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LUKU 

ANSAITSEVATKO IDEOLOGIAT
HUONON MAINEEN?
Sana ”ideologia” herättää voimakkaita tunnereaktioita. Kerran,
kun olin lopettelemassa luentoa, jolla olin korostanut, että poliittiset ideologiat ovat läsnä kaikkialla, muuan mies salin takaosassa nousi seisomaan, suoristautui täyteen mittaansa ja virkkoi loukkaantuneisuuden ja halveksunnan sekaisena:
”Väitättekö, Sir, että minä olen ideologi?” Kun ihmiset kuulevat
sanan ”ideologia”, he usein yhdistävät sen kommunismin, fasismin tai anarkismin kaltaisiin ”ismeihin”. Kaikki nämä sanat
tarkoittavatkin ideologioita, mutta on syytä kehottaa varovaisuuteen. ”Ismi” on tutuhko, aavistuksen halventava termi
– ja Yhdysvalloissa jopa ”liberalismi” on saanut samantapaisen
sävyn. Se vihjaa, että vallanpitäjät – ja ne, jotka tahtoisivat päästä valtaan – manipuloivat mielivaltaisesti koottua ajatusjoukkoa, joka on varsin kaukana arkielämästä. He yrittävät kontrolloida politiikan maailmaa ja pakottaa meidät ajattelemaan ja
käyttäytymään dogmaattisesti. Mutta jokainen ”ismi” ei kuitenkaan ole ideologia (ajattele vaikkapa ”optimismia” tai ”eufemismia”), eikä jokaista ideologiaa tiputeta korkeuksista vastahakoisen yhteiskunnan päälle niin, että se murskaa varsinaisesti
kannatetut näkemykset ja vakaumukset ja sitä ryhdytään käyttämään aseena ei-uskovia vastaan. Vastaus, jonka esitän salin
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takaosan hämmentyneelle miehelle tässä lyhyessä kirjassa, on
sama, jonka Molière pani Jourdainin suuhun, kun tämä ilokseen sai selville puhuneensa proosaa koko ikänsä. Tuotamme,
levitämme ja kulutamme ideologioita koko elämämme, olemme siitä sitten tietoisia tai emme. Pitää siis paikkansa, että
olemme kaikki ideologeja sikäli kuin meillä on erilaisia käsityksiä poliittisesta ympäristöstämme ja näkemyksiä tuon ympäristön hyvistä puolista ja puutteista.
Kuvittele, että kävelet kaupungissa. Kulman takana törmäät
suureen ihmisjoukkoon, joka käyttäytyy kiihtynesti, heiluttelee
lippuja ja huutaa iskulauseita. Sen ympärillä on univormuun
pukeutuneita miehiä, jotka yrittävät hillitä ryhmän liikkeitä.
Joku puhuu mikrofoniin ja väkijoukko hurraa. Reagoit tulkitsemalla tilanteen nopeasti. Pitäisikö sinun paeta vai liittyä joukon
jatkoksi, vai pitäisikö sinun ehkä vain suhtautua välinpitämättömästi? Tilanteen tulkitseminen on ongelmallista. Onneksi
useimmilla meistä on tietoisesti tai tiedostamattamme kartta,
joka paikantaa havaitsemamme tapahtuman ja tulkitsee sen
puolestamme. Jos olet anarkisti, kartta saattaa sanoa: ”Tuo on
kansan tahdon spontaania ilmaisua, esimerkki suorasta toiminnasta, jota tarvitsemmekin vääntääksemme politiikan hallinnan
pois sortavien ja sanelevien eliittien käsistä. Vallan tulee kuulua
kansalle; hallitukset toimivat omien intressiensä mukaan, ja ne
ovat kansan tahdon vastakohta.” Jos olet konservatiivi, kartta
saattaa sanoa: ”Tuo tapahtuma voi olla vaarallinen. Joukko yksilöitä on ryhtymäisillään väkivaltaisiin toimiin saavuttaakseen
päämäärät, joita he eivät ole saavuttaneet poliittisen prosessin
avulla tai joita he eivät edes voisi saavuttaa niin. Poliisin täytyy
hillitä tuollaista epäoikeutettua ja laitonta käyttäytymistä tarttumalla tilanteeseen ripeästi. Ihmiset täytyy saada hajaantumaan ja, jos he ovat aggressiivisia, heidät kuuluu pidättää ja
saattaa edesvastuuseen.” Jos olet liberaali, kartta saattaa sanoa:
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”Hienoa! Meidän pitäisi olla ylpeitä itsestämme. Tuo on täydellinen esimerkki yhteiskuntamme moniarvoisesta ja avoimesta
luonteesta. Arvostamme eripuran tärkeyttä; itse asiassa rohkaisemme siihen sananvapaudella ja vapaalla yhdistymisoikeudella,
ja tuo mielenosoitus on hyvä esimerkki siitä.”
