
On väistämätöntä, hyväksyttävää ja haasteel- 
listakin, ettei nykytaide avaudu yhtä helposti 
kuin vanha. Mutta miksi nk. kevyt nykymu 
siikki tai loppusoinnullinen runous ovat verrat 
tomasti suositumpia kuin nk. vakava nykymu 
siikki tai moderni(stinen) runous? Vastaus on 
vaikeampi kuin asiantuntijat arvelevat.

Kiasmalaisten yritys siirtää katsoja aavan 
meren tuolta puolelta sen tälle puolelle ei on 
nistunut. Näyttelyn työt viittaavat illusorisiin 
maailmoihin, joista ihmisillä saattaa olla yk 
sityisiä kokemuksia. Mutta matka tangosta 
kananluihin ja kananluista rakkauteen on pit 
kä ja asiantuntevien selitysten rasittama.

Meilahden näyttelyn työt viittaavat reaa 
lisiin maailmoihin, joista ihmisillä on yhteisiä 
kokemuksia. Matka prostituutiosta tai pyykin 
pesusta naisen alistettuun asemaan on lyhyt. 
Asiantuntijoiden selityksiä ei juurikaan tarvi 
ta.

Pidän luopumista kalenterisidonnaisesta 
taiteenmäärittelystä Kiasman toiminnallisena 
elinehtona. Taidemuseoiden reviirijaossa tämä 
vaatisi muutoksia. Jouduttaisiin puuttumaan 
moniin hallinnollisesti ja henkilökohtaisesti 
arkaluonteisiin asioihin, vakiintuneisiin käy 
täntöihin, virkanimikkeisiin ja muihin saa 
vutettuihin etuihin, arvovaltakysymyksistä 
puhumattakaan. Mutta jos museon päätehtä 
väksi todella ymmärretään yleisön palvele 
minen, voidaan byrokraattiset esteet ylittää.

K
iasman näyttely menetti tuhannen taa 
lan paikan, mikä heikentää uuden talon 
kiisteltyä arkkitehtuuria. Meilahden 

näyttely voitti tuhannen taalan paikan, mikä 
vahvistaa vanhan talon yhdentekevää arkki 
tehtuuria. Kummassakin tapauksessa seura 
ukset saattavat nimenomaan kävijämäärien 
suhteen muodostua kauaskantoisiksi. Sillä 
vaikka (museo)rakennukset ovat konkreetti 
sia, muuttuvat niiden arkkitehtuurit tasatah 
tia ihmisten (näyttelyistä) saamien kokemus 
ten kanssa.

Silti olen sitä mieltä, että arkkitehtuurinsa 
puolesta Meilahden talo joutaa purettavaksi. 
Mutta miten käy silloin korkeatasoisten ko 
koelmien, erinomaisten näyttelyiden ja am 
mattitaitoisen henkilökunnan, huudahtaa tai- 
teenystävä. Ei hätää, vastaan minä. Siirretään 
toiminta Kiasmaan.

Asiantuntijat voivat olla sitä mieltä, että kir 
joitan taiteista kuin maallikko. Tämä ei huoles 
tuta minua. Paljon huolestuneempi olisin, jos 
asiantuntijat olisivat sitä mieltä, että kirjoitan 
taiteista kuin asiantuntija.

Yhteiskunnallinen 
ja globaali 
oikeudenmukaisuus

Mihin ihmiset pyrkivät tai mitä he haluavat? Siis mitä on 
oikeudenmukaisuus?
Kahdenkymmenenviiden vuosisadan ajan tähän kysymyk 
seen on annettu erilaisia vastauksia, ja annetaan edelleen 
kin; tämä on tosiasia, joka hämmentää useimpia meistä.

Onko yritys vastata tähän kysymykseen aina vain yksi 
monien mahdollisten joukossa?

Ehkä niin. Jos kuitenkin, filosofian historian antamasta 
kuvasta huolimatta, haluamme yrittää tarjota kognitiivisesti 
perusteltavissa olevaa vastausta siihen, mitä oikeudenmu 
kaisuus on, tai arvioida olemassa olevia vastauksia tällä pe 
rusteella, mitä meidän tulisi tarkastella?

Viimeksi mainittuun tietoteoreettiseen kysymykseen on 
mielestäni ilman sen tarkkaa tutkimista mahdotonta vas 
tata tai yrittää keksiä sopivia tapoja taistella yhteiskunnal 
lista ja globaalia erilaisissa historiallisissa olosuhteissa 
erilaisena ilmenevää epäoikeudenmukaisuutta vastaan, jos 
me todella välitämme yhteiskunnallisen ja globaalin epäoi 
keudenmukaisuuden vähentämisestä maailmassa.

Mitä on oikeudenmukaisuus? Platonilta omaksumme tähän 
yhteyteen sen, että oikeudenmukaisuus on idea, vaikka 
olemmekin tietyin osin eri mieltä näkemyksen suhteellisesta 
yleispätevyydestä.

Minä tarkoitan ‘idealla’ sellaista ihmismielen tuottamaa 
käsitystä, joka toisin kuin ‘tieto’ (jonka jokainen osa on suh 
teessa itsestään riippumattomaan objektiin) tuottaa itse 
objektinsa, ja joka toisin kuin ‘usko’ (joka myös luo oman 
objektinsa) ei ole sidottu niihin, jotka sen “omaavat”. Ideat 
tuodaan historialliseen olemassaoloon, jossa ne vaikuttavat 
tietyn hetken tai jäävät pysyviksi, liittyvät siihen.
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Tämä ideoiden erityisyys näyttää aiheuttavan niiden epä 
määräisyyden ja johtaa näin myös niille annettujen mää 
ritelmien moninaisuuteen. Kuitenkin tämä epämääräisyys 
toisaalta antaa filosofialle mahdollisuuden kohteistaa ne, 
tehdä niistä filosofisen tutkimuksen ja arvioinnin kohteita. 
Tämä on ensimmäinen askel ideoiden käsitteellistämisessä.

Mutta miten? Mitä meidän tulisi tarkastella pyrkiessäm 
me vastaamaan kysymykseen siitä, mitä oikeudenmukai 
suus on, jos emme halua uutta “teoriaa” jo olemassaolevien 
lisäksi, jotka tavallisesti käsittelevät sitä, mitä meidän ylei 

sesti tulisi tehdä, jotta oikeus voittaisi?
Ensimmäinen johtolanka löytyy seuraamalla tietä, jota 

Aristoteles yleensä käyttää aloittaessaan tutkimuksensa: 
tarkastelemalla sanojen käyttöyhteyttä, sitä miksi tai ke 

neksi ihmiset kutsuvat jotakin, siis mitä ihmiset yrittävät 

ilmaista sanoessaan jostakin tai jostakusta sitä tai tätä. 
Tällöin kysymme oikeudenmukaisuudesta: mitä ihmiset 
yrittävät ilmaista tai mitä he tarkoittavat vaatiessaan oikeu 
denmukaisuutta?

Ensimmäisenä voimme panna merkille, että kun maalli 
kot vaativat oikeudenmukaisuutta yleisesti, he ilmaisevat 
epämääräistä toivetta, mutta erityisessä tapauksessa he 
esittävät vaatimuksen: he tarkoittavat, että jonkin tulisi 
toteutua heille itselleen tai jollekulle muulle, jonkin mitä 
heillä ei ole juuri sillä hetkellä, mutta mistä he ajattelevat, 
oikein taikka väärin, että se kuuluu heille; he tarkoittavat 
että heiltä on riistetty jotakin, joka heille pitäisi palauttaa: 

he tarkoittavat jotakin heille kuuluvaa.

