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Istumalakkoja, vanukaspommeja ja muistamisen
politiikkaa
Juho Saksholm

”Eihän Waltarikaan käynyt Egyptissä”, argumentoi historioitsija
Teemu Keskisarja YLEn Pimeä historia –sarjassa. Keskisarja
perusteli, miksei hän juuri tunne kaupunkia, josta on kuitenkin
kirjoittanut mittavan kaupungin sisällissodan aikaisia
tapahtumia valottavan historiateoksen Viipuri 1918.
Historiantutkija on usein tahtomattaankin tilanteessa, jossa
suurin osa tutkimuskohteista on jo aikaa sitten lakannut
olemasta ja vaipunut unholaan. Mutta miten tutkija kokee sen,
että vain tekstinä tutut ympäristöt muuttuvat osaksi omaa
arkipäivää?

Kevään 2019 aikana minulla oli Emil Öhmannin säätiön ja
Suomen Saksan instituutin tarjoaman kolmen kuukauden
instituutti-apurahan avulla paitsi mahdollisuus työskennellä
Berliinissä, myös ensimmäistä kertaa kohdata tutkimukseni
ikoniset tapahtumapaikat osana omaa arkeani. Kokemus oli
monin tavoin valaiseva, ja auttoi hahmottamaan suhdettani
elinympäristöni historiallisuuteen.

Toisen maailmansodan jälkeistä aikaa tutkivalle Berliinin
erityisasema Euroopan historiassa tuntuu itsestään selvältä, ja muurin kaltaisia erityisyyden symboleita esitellään ahkerasti
kaupunkiin matkaaville turisteille. Minulle tutkijana Berliini on ennen kaikkea yksi eurooppalaisen kuusikymmentäluvun
radikaaliliikkeen keskuksista, usein myyttinen antiautoritäärisen protestin keskus, jossa opiskelijat osoittivat mieltään,
valtasivat rakennuksia, organisoivat vaihtoehtoista yhteiskuntaa käytännössä kokeilevia kommuuneja ja Yhdysvaltain
varapresidenttiä vastaan kohdennetun vanukasiskun (ns. "Pudding-Attentat").

Väitöstutkimuksessani tarkastelen tämänkaltaisten eurooppalaisten merkkihetkien tulkintoja ja ylirajaisia välittymisiä
suomalaisiin ja ruotsalaisiin radikaalikeskusteluihin. Missään umpiossa en Berliinin kuuluisia kohteita toki päässyt
lähestymään. Tutkijoiden mielenkiinnon lisäksi vuosi 1968 on noussut yhdeksi Euroopan historian tunnetuimmista
tapahtumista. Sen väkivaltaiset, radikaalit, utopistiset ja tosinaan absurdit mielleyhtymät ovat luonnollisesti houkutelleet
myös runsaasti populaarikulttuurisia representaatiota ja uudelleentulkintoja. Protestien visuaalisuus ja kietoutuminen ajan
ikoniseen populaarikulttuurikuvastoon ovat tehneet siitä houkuttelevan symbolin.

Tuoreemmat protestiliikkeet ovatkin usein rinnastaneet itseään vuoden 1968 tunnetuimpiin tapahtumiin. Tällaisten
vertailujen myötä vuoden 1968 veteraaneilla on ollut kiire muistuttaa vertailujen ongelmallisuudesta. Viimeksi näin on
käynyt Pariisin keltaliivien (gilets jaunes) mielenosoitusten kohdalla. Myös kuusikymmentäluvun liikkeiden suhde
myöhempiin äärivasemmistolaisiin liikkeisiin kuten taistolaisuuteen, maolaisuuteen tai Saksan tapauksessa aseelliseksi
terrorijärjestöksi kääntyneen Rote Armee Fraktion –ryhmään (RAF) on herättänyt poliittisia intohimoja.

Useimmat Berliinin kuusikymmentäluvun merkkikohteista liittyvätkin juuri väkivaltaan tai sen uhkaan: esimerkiksi
Yhdysvaltojen kulttuurikeskus Amerika Haus (Hardenbergstraße 22) joutui munahyökkäyksen kohteeksi osana Vietnamin
sodan vastaisia protesteja, mikä oli omiaan aiheuttamaan vastustusta kaupunkilaisissa. Pidettiinhän juuri amerikkalaisia
kaupungin länsiosan suojelijoina DDRn ja Neuvostoliiton muodostamaa uhkaa vastaan.
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Tunnetuin väkivaltaisista kohtaamispaikoista lienee kuitenkin Berliinin oopperatalon edusta, jossa Persian shaahia vastaan
järjestetty saksalaisten ja iranilaisten vaihto-opiskelijoiden mielenosoitus 2.6.1967 muuttui väkivaltaiseksi shaahin salaisen
poliisin SAVAKin ryhdyttyä pieksemään protestoijia. Seuranneessa kahakassa FU:n opiskelija Benno Ohnesorg sai surmansa
saksalaisen poliisin luodista. Tapauksen ikonisuus tiivistyi symboliseen valokuvaan maassa makaavasta Ohnesorgin
ruumiista.

