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II Itä-Timor-aktivistit Rauhanasemalla
Itä-Timor-aktivismia käsittelevä tutkimustekstini pohjautuu dokumenttivideoon, joka kertoo suomalaisten rauhanaktivistien tekemästä työstä
Itä-Timorin itsenäistymisen puolesta. Itä-Timor-aktivistit Rauhanasemalla
-dokumenttivideon henkilöt, Tom Lindahl, Irja Maristo ja Kalle Sysikaski,
olivat Itä-Timorin itsenäistymisestä käydyn kansanäänestyksen vaalitarkkailijoinaW vuonna 1999. Vaalitarkkailijoiden matka Itä-Timorille on samalla
matka ”aikarajalle”, jolla vuonna 2002 itsenäistynyt Itä-TimorY siirtyi elämään itsenäisenä valtiona ja kansakuntana omaa postkoloniaalista aikaansa
ja historiaansa. Itä-Timor-aktivismi liittyy oleellisesti Timorin saaren kolo5

W Lindahl, Maristo ja Sysikaski olivat Itä-Timorilla YK:n ihmisoikeus- ja vaalitarkkailijoina, mut-

ta myös IFET:n eli International Federation for East Timor -järjestön tarkkailijoina. IFET oli
suurin YK:n valtuuttamista tarkkailijaryhmistä Itä-Timorin kansanäänestyksessä. (Sysikaski
16.6.2006, henkilökohtainen sähköpostiviesti.)
5

Y Kirjoitan tekstissäni Timorista, Portugalin Timorista ja timorilaisuudesta viitatessani kolonialis-

min aikaan, kun taas Itä-Timor ja itätimorilaisuus liittyvät Indonesian miehitykseen ja Itä-Timorin itsenäistymiseen. Jälkimmäiset käsitteet liittyvät myös itätimorilaisen identiteetin syntymiseen. Portugalin Timor ja timorilaisuus olivat ymmärrettäviä, kun saarta katsottiin muiden kuin
sen oman väestön näkökulmasta. Nämä määritelmät eivät kuitenkaan olleet välttämättä saaren
alkuperäisen väestön käytössä. ( Jannisa 2002, 49.)
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nialistiseen historiaan, vaikka aktivismi saikin varsinaisesti alkunsa Indonesian Itä-Timorin miehityksestä ja sitä seuranneesta terrorista.
Suomalaiset Itä-Timor-aktivistit olivat osa kansainvälistä solidaarisuusaktivismia, jonka päämääränä oli edistää itätimorilaisten oikeutta päättää
suhteestaan Indonesiaan. Ennen vuonna 1999 järjestettyä kansanäänestystä itätimorilaisten mahdollisuus määrätä omasta tulevaisuudestaan oli
hyvin epävarmaa. Videoteokseni kertoo tästä prosessista, mutta myös itätimorilaisiin kohdistuneista epäoikeudenmukaisuuksista, joita länsimaiden
välinpitämättömyys edesauttoi. Aktivistit joutuivat todistamaan Itä-Timorin kansanäänestyksessä samaa terroria, jota suuri osa itätimorilaisista oli
kokenut aiemmin Indonesian 25 vuotta jatkuneen miehityksen aikana.
(Niskanen P. 2008.)
Suomalaiset aktivistit ja rauhanjärjestöt nostivat esiin Itä-Timorin
poikkeuksellisen huonon ihmisoikeustilanteen vuoden 1991 Santa Cruzin
verilöylyn jälkeen. Indonesian armeija oli hyökännyt Santa Cruzin hautausmaalle kokoontuneen mielenosoituskulkueen kimppuun ja tappanut yli
270 ihmistä. (Yli-Vakkuri 2000a, 41.) Kansainvälisen aktivismin seurauksena myös media ja poliitikot alkoivat kiinnittää huomiota Itä-Timorilla
tapahtuvaan kansanmurhaan. Tom Lindahl, Irja Maristo ja Kalle Sysikaski
toimivat Sadankomitean Itä-Timor-ryhmässä, joka halusi vaikuttaa Suomen ja Indonesian välisiin suhteisiin. Ryhmä vaati Itä-Timorilla tapahtuneiden ihmisoikeusloukkausten ottamista selkeästi huomioon tehtäessä
päätöksiä Suomen aseviennistä Indonesiaan. (Niskanen P. 2008.) Vähitellen tavoite alkoikin toteutua. Kansanedustaja Heidi Hautalan mukaan
tähän vaikuttivat ennen kaikkea eri mantereilla toimineet kansalaisjärjestöt, jotka nostivat Itä-Timorin tilanteen ja siellä tapahtuneet ihmisoikeusloukkaukset eri maiden parlamentaarikkojen ja hallitusten tietoisuuteen
(Hautala 2000, 4).