Itse asiassa tämä muistuttaa meitä eräästä Platonin oi 
keudenmukaisuuden määritelmästä: “antaa jokaiselle se, 
mikä hänelle kuuluu”.

Mutta mistä me tiedämme, että jollakin ei ole jotakin, ja 
millä perusteella siis vaadimme -  oikein tai väärin -  että hä 
nen tulisi saada se?

Tähän kysymykseen yksittäistapauksissa saa 
dut vastaukset näyttävät tarjoavan vielä yhden 
johtolangan filosofiseen kysymyksenasetteluun: 
objektin määrittämisessä tulee ottaa huomioon 
se, mitä tämä ‘heille kuuluva’ on ihmiselle inhi 

millisenä olentona ja miksi he saavat sen ‘mikä 
heille kuuluu’. Tällä tavalla osoitetaan oikeute 
tuksi “vaatimus”, jonka ilmaisu ‘mikä hänelle 
kuuluu’ sisältää.

Miten on mahdollista tietää, mitä jollakulla ei 

ole? Kun puhumme jostakin, jonka väitämme jol 
takulta riistetyn, tarkoitamme tämän asian puut 
tumista. Mistä me tiedämme, mitä muilla tai 
meillä itsellämme ei ole?

Näemme tämän seuraamalla katsettamme sil 
loin kun väitämme, että joltakulta on riistetty jo 
takin. Jos seuraamme katsettamme yksittäisis 
sä tapauksissa, näemme katsovamme kahta eril 
listä kohdetta ja vertaavamme niitä keskimmäi 
seen termiin: niihin asioihin, joita jollakulla on 
tietyllä hetkellä, ja niihin asioihin, joita jollakulla 
toisella on sillä samalla hetkellä. Vertailemme 
näitä asioita johonkin arvossa pitämäämme asi 
aan, jonka joku omistaa. Tämän asian omistami 
nen tekee hänen olosuhteistaan meidän silmis 
sämme “paremmat”, ts. hänen mahdollisuuksis 
taan suuremmat kuin tuon toisen, joka ei omis 
ta tätä erityistä jotakin, mutta jonka me ajatte- 
lemme, oikein taikka väärin, kuuluvan hänelle, 
tai myös hänelle. Meidän mielestämme tämä on 
jotakin häneltä vietyä, ja sen puuttuminen sul 
kee häneltä mahdollisuuksia, joita tällä ensiksi 

mainitulla tämän asian suhteen on.
Kahden tosiasian vertaaminen johonkin meidän arvosta 

maamme, tämä jokapäiväinen kolmoissuhde, näyttää olevan 
lähtökohtana tai perusteena väitteelle, että jokin kuuluu jol 
lekulle.

Tällä yksinkertaisella tarkastelulla voimme käynnistää fi 
losofisen tutkimuksemme, sillä sen avulla saamme otteen oi 
keudenmukaisuuden ideasta. Näyttämällä tavan määritellä 
määrätyssä tapauksessa ‘mikä hänelle kuuluu’ se opettaa 
meille, mitä tarkastella, jotta voimme käsitteellistää oikeu 
denmukaisuuden idean kognitiivisesti selitettävissä olevalla 
tavalla: tarkastelun kohde on epäoikeudenmukaisuus, joka 
on asiaintila, tosiasia, ei idea kuten oikeudenmukaisuus. 
Epäoikeudenmukaisuus on paikka, josta löydämme ihmisen 
‘hänelle kuuluvan’ sellaisenaan; tai jos haluamme kutsua 
näitä ‘hänelle kuuluvia’ niiden modernilla nimellä, niin se 
on lähde, josta saamme perusihmisoikeuksiksi kutsumamme 
periaatteet.

Tämä tarkoittaa sitä, että voidaksemme vastata alkupe 
räiseen kysymykseemme meidän on muutettava sitä ja ky 
syttävä ensiksi: mitä on epäoikeudenmukaisuus?

Epäoikeudenmukaisuus liittyy yleensä oikeuksien louk 
kaamiseen tai laiminlyömiseen. Erityyppisten oikeuksien 
vaikutukset vaihtelevat erilaisissa todellisissa tilanteissa; 
on monenlaisia tapoja loukata ja laiminlyödä niitä. Tämä 
merkitsee sitä, että on olemassa myös erityyppistä epäoikeu 
denmukaisuutta.

Vaikka loukkaamisen ja laiminlyönnin muotoja on luke 
mattomia, voimme havaita eri aikakausina tiettyjä histori 
allisesti muuttuvia loukkaamisen ja laiminlyömisen malleja. 

Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy osoittaa nämä 
mallit jokaisena aikana.

Suhteessa yksilöön epäoikeudenmukaisuus ilmenee tiet 
tynä tapana kohdella yksilöitä, joka suoraan tai epäsuoraan

3/98 niin&näin •



toukkaa tai estää yhden tai useamman heille kuuluvan oi 
keuden toteutumista.

Valtioiden sisällä epäoikeudenmukaisuus ilmenee nyky 

päivänä asiaintilana, jossa valtio itse elintensä kautta joko 
loukkaa tai jättää vallitsevissa olosuhteissa takaamatta 
jonkin kansalaistensa osan perusoikeuksia, tai ei puutu te 
hokkaasti -  asianmukaisten elintensä kautta -  oikeuksien 
loukkauksiin ja laiminlyönteihin.

Myös globaali epäoikeudenmukaisuus ilmenee asiain 
tilana, jossa perusoikeuksia ja muita johonkin ryhmään 
taikka maan enemmistöön kuuluvien yksilönoikeuksia lou 
kataan tai laiminlyödään suosimalla muiden ryhmien tai mai 
den intressejä. Tämä on nykyisin kaikkein luonteenomaisin 
piirre valtioiden välisissä tai kansainvälisissä suhteissa.

Näin ollen epäoikeudenmukaisuus yleisesti ilmaisisi asi 
antilaa, jossa vallitsevat olosuhteet ovat epäsuotuisia tai es 
tävät yksilöitä tai ryhmiä toteuttamasta ihmisoikeuksiaan
-  olosuhteita, jotka muut yksilöt tai ryhmät luovat suoraan 
tai epäsuoraan joko kansallisella tai kansainvälisellä tasolla.

Miten voimme pitää tiettyjä vallitsevia olosuhteita tässä 
suhteessa epäsuotuisina? Tai miten saamme tiedon perus 
oikeuksista?

Käyttämällä samaa vertailua kuin edellä, vertaamalla 
joidenkin ihmisten olosuhteita määrätyllä historiallisella 
hetkellä joidenkin toisten ihmisten olosuhteisiin samalla his 
toriallisella hetkellä (ihmisen tai ihmiskunnan olosuhteisiin 
tässä ajassa) sen tiedon valossa, mitä meillä on tiettyjen in 
himillisten mahdollisuuksien merkityksestä: mahdollisuuk 
sista, jotka saivat Edisonin keksimään sähkön, Marie Sko- 
lovska Curien löytämään radiumin, Saint-Exuperyn kirjoit 
tamaan Pikku Prinssinsä ja monet muut saavuttamaan saa 
vuttamansa; näistä siunauksista vain harvat meistä pääse 
vät osallisiksi.

