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Liberalismin petoksessa kuvataan 
”arvoliberaalien” tasa-arvopyr-
kimysten kahtalaisia vaiku-

tuksia seuraavasti:

”Arvoliberaali ei enää luota siihen, 
että eri kansanryhmien oikeudet 
toteutuvat avoimessa yhteiskunnassa 
enemmän tai vähemmän automaat-
tisesti, kun laki takaa kaikille sanan-
vapauden […] ja vähemmistöt voivat 
ajaa asioitaan siinä missä muutkin. 
[…] tiettyjen viiteryhmien edustajat 
eivät ole liberaaleille itsenäisiä toimi-
joita, vaan jollakin tavoin kyvyttömiä 
puolustamaan itse oikeuksiaan.”1

”Uhriuttamisen ja uhriutumisen stra-
tegiat ovat tuhoisia, koska ne muren-
tavat uhriryhmiin kuuluvien itsekun-
nioituksen. Etujen saavuttamiseksi 
ei ole järkeä ponnistella, kun valit-
taminen ja avuttomaksi tekeytymi-
nen riittävät. […] Strategia perustuu 
ihmisten syyllisyydentunteen hyväk-
sikäyttöön […]. Mutta syyllistämi-
selläkin on rajansa, ja ennen pitkää 
tavalliset ihmiset alkavat halveksia 
kaikesta valittavia ja mahdottomia 
vaativia vähemmistöjä.”2

Vaarassa ei siis ole vain liberalismin 
eetos vaan myös ”uhriryhmiin kuu-
luvien itsekunnioitus”. Hännikäisen 
ja Melenderin mielestä tasa-arvo-
hömpötys ja ”erityiskohtelun” pe-
nääminen vievät yksilöiltä kyvyn 

ottaa vastuuta itsestään. Heidän 
katsannossaan arvoliberaalien vaati-
mukset tasa-arvosta nojaavat yksin-
kertaistavaan maailmankuvaan, joka 
jakaa ihmiset etuoikeutettuihin ja 
sorrettuihin. Jälkimmäinen ryhmä 
nauttii kirjoittajien mukaan väistä-
mättä moraalista etuoikeutta.3 

Kirjan kritiikki ”uhriuttavaa” 
tasa-arvopolitiikkaa kohtaan juontaa 
juurensa 1990-luvun alkupuolella 
Yhdysvalloissa kiihtyneeseen kon-
servatiiviseen kulttuuripoliittiseen 
keskusteluun, jota Alison Convery 
kutsuu ”uhridiskurssiksi” (the victim 
discourse)4. Erityisesti feministisen 
liikkeen syytettiin vaativan kollektii-
vista uhristatusta naisille. Feminis-
tinen yhteiskuntakritiikki leimattiin 
valittamiseksi ja yleisen sympatian 
manipuloimiseksi, ja toisaalta py-
rittiin kiistämään feministien esit-
tämien väitteiden oikeutus (esimer-
kiksi kyseenalaistamalla tutkimusten 
aineistoja). Oletetun uhristatuksen 
havittelijat eivät olleetkaan valta-
rakenteiden ja käytäntöjen todel-
lisia uhreja vaan ”ruikuttajia, jotka 
vetosivat uhriuteen saadakseen oi-
keutuksen alisuoriutumiselleen ja 
kyvyttömyydelleen hyväksyä yksilöl-
listä vastuuta”. Samalla feministit ku-
vattiin opportunisteiksi, jotka tarrau-
tuivat ”syyttömyyteen ja moraaliseen 
ylemmyyteen”. Uhridiskurssissa eri-
laiset lait ja tukitoimet vähemmis-
töjen suojaksi esitettiin puolestaan 

infantilisoivana holhouksena.5 Hän-
nikäinen ja Melender kierrättävät 
pamfletissaan monia näistä argumen-
teista.

Kuka on todellinen uhri?
Liberalismin petoksessa kuvataan, 
miten arvoliberaalit tasa-arvovaati-
mukset johtavat ”uhristatuksen mo-
nopolisointiin” virallisesti heikoille 
ryhmille kuten naisille, seksuaalivä-
hemmistöille ja maahanmuuttajille. 
Kirjoittajien mukaan tämä jakaa 
ihmiset kahteen kastiin, koska risti-
riitatilanteessa heikkoja pitää suosia. 
Näin hyvästä periaatteesta, jonka 
mukaan yhteiskunnan tulee suojella 
heikompiaan, tuleekin astinlauta 
kaiken kritiikin ulkopuolelle. 

