullut yksi tiuhimmin toistelluista tarinoista 
turvapaikkapolitiikasta käydyissä julkisissa kiistoissa: toiset yrit-
tävät ”päästä sisään” kansakuntaan, koska tietävät saavansa 

”helppoja mukavuuksia”.10 Britannian hallitus on muuttanut 
helppouskertomuksen käskyksi: sillä on oikeutettu turvapaikka-
politiikan tiukentamista vetoamalla siihen, että ”Britannia ei ole 
enää helppo saalis”. Itse asiassa ”helpon saaliuden” metafora vih-
jaa, että kansakunnan rajat ja puolustus ovat kuin iho: pehmeitä, 
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heikkoja, huokoisia ja toisten läheisyydessä alttiita muutoksille, 
jopa vaurioille. Se vihjaa, että jo pelkästään kansakunnan avoi-
muus toisille on tehnyt siitä alttiin hyväksikäytölle. Helppo 
kansakunta on liian tunteellinen, liian helposti toisten vaati-
musten vietävissä ja liian helposti huijattavissa uskomaan todek-
si turvapaikanhakijoiden kertomukset hädästä. Helppona uhri-
na oleminen on huijatuksi tulemista: maahanmuuttajia vastaan 
ottamalla tullaankin jymäytetyksi. Jos kansakunta aikoo toimia 
kansalaistensa hyväksi, sitä vaaditaan sulkemaan itsensä muilta 
sen sijaan, että se reagoisi maahanmuuttajien ja muiden toisten 
pyyntöihin. Siinä sivussa kansakuntaa pyydetään tulemaan vä-
hemmän tunteelliseksi, vähemmän avoimeksi, vähemmän lii-
kuttuvaksi, muuttumaan ”kovaksi” ja ”ankaraksi”. Metaforat 

”pehmeys” ja ”kovuus” paljastavat, miten tunteista tulee joukko-
jen ominaisuuksia, niin että joukot muodostuvat ”tuntemalla”. 
Nämä määritelmät ovat ilman muuta sukupuolittuneita: helppo 
kansallinen ruumis on naisellistettu, pehmeä ruumis, jonka ”si-
sään tunkeudutaan” ja joka ”vallataan”.

Sanoilla ”passio” (intohimo) ja ”passiivinen” ei ole sattumalta 
yhteistä latinankielistä kantasanaa passio, joka tarkoittaa kärsi-
mystä. Passiivisuus tarkoittaa tekemisen kohteeksi joutumista, 
sitä, että on negaatio, mikä jo valmiiksi koetaan kärsimyksenä. 
Passiivisuuden pelko limittyy tunteellisuutta kohtaan tunnet-
tuun pelkoon. Heikkous määritellään taipumukseksi tulla mui-
den muuttamaksi. Pehmeys määritellään alttiudeksi tulla vahin-
goitetuksi. Intohimon ja passiivisuuden välinen kytkös on 
paljastava. Se tuo ilmi, miten ”tunteen” on nähty sijaitsevan 
ajattelua ja järjenkäyttöä ”alempana”. Tunteellisuus tarkoittaa, 
että yksilön arvostelukykyyn on vaikutettu: tunteellisuus on 
pikemminkin reaktiivista kuin aktiivista, riippuvaista itsenäi-
sen sijaan. Feministiset filosofit ovat osoittaneet, kuinka tuntei-
den toissijaistaminen on samalla naisellisuuden ja ruumiin alis-
tamista.11 Tunteet yhdistetään naisiin, joiden katsotaan olevan 

”lähempänä” luontoa, halujensa vietävissä ja vähemmän kyvyk-
käitä ylittämään ruumiillisuuttaan ajattelun, tahdon ja arvoste-
lukyvyn avulla.
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Tällainen kielenkäyttö paljastaa, kuinka suuresti evoluutio-
ajattelu on vaikuttanut käsityksiimme tunteista: tunteiden sa-
notaan olevan merkki ”esihistoriastamme”, merkki siitä, miten 
alkukantaisuus pitää nykyhetkeä otteessaan. Darwinistisen tun-
nekäsityksen mukaan tunteet eivät ole ainoastaan ihmistä 