Tämä on tieto siitä, mitä ihmisestä voi tulla, ja siitä, mitä 
mahdollisuutensa toteuttaneiden saavutukset ihmiskunnalle 
merkitsevät. Tämän tiedon valossa tehty vertailu antaa 
meille hypoteettista tai ehdollista tietoa jostakin taljoistakin 
olosuhteista, joissa ihmisen on normaalioloissa mahdoton 

ta toteuttaa inhimillisiä mahdollisuuksiaan.
Tämän tiedon perustella päättelemme vastakkaisten olo 

suhteiden olevan tarpeen inhimillisten mahdollisuuksien to 
teuttamiselle.

Lähtökohtana tällaiselle johtopäätökselle näyttää olevan 
tietomme inhimillisistä mahdollisuuksista ja  niiden arvosta. 
Tiedon mahdollisuuksista saamme filosofisesta antropo 
logiasta ja tiedon niiden merkityksestä arvioimalla ihmisen 
saavutuksia historiassa.

Tämän kompleksisen tietämistapahtuman aikana toimim 
me seuraavalla tavalla: (a) pitäen mielessä äsken mainitse 
mani tiedon katsomme ihmiskuntaa määrätyllä historialli 
sella hetkellä ja näemme mahdollisuuksien toteuttamisen 
tilan, jonka ihminen lajina on saavuttanut tällä historialli 
sella hetkellä; näemme ihmiskunnan saavutukset kokonai 
suutena ja sen missä joku ihminen on tällä historiallisella 
hetkellä. Tämä antaa meille kolmannen termin tai vertai- 
luperusteen; (b) Tämän tiedon valossa katsomme ensin tässä 
ajassa eläviä erilaisia ihmisryhmiä, sitten ryhmiä, joissa 
yksilöt toteuttavat mahdollisuuksiaan korkealla tasolla 

verrattuna tasoon, jolla jotkut muut ryhmät tai yksilöt niitä 
toteuttavat: näiden ihmisryhmien jäsenet myötävaikuttavat 
ihmiskunnan hyvinvointiin enemmän kuin muiden ryhmien 
yksilöt; (c) Pyrimme selittämään tämän tosiasian yhdistä 
mällä erilaiset vaikutusmahdollisuudet erilaisiin olosuhtei 
siin, joissa nämä ihmisryhmät elävät: tässä vertailevassa yh 
teydessä tietyt vallitsevat olosuhteet näyttävät inhimillis 
ten mahdollisuuksien kannalta epäsuotuisilta tai vaikeut 
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tavat niiden toteuttamista; (d) Tämän vertai 
lun nojalla epäsuotuisille vallitseville olo 
suhteille “vastakohtaiset” tai jotkut toisissa 
ryhmissä vallitsevat olosuhteet ovat ne tar 
vittavat olosuhteet tai edellytykset tällaisten 
inhimillisten mahdollisuuksien toteuttami 
selle. Toisin sanoen tästä vertailusta saam 
me ne vaatimukset, joita tänä päivänä kut 
summe ihmisoikeuksiksi.

Ihmisoikeudet tai sellaiset periaatteet tai 
vaatimukset, joita johdamme epäoikeuden 
mukaisuudeksi kutsumistamme asiaintilois 
ta, tarjoavat lujan maaperän oikeudenmu 
kaisuuden idean käsitteellistämiselle.

Vaikka ‘epäoikeudenmukaisuuttapa ‘oi 
keudenmukaisuutta’ käytetään vastakkai 
sina termeinä, ne ovat sukulaiskäsitteitä 
eivät vastakohtia: edellinen merkitsee asi 
aintilaa, ts. tosiasiaa, jälkimmäinen taas ide 
aa, ts. ihmismielen tuottamaa käsitystä, ei 
asiaintilaa.

Ottaen huomioon asiaintilaa merkitsevän 
epäoikeudenmukaisuuden monet ilmenemis 
muodot tänä päivänä, oikeudenmukaisuuden 
idea voitaisiin muotoilla tai määritellä seu 
raavasti: yksilön perusoikeudet -  olivat ne 
mitä tahansa -  on turvattava ja toteutetta 
va ja niiden vallitsevissa olosuhteissa mää 
rätyllä hetkellä saamat erilaiset muodot -  
ryhmän oikeudet mukaanlukien -  on taatta 
va ja pantava täytäntöön jokaisessa maassa 
ja maailmanlaajuisesti.

Näin ollen oikeudenmukaisuus näyttää 
olevan metaperiaate, joka edellyttää, että yh 
teiskunnallisia suhteita ja poliittista toimin 
taa koskevat normit johdetaan jokaisella his 
toriallisella hetkellä ja vallitsevat olosuhteet 
arvioidaan ihmisoikeuksia koskevan tiedon 
valossa.

Jos haluamme muotoilla ‘oikeudenmukai 
suuden’ niin, että se kuulostaisi (mutta vain 
kuulostaisi) mahdollisimman yleispätevältä, 
jätämme pois termin ‘ihmisoikeudet’, joka 
monista kuulostaa yhtä epämääräiseltä kuin 
‘oikeudenmukaisuus’. Tämän mukaan oikeu 
denmukaisuus on vaatimus sellaisten pysy 
vien olosuhteiden luomisesta, joissa yksilöillä 
on niissä vallitsevissa olosuhteissa, joissa he 
elävät, mahdollisuus toteuttaa inhimillisiä 
mahdollisuuksiaan sekä tiettyjä ihmiskun 
nan mahdollisuuksia, joista aiemmin mainit 
sin.

Näyttäisi siltä, että oikeudenmukaisuus 
siis vaatii luomaan jatkuvasti erilaisia ja 
muuttuvia olosuhteita, jotka ovat suosiollisia 
ihmisille tai ihmiskunnalle tai eivät haittaa 
kehitystä. Tämän päivän termein: ihmisoi 
keudet on taattava maailman ja maiden eri 
laisissa ja muuttuvissa olosuhteissa. Ihmis 
oikeudet ilmaisevat niitä yleisiä olosuhteita, 
joissa yksilöt mielestämme voisivat ja saat 
taisivat toteuttaa inhimillisiä mahdollisuuk 
siaan, ja voisivat ihmisinä saada ja antaa 
kaikille ihmisille sen ‘mikä heille kuuluu’.

Oikeudenmukaisuus ei vaadi vaikuttavia 
erityisiä “materiaalisia” periaatteita, kuten



oikeudenmukaisuuden teoriat yleensä ajattelevat ja 
yrittävät esittää, vaan pysyvää tahtoa luoda olosuhtei 
den ketjuun järjestyksiä, vaihtelevia ja vaihtuvia, mut 
ta yhtä kaikki erityisluontoisia. Järjestyksiä koskevat 
historialliset ja muuttuvat normit sekä vastaavasti lait. 
Ne perustuvat siihen tietoon, mikä meillä on muuttu 
mattomista ja yleispätevistä edellytyksistä toteuttaa 
inhimillisiä mahdollisuuksia ja siitä, mitä kutsumme 
ihmisarvoksi -  siis ihmisoikeuksista.

