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otteita ajasta

Det är denna insikt som hjälper Wittgenstein att bedriva 
filosofi på det sätt han ständigt hade strävat efter att 
göra: en filosofi som inte är beroende av att uppdaga saker. 
När han i utkasten till förord hade uttryckt sin motvilja 
mot moderniteten hade han fortfarande tänkt sig att 
det handlade om att komma förbi tingens mångfald till 
det väsentliga. Den senare insikten att det som tillhör 
språkets och tänkandets väsen är det som visar sig i feno-
menens mångfald, om man betraktar den rätt – detta är 
i själva verket ett avsteg från hans sätt att i förorden från 
1930 kontrastera framstegets anda med andan i hans 
eget arbete. 

Så när von Wright säger att Wittgenstein aldrig 
ändrade sin grundläggande livshållning är detta sant på 
en nivå, men inte alltigenom sant: det konkreta uttrycket 
för denna livshållning förändrades på ett avgörande 
sätt, och likaså hans insikt i hur hoptrasslat hans eget 
tänkande var med tidens tänkesätt – ett beroende som 
kom till uttryck i spänningarna i Tractatus. 
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A stuessani tammikuussa 2007 Kanadan 
maankamaralle sen kantama yhteiskunta 
näyttäytyi auliina, sivistyneenä ja suvaitse-
vaisena. Tutkimusryhmässämme tutkittiin 
ilmaston- ja ympäristönmuutoksia kana-

dalaisille niin rakkailla pohjoisilla alueilla. Työn siemeniä 
jaettiin avoimesti ylös, alas ja vierelle. Joka puolelta kum-
puava hyväsydämisyys heijasteli moninaisuutta kunnioit-
tavan Kanadan ydintä.

Ensimmäisen kerran hämmästyin, kun ryhmäämme 
johtanut professori mainitsi kansallisesta ilmastorapor-

tista, jonka valmistuminen ja johtopäätökset oli pitkään 
täytynyt pitää salassa. Syyskuussa 2010 Naturessa jul-
kaistiin valtion puuttumisesta tutkijoiden sananva-
pauteen kolumni, johon moni ei kiinnittänyt huomiota 4.  
Kahden vuoden kuluttua työskentelin jo toisessa provins-
sissa, kun alkoi rytistä: kokonaisia instituutteja ja tutki-
musasemia suljettiin, moni läheinen jäi vaille työpaikkaa. 
Maailman kenties tunnetuin ja pitkäaikaisin makean 
veden koealue Experimental Lakes Area lakkautettiin, 
ja sen juuri uusitut laboratoriotilat autioituivat5. Myös 
maan pohjoisimmalla tutkimusasemalla PEARLilla oli 
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Kommunikaation rautaesirippu
Kanada ennen lokakuuta 2015 
Maailman uutismassassa loistivat sateenkaarenväriset vaahteranlehdet, kun Kanadan 
pääministeri Justin Trudeau juhli Toronton pride-tapahtumassa heinäkuun 3. päivänä1. 
Liberaalipuolueen vaalivoiton jälkeen Trudeaun sanoista ”koska on vuosi 2015” tuli 
Kanadan politiikan iskulause ja maan avoimesta, ympäristö- ja vähemmistökeskeisestä 
politiikasta koko maailman positiivisen uutisoinnin lemmikki2. Siksi kahvikupit 
laskeutuivat työpöydille jäätävän hitaasti Nature-tiedelehden uutisoitua keväällä Kanadan 
omaan tiedeyhteisöönsä kohdistamasta ”yhdeksän vuoden sensuurista” pääministeri 
Stephen Harperin konservatiivihallituksen vallan alla3. Me itsestäänselvyyksien kasvatit 
emme oikein edes käsitä, mitä sananvapauden rajoittaminen voi tarkoittaa. Eivät 
käsittäneet kanadalaisetkaan.
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sama kohtalo6. Valtion kalan- ja merentutkimuslaitoksen 
työntekijöistä suuri osa menetti työnsä kalastuslain muu-
toksen seurauksena, kun vesiympäristön suojelusta tuli 
toissijaista7. Tutkijoista tuli pakolaisia, jotka karkasivat 
rajojen taakse tekemään työtään. Keväällä 2012 ystäväni 
tapasi väitöstyön ohjaajansa kahvilassa, sillä valtion työn-
tekijöitä oli kielletty osallistumasta suureen kansainvä-
liseen konferenssiin.

Stephen Harperin kaudella (2006–2015) Kanadan 
ensisijainen tavoite oli talouskasvu, ja tätä tavoitetta py-
rittiin toteuttamaan erityisesti hyödyntämällä Albertan 
öljyhiekkakenttiä. Teollisuuden projektien nopeuttami-
seksi ympäristösäädöksiä höllennettiin. Harperin bud-
jetissa korostettiin tutkimuksen strategista merkitystä 
ja tutkimusprojektien yhteistyötä teollisuuden kanssa8, 
mikä muistuttaa erehdyttävästi tämänhetkistä kotimaista 
tiedepolitiikkaa. Vuonna 2011 Kanada vetäytyi Kioton 
sopimuksesta9. Julkisuudessa vähäpuheinen Harper 
kommentoi: ”Olen sanonut monta kertaa, että ilmaston-
muutos on suuri ongelma maailmassa.” 

Mahdollinen ympäristöriskejä koskeva todistusai-
neisto pyrittiin pitämään poissa julkisuudesta: valtion 
tutkijoiden tuli pyytää erillinen lupa puhuakseen me-
dialle, ja usein pyynnöt evättiin10. Tutkijoiden lisäksi 
myös journalistit kärsivät Harperin politiikasta, sillä 
vaiennetulta tiedeyhteisöltä ei saanut tietoa ympäristön 
tilasta tai hallituksen toimien vaikutuksista siihen. Har-
perin kaudella Kanadan tiedeyhteisöltä vietiin YK:n 

ihmisoikeuksien 19. artiklan mukainen täysi ”oikeus 
mielipiteen ja -sananvapauteen; johon sisältyy oikeus 
häiritsemättä pitää mielipiteensä sekä oikeus rajoista riip-
pumatta hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoa kaikkien 
tiedotusvälineiden kautta”. 

Heräsin lokakuussa 2015 Helsingin-kodissamme seu-
raamaan Kanadan parlamenttivaalien ääntenlaskentaa, 
maailmantuskasta turpeana. Tulosten selvittyä aamun-
haurauteen levittyi suunnaton riemu, joka jatkui yhtä la-
vealla onnentunteella uuden pääministerin esiteltyä hal-
lituksensa muutamaa viikkoa myöhemmin11. Trudeaun 
ministereistä naisia on 15 ja miehiä 15, mukana on et-
nisten ja seksuaalivähemmistöjen edustajia, ensimmäisen 
polven maahanmuuttaja, nuoria ja kokeneempia polii-
tikkoja. On ilmastonmuutosministeri ja tiedeministeri. 
Kommunikaation rautaesirippu on vedetty sivuun.

Toisen polven pääministeri Trudeau on uutistoimis-
tojen, poliittisten bloggaajien, iltapäivälehtien – ja kana-
dalaisen kansan – suosikki. Valokuvauksellinen Trudeau 
myös nyrkkeilee, syleilee pandavauvoja ja joogaa kokous-
pöydällä. Ei haittaa, juhlin avoimesti mukana.

Kanadan matka on ollut raskas. Sellaiselle ei minkään 
sivistyneeksi kasvaneen valtion pitäisi luiskahtaa. 
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”Ympäristöriskejä koskeva 
todistusaineisto pyrittiin 
pitämään poissa julkisuudesta.”


