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”Muuttamalla lyijyn alkemistisesti todelliseksi kullaksi
miehille annetaan mahdollisuus palaa,
antaa sisäisen tulen koskettaa, elää sisällyksekästä elämää,
muuttua perin pohjin.”
Tämä kirja on omistettu – palavan, tulisydämisen –
isoisäni Gus Oldhamin muistolle; hänen rakkautensa,
väkevämpi kuin kuolema, valaisee.

Nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassamme voimme
luottaa vain kahteen asiaan, jotka eivät koskaan muutu.
Koskaan eivät muutu tahto muuttua ja muuttumisen pelko.
Juuri tahto muuttua motivoi meitä etsimään apua.
Juuri muuttumisen pelko motivoi meitä
vastustamaan juuri sitä apua, jota etsimme.
– Harriet Lerner, The Dance of Intimacy

E:
M
Olin innoissani, kun Phyllis Cheslerin kirja About Men julkaistiin
ensimmäistä kertaa yli kymmenen vuotta sitten. Ajattelin silloin,
että vihdoinkin joku feministiajattelija selittää tuon mysteerin
– miehet. Siihen aikaan en vielä ollut koskaan jakanut miehiä koskevia tunteitani kenenkään kanssa. En ollut pystynyt tunnustamaan, etten ymmärtänyt miehiä, mutta lisäksi pelkäsin heitä.
Olin varma, että tavanomaisella ”vankeja ei oteta” -urheudellaan
Chesler ei tyytyisi vain nimeämään tätä pelkoa ja selittämään sitä:
hän tekisi paljon enemmän. Hän tekisi miehistä todellisia minulle. Miehistä tulisi ihmisiä, joille voisin puhua, joiden kanssa voisin työskennellä, joita voisin rakastaa. Cheslerin kirja oli pettymys. Se oli täynnä lainauksia lukemattomista lähteistä ja miesten
väkivallasta kertovia otteita sanomalehdistä – se tarjosi informaation hippusia; selityksiä oli vähän tai ei ollenkaan, tulkintaa ei
lainkaan. Niistä ajoista lähtien aloin ajatella, että naisia pelottaa
puhua miehistä avoimesti: pelkäämme tutkia yhteyksiämme miehiin syvästi – sitä, mitä olemme todistaneet tyttärinä, sisarina,
isoäiteinä, äiteinä, täteinä, rakastajattarina ja satunnaisina seksiobjekteina – ja pelkäämme jopa tunnustaa tietämättömyytemme,
sen, miten paljoa emme todellakaan tiedä miehistä. Kaikki, mitä
emme tiedä, voimistaa pelon ja uhan tunnettamme. Ja se, että
tuntee miehet ainoastaan miesten väkivallan, naisiin ja lapsiin
kohdistuvan väkivallan perusteella, on varmasti osittaista, riittämätöntä tuntemista.
Nykyisin minua hämmästyttää, että feminististä politiikkaa
kannattavilla naisilla on ollut niin vähän sanottavaa miehistä ja
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maskuliinisuudesta. Radikaalifeminismin varhaiskirjoituksissa
miehiä kohtaan ilmaistiin suuttumusta, raivoa ja jopa vihaa, mutta niissä ei tehty merkityksellistä yritystä tarjota tapoja ratkaista
nämä tunteet, kuvitella sovituksen kulttuuri, jossa naiset ja miehet voisivat tavata toisensa ja löytää yhteistä maaperää. Militantti
feminismi antoi naisille luvan päästää irti raivonsa ja vihansa miehiä kohtaan mutta se ei sallinut meidän puhua siitä, mitä tarkoittaa rakastaa miehiä patriarkaalisessa kulttuurissa, tietää, miten
voisimme ilmaista tuota rakkautta vailla hyväksikäytön ja sorron
pelkoa.