”Sorrettujen vapauksien toteutta-
mista suojelemaan vaaditaan lakeja ja 
säädöksiä, joiden  hintana voi olla 
muiden vapauksien kaventuminen. 
Yksittäisen ihmisen uhriutta tai syyl-
lisyyttä ei enää arvioida hänen omien 
tekojensa vaan yhteiskunnallisen 
aseman, varallisuuden, ihonvärin tai 
syntyperän perusteella.”6

Kirjoittajat seuraavat Converyn ku-
vaamalle uhridiskurssille tyypillistä 
argumentointitapaa, jossa uhriutta-
missyytöksistä päädytään jokseenkin 
paradoksaalisesti todistelemaan, 
että varsinaiset uhrit ovatkin niin 
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sanottua enemmistöä. Tässä kat-
sannossa etuoikeutetuiksi väitetyt 
jäävät erilaisten vähemmistöjen vaa-
timusten ja syytösten armoille. Sen 
sijaan että Hännikäinen ja Melender 
purkaisivat aihetta ympäröiviä ole-
tuksia ja ennakkoluuloja, he eksyvät 
entistä syvemmälle kritisoimaansa 
kilpailuun uhriudesta. Pimentoon 
jää, missä ja miten realisoituvat 
nämä etuoikeudet, joita uhristatus 
kirjoittajien mukaan antaa. Miten ne 
suhteutuvat muihin etuoikeuksiin, 
kuten taloudelliseen ja poliittiseen 
valtaan?

Liberalismin petoksessa ainoana 
konkreettisena etuoikeuden muotona 
ruoditaan pörssiyhtiöiden hallituksiin 
kaavailtuja sukupuolikiintiöitä. Kir-
joittajat olettavat, että kiintiösuun-
nitelmien tavoitteena on ensi sijassa 
numeerinen tasa-arvo. Sen sijaan he 
eivät tutki mahdollisuutta, että kiin-
tiöillä pyrittäisiin korjaamaan eri 
sukupuolten epätasa-arvoinen lähtö-
tilanne työelämässä. Näin he sivuut-
tavat esimerkiksi työnhaussa, uralla 
etenemisessä ja tulotasossa koetun 
sukupuolisen epätasa-arvon, josta on 
suhteellisen kiistattomia todisteita.7 
Onko kiintiölainsäädäntö sitten hyvä 
keino tasa-arvon edistämiseen pörs-
siyhtiöiden saralla, joka on työelämän 
kokonaisuuden kannalta suhteellisen 
marginaalinen, vaikka nauttiikin 
suurta mediahuomiota? Yksinker-
taista vastausta ei tietenkään ole.8 

Liberalismin petoksessa he-
ristellään sormea uhriutujille, 
jotka janoavat otaksuttuja etuoi-
keuksia. Mutta kirjoittajat eivät 
ole lainkaan yhtä kiinnostuneita 
muunlaisten etuoikeuksien pur-
kamisesta.  Korvaako uhriaseman 
suoma ”moraalinen etuoikeus” 
toisten nauttimat etuoikeudet? 
Hännikäinen ja Melender myös pi-
tävät itsestään selvänä, että ”kamp-
pailu uhriudesta” syntyy nimen-
omaan tasa-arvovaatimusten sivu-
vaikutuksena. Kuitenkin etenkin 
yhdysvaltalaiselle uhridiskurssille 
vaikuttaisi olevan ominaista kil-
pailu siitä, kenellä on eniten on-
gelmia – syrjityllä vaiko hänellä, 
jota ”vähemmistöjen vaatimukset 
kiusaavat”. Tällainen retoriikka 
vieläpä kasvaa rakenteellisen epä-
tasa-arvon vähättelyn tai sen suora-
naisen kieltämisen ympärille. Jospa 
perimmäinen ongelma ei olekaan 
”liiallinen tasa-arvo” vaan piittaa-
mattomuus muiden kokemasta 
epätasa-arvosta? Omiin mieliha-
luihin käpertyminen nimittäin on 
asenne, joka sopii Liberalismin pe-
toksessakin kritisoidulle kuluttaja-
kansalaiselle kuin nyrkki silmään. 
Ainakin kirjassa parjattua globaalia 
markkinataloutta pyörittää pikem-
minkin epätasa-arvo kuin liiallinen 
tasa-arvo – ellei sitten tasa-arvoa 
määritellä suhteellisen erikoisella 
tavalla.