Oikeudenmukaisuuden käsite tarkasteltuna suhtees 
sa ihmisoikeuksiin on -  Kantin terminologiaa käyt 
tääksemme -  hyvän tahdon periaate, kun taas ihmis 
oikeudet näyttävät olevan toiminnan periaatteita siitä, 
miten yksilöitä tulisi kohdella tai miten laki yleensä tai 
yhteiskunnallisia suhteita ja poliittista toimintaa kos 
kevaa päätöksentekoa ohjaavat historialliset normit 
määräytyvät.

Tämä on ehkä syynä siihen, että oikeudenmukaisuus 
näyttää monille olevan “lennokas idea”, tyhjä sana, 
joka ei ole lähemmän tarkastelun arvoinen. Tämä taas 
on ehkä syy siihen, että -  kun sen yhteyttä ihmisoike 
uksiin ei oteta huomioon -  oikeudenmukaisuus näyt 
tää olevan monille jotakin “suhteellista”. Ja tämä on 
ehkä syynä siihen, että teoriat yrittävät esittää “oikeu 
denmukaisuuden periaatteita”.

Oikeudenmukaisuuteen ei siis näytä liittyvän erityi 
siä periaatteita. Se ainoastaan osoittaa periaatteiden 
erityislaatuisuuden -  mitä tahansa ne ovatkaan -  sillä 
tietyn ajan perusoikeuksien seurauksina ne määrää 
vät yhteiskunnallista, oikeudellista ja poliittista pää 
töksentekoa ja toimintaa, jotta ihmiset voisivat käyt 
tää oikeuksiaan, siis myös toteuttaa inhimillisiä mah 
dollisuuksiaan ja edistää ihmiskunnan etua.

Voimme nyt yrittää käsitteellistää yhteiskunnallista oi 
keudenmukaisuutta kulkemalla samaa tietä, jota käy 
timme oikeudenmukaisuudesta yleensä, ja kysyä: Mikä 
on tämä asiaintila, jota kutsumme yhteiskunnalliseksi 
epäoikeudenmukaisuudeksi? Miten se tänä päivänä il 
menee?

Kun jossain maassa osa kansalaisista asuu ilmas 
toiduissa huviloissaan tai huoneistoissaan toisen osan 
majaillessa luolissa tai savitaloissa, voidaan puhua yh 
teiskunnallisesta epäoikeudenmukaisuudesta. Missä 
joitakin lapsia kyyditään kouluun Cadillaceilla ja toiset 
samanikäiset lapset joutuvat ansaitsemaan elantonsa 
kuormajuhtina, myös siellä kohtaamme yhteiskunnal 
lista epäoikeudenmukaisuutta. Missä joillakin naisilla 
on varaa ostaa kolme turkkia -  koska pitävät niistä 
kaikista eivätkä osaa valita -  ja joidenkin toisten on 
hengissä pysyäkseen alistuttava myytäviksi, sielläkin 
on sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta. Nämä väläh 
dykset ovat niinkutsutuista kehitysmaista.

Ja jos joissain maissa biologisesti tai fysiologisesti 
vammaisia lapsia autetaan selviytymään keinolla millä 
hyvänsä, mutta joissain toisissa maissa sadat lapset 
kuolevat lääkehoidon puutteessa tuhkarokkoon; jos 
jossain maissa lemmikkikoiria viedään iltapäiväkäve- 
lylle lastenvaunuissa, ja samaan aikaan joissain toisis 
sa maissa lasten täytyy etsiä syötävää roskapöntöistä, 
maailmassa vallitsee yhteiskunnallinen epäoikeuden 
mukaisuus.

Niinpä kysymystä sosiaalisesta epäoikeudenmukai 

suudesta on käsiteltävä asiaintilana, jonka kohtaamme kah 
della eri tasolla, kansallisella ja globaalilla tasolla ja sen jäl 
keen näiden suhteessa toisiinsa.

Herkimmin hyväksytyn mielipiteen mukaan yhteiskunnal 
linen epäoikeudenmukaisuus on ainoastaan seuraus suhteet 
toman epätasaisesta tulonjaosta jossain maassa. Tämä on 
kuitenkin vain yksi, vaikkakin tärkeä näkökohta.

Kun tarkastelemme tätä kysymystä suhteessa ihmisoike 
uksiin, yhteiskunnallinen epäoikeudenmukaisuus ilmenee 
ongelmana, joka liittyy kaikkiin vain epäsuorasti turvat 
taviin perusoikeuksiin. Selvittääkseni tämän yhteyden sa 
non ensin pari sanaa käyttämästäni yksilön oikeuksien luo 
kittelusta.

Niinsanotut ‘ihmisoikeudet’, joiden mukaan “kaikki ihmi 
set ovat samanarvoisia”, ja jotka heillä on pelkästään kos 
ka ovat ihmisiä, muodostavat osan yksilön oikeuksista: pe 
rusoikeudet. Niistä osa on vaatimuksia yksilöiden tiettyjen 
inhimillisten mahdollisuuksien turvaamisesta: vaatimuksia 
joiden mukaan “kenenkään” ei tule kajota yksilöön mistään 
syystä tämän toteuttaessa inhimillisiä mahdollisuuksiaan. 
(Kaikki yksilön turvallisuutta ja/tai niinsanottuja perus 
tavanlaatuisia vapauksia koskevat vaatimukset kuuluvat 
tähän perusoikeuksien kategoriaan.) Toisen osan muodos 
tavat yleispätevät oletukset, jotka liittyvät niihin yleis 
päteviin ehtoihin, jotka ovat välttämättömiä takaamaan 
jokaiselle yksilölle mahdollisuuden kehittää mahdollisuuk 
siaan. Oikeudet kuten oikeus terveyden mahdollistavaan 
elintasoon, oikeus koulutukseen, oikeus työhön jne. kuuluvat 
tähän kategoriaan. Ihmisillä on myös nämä oikeudet pelkäs 
tään siitä syystä, että ovat ihmisiä. Ne ovat perusoikeuksia 
tai perustavan laatuisia yksilön oikeuksia. Mutta ne eroa 
vat ensimmäisen kategorian oikeuksista siinä, että ne voi 
daan turvata vain epäsuorasti, valtion yksilöille antamien 
muiden oikeuksien kautta -  sosiaalisten ja taloudellisten oi 
keuksien avulla -  ja poliittiseen päätöksentekoon (ei aina 
joskin useimmiten) perustuvien julkisten instituutioiden 
kautta.

Nämä annetut sosiaaliset ja taloudelliset oikeudet ovat yk 
silön oikeuksia mutta eivät perusoikeuksia, sillä ne eivät ole 
oikeuksia, joiden suhteen kaikki ihmiset olisivat tasavertai 
sia. Valtiot asettavat rajoituksia jonkin maan yksilöille ja ra- 
jaavat alueita, joiden puitteissa määrätyn maan kansalai 
set voivat toimia kuinka haluavat, ja vaativat kansalaisil 
ta, ettei kukaan ylitä näitä rajoja. Nämä ovat oikeuksia, 
joiden rajat on nykyään vedetty, kuten kuuluukin, eri maissa 
eri tavalla, mutta ne ovat oikeuksia joissa kaikki (osalliset) 
kansalaiset siinä maassa ovat tasaveroisia. (Määritelmät 
minimipalkasta tai eläkkeeseen vaadittavista vähimmäis- 
työvuosista kuuluvat näihin oikeuksiin.)

Se, miten nämä annetut oikeudet rajataan jossakin maas 
sa määrää, turvaavatko ne vai eivätkö ne turvaa tai jopa 
haittaavatko ne perusoikeuksia.