Ennen kuolemaansa Barbara Deming kuului niihin harvoihin
suorapuheisiin feministiajattelijoihin, jotka tahtoivat luoda naisille tilan puhua avoimesti tunteistamme miehiä kohtaan. Muotoillessaan huolensa siitä, että naisten miehiin kohdistuva raivo estää
naisia ilmaisemasta mitään muita tunteita kuin tunnetta siitä, että
”miehet ovat toivottomia”, hän sanoi: ”Minua pelottaa, että yhä
useammat naiset alkavat tuntea näin, tuntea, että miehet sukupuolena kaiken kaikkiaan ovat toivottomia.” Demingista ei tuntunut, etteivät miehet pysty muutokseen, luopumaan miesten hallitsevasta asemasta, mutta hänestä tuntui, että naisten täytyy lausua
totuus siitä, mitä tunnemme miehiä kohtaan: ”Uskon, että ainoa
tie, jota pitkin pääsemme sinne, mihin meidän täytyy mennä, on
se, ettemme koskaan kiellä tunteidemme totuutta niiden kummutessa meissä – silloinkaan, kun toivoisimme, ettei se olisi totuus.
Meidän täytyy siis tunnustaa totuus, että joskus toivomme, ettei
omia isiämme, poikiamme, veljiämme, rakastajiamme olisi olemassa. Tämä totuus on kuitenkin olemassa toisen totuuden rinnalla: totuuden, että tämä toive aiheuttaa meissä ahdistusta.” Samalla kun jotkut feministiliikkeessä aktiiviset naiset ahdistuivat
kollektiivisesta kyvyttömyydestämme käännyttää massoittain miehiä feministiseen ajatteluun, monista naisista tuntui yksinkertaisesti siltä, että feminismi antoi heille luvan suhtautua miehiin välinpitämättömästi, kääntää selkänsä miesten tarpeille.
Kun nykyfeminismi oli voimakkaimmillaan, monet naiset korostivat, että he olivat väsyneet antamaan energiaa miehille, että he
tahtoivat sijoittaa naiset kaiken feministisen keskustelun ytimeen.
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Kaltaiseni feministiajattelijat, jotka tahtoivat ottaa miehetkin mukaan keskusteluun, leimattiin yleensä miehiin samastuneiksi ja ohitettiin. Me ”makasimme vihollisen kanssa”. Olimme niitä feministejä, joihin ei voinut luottaa, koska välitimme miesten kohtalosta.
Olimme niitä feministejä, jotka eivät uskoneet naisten ylemmyyteen yhtään enempää kuin uskoimme miestenkään ylemmyyteen.
Feministiliikkeen edistyessä kävi ilmeiseksi, että seksismi ja seksistinen hyväksikäyttö ja sorto eivät muuttuisi, elleivät myös miehet
olisi syvästi mukana feministisessä vastarinnassa, mutta siltikään
useimmat naiset eivät ilmaisseet aitoa kiinnostusta korostaa, että
miehuudesta pitäisi keskustella.
Vaikka tunnustettiinkin, että feminismin täytyy keskittyä miehiin entistä enemmän, se ei saanut naisia kirjoittamaan miehistä.
Tällaisten kirjoitusten puuttuminen voimistaa tunnettani siitä,
että naiset eivät voi puhua miehistä täysin, koska patriarkaalisessa
kulttuurissa meidät on sosiaalistettu niin täysin pysymään hiljaa
miehistä. Meitä ei kuitenkaan ole niinkään hiljennetty kuin meidät on sosiaalistettu vakavien ja vankkojen salaisuuksien vartijoiksi – erityisesti niiden, jotka voisivat paljastaa miesten hallitsevan aseman arkipäiväiset strategiat, joilla miesten valtaa
toteutetaan ja pidetään yllä yksityiselämässämme. Tosiaan: jopa
radikaalifeministinen kaikkien miesten leimaaminen sortajiksi ja
kaikkien naisten uhreiksi oli tapa heijastaa huomio pois miesten
todellisuudesta ja meidän miehiä koskevasta tietämättömyydestämme. Heidän yksinkertainen leimaamisensa sortajiksi ja heidän
ohittamisensa tarkoitti, ettei meidän koskaan tarvinnut antaa
ääntä ymmärryksessämme oleville aukoille tai puhua miehuudesta monimutkaisesti. Meidän ei tarvinnut puhua tavoista, joilla
pelkomme miehiä kohtaan vääristi näkökulmaamme ja esti meitä
ymmärtämästä. Miesten vihaaminen oli vain yksi tapa olla ottamatta miehiä ja maskuliinisuutta vakavasti. Feministinaisten oli
yksinkertaisesti helpompi puhua patriarkaatin haastamisesta ja
muuttamisesta kuin meille oli puhua miehistä – siitä, mitä tiesimme ja mitä emme tienneet, tavoista, joilla tahdoimme miesten
muuttuvan. Parempi vain ilmaista tahtoamme nähdä miesten katoavan, nähdä heidät kuolleina ja menneinä.
