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Annetaan ihmisten pöyristyä

Kun äärioikeisto tai joku 
muu ilmastonmuutoksen kiel-
täjä, naisvihaaja tai mikkokärnä 
tekee jotain tyhmää, ei tarvitse 
seurata tekijän omia julkaisuja 
saadakseen siitä tiedon. Puna-
vihreät ja liberaalit pitävät kyl-
lä huolen, että trollaus leviää 
koko kansan tietoon. Pöyristy-
neet nettijaot valtaavat sosiaa-
lisen median ilmatilan ja valut-
tavat klikkauksia kolumneille ja 
vihapostauksille.

Moni onkin herännyt vaati-
maan niin sanotuilta hyviksiltä 
tolkkua vihapostausten levittä-
miseen. ”Älä ruoki trollia” on 
jo vanha sanonta, joka kehottaa 
käyttämään aikansa muuhun 
kuin nettihäirikön kanssa jank-
kaamiseen. Sen rinnalle on tul-
lut ”keep calm and move on” 
-ajattelu (pysy rauhallisena ja 
siirry eteenpäin), jossa ärsyttä-
vä ja pöyristyttävä juttu jätetään 
omaan arvoonsa.

Tällaisessa tolkuttelussa on 
kuitenkin ikävä sivumaku. Se 
maistuu nimittäin samalta kuin 
ääripäistä puhuvien tolkun ih-
misten syytökset, joiden mu-
kaan natsien äänekäs vastus-
taminen oikeastaan kiihdyttää 
natsismia. Samassa ajatusmal-
lissa radikaalien ilmastotoimien 

vaatiminen saa ihmiset vain 
turhaan ahdistumaan ja jopa 
kääntymään ilmastonmuutok-
sen torjumista vastaan.

Muiden tunteiden hil-
l innässä on kyse oireen 
hoitamisesta sairauden sijaan. 
Äärioikeistolla ja trollipopulis-
teilla on kyky ja tilaisuus saada 
ihmiset reagoimaan ja levittä-
mään mölinäänsä. Pöyristyneet 
reaktiot ovat nimenomaan re-
aktioita, vastauksia julkisuutta 
hallitseville aloitteentekijöille. 
Tämä on oire siitä, että muut 
ovat julkisuuden suhteen alta-
vastaajan asemassa.

Tilanteen tekee mielenkiin-
toiseksi se, että vasemmis-
tolla on pitkästä aikaa vahva 
parlamentaarinen asema. Oi-
keisto-oppositiokin on vahva 
kannatusmittauksissa mutta 
ennen kaikkea julkisuusilmati-
lan hallinnassa. Siinä missä hal-
lituspuolueilla riittää varmasti 
sanottavaa, opposition konser-
vatiiveilla riittää tapoja saada 
aikaan reaktioita.

Mitä sitten pitäisi tehdä, on-
kin monimutkaisempi kysymys. 
Pitäisi tuottaa sellaisia avauksia, 
jotka jättävät mölinän varjoon-
sa. Koska pelkoihin vetoami-

nen on helpompaa kuin toivon 
tarjoaminen, toivoa luovien 
avauksia pitää olla jollain tavalla 
paljon enemmän kuin pelkoa 
lietsovien. Vähän niin kuin 
kansanrintamahallituksella on 
paljon enemmän avustajia kuin 
porvarihallituksella oli.

Itse olen päätynyt siihen, 
että ihmisten pitää antaa pöyris-
tyä ja näyttää tunteitaan. Li An-
derssonin sanoin ”mieluummin 
näen kuumia tunteita kuin vä-
linpitämättömyyttä”, kun teh-
dään ihmisten arkeen liittyviä 
päätöksiä. Vuonna 2018 oppo-
sitiojohtajana julkaisemassaan 
blogikirjoituksessa Andersson 
näkee myös politiikan tavoittei-
siin kuuluvan välineiden anta-
misen tunteiden purkamiseen 
ja kanavoimiseen.

Tunteet voivat johtaa toimin-
taan.

Pöyristymisohjeilla ja välinpi-
tämättömyyden vaatimisella on 
myös elitistinen kaiku. Jos tekee 
mieli neuvoa muita olemaan 
välittämättä ilkeästä huutelusta, 
kannattaa miettiä, miksi se on 
itselle helppoa. Onko kyse siitä, 
että on itse turvatussa asemas-
sa, jossa huutelu ei satuta tai 
tunnu uhkaavalta?

Kun ihmisoikeuksia uhataan, 
niitä tulee puolustaa – vaikka ja 
varsinkin, jos ne eivät ole omia 
ihmisoikeuksia. Silloin ei pidä 
pelätä edes identiteettipolitii-
kan vähättelevää leimaa, kuten 
Minja Koskela esittää tähän 
lehteen tehdyssä haastattelussa.

Kuten todettua, tunteet 
voivat johtaa toimintaan. Rasis-
mia vastustavaa italialaista sar-
diiniliikettä tai sen suomalais-
serkkua silakkaliikettä tuskin 
olisi syntynyt ilman pöyristy-
mistä, ärsyyntymistä ja ahdis-
tumista. Onpa liikkeissä jotain 
arvosteltavaa tai ei, niissä ihmi-
set voimaantuvat tuottamaan 
omaa sisältöä ja ottamaan tilaa 
haltuun.

Jos vihapuheiden levittely 
tunteiden vallassa ärsyttää, tun-
teille kannattaa tarjota vaihto-
ehtoisia kanavia. Onneksi on 
silakkaliikkeitä.  n
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