Kysymys yhteiskunnallisesta epäoikeudenmukaisuudesta 
liittyy näiden kahdentyyppisten yksilön oikeuksien suhtee 
seen, joita ovat siis annetut oikeudet ja epäsuorasti turvatut 
perusoikeudet. Asiaintila määrää (a) mitä nämä annetut 
oikeudet ovat, siis miten yhteiskunnalliset ja taloudelliset 
oikeudet on järjestetty lailla tietyssä maassa ja miten asi 
aan kuuluvia lakeja käytetään, ja vastaavasti (b) miten tie 
tyt julkiset instituutiot on järjestetty tai jätetty järjestämättä 
ja miten ne toimivat vallitsevissa olosuhteissa.

Kansallisella tasolla kysymystä yhteiskunnallisesta epä 
oikeudenmukaisuudesta suhteessa perusoikeuksiin voidaan 
siis tarkastella kahdesta eri näkökulmasta: yksilön ja val 
tion näkökulmista. Edellinen tarjoaa mahdollisuuden tarttua 
yhteiskunnalliseen epäoikeudenmukaisuuteen asiantilana,
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jälkimmäinen auttaa ymmärtämään mistä tällainen asian 
tila johtuu monissa köyhissä maissa tai kehitysmaissa.

Mitä yksilöön tulee, sosiaalinen epäoikeudenmukaisuus ei 
ole asiaintila, jossa perusoikeuksia ei lainkaan ole turvattu, 
vaan tilanne, jossa ne eivät koske kaikkia, joille ne kuulu 
vat. Kyseessä on asiaintila, jossa kaikilla ihmisillä ei ole ta 
savertaisia mahdollisuuksia toteuttaa samanasteisesti kai 
kille kansalaisille kuuluvia epäsuorasti turvattavia oikeuk 
sia. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna yhteiskunnallinen 
epäoikeudenmukaisuus on eettinen kysymys.

Mitä valtioon tulee, sosiaalinen epäoikeudenmukaisuus il 
menee poliittisena tosiasiana, siis laajassa mielessä yhteis 
kunnallisten suhteiden järjestämisessä, siinä miten ne tuo 
tetaan ja miten ne toimivat -  toisin sanoen tosiasiana, joka 
liittyy olemassaoleviin tai olemattomiin oikeuksiin sekä 
mahdollisuuksiin, joita valtio kansalaisilleen tarjoaa.

Yhteiskunnallista epäoikeudenmukaisuutta aiheuttaa en 
sinnäkin se, että hallitukset eivät sosiaalisia ja taloudelli 
sia oikeuksia säätäessään ota huomioon yhteyttä näiden oi 
keuksien ja epäsuoraan turvattavien perusoikeuksien välillä. 
Tai silloin kun tässä vaikuttavat muut tekijät kuin vaatimus 
suojella perusoikeuksia -  ennen kaikkea välinpitämättömyys 
sekä henkilökohtaiset, ryhmän ja luokan intressit jne.

Tai silloin kun järjestelmään ja yhteiskunnallisten ja ta 
loudellisten suhteiden toimintaan vaikuttavat lait -  esimer 
kiksi verolait, siviililaki ja muut kapea-alaisemmat lait -  
säädetään ottamatta huomioon läheistä yhteyttä, joka val 
litsee tämäntyyppisten oikeuksien ja epäsuoraan turvattujen 
perusoikeuksien välillä, siis säädettäessä lakeja ottamatta 
huomioon niiden ennakoitavia vaikutuksia näihin oikeuk 
siin maassa vallitsevissa olosuhteissa.

Yhteyskatko näiden kahdentyyppisen yksilönoikeustyypin 
välillä ilmenee, kun joskus säädetään lakeja, jotka antamalla 
osalle kansalaisista “oikeuksia” tai mahdollisuuksia heiken 
tävät enemmistön perusoikeuksien toteutumista vallitse 
vissa olosuhteissa. Tai silloin kun ei kumota lakeja, jotka 
heikentävät perusoikeuksia tai kun jätetään säätämättä 
joitakin muita lakeja, jotka voisivat epäsuorasti turvata ne 
vallitsevissa olosuhteissa, lakeja jotka voisivat mahdollistaa 
muiden oikeuksia turvaavien lakien täytäntöönpanon.

Tästä on kyse tapauksissa, joissa hallitukset eivät voi täyt 
tää tai eivät täytä erästä valtion olemassaolon oikeutuksista 
(raisons d‘etre) -  sen velvollisuutta järjestää kansalaisten 
välisiä suhteita -  siis kun hallitukset eivät voi tai eivät estä 
osaa kansalaisistaan riistämästä muita ja valtiota. Tai kun 
he eivät voi estää tai eivät estä osaa kansalaisista hankki 
masta itselleen tiettyjä, etupäässä heidän henkilökohtaisia 
intressejään palvelevia etuoikeuksia, tai laajentavat heidän 
perusoikeuksiaan monien muiden kansalaisten perusoikeuk 
sien kustannuksella. Siellä missä ei epäsuorasti, esimerkiksi 
asianmukaisten lakien avulla, estetä toisia kansalaisia riis 
tämästä toisia kansalaisia vallitsee yhteiskunnallinen epä 
oikeudenmukaisuus. (Mielestäni tyypillinen tosiasia on, että 
kehitysmaissa monet pienituloiset ihmiset työskentelevät 
mielellään hallituksen virkamiehinä huonommalla palkal 
la kuin mitä heille kuuluisi.) Näissä tapauksissa tapa hoi 
taa yhteiskunnallisia suhteita aiheuttaa yhteiskunnallista 
epäoikeudenmukaisuutta.

Valtion näkökulmasta toinen syy yhteiskunnalliseen epä 
oikeudenmukaisuuteen kehitysmaissa on se, mitä hallituk 
set eivät tee tai eivät voi tehdä: jakaa puutetta tasapuolisesti 
kansalaisten kesken. Tämän tosiasian voimme nähdä erityi 
sesti maissa, joissa valtion käytettävissä olevat varat ovat 
rajalliset. Vaikka niissä säädetäänkin lakeja, joiden tarkoi 
tuksena on turvata epäsuoraan suojeltavia oikeuksia, eräi 
den muiden lakien sekä toimintaan tarpeellisten laitosten

puuttuminen estää valtiota luomasta tasa-arvoisia mahdol 
lisuuksia kaikkien kansalaisten oikeuksien turvaamiseen. 
Ja kuitenkin tiettyjen kansalaisten perusoikeuksia “suo 
jellaan” enemmän kuin valtiolla käytettävissä olevat varat 
sallisivat, kun taas joidenkin oikeuksia ei suojella lainkaan. 
(Joillakin kansalaisilla on varaa ostaa kerralla kolme purk 
kia ulkomaista kasvovoidetta, kun taas toisille ei löydy 
markkinoilta sydänlääkettä, tai jos löytyykin, se on heille 
liian kallista.)

