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Kaikki au�aminen
on vallankäy�öä -

kuka pää�ää, miten
autetaan oikein?

Sekä kehitysyhteistyöjärjestöt e�ä
niiden kriitikot käy�ävät valtaansa
saadakseen maailman toimimaan
paremmin. Kummatkin kokevat
olevansa moraalisesti oikeassa,

Jyväskylän yliopiston etnologian
dosen�i Jukka Jouhki kirjoi�aa.
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Jo�a kehitysmaiden ihmisten oikeuksia edistävä
organisaatio voi tehdä työtään, sillä on oltava
tarpeeksi resursseja, tietoa ja näkyvyy�ä. Täytyy
kampanjoida oikeuksien puolesta, herä�ää
ihmisiä aja�elemaan ja osallistumaan. Joskus
jopa sillä riskillä, e�ä kampanjointi ärsy�ää
joitakin. Näkyvyys au�aa, mu�a myös altistaa
kritiikille.

Perinteisesti kansainvälistä kehitysyhteistyötä
ovat kritisoineet kansallismieliset ihmiset. Miksi
syytää rahaa vaikkapa kaukaiseen Afrikkaan, kun
kotimaassakin on ongelmia? Nykyään moi�eita
tulee myös ideologisesti vastakkaiselta suunnalta:
tiedostavalta sivistyneistöltä. Au�aminen
nimi�äin saa�aa vahvistaa valta-asetelmia ja jopa
herä�ää henkiin siirtomaavallan, koska au�aja
on hierarkiassa aute�avaa ylempänä. Osapuolten
eri ihonvärit tekevät teosta vielä
arvelu�avamman. Ihmisiä pitäisikin herätellä
au�amaan mahdollisimman sensitiivisillä
tavoilla.

KEVÄÄLLÄ Plan Suomen menestyksekäs
lapsiäitikampanja, jossa kuva�iin sambialaisen
raskaana olevan tytön elämää, sai palkintojen
lisäksi akateemista sapiskaa. Kampanjan tekijät
olivat ”valkoisia pelastajia”. Kuvasto, jossa ty�ö oli
pue�u äitiysvaateisiin, ”rodullisti” tytön ”kehoa”
ja ”seksualisoi” häntä – ja koko maanosaa. Näin
ainakin toinen kehitysyhteistyöjärjestö ja siitä
inspiroituneet tutkijayhdistykset asian näkivät
julkilausumissaan. Heidän mukaansa kuvasto
myös ”uusinti kolonialistisia esitystapoja” ja
”eksotisoi” kuvissa näkyneen äidin, jota Plan oli
”käy�änyt hyväkseen”. Onneksi
”sensaationhakuinen” Plan lope�i
sortokampanjansa ja kriitikot saivat pelaste�ua
”näytille asetetun” ja ”hauraan” kehon.
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”Ymmärrän akateemisten
kehykrii�koiden kantoja.

Kun tutkija on teoree�ises�
suuntautunut

tarkastelemaan
valtarakenteiden epäsuh�a,

niitä tuppaa näkemään
kaikkialla.”

Tutkijat eivät siis aina tyydy vain analysoimaan
ympäröivää maailmaa vaan päätyvät analyysinsä
lopputuloksena julkaisemaan moraalisia
kantojaan, akateemisen valta-asemansa tuella.
Toisinaan osutaan oikeaan, toisinaan mennään
metsään. Joka tapauksessa vaikutusvaltaiselta
taholta tuleva kritiikki on saanut
kehitysyhteistöjärjestöt ja näiden
yhteistyökumppanit yhä varovaisemmiksi,
varsinkin someaikana, joka voi vahvistaa
soraäänten vaikutusvaltaa. Siksi mahdolliset
kumppanit jä�ävät osallistuma�a kampanjoihin,
koska tulkintahorison�ia on vaikea ennustaa –
aluksi voi aurinko paistaa, mu�a yhtäkkiä
iskeekin ukkosmyrsky.

YMMÄRRÄN akateemisten kehykriitikoiden kantoja
hyvin. Kun tutkija on teoree�isesti suuntautunut
tarkastelemaan valtarakenteiden epäsuhtia, niitä
tuppaa näkemään kaikkialla. Olen itsekin
postmodernina humanistina viri�äytynyt
tunnistamaan salakavalia hegemonisia
diskursseja ja käytänteitä, jotka uusintavat valtaa.
Osaan soveltaa krii�istä tutkimuskirjallisuu�a
osoi�aakseni harmi�omalta näy�ävien
asetelmien moraaliset ongelmat.