”alempana” vaan ihminen on jättänyt ne ”taakseen”. Tunteet 
ovat aiemman ja alkukantaisemman aikakauden merkki. Dar-
winin sanoin: 

”Eräitä ihmisen ilmaisuja, kuten hiusten nousemista pys-
tyyn äärimmäisessä kauhussa tai hampaiden paljastumista 
raivon vallassa, voidaan tuskin ymmärtää muuten kuin 
ajattelemalla, että ihminen on muinoin ollut paljon alhai-
semmalla ja eläimellisemmällä asteella.”12

Tällainen evolutiivinen malli auttaa ymmärtämään, kuinka aja-
tus kansakunnalle ominaisesta ”helppoudesta” perustuu uskoon 
tunteiden ”vaarallisuudesta”. ”Helppo” kansakunta tai kansalai-
nen ei ole ainoastaan vaarassa tulla naisellisemmaksi. Lisäksi 
vaarana on muuttua ”vähemmän valkoiseksi”, kun rodullisesti 
toisiksi määritettyjen annetaan tunkeutua yhteiskuntaruumiin 
suojausten läpi. Tällaisessa kertomuksessa vähemmän valkoisek-
si tultaessa palataan taaksepäin ajassa, aletaan muistuttaa yhteis-
kuntaelämän alkeellisempia muotoja tai ”alhaisempaa ja eläi-
mellisempää astetta”.

Tunteen ja järjen/ajattelun välinen hierarkia korvautuu tieten-
kin tunteiden välisellä hierarkialla: jotkin tunteet ”ylennetään” 
sivistyneisyyden merkiksi siinä missä toiset pysyvät ”alempina” 
heikkouden merkkeinä. Evoluution tarinaa kerrotaan sekä tari-
nana järjen voittokulusta että tunteiden hallinnan voitosta eli 
kyvystä kokea kulloiseenkin tilanteeseen ”sopivia” tunteita.13 Ny-
kykulttuurissa tunteet voivat jopa olla järjen veroisia tai parem-
pia, mutta ainoastaan silloin, kun ne esiintyvät älykkyyden muo-
tona, ”välineinä”, joilla subjektit voivat menestyä elämässään tai 
kohota urallaan.14 Hyvien tunteiden harjaannuttaminen ja työs-
täminen edellyttää, että ne määritellään sivistymättömien ja  
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kurittomien tunteiden perusteella, jotka häiritsevät pätevän mi-
nuuden muodostumista. Tässä tunneälyn mallissa meille ”toiset” 
tai he, jotka uhkaavat tehdä meistä toisia, pysyvät huonojen tun-
temusten lähteinä. Ei ole vaikea huomata, kuinka tunteilla tur-
vataan yhteiskunnallista hierarkiaa: tekemällä tunteista ruumii-
den ominaisuuksia ”alemmuus” ja ”ylemmyys” muutetaan 
ruumiillisiksi piirteiksi.

Subjektin tai joukon väittäminen tunteelliseksi on selvästikin 
riippuvaista valtasuhteista, joissa ”toiset” varustetaan merkityk-
sillä ja arvoilla. Tässä kirjassa en halua ajatella tunteellisuutta yk-
silöllisten tai kollektiivisten ruumiiden ominaisuutena. Pikem-
minkin haluan pohtia kehityskulkuja, joissa ”tunteellisuus” 
alkujaankin aletaan nähdä vain tiettyjen ruumiiden piirteenä. 
On tarkasteltava tunteita toiminnan muotoina, jotka ”luovat” ja 

”muotoilevat” ruumiita ja suuntaavat niitä kohti toisia. National 
Front voi nähdä tunteiden vaarantavan yhteiskuntaruumiin saa-
malla sen vaikuttamaan pehmeältä. Mutta tällainen kertomus 
pelaa itsessään tunteilla: toisten tulkitseminen huijareiksi on re-
aktio toisten läsnäoloon. Kovuus ei ole tunteiden poissaoloa vaan 
toisenlaista tunteellista suhtautumista toisiin. Kovaa valkoista ruu-
mista muokkaavat sen reaktiot: toisista kauemmaksi vetäytyvä 
tai etäisyyttä pitävä ruumis on päällystetty tai pinnoitettu toisia 
kohtaan tunnetulla raivolla. Ei pidä luulla, että tunteet piilevät 