Usein väitetään, että sosiaalinen epäoikeudenmukaisuus 
on tulosta “olemassaolevan” epätasaisesta jakaantumisesta. 
Ja kuitenkaan näissä maissa, joihin huomiomme kiinnittyy, 
valtio ei voi käyttää “olemassaolevaa” eikä käytettävissä 
oleva riitä edes perusoikeuksien vähimmäismääräiseen täy 
täntöönpanoon kaikille kansalaisille. Siksi tämän päivän 
valtion näkökulmasta yhteiskunnallinen epäoikeudenmukai 
suus ilmenee paitsi olemassaolevan epätasaisena jakau 
tumisena myös puutteen epätasaisena jakautumisena. Sillä 
kuten olen jo sanonut, kansallisella tasolla yhteiskunnalli 
sella epäoikeudenmukaisuudella ei ole juuri mitään tekemis 
tä epäsuoraan turvattavien oikeuksien turvaamisen asteen 
kanssa -  siis niiden annettujen oikeuksien rajojen ulottuvuu 
den kanssa, jotka turvaavat suhteelliset perusoikeudet -  
vaan merkittävää epäoikeudenmukaisuuden kannalta on 
epäonnistuminen näiden kaikille kansalaisille tarkoitettujen 
oikeuksien tasavertaisessa turvaamisessa, mitä tasaver 
tainen suojelu sitten onkin.

Monissa kehitysmaissa esiintyy tänään yhteiskunnallis 
ta epäoikeudenmukaisuutta, koska hallitukset eivät jaa epä- 
tasapuolisesti, eniten tarvitseville. Ne eivät siis jaa siten, 
että kaikkien kansalaisten oikeudet tulisivat tasapuolisesti 
turvatuiksi.

Tämä tarkoittaa sitä, että yhteiskunnallinen epäoikeuden 
mukaisuus vallitsee myös silloin, kun hallitukset eivät täytä 
toista valtion olennaista tehtävää: kun julkishallinto ei käytä 
sitä mitä kansalaisille kuuluu niin, että tarpeet perusoikeuk 
sien suhteen tulisivat tasaveroisesti täytetyiksi, kun ne eivät 
vakiinnuta instituutioita, jotka olisivat välttämättömiä tätä 
tarkoitusta varten vallitsevissa olosuhteissa.

Siksi molemmat näkökulmat huomioon ottaen kansallisen 
tason yhteiskunnallinen epäoikeudenmukaisuus on monissa 
kehitysmaissa asiaintila, jossa annetut oikeudet ja valtion 
tarjoamat mahdollisuudet -  sosiaaliset (sisältää ns. kulttuu 
risen) ja taloudelliset oikeudet -  eivät turvaa eivätkä hait 
taa tasavertaisesti kaikkien kansalaisten epäsuorasti tur 
vattavia perusoikeuksia.

Maassa jossa tasavertaisella “puutteen jakautumisella” 
suojeltaisiin kaikkien kansalaisten oikeudet tasavertaisesti, 
vaikka alhaisella tasolla, ei olisi olemassa kansallista kysy 
mystä yhteiskunnallisesta epäoikeudenmukaisuudesta; siel 
lä vallitsisi vain globaalin epäoikeudenmukaisuuden ongel 
ma.

Edellisen pohdinnan perusteella voimme nyt muotoilla so 
siaalisen oikeudenmukaisuuden periaatteen: se on vaatimus, 
että valtion, siis jokaisen hallituksen joka nousee valtaan, 
täytyy tarjota jatkuvat mahdollisuudet turvata tasavertai 

sesti kaikkien kansalaisten epäsuorasti turvattavat oikeu 
det, esimerkiksi oikeus ruokaan, terveyteen, koulutukseen 
jne. jotka luovat yleiset edellytykset tiettyjen inhimillisen 
mahdollisuuksien kehittymiselle ja joita voi turvata vain 
epäsuorasti. Tämän mukaan lait, jotka säätelevät sosiaalisia 
ja taloudellisia asioita, tulisi laatia ottaen huomioon niiden 
ennakoitavat vaikutukset kaikkien kansalaisten ihmisoi 
keuksille maassa vallitsevissa olosuhteissa.



52 vuotta sitten “me Yhdistyneiden kansakuntien kansat, 
vakaana tahtonamme... edistää sosiaalista kehitystä ja pa 
rempien elämisen ehtojen aikaansaamista vapaammissa 
oloissa, sekä tässä tarkoituksessa... käyttää hyväksi kan 
sainvälisiä toimielimiä kaikkien kansojen taloudellisen ja 
sosiaalisen kehityksen edistämiseksi, päätimme yhdistää 
ponnistuksemme näiden päämäärien toteuttamiseksi”. Näin 
“kehityksestä” tehtiin kansallisen ja kansainvälisen ohjel 
man päätavoite.

Kuitenkin Unescon asiakirjassa vuodelta 1982, siis 36 
vuotta myöhemmin, sanotaan seuraavaa: “Kolmannen Maa 
ilman suurilta väestöiltä puuttuu kehityksen suoma etuja 
kaupungit ovat kuin irrallisia nykyaikaisuuden saarekkeita 
takamaassa.” “Vuonna 1979 neljän teollisuusmaan yhteen 
laskettu osuus ylitti puolet maailman bruttokansantuottees 
ta. Kun vuonna 1980 keskimääräinen bruttokansantuote 
henkeä kohti teollistuneissa markkinatalousmaissa oli 10 
660 dollaria, niin sanotuissa köyhissä maissa tämä luku oli 
vain 250 dollaria eli neljäskymmeneskahdesosa edellisestä.” 
“Arviolta 1 300 miljoonaa ihmistä on ilman juomavettä.”

Nämä sykähdyttävät luvut todistavat, että kehitykselle 
perustuvat ohjelmat eivät syvennä vain yhteiskunnallista 
epäoikeudenmukaisuutta vaan myös globaalia epäoikeuden 
mukaisuutta.

Tilanne vuonna 1995 ei näytä sen paremmalta. Kööpen 
haminassa järjestetyn sosiaalista kehitystä käsitelleen huip 
pukokouksen (Copenhagen World Summit for Social Deve 
lopment) asiakirjasta luemme aivan samat lauseet:

“(a) monien yhteiskuntien sisällä, sekä kehittyneissä että 
kehitysmaissa, kuilu rikkaiden ja köyhien välillä on sy 
ventynyt. Lisäksi, huolimatta monien kehitysmaiden no 
peasta kasvusta, kuilu kehittyneiden ja kehitysmaiden 
välillä on suurentunut; (b) yli miljardi ihmistä maailmas 
sa elää kurjissa ja köyhissä oloissa, heistä suurin osa 
näkee nälkää joka päivä. Suurimmalla osalla, joista 
enemmistö on naisia, on erittäin rajalliset mahdollisuu 
det ansioon, varoihin, koulutukseen, terveydenhuoltoon 
ja ravintoon, varsinkin Afrikassa ja vähiten kehittyneissä 
maissa.”

En pohdi tässä yhteydessä sitä, miten kuilu kehittyneiden 
ja kehitysmaiden välillä on kasvanut. Tyydyn esittämään 
yhteenvedon, joka perustuu kaikkiin edellämainittuihin ja 
moniin muihin virallisiin lausuntoihin: “kehitys”, jolla oli 
määrä poistaa sosiaalista ja globaalia epäoikeudenmukai 
suutta ja päästä eroon köyhyydestä, ja josta tehtiin ulko 
maanapuun ja kehitysapuun perustuvien kansallisten me 
nettelytapojen päämäärä, on johtanut päinvastaisiin tulok 
siin, kuin mitä sen alullepanijat odottivat. Tarjotessaan 
muutamille ihmisille mahdollisuuden asua “nykyaikaisuu 
den saarekkeilla” se samalla lisäsi niiden lukumäärää, joilta 
on riistetty välineet täyttää perustavimpiakaan tarpeitaan.

