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Kerstin Campoyn huoltajuuskiista ja 
Itävalta-boikotti aiheuttivat minus 
sa odottamattoman voimakkaan re 

aktion. Olin jo ehtinyt tottua siihen, ettei 
mikään maailman asia, olipa se kuinka dra 
maattinen tahansa, jaksanut järkyttää mie 
lenrauhaani lehdenlukua kauemmin.

Mutta nämä kaksi tapausta saivat minut 
siirtymään salamana tietokoneen ääreen. 
Naputtelin jutut, edellisen marraskuussa 98 
ja jälkimmäisen helmikuussa 00, kiihkeästi 
ja nopeasti, ja lähetin ne maan suurimpaan 
päiväjehteen.

Campoy-kirjoitus kierteli aikansa eri toi 
mituksissa. Lopulta yksi lehden varttuneista 
ja käheä-äänisistä naistoimittajista ilmoitti 
minulle tylysti, että juttu on julkaisukelvo- 
ton, koska se on niin asenteellinen. Itävalta- 
kirjoitus jätettiin julkaisematta ilman perus 
teluja.

Ensimmäisessä puheenvuorossa puo 
lustin äidin ja lasten oikeutta yh 
teiseen tulevaisuuteen.

Arvelin oikeudenkäynnin Yhdysvalloissa 
johtavan vääjäämättä siihen, että huoltajuus 
tuomitaan isälle. Amerikkalaisten tiedot vie 
raista kulttuureista ovat vähäiset. Heidän on 
vaikea kuvitella, että kukaan haluaisi tosis 
saan kieltää lapsilta sitä lottovoittoa mitä 
Yhdysvaltojen kansalaisuus merkitsee. Ra 
halla on sikäläisessä oikeuslaitoksessa enem 
män vaikutusvaltaa kuin meillä.

Arvostelin päätöstä lähettää lapset Yhdys 
valtoihin. Tässä tapauksessa jos missään 
Suomen tulisi käyttää itsenäiselle valtiolle 
kuuluvaa harkintavaltaa ja poiketa Haagin 
sopimuksen pilkuntarkasta seuraamisesta. 
Vastaavissa tilanteissa niin tekevät muutkin 
maat. Yhdysvalloille syyksi riittää omien 
suuryhtiöiden kaupallinen etu.

Korkeimman oikeuden presidentti lausui 
perusteluissaan, että kansainvälinen juridi 
nen sopimus ohittaa inhimilliset tekijät. Eh 
dotin kovaäänistä kansalaisliikettä sen puo 
lesta, että kerrankin inhimilliset tekijät voi 
sivat ohittaa kansainvälisen juridisen sopi 
muksen.

Kimmokkeena puheenvuorooni Itä 
valta-boikotista oli HS:n mielipide- 
sivullaan julkaisema kannanotto. 

Siinä minulle tuntematon yksityishenkilö 
tuomitsi jyrkästi pääministerin tekemän 
päätöksen pitäen sitä hätiköitynä EU:n 
jäsenvaltion sisäisiin asioihin puuttumisena.

Vastineessa huomautin, ettei EU-sopi-

muksessa ole kyse vain teknis-taloudellisista 
hyödyistä ja haitoista, joita kuitataan jäsen 
maksuilla, tukiaisilla, direktiiveillä, kokouk 
silla ja yhteisillä valokuvilla. Unioniin liitty 
minen tarkoittaa myös sitoutumista tiettyi 
hin perusarvoihin. Niihin kuuluu Hitlerin 
hirmutekojen yksimielinen ja ehdoton tuo 
mitseminen.

Suomalaiset eivät näytä ymmärtävän 
kuinka kipeästi väkivaltaiset miehitykset ja 
kaasukammiot edelleen koskettavat niistä 
kärsimään joutuneita eurooppalaisia maita. 
Jörg Haiderin osoittama vähäinenkin ym 
märrys natseja kohtaan on suhteellisesti kat 
soen vielä pahempi loukkaus kuin jos jonkun 
suomalaisen puolueen edustaja esittäisi so 
tainvalidien panosta vähätteleviä lausuntoja.

Puheet eivät ole viattomia. Myös ne ovat 
tekoja. Itävallan tapauksessa yhtenä seu 

rauksena oli pääsy hallitukseen ja sitä kaut 
ta mahdollisuus vaikuttaa yhteiseen pää 
töksentekoon. Olla suomalainen tai itäval 
talainen tarkoittaa samaa kuin olla euroop 
palainen. Perusarvot ovat koko EU:n eivätkä 
minkään yksittäisen jäsenmaan sisäisiä asi 
oita.