Kuten saamme nähdä, ideologiat kartoittavat poliittisen ja
sosiaalisen maailman puolestamme. Emme yksinkertaisesti
tule toimeen ilman niitä, koska emme voi toimia tekemättä
tolkkua maailmasta, jossa asumme. Mainittakoon, että tolkun
tekeminen ei aina tarkoita hyvää tai oikeaa tolkkua. Usein
ideologiat kuitenkin sisältävät paljon tervettä järkeä. Oli miten
oli, poliittiset tosiseikat eivät koskaan puhu omasta puolestaan.
Eri ideologioillamme tarjoamme kilpailevia tulkintoja siitä,
mitä tosiseikat mahtavat tarkoittaa. Jokainen tulkinta, jokainen ideologia on yksi esimerkki siitä, miten tuotamme hahmon – jonkinlaisen rakenteen tai organisoitumisen – siihen,
miten tulkitsemme (ja väärintulkitsemme) poliittisia tosiseikkoja, tapahtumia, sattumia ja toimia, miten näemme kuvia ja
miten kuulemme ääniä. Ideologiset kartat eivät edusta objektiivista, ulkoista todellisuutta. Käyttämiemme tai muilta
omaksumiemme hahmojen ei tarvitse olla hienostuneita, mutta ilman hahmoja jäämme ymmällemme ja ymmärtämättömiksi, otamme vastaan vain näennäisen mielivaltaisia informaation palasia, joissa ei ole minkäänlaista järjen hiventä.
Miksi ideologioihin sitten kohdistuu niin paljon epäilystä ja
epäluottamusta? Miksi niitä pidetään vähintäänkin vieraina
karikatyyreinä ellei peräti sortavina ajatusten muodostamista
ohjaavina pakkopaitoina, jotka täytyy kumota ja purkaa, jotta
yhteiskuntaa voitaisiin suojella aivopesulta ja vääriltä unelmilta? Politiikan kielessä on harvoin ollut sanaa, joka olisi vetänyt
puoleensa yhtä paljon väärinkäsityksiä ja halveksuntaa. Meidän täytyy siivota sotku syrjään, jotta voisimme tajuta, että
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päinvastoin hyvin harvat sanat viittaavat yhtä tärkeään ja keskeiseen poliittisen elämän piirteeseen.
Ideologioita käsitellessään tämä kirja viittaa ennen kaikkea
poliittisiin ideologioihin ja väittää, että ideologiat ovat politiikan välineitä. Kun ideologiaa käytetään muissa merkityksissä
– kuten silloin, kun puhutaan impressionistien tai Jane Austenin ideologiasta – sana on lainattu tai yleistetty viittaamaan
paljon epämääräisempään käsitykseen kulttuuri-ideoista, jotka
ohjailevat jotakin aluetta tai ohjaavat puheena olevaa ammatinharjoittajaa. Yksi termin ”ideologia” ongelmista on, että
liian monet sen käyttäjistä ovat arastelleet ruiskuttaa siihen
kohtuullisen täsmällistä, hyödyllistä ja valaisevaa merkitystä.
Termin ”ideologia” alkuperäinen keksijä Antoine Destutt de
Tracy kirjoitti Ranskan vallankumouksen jälkimainingeissa ja
pyrki luomaan todellisen ideoita, aatteita käsittelevän tutkimushaaran. Hän pyrki vakiinnuttamaan ajattelun ja toiminnan
ihanteet empiirisesti todennettavalle pohjalle, jolta kumpuaisivat sekä ideoiden kritiikki että ideoiden tiede. Pyrkimys sopi
erittäin hyvin yhteen 1800-luvun Ranskan positivistisen liikkeen kanssa. Sen mukaan yhteiskuntaa voitiin tutkia luonnontieteelle luonteenomaisilla täsmällisillä työkaluilla. Jälkipositivistinen aikakautemme ei enää myönnä, että ihmisen ajattelu ja
mielikuvitus voitaisiin esittää niin tarkasti ja pysyvästi kuin
nämä tiedon aiemmat luokittelijat ennakoivat. Yksi jäänne täytyy kuitenkin ottaa vakavasti. Destutt de Tracyn aikomukset
heijastelevat nykytutkijoillekin tuttua tarvetta: ideologian tutkimiseen tarvitaan ammattimainen ja omistautunut lähestymistapa. Ylistettyämme siis sanan keksijää ja tunnistettuamme
edessä olevan tehtävän etenemme ensiksi tuotteen varhaisiin ja
edelleen vaikutusvaltaisiin kehittäjiin, Karl Marxiin ja Friedrich
Engelsiin, jotka lähtivät aivan toisenlaiselle linjalle.
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