Suomalaiset Itä-Timor-aktivistit joutuivat heti toimintansa alussa selvittämään Santa Cruzin ”verilöylyn” seurauksia, kun kolme verilöylyn aikana
mieltään osoittanutta itätimorilaista oli hakeutunut kesällä 1993 Suomen
Jakartan-suurlähetystöön anomaan turvapaikkaa. Aktivistit vetosivat turvapaikanhakijoiden puolesta turhaan. (Sysikaski 1993.) Välikohtaus nosti
esiin Suomen ja Indonesian väliset läheiset suhteet, joiden ansiosta Indonesian erikoisjoukkojen sotilaat pääsivät Suomen Jakartan suurlähetystöön.
Tom Lindahlin mukaan tämä on ainoa tapaus Suomen historiassa, kun Suomen suurlähetystöön on vapaaehtoisesti päästetty asemamaan erikoisjoukkojen sotilaita pelottelemaan turvapaikkaa hakevia pakolaisia. Tom Lindahl
ja Kalle Sysikaski esittävätkin, että turvapaikanhakijat käännytettiin pois

Itä-Timor-aktivistit Tom Lindahl, Irja Maristo ja Kalle Sysikaski.
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Suomen suurlähetystöstä maiden hyvien taloussuhteiden suojelemiseksi.
(Niskanen P. 2009.)
Aktivistien toiminta Itä-Timorilla tapahtuneen kansanmurhan ja epäoikeudenmukaisuuksien saattamiseksi maailman tietoisuuteen on sidoksissa
kysymykseen paikantuneen moraalisen arvion mahdollisuudesta. Arvioijan
paikka on tutkimuksessani keskeisellä sijalla, sillä se liittyy postmoderniin
ajatteluun sekä ajatukseen perspektivismistä ja erimielisyyden kunnioittamisesta. Aktivistit ilmaisivat toistuvasti julkisuudessa ja mielenilmauksissa
moraalisen arvionsa Itä-Timorin tilanteesta ja itätimorilaisten kohtaamasta
terrorista. Tarkastelen teokseni henkilöiden, Tom Lindahlin, Irja Mariston
ja Kalle Sysikasken, kokemuksia ja toimintaa nojaten postmodernin teorian käsitykseen arvioinnista, joka huomioi sekä arvioijan paikan että arvion
esittämisen ajan. Tässä tarkastelutavassa kielletään samalla universaalin arvioinnin mahdollisuus sekä ajatus, että oma arvio olisi toisia edistyneempi. Universaaliin arviointiin kohdistuva postmoderni kritiikki nostaa esiin
kysymyksen moraalinäkemyksestä. Ajatus universaalista arvioinnista tukee hegemonista valtaa ja länsimaisen kolonialismin pyrkimyksiä, kun taas
postmoderni, tietyssä ajassa ja paikassa tehty arvio korostaa vähemmistöjen
heterogeenisia totuuksia. (Pulkkinen 1998, 236–237; Best & Kellner 1991,
161.) Postmoderni näkökulma tekee moraalisen arvion esittämisen läpinäkyvämmäksi ja sitoo arvion samalla myös tiettyyn aikaan ja paikkaan. Postmoderni paikantunut arviointi avaa mahdollisuuden kritisoida paikallisten
yhteisöjen epäoikeudenmukaisiksi nähtyjä oikeuskäytäntöjä niin, ettei kyseessä kuitenkaan ole universalismi, eikä arvion taustalla vaikuta hegemoninen maailmankuva.