Tätä kirjoittaessani Campoyn pro 
sessi on kesken. Amerikkalaisten 
viranomaisten viivyttely viittaa sii 

hen, että ennustukseni tulee toteutumaan 
ja lapset tuomitaan isälle. Yksittäisiä pu 
heenvuoroja ja rahalahjoituksia lukuun ot 
tamatta kansalaisliikettä ei ole syntynyt. 
Näyttävien käänteiden puute on vesittänyt 
median kiinnostuksen.

Itävalta-boikottia puoltavat puheenvuo 
rot ovat vähentyneet samaa tahtia kuin ar 
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vostelevat puheenvuorot ovat lisääntyneet.
Useimmat ihmiset, joille olen kertonut 

kannanotoistani, ovat ystävällisesti mutta 
päättäväisesti ilmoittaneet olevansa molem 
missa asioissa täysin eri mieltä kanssani.

Kerstin Campoy on uuden avioliiton 
myötä saanut vastuuttomuuden leiman, 
vaikka taistelu huoltajuuden saamiseksi ker 
too täysin päinvastaisista ominaisuuksista.

Itävallan boikotoiminen on kaikkihan- 
sen-nyt-tietää-ilmeen ja säälivän hymyn 
saattelemana kuitattu poliittiseksi virheeksi, 
jonka takana on sisäpoliittisia motiiveja 
(Ranska), moralistista ylemmyydentunnetta 
(Ruotsi) tai silkkaa harkitsemattomuutta 
(Suomi).

Gallup näyttää siis osoittavan, että olen 
väärässä. Mutta en minä näin helpolla luo 
vuta.

Minkälaisia johtopäätöksiä suoma 
laisten mielipiteistä voi tehdä? 
Maan suurimman päivälehden 

lasilaatikossa Yhdysvaltoja saa toki arvostella 
niin kauan kun kritiikki voidaan tulkita pik- 
kuvelimäiseksi kiukutteluksi. Liberaalia lin 
jaa on helppo noudattaa, sillä ollaanhan me 
hei kaikki sittenkin samaa länsimaista per 
hettä. Mutta jos kyse on perusteisiin kohdis 
tuvasta eli kulttuurisesta kritiikistä, osoit 
tautuvat suvaitsevaisuuden ja moniarvoi 
suuden rajat ahtaiksi. Angloamerikkalaiset 
arvot on omaksuttu niin totaalisesti, etteivät 
niiden vaikutusta havaitse myöskään vä 
hemmän varttuneet ja kirkasääniset mies 
toimittajat.

Lehden johdattelema yleinen mielipide 
näyttää pitävän boikottia teknis-juridisena 
ja epähistoriallisena ongelmana. Holokausti 
toki tuomitaan, mutta siihen suhtaudutaan 
yhtä etäisesti kuin Napoleonin sotiin. Vas 
tuu ei ole meidän vaan menneiden sukupol 
vien, ajatellaan.

Itävaltalaisten enemmistö suhtautuu asi 
aan vielä löyhemmin. Haiderin suosio ja 
puolueen pääsy hallitukseen osoittavat, ettei 
tiliä menneisyyden kanssa haluta tehdä, 
vaikka syytä totisesti olisi huomattavasti 
enemmän kuin meillä.

En väitä, että tällä olisi jotain tekemistä 
sen kanssa, että olimme aseveljiä toisessa 
maailmansodassa. Mutta joku vierasmaalai 
nen saattaa hyvinkin nostaa kissan pöydälle, 
jos suomalaisten boikotinvastaiset mielen 
ilmaisut jatkuvat.

Erimielisyys kuuluu demokratian 
luonteeseen, vaikkei sitä Suomessa 
heti huomaa. Mutta mikä minua 

vaivaa on boikottikeskustelua hallitseva 
kaksinaismoraali. Kiinnittämällä huomiota 
protokollakysymyksiin arvostelijat kätkevät, 
tahallaan tai huomaamattaan, todellisia

mielipiteitään ja asenteitaan. Boikotti on 
oiva itsetarkoituksellisen EU-vastaisuuden 
ja lyhytnäköisen oppositiostrategian lyö 
mäase.

Yltiönationalismi ja rasismi on luullakseni 
Suomessa lähes yhtä yleistä kuin Itävallassa. 
Poliittisen kulttuurin erilaisuudesta johtuu, 
ettei fasistisia mielipiteitä voi ilmaista täällä 
yhtä avoimesti ja organisoidusti kuin siellä. 
Vai voiko sittenkin?

Heinäkuussa saksalaiset ja suomalaiset 
SS-veteraanit kokoontuivat Helsinkiin yh 
teiseen muistotilaisuuteen. Puheissaan mai 
den edustajat kertoivat itsestään selvään sä 
vyyn, että ASS-joukot pelastivat Euroopan 
läntisen osan aasialaisten bolshevikkien yli- 
vallaltaä.