”pehmeissä ruumiissa”.15 Tunteet muokkaavat ruumiin pintaa, 
ruumiit saavat muotonsa ajan mittaan toistuvista teoista, mutta 
myös suuntautuessaan kohti toista ja pois toisen luota. Voi hyvin 
olla, että tarkka tunteiden tutkimus paljastaa, että kaikki teot 
ovat reaktioita: kosketukset toisiin muokkaavat kaikkea mitä 
teemme. Spinozalaisittain ilmaistuna tunteet muokkaavat ruu-
miin kykyä toimia, ne ovat ”ruumiin tiloja, jotka lisäävät tai vä-
hentävät, auttavat tai estävät ruumiin omaa toimintakykyä.”16

En siis kysy, mitä tunteet ovat, vaan mitä tunteet tekevät. En 
pyri rakentamaan yhtenäistä teoriaa tunteista tai tunteiden teke-
mästä työstä. Pikemminkin tarkoitukseni on jäljittää sitä, miten 
tunteet kiertävät ruumiiden välillä, tutkia, miten ne ”liimautu-
vat kiinni” ja myös liikkuvat. Tässä johdantoluvussa esittelen, 
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miten ajatukseni ”tunteiden kulttuuripolitiikasta” asettuu osak-
si tunteita tarkastelevan ajattelun historiaa. En piirrä kokonais-
kuvaa tästä historiasta, sillä se olisi mahdoton tehtävä.17 On tär-
keää nostaa esille, että vaikka tunteet ovat olleet alisteisessa 
asemassa muilla tieteenaloilla, ovat ne pysyneet aate- ja oppihis-
torian ytimessä. Lukiessani tätä historiaa hämmästyin, miten 
laajalti tunteet ovat tuottaneet vaikeuksia filosofeille, kulttuuri-
teoreetikoille, psykologeille, sosiologeille ja myös laajalle joukol-
le muiden alojen tutkijoita. Tämä ei ole lainkaan yllättävää: niin 
kuin dekonstruktio muistuttaa, marginaaliin karkotettu on 
usein aivan ajattelun ytimessä. Tätä historiaa vasten tehtäväni 
on vaatimaton – aion näyttää, kuinka ajatteluni on saanut eväs-
tystä kosketuksistani tiettyihin tunteita käsitteleviin teoksiin.

TUNTEET JA NIIDEN KOHTEET

Yksi tapa pohtia tunteiden ajattelun historiaa on tarkastella kiis-
taa tunnekokemuksen, ruumiillisen tuntemuksen ja kognition 
suhteista.18 Tunteita koskevien teorioiden voi luonnehtia jakau-
tuvan kahteen joukkoon sen mukaan, nähdäänkö niissä tuntei-
den kytkeytyvän pääosin fyysisiin tuntemuksiin vai kognitioon. 
Ensiksi mainittu yhdistetään usein Descartesiin ja David Hu-
meen. Kannan esittää hyvin myös William James, joka muotoi-
lee sen näin: ”Ruumiilliset muutokset ovat suoraa seurausta 
olemassa olevan tosiseikan havaitsemisesta… ja tämä tunte-
muksemme näistä muutoksista niiden ilmetessä on tunne”19. 
Tunne on tuntemus ruumiillisesta muutoksesta. Olla-verbin 
painottaminen antaa vihiä siitä, ettei tunteisiin sisälly ajatuspro-
sessia, määrittelyä tai arviointia: tunnemme esimerkiksi pelkoa, 
koska sydämemme laukkaa, ihomme hikoaa. Kognitivistista nä-
kemystä taas edustavat Aristoteles ja lukematon joukko hänen 
seuraajiaan.20 Näiden teoreetikoiden mukaan tunteisiin sisältyy 
arviointia, arvostelmia, asenteita tai ”tietynlainen tapa ymmär-
tää maailmaa”21, joka ei palaudu ruumiillisiin aistimuksiin. Jot-
kut teoreetikot ovat kuvanneet tunteita arvostelmiksi22, kun taas 
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