Jean-François Lyotardin mukaan totuus- ja oikeuskäsityksiin liittyvät
universalisoivat metadiskurssit sortavat väistämättä vähemmistöjä ja niiden
diskursseja. Kolonialismia voi pitää juuri tällaisena metadiskurssina, jonka
erityispiirre on muiden aiemmin hallitsemien alueiden ja luonnonvarojen
haltuun ottaminen sekä paikallisen työvoiman hyväksikäyttö. Kolonialismi
muutti myös lähes säännönmukaisesti kolonialisoidun alueen poliittista ja
kulttuurista järjestelmää. (Loomba 2005, 2, 6.) Lyotard kritisoi voimakkaasti koko länsimaisen historian ajan jatkunutta kulttuuri-imperialismia,
joka on kyseenalaistanut vähemmistöjen narratiivisen tiedon leimaten sen
villiksi, alkeelliseksi, takapajuiseksi, ennakkoluuloiseksi tietämättömyyden
ideologiaksi. Lyotard kärjistää myös tieteen ja ei-tieteellisen kertomustiedon välistä suhdetta toteamalla tieteen ylemmyydentuntoisesta suhteesta
narratiivisiin lausumiin: ”Tarut ovat faabeleita, myyttejä, legendoja, jotakin
naisille ja lapsille soveltuvaa.” (Lyotard 1985, 46.)

Sovellan tarkastelussani Lyotardin différend-käsitettä, johon liittyy oleellisesti yhden kielipelin hegemonia muihin kielipeleihin nähden ja tästä aiheutuva epäoikeudenmukaisuus. Epäoikeudenmukaisuuden kokemus paikantuu usein juuri kolonialisoituihin maihin, joissa hegemoninen kulttuuri
on pyrkinyt asettamaan itsensä valloitetun alueen kulttuurien yläpuolelle.
Différend liittyy videodokumentissani myös Itä-Timor-aktivisteihin heidän
haastaessaan toiminnallaan Indonesian Itä-Timorin miehitystä ympäröineen vaikenemisen. Itä-Timor-aktivistien tekemästä työstä kertova tarina
ja différend linkittyvät lopulta myös Portugalin ja Indonesian siirtomaajärjestelmän purkamiseen sekä Indonesian hallinnon harjoittamaan terroriin,
joka jatkui vielä vuoden 1999 kansanäänestyksen jälkeenkin.
Tutkimustekstini on myös narratiivi, jonka pyrkimyksenä on nostaa
esiin différendin kokemuksen kumoaminen kertomuksen ja tietystä paikasta
tiettynä aikana tehdyn moraalisen arvion avulla. Postmoderniin näkökulmaan liittyy universalisoivien metanarratiivien vastustaminen korostamalla
heterogeenisuutta ja moninaisuutta sekä nostamalla esiin paikallisten yhteisöjen yhdessä sopimia sääntöjä. Lyotardilaiseen postmoderniin liittyy siten
myös erilaisten mikropolitiikkojen oikeutuksen puolustaminen. (Best &
Kellner 1991, 165–166.)
Itä-Timor-aktivistit Rauhanasemalla -dokumenttivideo alkaa Tom Lindahlin kertomuksella vankeustuomiosta, jonka hän oli saanut aseistakieltäytymisestä. Videolla Lindahl väittää aloittaneensa Suomen aseviennin
kritisoimisen vankeustuomionsa seurauksena. Hän liittää kertomuksessaan
Suomen aseviennin Itä-Timorin miehitykseen, mutta myös Suomen ja Indonesian välisiin kaupallisiin suhteisiin. Indonesian Suomesta ostamat aseet
olisivatkin olleet Lindahlin mukaan eräänlainen epäsuora viesti miehityksen hyväksymisestä. Kalle Sysikaski kertoo dokumenttivideolla aktivisminsa liittyvän kansalaisoikeuksien puolesta tehtävään työhön, sortojärjestelmien vastustamiseen ja henkilökohtaiseen identiteettityöhön. Irja Maristo
aloitti toimintansa Itä-Timor-aktivistina saatuaan enoltaan Australiasta videoita uutisista, jotka kertoivat Indonesian Itä-Timorin miehityksestä.