Mitä tästä opimme?

Tällä hetkellä vapaata markkinataloutta -  uutta talous- 
jäijestystä”, “yksityistämistä”, “globalisaatiota” jne. -  pide 
tään usein ulospääsytienä vallitsevasta köyhyyden umpiku 
jasta. Etenkin Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen on ollut 
muodikasta kytkeä yhteen ihmisoikeudet, demokratia ja

vapaat markkinat. Tämä kolmikanta on saavuttanut suo 
siota kaikkialla maailmassa.

Niiden kytkeminen näyttää olevan paremminkin tulosta 
arvoratkaisujen yhdistämisestä kuin siitä, että niiden välillä 
olisi tosiasiallista tai käsitteellistä (tarpeellista) yhteyttä. 
Oletettuna itsestäänselvyytenä, kuten nyt on asian laita, 
tämä linkitys voisi muun muassa voimistaa yhteiskunnal 
lista ja globaalia epäoikeudenmukaisuutta ja jo olemassaole 
via jyrkkiä taloudellisia epäkohtia valtioiden sisällä ja nii 
den välillä, sekä luoda uusia pettymyksiä ja epäsuhtaa mais 
sa, jotka ovat niin kutsutusti vapautumassa marxismista.

Tätä ei ole vaikea ennustaa, olettaen että olemme riittä 
vän tietoisia siitä, että yhteiskunnallinen epäoikeudenmu 
kaisuus on asiaintila, joka tulee näkyviin silloin kun sosiaa 
lisista ja taloudellisista oikeuksista on sovittu, siis kun on 
säädetty lait jotka vetävät sosiaalisten ja taloudellisten oi 
keuksien rajat (usein demokraattisesti parlamentaarisilla 
päätöksillä), ottamatta huomioon niiden seurauksia epä 
suoraan suojelluille yksilön perusoikeuksille (oikeudelle ter 
veyteen, koulutukseen jne.) sillä hetkellä, vallitsevissa olo 
suhteissa määrätyssä maassa; toisin sanoen, kun olemme 
tietoisia siitä, että sosiaalinen epäoikeudenmukaisuus on 
asiaintila, joka tulee näkyviin silloin kun muut tekijät kuin 
vaatimukset, joita perusoikeudet tekevät, määräävät sosi 
aalisten ja taloudellisten oikeuksien rajat.

Seuraavaksi annan yhden teoreettisen selityksen väitteel 
leni:

Periaatteessa vaatimus vapaista markkinoista merkitsee
-  yksinkertaistaen -  vaatimusta siitä, että hallitukset eivät 
puutu yksilöiden taloudellisiin toimiin, ja jättävät heidät 
rauhaan tässä suhteessa. Tässä tapauksessa sosioekono 
misten suhteiden järjestys, siis niiden perustaja muutos, 
seuraa spontaanina avoimena prosessina. Tässä prosessis 
sa yksilöt eivät vain suojelisi paremmin intressejään vaan 
heidän täytyisi myös suojella muiden yksilöiden intressejä.

Vapaiden markkinoiden yhteys ihmisoikeuksiin paljastaa 
pyrkimyksen vaalia taloudellista “vapautta” perusoikeutena 
turvaamalla vain yhtä perusoikeuksien lajia, johon kuuluvia 
lakeja kutsun suoraan turvattaviksi oikeuksiksi (esimerkiksi 
niinsanotut ajatuksenvapaus, mielipiteenvapaus jne.).

Tämä näyttää johtuvan siitä, että (a) ei tehdä erottelua eri 
laisten yksilönoikeustyyppien välillä, perusihmisoikeuksien 
ja ei-perustavien sosiaalisten ja taloudellisten oikeuksien vä 
lillä, ja siitä että (b) vallitsee epäselvyys tavoista, joilla kahta 

erilaista yksilön perusoikeustyyppiä turvataan. Tapaa tur 
vata esimerkiksi ns. “oikeutta mielipiteeseen ja sananvapau 
teen” pidetään myös tapana turvata yksilön “taloudellista 
vapautta” laajassa mielessä.

Ja kuitenkin nämä kaksi ihmisoikeuksien lajia edellyttä 
vät erilaista toimia. Ensimmäisen kaltaisten oikeuksien tur 
vaaminen merkitsee niiden takaamista lailla, ettei kukaan 
(valtioelimet mukaanlukien) estäisi yksilöä, kun hän toteut 
taa tiettyjä inhimillisiä mahdollisuuksiaan, tai vahingoittaisi 
hänen muita oikeuksiaan, ja jos joku tätä yrittäisi, valtion 
asianmukaiset elimet suojelisivat tätä yksilöä.

Toisentyyppisten perusoikeuksien turvaaminen (oikeus 
terveyteen, koulutukseen jne.) riippuu julkisista instituu 
tioista ja muista annetuista oikeuksista, sosiaalisista ja ta 
loudellisista oikeuksista, jotka, kuten aiemmin mainitsin, 
ovat lain määrittelemiä rajoja, joiden puitteissa kuka tahan 
sa kansalainen, jota tämä koskee, on vapaa toimimaan. Riip 
puu siitä, miten nämä sosiaalisten ja taloudellisten oikeuk 
sien rajat vedetään ja otetaanko huomioon niiden ennakoi 
tavat vaikutukset kaikkia kansalaisia koskeviin ihmisoi 
keuksiin siinä maassa vallitsevissa olosuhteissa. Ja kaikki



tällaiset sosiaaliset ja taloudelliset oikeudet, sekä perus 
oikeuksia suojelevat että ne, jotka eivät niitä suojele, sää 
detään laeilla, siis parlamentaarisen “demokraattisen” pää 
töksenteon kautta.

Kuitenkin “vapaus” suhteessa taloudellisiin oikeuksiin (tai 
taloudelliseen vapauteen) merkitsisi rajojen puuttumista yk 

silön taloudellisilta toiminnoilta, jotka voivat olla ristiriidas 
sa näiden oikeuksien perimmäisen luonteen kanssa: niiden 
olemassaolevat rajat on asetettu -  olivat ne yhteneväiset ih 
misoikeuksien kanssa tai ei.

Ongelmamme yhteydessä tämä merkitsisi sitä, että “ku 
kaan” ei saisi kajota yksilöihin, ei pelkästään silloin kun he 
ovat toteuttamassa erityisiä inhimillisiä ominaisuuksiaan, 
siis kun he toteuttavat ensimmäisen tyyppisiä perusoikeuk 
siaan, vaan myös kun he toimivat suojellakseen omia intres 
sejään, jotka eivät välittömästi törmää vastakkain toisten 
yksilöiden intressien kanssa, mutta monissa tapauksissa 
myös heidän ihmisoikeuksiaan.

Vastaavasti, “vapaiden” markkinoiden vaatiminen ei vain 
hylkäisi köyhien kehitysmaiden hallituksia, jotka suurim 
maksi osaksi määrittävät taloudellisten oikeuksien rajoja yk 
sityisten tai joidenkin ryhmien intressien mukaan, vaan 
myös romuttaisi mahdollisuuden tehdä perusoikeuksista 
määräävä tekijä kansallisten ja kansainvälisten suhteiden 
luomisessa ja muuttamisessa.