Mainitsematta jäi, että ilman Saksan 
hyökkäystä toinen maailmansota ja Suo 
men jatkosota eivät olisi syttyneet, 30 mil 
joonaa ihmishenkeä olisi säästynyt ja Saksa 
(sekä Itävalta) olisivat välttyneet keskitys 
leirien ja kaasukammioiden häpeältä.

Pelkkää spekulaatiota, totta kai, mutta vä 
hintään yhtä uskottavaa kuin parin entisen 
SS-miehen jorina. Totta sen sijaan on, että 
Neuvostoliitto, itäeurooppalaiset kommu- 
nistivallat ja Berliinin muuri kaatuivat rau 
hanomaisesti, ilman yhdenkään sotahullun 
joukko-osaston apua.

Modernin yhteiskunnan näkyvä 
piirre on lähes hysteerinen tarve 
vaikuttaa rationaaliselta. Arvot 

pyritään jähmettämään vaikeasti muutetta 
vaan muotoon. Ihmisiä ohjataan laeilla, ase 
tuksilla, määräyksillä ja sopimuksilla. Avain 
asemiin nousevat eri alojen asiantuntijat, 
erityisesti juristit, koska heillä on hallussaan 
sekä ohjeiden laatimisen että niiden tulkit 
semisen tekninen taito. Symbolisia merki 
tyksiä vähätellään, vaikka irrationaalisten 
motiivien vaikutus saattaa tosiasiassa olla 
huomattava.

Arvohierarkian toisesta päästä löytyy älyl 
lisesti käsittelemätöntä tunnetta, spontaani 
suutta ja demonstraatioita. Ne ovat hallit 
tavien keinoja, jotka johtavat tavoitteisiinsa 
vain poikkeustapauksissa. Symbolisia mer 
kityksiä korostetaan, vaikka rationaalisten 
motiivien vaikutus saattaa tosiasiassa olla 
huomattava.

Tämänkin lehden palstoilla olen tuomin 
nut emotionaaliset mielenilmaisut aikansa 
eläneeksi varjonyrkkeilyksi. Miksi nämä 
kaksi asiaa aiheuttivat selkäydinreaktion, 
vaikka tavallisesti olen muiden ja joskus 
myös omasta mielestäni liiankin allerginen 
moralismille?

Ensinnäkin siksi, että kummassakin tapa 
uksessa kyse on inhimillisistä perusarvoista. 
Siis ei moralismista vaan moraalista.

Toiseksi siksi, etten jättänyt asiaa kinaa 

misen tasolle, vaan ryhdyin analysoimaan 
myös omia motiivejani. En hyväksynyt kli- 
seetä järjen ja tunteen välisen kuilun ylit- 
tämättömyydestä. En suostunut pitämään 
mielipiteitäni pelkästään hetkellisinä tun 
teenpurkauksina, vaan lähdin kuljettamaan 
niitä intellektuaalisen prosessin läpi.

Kolmanneksi siksi, että Itävalta kuuluu 
samaan kulttuuriseen, poliittiseen ja sopi 
mukselliseen piiriin kuin Suomi. Yhdessä 
muiden EU-kumppaneiden tavoin meillä 
on sekä oikeus että velvollisuus puuttua rik 
komuksiin ankarammin kuin jos kyseessä 
olisi joku etäisempi maa, esimerkiksi Indo 
nesia.

Käytännöllistä vaikutusta Kerstin 
Campoyn asiaan kannanotollani ei 
ole. Mutta symbolista merkitystä 

sillä silti voi olla.
Boikottia on lähdetty purkamaan perus 

tamalla EU-ryhmä, jonka tehtävänä on 
tarkkailla pysyykö Itävallan hallitus demo 
kratian tiellä. Rationaaliselta kuulostavan 
keinon avulla yritetään ratkoa irrationaalista 
ongelmaa.

Teknisesti boikotti voidaan tietysti lopet 
taa näinkin. Naiivia on kuitenkin kuvitella, 
että maata missään tilanteessa olisi uhannut 
tai uhkaisi suistuminen oikeistodiktatuuriin 
jonkun Haiderin kaltaisen pikku-Hitlerin 
johdolla.

Myös kansanäänestystä on ehdotettu. 
Mutta sen avulla mitattaisiin vain itävalta 
laisten uhmakkuutta muita EU-maita koh 
taan, ei heidän todellisia mielipiteitään.

Puolueen ottaminen hallitukseen aiheutti 
boikotin. Siksi syvällisemmät syyt poistuvat 
vain niin, että itävaltalaiset itse syrjäyttävät 
puolueen hallituksesta normaaleja demo 
kraattisia menettelytapoja noudattaen.

Käytännöllistä vaikutusta Itävallan har 
joittamaan politiikkaan toimenpiteellä ei 
olisi. Mutta symbolista merkitystä sillä olisi 
juuri sen verran kuin boikotin lopettami 
seksi tarvitaan.
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