Käsittelen dokumenttivideossani kysymystä aktivistien toiminnan paikasta, subjektiasemasta ja siihen liittyvästä identiteetistä. Itä-Timor-aktivistien identiteetit muokkautuivat tietynlaisiksi tiettyjen diskurssien sisällä,
jolloin näihin samoihin diskursseihin ja aktivistien identiteetteihin vaikuttivat myös aktivistien kertomukset omasta toiminnastaan. Lyotard pitääkin
diskursseja narratiiveina ja toisaalta myös yksilöiden identiteetteihin liittyy
usein niiden vakiinnuttaminen kertomuksen avulla. Myös itätimorilaiset
ovat kohdanneet kysymyksen identiteetistään purkaessaan kolonialismia
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ja rakentaessaan myöhemmin omaa kansallista identiteettiään. Sivuan tutkimustekstissäni myös itätimorilaisen identiteetin rakentumista, sillä koloniaalisen järjestelmän ja kolonisoitujen identiteettien purkaminen sekä
Indonesian miehitykseen liittyvä vastarinta ovat olleet osa itätimorilaisten
identiteettityötä. Olen kuitenkin rajannut aktivistien toimintaan keskittyvän tarkasteluni loppuvan vuoden 1999 kansanäänestykseen.
Nostan tutkimustekstissäni esiin myös Portugalin valloittaman Timorin
saaren itäosan koloniaalista historiaa ja Portugalin 1930-luvun kolonialismiin liittyvän luso tropicalismo -käsitteen, jonka tarkoituksena oli oikeuttaa
portugalilaisten läsnäolo siirtomaissaan. Esitän, että tunteeseen ja rotujen
sekoittumiseen perustuva luso tropicalismo -filosofia oli eräänlainen portugalilaisen kolonialismin universaali metadiskurssi. (Ks. Sousa 2001.) Vaikka
käytänkin luso tropicalismo -filosofian yhteydessä rodun käsitettä, en pyri
luonnollistamaan sitä, vaan katson rodullistetun ruumiin rakentuneen diskurssien vaikutuksesta. Jos subjektin sosiaalisen sukupuolen ja seksuaalisuuden rakentumista on mahdollista tarkastella vallan aikaansaannoksena,
sama koskee myös rotua. (Hall 1999, 270–271.) Nostankin luso tropicalismo
-filosofian yhteydessä esiin portugalilaisten tavan normalisoida rodullisia
hierarkioita, mikä tarkoittaisi sitä, että tasa-arvo voisi toteutua vain rotujen
sekoittumisen seurauksena. Vaikka luso tropicalismo -filosofiassa ei painotettu rodullisia eroja, ne kuitenkin toimivat tämän filosofian lähtökohtana.

Modernia leimaavat lyotardilaisessa tulkinnassa totalisoivat metanarratiivit, jolloin päämääräksi muodostuu homogeenisen epistemologisen ja moraalisen ohjeiston luominen (Best & Kellner 1991, 165–166). Lyotardille
”postmoderni tila” merkitsee fragmentoituneita ryhmiä, toistensa kanssa
kilpailevia intressejä ja perspektiivejä. Lyotardin epäoikeudenmukaisuutta käsittelevä filosofia yrittää antaa äänen vähemmistöjen diskursseille ja
pyrkii siten samalla myös erojen kuuntelemiseen, säilyttämiseen ja ilmaisemiseen. Lyotardilaisessa arvioimisessa ei sovelleta universaaleja tulkintoja,
vaan pyritään sen sijaan löytämään eroja sekä kuuntelemaan hiljaisuutta,
joka on osoitus epäoikeudenmukaisuuksien olemassaolosta. Marginalisoitujen ja vaiennettujen näkökulmien tulisi lopulta saada nousta esiin osoittamaan, kuinka niihin liittyvä asema tai periaate on ristiriidassa valtadiskurssien kanssa. (Mt., 169–170.)