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Barbara Deming ilmaisee tätä kaipausta kaunopuheisesti, kun
hän kirjoittaa isänsä kuolemasta: ”Vuosia sitten nyt. Se tapahtui
viikonloppuna maalla ja hän oli työskennellyt ulkosalla hakun ja
lapion kanssa, tehnyt uutta puutarhapalstaa. Hän oli saanut sydänkohtauksen ja kaatunut irtomultaan. Me kutsuimme ensiavun ja he yrittivät palauttaa hänet elämään mutteivät onnistuneet. Makasin puoliksi maassa hänen vieressään käsivarteni hänen
ympärillään. Tajusin, että se oli ensimmäinen kerta elämässäni,
kun tunsin todella pystyväni koskettamaan isäni ruumista. Pitelin sitä kovaa – rakkaudellani – ja surullani. Ja suruni oli osittain
sitä, että isäni, jota rakastin, oli kuolemassa. Mutta se oli myös
sitä, että tiesin jo hänen kuolemansa sallivan minun tuntea oloni
vapaammaksi. Surin, että niin täytyi olla. Minun on vaikea puhua tuosta surusta. Että ainoa kerta kun tunsin itseni vapaaksi
koskettamaan häntä ilman hänen valtansa minuun kohdistamaa
uhkaa, oli kun hän makasi kuolleena – se oli minulle sietämätöntä. Ajattelen, että tuskin on olemassa naista, joka ei olisi tuntenut
verrattavaa surua. On siis karkeistus puhua totuudesta, että joskus toivomme miesten kuolevan – ellemme myös lausu totuutta,
joka on ehkä vielä vaikeampi kohdata (kun yritämme löytää omat
voimamme, olla itsenäisiä naisia): totuus, että tämä toive on meille sietämätön. Se särkee meidät.” Nuorena kaksikymppisenä naisena, joka ei ollut vielä löytänyt omia voimiaan, toivoin usein,
että miehet elämässäni kuolisivat. Kaipaukseni isäni kuolemaan
alkoi lapsuudessa. Se oli tapa, jolla vastasin hänen raivoonsa, hänen väkivaltaansa. Minulla oli tapana uneksia hänen menneen
– kuolleen ja menneen.
Kuolema oli tie ulos pelosta, jonka julistus ”Odotahan, kunhan isäsi palaa kotiin” sai aikaan. Rangaistuksen uhka oli niin
voimakas, hänen valtansa meihin niin todellinen. Makasin tyttöiän sängyssäni odottaen kuulevani kovan vihan hänen äänessään,
hänen käskyjensä läpitunkevan äänen, ja minulla oli tapana ajatella: ”Jos hän vain kuolisi, me voisimme elää”. Myöhemmin, aikuisena naisena, kun odotin elämäni miestä kotiin, miestä, joka
useimmiten oli huolehtiva kumppani mutta joskus sai väkivaltaisia raivokohtauksia, minulla oli tapana ajatella: ”Ehkä hän joutuu
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onnettomuuteen ja kuolee, ehkä hän ei tulekaan kotiin, ja minä
olen vapaa ja voin elää.” Naiset ja lapset kaikkialla maailmassa
tahtovat miesten kuolevan, jotta he voisivat elää. Tämä on tuskallisin totuus miesten hallitsevasta asemasta, siitä, että arkielämässä
miehet käyttävät patriarkaalista valtaa tavoilla, jotka ovat suunnaton uhka elämälle, siitä, että naiset ja lapset vapisevat pelosta ja
kaikenlaisesta voimattomuudesta, uskovat, että ainoa tie ulos heidän kärsimyksestään, heidän ainoa toivonsa, on se, että miehet
kuolevat, että patriarkaalinen isä ei tule kotiin. Miesten hallitsemat naiset ja nais- ja miespuoliset lapset ovat tahtoneet heidän
kuolemaansa, koska he uskovat, että nämä miehet eivät tahdo
muuttua. He uskovat, että miehet, jotka eivät ole dominoivia, eivät suojele heitä. He uskovat, että miehet ovat toivottomia.