Nykyään Ohnesorgin murhapaikalla (Krumme straße 66) on vaatimaton kyltti; paikka on muuten täysin tavallinen sivukatu.

Historioitsija Quinn Slobodian on kirjassaan Foreign Front: Third World Politics in Sixties West Germany kuvannut osuvasti
sitä tapaa, jolla Shaahi-mielenosoitusten kaltaiset tapahtumat muokkautuvat osaksi kansallista historianarratiivia. Kun
kyseinen tapahtumasarja päätyi Bader-Meinhof Komplex –elokuvan alkukohtaukseksi vuonna 2008, iranilaisten
opiskelijoiden keskeinen osuus protestin järjestelyssä unohtui, ja jäljelle jäi yksinkertaistettu esitys jossa Iranin salainen poliisi
hakkaa saksalaisia opiskelijoita.

Toinen, vähintään yhtä tunnettu tapaus on opiskelijaliikkeen ideologisen johtajan ja julkisen keulakuvan Rudi Dutschken
murhayritys 11.4.1968. Vaikka Dutschke selvisi attentaatista hengissä, hän ei koskaan palannut murhayritystä edeltäneeseen
julkiseen rooliinsa. Tapaus sai runsaasti huomiota myös Suomessa. Ylioppilaslehdistö rinnasti tapauksen usein Martin Luther
Kingin murhaan, joka oli tapahtunut vain viikkoa aikaisemmin.
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Dutshken murhayrityksen paikalla (Kurfürstendamm 142) sijaitseva muistolaatta. Myös samalla kohdalla olevan bussipysäkin seinään on asennettu tapahtumasta
muistuttava infotaulu.

Muistamisen politiikka ei rajoitu pelkästään muistomerkkeihin: myös muista kaupunkitilaan kuuluvista tekijöistä on
Berliinissä käyty kiivastakin keskustelua. 1960-luvun liikkeiden kannalta ilmeisin esimerkki on Kreuzbergissa sijaitseva
Rudi-Dutschke-Straße, joka nimettiin uudelleen pitkällisen kiistelyn jälkeen v. 2008.
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Kohta, jossa lehtitalon omistajan ja sitä vastustaneen aktivistin mukaan nimetyt tiet risteävät.

Ilmeiseksi kadunnimen poliittisuuden tekee se seikka, että Dutschken katu ohittaa Springerin lehtitalon massiivisen
toimiston; juuri Springer-yhtymän lehdet olivat kuusikymmentäluvun protestin keskiössä niiden vahvan poliittisen aseman
ja konservatiivisten linjausten takia. Osa opiskelijaliikkeestä piti Springerin lehtiä ja niiden negatiivista, jopa kiihottavaa
kirjoittelua suoraan syyllisenä Dutschken murhayritykseen.

Vaikka tapahtumapaikoilla vierailu oli monella tavalla valaisevaa, tutkin väitöskirjassani kuitenkin ennen kaikkea
radikaaliliikkeiden julkista poliittista keskustelua: kuinka merkittäviä yksittäiset tapahtumat lopulta edes ovat?
Tutkijayhteisöllä ei ole konsensusta esimerkiksi siitä, oliko Benno Ohnsorgin murha yksiselitteinen käännekohta saksalaiselle
opiskelijaliikkeelle, vai ennemmin pieni osa paljon laajempaa ja pidempään jatkunutta radikalisoitumisprosessia. Vaikka
tapahtumat ovat dramaattisia, pitää historiantutkijalla olla malttia tarkastella myös pidempiä ja hitaampia prosesseja, ja
muistaa jatkuvuuden merkitys. Edes kaiken muuttamista tavoitellut ’68 ei syntynyt tyhjästä, vaan rakentui eri kansallisissa
konteksteissa hyvin erilaisten poliittisten traditioiden pohjalle. Näitä tasoja tavoittelen myös omassa väitöstutkimuksessani.

Juho Saksholm, FM, on historian tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksella. Poliittisen
historian lisäksi hän on kiinnostunut jalkapallosta, betoniarkkitehtuurista ja Nikke Knattertonista.

Kuvat (c) Roosa Kokkonen (ylin kuva), Juho Saksholm (muut kuvat).
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