Mutta mitä se on se  
tasa-arvo?

Liberalismin petoksessa ei varsinai-
sesti sanouduta irti tasa-arvosta, 
nostetaanhan ihanne klassisen libe-
ralisminkin ytimeen. Ongelmaksi 
nähdään nimenomaan tietyt tasa-
arvon tavoitteluun liittyvät piirteet. 
Tullaanko samalla kuitenkin vähätel-
leeksi epätasa-arvoa?

Hännikäinen ja Melender olet-
tavat, että koska enemmistö on 
”maltillista” ja ”suvaitsevaista”, 
tasa-arvo toteutuu itsestään. Kun 
arkipäiväistä syrjintää tai eriarvois-
tamista ei noteerata, syrjinnäksi las-
ketaan lähinnä apartheid-politiikan 
kaltaiset ääri-ilmiöt. Liberalismin 
petoksessa tasa-arvon tae on yh-
teiskunta, jossa yksilöt (ja vähem-
mistöt) voivat vapaasti ajaa omia 
oikeuksiaan. ”Reilut pelisäännöt” 
eivät kuitenkaan vielä kerro, mil-
laiset ovat pelaamiseen lähtökohdat, 
eikä tasa-arvon periaatteellinen ar-
vostus välttämättä takaa tasa-arvon 
toteutumista käytännössä. Näin kir-
joittajat tulevat lähelle liberalististen 
poliittisten teorioiden tapaa julistaa 
tasa-arvon arvokkuutta sinänsä si-
toutumatta kuitenkaan tasa-arvoon 
poliittisena tavoitteena.9 

Tasa-arvon määrittely ja sen ar-
viointi on monimutkaisempaa kuin 
Hänninen ja Melender antavat 
ymmärtää. Hanna Ylöstalo tutkii 
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tuoreessa väitöskirjassaan Tasa-ar-
votyön tasa-arvot, miten moninai-
sesti mutta myös keskenään risti-
riitaisilla tavoilla tasa-arvo ymmär-
retään työyhteisöissä, joissa on si-
touduttu tasa-arvon edistämiseen. 
Tasa-arvon toteutuminen riippuu 
siitä, mitä määritetään tavoitteeksi 
ja millä keinoin päämäärään py-
ritään. Esimerkiksi Ylöstalo nostaa 
tilanteen, jossa sukupuolten tasa-
arvon korostaminen peittää näky-
vistä eri etnisten ryhmien ja sek-
suaalivähemmistöjen ongelmat. 
Mikäli tasa-arvo julistetaan saavu-
tetuksi, yksittäisiä epäkohtia on 
vaikeampi nostaa esiin.10

Myös uhridiskurssi muokkaa 
käsityksiä tasa-arvosta – ja eri-
arvoisuudesta. Kuten Convery 
huomauttaa, uhri ja uhrius ovat 
yhteiskuntatieteellisinä termeinä 
muuttuneet: enää ei keskitytä sosi-
aaliseen eriarvoisuuteen vaan psy-
kologiseen tilaan.11 Uhriutuminen 
on valinnaista: se on yksilön, ei yh-
teiskunnan ongelma. Uhridiskurssi 
tulee näin pönkittäneeksi status 
quota. Seurauksena on yhteiskun-
nallisen eriarvoisuuden depolitisoi-
tuminen, ongelmien häivyttäminen 
yksilötasolle. 

On hankala sanoa, hyväksy-
vätkö Hännikäinen ja Melender 
uhridiskurssin laajemmat poliittiset 
sitoumukset vai käyttävätkö he uh-
riutumista pikemminkin retorisena 
lyömäaseena arvoliberaaleja vastaan. 
Joka tapauksessa uhridiskurssin 
omaksumisen riskinä on, että syr-
jintä lakaistaan käytännössä maton 
alle tai pelkistetään subjektiivisiksi 
loukkaantumisen tunteiksi. Epä-
tasa-arvo on näennäisesti yksilön 
hallinnassa, ikään kuin syrjintä rat-
keaisi mentaaliharjoittelulla, kun 
hokee ”en uhriudu”. Millaista har-
joitusta kirjoittajat suosittelisivat 
sorvattavan syrjiviä asenteita ja en-
nakkoluuloja helliville?
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