Kun muutin pois kotoa ja lähdin yliopistoon, niin suljin puhelimen, kun soitin kotiin ja isäni vastasi. Minulla ei ollut mitään
sanottavaa hänelle. Minulla ei ollut sanoja viestittää isälle, joka ei
kuunnellut, ei tuntunut välittävän, ei puhunut hellyyden tai rakkauden sanoja. En tarvinnut patriarkaalista iskää. Ja feminismi
oli opettanut minulle, että voisin unohtaa hänet, kääntyä pois
hänestä. Kääntyessäni pois isästäni käännyin pois osasta itseäni.
On pelkkää valheellisen feminismin kuvitelmaa, että me naiset
löytäisimme voimamme maailmasta ilman miehiä, maailmasta,
jossa me kiistämme yhteytemme miehiin. Saamme voimamme
täysin vasta, kun pystymme lausumaan totuuden, että tarvitsemme miehiä elämässämme, että miehet ovat elämässämme, tahdomme tai emme, että tarvitsemme miehiä haastamaan patriarkaatin, että tarvitsemme miehiä muuttumaan.
Vaikka feministinen ajattelu salli minun kurottaa patriarkaatin
asettamien rajojen ulkopuolelle, juuri eheyden, toipumisen etsiminen johti minut takaisin isäni luo. Sovitukseni isäni kanssa alkoi
tunnustaessani, että tahdoin ja tarvitsin hänen rakkauttaan – ja jos
en voisi saada hänen rakkauttaan, ainakin minun pitäisi parantaa
hänen väkivaltansa aiheuttama haava sydämessäni. Minun täytyi
puhua hänen kanssaan, kertoa hänelle totuuteni, pitää häntä lähellä ja kertoa hänelle, että hänellä oli väliä. Kun nykyisin soitan kotiin, nautin isäni äänestä, hänen eteläisestä puhetavastaan, joka on
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juuri oikealla tavalla tuttu ja murteellinen. Tahdon kuulla hänen
äänensä ikuisesti. En tahdo hänen kuolevan, tämän isän, jota voin
pitää sylissäni, joka ottaa vastaan rakkauteni ja antaa minulle vastarakkautta. Ymmärtäessäni häntä ymmärrän itseäni paremmin. Saadakseni voimani naisena minun täytyy saada hänet. Me kuulumme
yhteen.
Mies tahtoo muuttua kertoo tarpeestamme elää maailmassa, jossa naiset ja miehet voivat kuulua yhteen. Tarkastellessani, miksi
patriarkaatti on säilyttänyt valtansa miehiin ja näiden elämään,
kehotan meitä vaatimaan feminismiä miehille, näyttämään, miksi feministinen ajattelu ja käytäntö ovat ainoa tapa, jolla todella
voimme käsitellä nykyistä maskuliinisuuden kriisiä. Toistan näissä luvuissa monia pointteja, jotta jokainen luku välittäisi yksinäänkin kokonaisuuden tärkeimmät ajatukset. Miehet eivät voi
muuttua, ellei muutokselle ole malleja. Miehet eivät voi rakastaa,
jos heille ei opeteta rakastamisen taitoa.
Ei pidä paikkaansa, etteivät miehet tahdo muuttua. Pitää kyllä
paikkansa, että monet miehet pelkäävät muuttua. Pitää paikkansa, että miesmassat eivät ole edes alkaneet tarkastella tapoja, joilla
patriarkaatti estää heitä tuntemasta itseään, olemasta kosketuksissa tunteidensa kanssa, rakastamasta. Tunteakseen rakkauden
miesten täytyy luopua tahdosta hallita. Heidän täytyy pystyä valitsemaan elämä kuoleman sijasta. Heidän täytyy olla valmiita
muuttumaan.
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