Olen ollut krii�inen myös kehitystyötä kohtaan,
varsinkin silloin, kun se on ylläpitänyt
dramatisoivaa uhrikuvastoa, esi�änyt
hädänalaiset ihmiset alempiarvoisina tai
yleistänyt kolmannen maailman
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kärsimyshelvetiksi. Mu�a tällaisiin kuvastoihin
harvoin enää törmää, sillä kehytoimijat ovat
itsekin eri�äin sensitiivisiä kampanjoidensa
sisältöjen suhteen. Se ei joka kerta riitä, koska
akateemiselta kentältä löytyy aina tulkintoja,
jotka ovat moraalissaan vähän pidemmällä kuin
muu maailma. Miksi näin?

Psykologi Steven Pinkerin mukaan tutkijoilla on
usein huoli siitä, e�ä he eivät tee mitään
konkree�ista yhteiskunnan hyväksi. Siksi he ovat
taipuvaisia korostamaan moraalista
kyvykkyy�ään ja perustelemaan
yhteiskunnallista asemaansa siihen viitaten.
Allekirjoitan Pinkerin näkemyksen ja tunnen
piston sydämessäni. Harteillani ei ole erityistä
vastuuta ihmisistä, vain toimistotyöläisen
lihasjäykkyy�ä. En oikeastaan auta maailmaa,
vaan analysoin sitä. Mu�a onneksi tiedostavana
tutkijana näen monia muita laajemmin,
tarkemmin ja syvemmälle. Havaitsen myös
moraalisia ongelmia siellä, missä muut näkevät
hyviä tekoja. Ehkä näin olen ansainnut paikkani,
palkkani – ja valtani.

KEHITYSYHTEISTYÖLLE ei enää riitä, e�ä se lisää
hyvinvointia maailmassa. Sen täytyy myös
tiedostaa tekijän ja kohteen valtasuhde. Mu�a
joskus kritiikissä unohtuu, e�ä kaikki
au�aminen on vallankäy�öä. Kun autan
tytärtäni solmimaan kengännauhat, annan
kerjäläiselle rahaa tai opetan tulevia
antropologeja, vahvistan valta-asemaani. Joskus
jopa kerron ope�ajan auktoriteetilla opiskelijoille
häiritseviä tosiasioita, e�ä saisin heidät
aja�elemaan laatikon ulkopuolelta. Kaikkia se ei
miellytä. Myös minuun käytetään valtaa
luentosalissa, tutkimustyössä,
hammaslääkärissä, ruokakaupassa ja
ihmissuhteissa. Ja se on useimmiten hyvä asia.

Sekä kehyjärjestöt e�ä niiden kriitikot käy�ävät
valtaansa saadakseen maailman toimimaan
paremmin. Kummatkin kokevat olevansa
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moraalisesti oikeassa, mikä on asetelmana
erinomainen tutkimuskohde: mihin suuntaan
karavaani liikkuu ja miten sitä haukutaan?
Tieteessä onkin usein mielekkäämpää analysoida
erilaisia moraalisia kantoja kuin valikoida niistä
yksi ylitse muiden.

Nyt kun olet täällä...

... meillä on pieni pyyntö. Olemme lai�aneet
kaikki ju�umme ilmaiseksi verkkoon, jo�a
mahdollisimman moni pääsisi nau�imaan
korkealuokkaisesta journalismista. Lisätulot
au�aisivat meitä kuitenkin tekemään entistä
parempaa lehteä. Pyydämmekin, e�ä tilaisit
Maailman Kuvalehden prin�iversion. Lehti on
edullinen, ja samalla tuet tärkeää työtä
oikeudenmukaisen maailman puolesta. Jos
prin�i ahdistaa siksi, e�ä maksullinen lehti on
aina pakko lukea kannesta kanteen tai e�ä sen
takia pitää kaataa puita, laita läpykkä kiertoon
mahdollisimman monelle ystävälle, sukulaiselle,
tuntema�omalle. Pidemmi�ä puhei�a, siirry
tilaussivulle. Kiitos!
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Lisää samasta aiheesta

Tykkää Jaa 111 henkilöä tykkää tästä. Ole kavereistasi
ensimmäinen.

Haitilaisen
kehitysjärjestön

johtaja: “Ihmisillä on
sitkeä käsitys, e�ä

avunsaajamaat eivät
kykene huolehtimaan

omista asioistaan”

Nuorisoaktivisti tapasi
kehitysministerin:
”Hän lupasi nostaa

Suomen
kehitysrahoitusta!”
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