Siten vapauksista vallitseva väärinkäsitys näyttää olevan 
syy siihen, miksi vapaita markkinoita pidetään ulospääsynä 
vallitsevasta köyhyyden umpikujasta, sillä vapaat markki 
nat voivat toimia taloudellisissa suhteissa sellaisten maiden 
kesken, jotka ovat enemmän tai vähemmän samalla tasol 
la taloudellisessa kehityksessään, mutta kehittyneiden ja ke 
hitysmaiden välisissä taloudellisissa suhteissa tähän kätkey 
tyy ansa.

Muunmuassa nämä pohdinnat johdattavat meidät hahmot 
telemaan mahdollista tietä ulos nykyisestä umpikujasta: sen 
mukaan kansallisen ja kansainvälisen politiikan tavoitteeksi, 

‘kehityksen’ tilalle, olivat sen epiteetit mitä tahansa, tulee 
asettaa selkeästi määritellyt ja eriytetyt perusihmisoikeudet, 
jotka esittävät vaatimuksia ihmisten kohtelusta ja ovat eri 
tyisiä käytännön prinsiippejä tai normeja sosiaalisten suh 
teiden järjestelmälle ja laille. Tämä muutos voisi merkitä 
yhteiskunnallisia ja taloudellisia asioita koskevien lakien 
säätämistä, siis lakien jotka vetävät taloudellisten ja so 
siaalisten oikeuksien rajoja ottamalla huomioon niiden en 
nustettavat vaikutukset kaikkien kansalaisten perusoikeuk 
siin tietyssä maassa vallitsevissa olosuhteissa.

Olen hyvin selvillä ongelmista, jotka liittyvät “demokraat 
tisen” parlamentaarisen päätöksenteon tuloksena syntyvään 
lainsäädäntöön: esimerkiksi sellaisten lakien muotoileminen 
ja niiden vieminen parlamentin käsittelyyn, jossa pienten 
intressien vuorovaikutuksella on ratkaiseva rooli. Vaikka 
tämä on vaikeaa, se ei ole mahdotonta sillä ehdolla, että ne, 
joilla on riittävästi tietoa ja toimivat vilpittömästi, kykenevät 
löytämään jokaiseen maahan sopivan strategian.

Sosiaalisen epäoikeudenmukaisuuden paljastamiseksi, 
jota voisi seurata perusoikeuksien suojelun lisääntyminen, 
on tarpeellista tukea vähäosaisia, mutta ei siten kun on 
tehty tähän saakka ja tehdään yhä.

Nykyään uskotaan, Katarina Tomashevskia lainaten, että: 
“vapaa kauppa, joka jo teoriassa törmää hallitusten tekemiin 
ihmisoikeusvelvoitteisiin, vapaisiin vaaleihin yhdistettynä

loisi olosuhteet ihmisoikeuksien toteutumiselle.”
Nykyisin yleinen tapa kohdistaa aputoimet retorisella ta 

solla demokratiaan ja ihmisoikeuksiin rajoittuu käytännössä 
usein ensinmainittuun, ja ‘demokratia* rajoitetaan edelleen 
monipuoluevaaleihiin. Vastoin sitä, mitä yleisö lahjoittaja- 
maissa uskoo, tämä ei ole välttämättä hyväksi ihmisoikeuk 
sille. Syyt voidaan tiivistää seuraavasti:

(1) Retorisella tasolla lahjoittajamaat käyttävät puhees 
saan sekä demokratiaa että ihmisoikeuksia, mutta käy 
tännössä ne keskittävät tukensa monipuoluevaaleihin. 
Tämä voi hyvinkin johtaa ihmisoikeuksien korvaamiseen 
‘demokratialla’ ja lahjoittajien ihmisoikeuksiin kohdistu 
van mielenkiinnon häviämisestä heti, kun vaaleilla va 
litut hallitukset ovat koossa.
(2) ‘Demokratia’ (sekä retorisessa mielessä että käytän 
nössä) on rajoittunut elektoralismiin, jossa maat leima 
taan ‘demokraattisiksi’ heti kun vaalit on käyty. Tosiasia 
että demokratian kehittyminen kestää vuosisatoja (tä 
män lahjoittajamaat voivat itse todistaa) on unohtunut.
(3) Oletetaan että pikaiset ‘demokratiat’ voivat ja halu 
avat taata ihmisoikeudet ja perusvapaudet. Sekä historia 
että ajankohtaisten esimerkkien paljous näyttävät to 
teen, että tämä oletus on virheellinen.

Köyhille maille annettava apu perustuu tällä hetkellä “de 
mokratisoinnin” edistämiseen ja yksityistämiseen, joista jäl 
kimmäinen on peräisin suoraan vapaasta markkinatalou 
desta. “Kaksi päälinjaa ajankohtaisessa sosiaalialaa koske 
vassa apupolitiikassa”, huomauttaa Tomashevski, “ovat 
sosiaalipalveluihin kohdistuvien investointien väheneminen 
ja yksityistämisen puolustaminen”. Kuitenkin yksityistämi 
nen perustuu tehokkuuden kriteerille, kuten Maailman 
pankki esittää: “Kaikkien hallitusten hallintakykyä, ei vä 
hiten kehitysmaissa, kuormittaa pahoin heidän toimintojen 
sa suuri määrä. Haluankin esittää kysymyksen [sanoo G. 
Roth]: pitäisikö taloudellista kehitystä vauhdittaa siirtämäl 
lä yksityiselle sektorille sellaiset velvollisuudet, jotka siel 
lä hoituisivat tehokkaammin?” Kuitenkin kehitysapu, siis 
lainat joita monille kehitysmaille näiden kriteerien perus 
teella annetaan, riittää vain kehittyneille maille maksetta 
viin velan korkoihin.

Kun tunnustamme nämä ja muut samankaltaiset tosiasiat, 
tarve muuttaa päämäärää ja kansallisten ja kansainvälis 
ten toimintatapojen tavoitteita on mielestäni ilmeinen. Ja 
tämä päämäärä tulisi olla ihmisoikeuksien suojeleminen.

Perusihmisoikeuksien asettaminen globaaliksi päämää 
räksi merkitsisi tulemista tietoiseksi ansasta, joka kätkeytyy 
muunmuassa ajankohtaiseen ehdottomaan “vapaiden mark 
kinoiden” edistämiseen ja “kehitysavun” muuttamiseen lai 
noiksi, ilman että lisättäisiin tiettyjen perusoikeuksien suo 
jelun astetta maissa, jotka ottavat tarpeelliset askeleet pois 

taa yhteiskunnallista epäoikeudenmukaisuutta ja jotka kun 

nioittavat ihmisoikeuksien universaalisuutta, esimerkiksi 
maissa joissa lisätään sellaisten koulujen määrää, joissa 
kullakin lapsella on mahdollisuus kehittää omia inhimilli 
siä voimavarojaan, eikä sellaisten määrää, joissa suoritetaan 
kulttuurista tai muuta aivopesua.

Kehitys ja asevarustelu ovat leimanneet vuosisatamme 
jälkipuoliskoa. Yrittäkäämme tehdä enemmän kuin uskom 
me pystyvämmekään sen eteen, että tulevalla vuosisadalla 
kilpailtaisiin ennenkaikkea harvojen perusihmisoikeuk 
siemme turvaamisessa ja ponnisteluissa niiden turvaamisek 
si.

Suomentanut Eija Korhonen
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