Postmodernissa ei luoteta modernin suuriin kertomuksiin eikä metanarratiiveihin, joissa ”uuden tiedon saavuttaminen mahdollistaa ihmiskunnalle
jatkuvan totuuden lähestymisen” (Pulkkinen 1998a, 80). Lyotardin esittä-

mä suurten kertomusten kritiikki kohdistuu valistusajan ideaan ”historian
edistymisestä kohti horisontissa siintävää päämäärää” (mt., 52–53). Postmoderni tieto merkitsee Lyotardille herkkyyttä erojen suhteen sekä kykyä
kestää yhteismitattomuutta, ristiriitaisia päätelmiä ja paralogioita (Lyotard
1985, 8–9). Postmodernissa pakanallisuudessa on menetetty usko yhteen
jumalaan ja yhteen totuuteen. Postmoderni ei luota suuriin kertomuksiin
eikä utopioihin, joissa jatkuva edistys suuntautuu kohti totuutta tai jossain
kaukaisessa tulevaisuudessa häämöttävää päämäärää. Pakanallisuuteen sisältyvät useat jumalat ja heterogeeniset totuudet liittyvät kiinteästi vähemmistöihin, jotka Lyotard näki ”perspektiiveinä”. Länsi on historiansa aikana
tuhonnut muiden perspektiivejä kansakuntia tukevan kolonialismin ja yhtenäistävien perspektiivien nimissä. Pakanallisen ajattelun tehtävänä on tuoda esiin kriittisesti myös yhdenmukaistavia näkemyksiä, jotka tukevat ajatusta yhdestä yhtenäisestä kansakunnasta (Pulkkinen 1998a, 52–53, 79–80;
Anderson P. 1998, 31).
Postmodernista näkökulmasta katsottuna moderni vaikuttaa sitovan
rationaalisuuden ja vapauden toisiinsa, jolloin tiedosta ja totuudesta muodostuu samalla kehityksen ja vapauden ehto. Postmoderni ei modernin
tapaan näe tietoa ja totuutta neutraaleina, objektiivisina tai universaaleina. Modernin rationaalisuus kyseenalaistetaan sen sijaan ”reduktiivisena ja
alistavana”. Myös Foucault’n kritiikki kohdistuu modernin universalisoiviin
pyrkimyksiin. Modernin näennäinen rationaalisuus ja sen instituutiot ovat
foucault’laisesta näkökulmasta hegemonista valtaa tukevia ja ylläpitäviä rakenteita. (Best & Kellner 1991, 38.)
Itä-Timor-aktivistien toimintaa ja identiteettiä koskee keskeisesti kysymys universaalin arvioinnin mahdollisuudesta. Itä-Timor-aktivistit Rauhanasemalla -teoksessa aktivistien erääksi keskeisimmistä tehtävistä nousee
taistelu epäoikeudenmukaisuutta vastaan, mihin liittyy myös sanojen ja ilmaisujen löytäminen vaietuille epäoikeudenmukaisuuksille. Kun tarkastellaan kysymystä epäoikeudenmukaisuudesta, on samalla tarkasteltava myös
epäoikeudenmukaisuutta arvioivan yksilön kykyä tehdä arvostelmia. Tiettyyn aikaan ja paikkaan sitoutuvasta postmodernista ajattelutavasta käsin
ajatus universaalista arvioinnista ei olekaan mahdollinen. Universalismi on
postmodernista näkökulmasta tarkasteltuna sen sijaan eräs suurista kertomuksista (Hutcheon 2002, 67).
Universaali arvioiminen on mahdollista vain ei-paikkaisesta paikasta
käsin, minkä vuoksi tätä arvioimisen tapaa ja paikkaa voi postmodernista
näkökulmasta katsottuna pitää yhtenä modernin utopioista. Sekä universaali selittäminen että paikaton arviointi ovat täysin mahdottomia postmo-
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dernissa ajattelutavassa. (Pulkkinen 1998a, 230.) Universaali moraalinäkemys olisi Tuija Pulkkisen mukaan arveluttava, sillä se antaisi absoluuttisen
vallan hegemonista valtaa käyttäville. Kulttuurisesti ankkuroituneen universalismin vaarana on näennäisesti oikeutettu alistaminen, joka merkitsee samalla kunnioituksen puutetta erilaisuutta kohtaan. (Mt., 236–237.)
Kun Pulkkinen puhuu kulttuurisesti ankkuroituneesta universalismista, se
merkitsee kritiikkiä sekä universalisoimisen ajatusta että länsimaisten arvojen ylivoimaisuutta kohtaan. Universaaliksi väitetty moraali on aina lähtöisin tietystä paikasta ja ajasta, jolloin juuri tämän tietyn moraalikäsityksen universalisoiminen merkitsee samalla tietyn hegemonisen näkökulman
universalisoimista. Esitänkin, että aktivistien ensisijaiset moraaliset arviot
perustuvat tietyssä kulttuurisessa paikassa ja ajassa tapahtuneeseen epäoikeudenmukaisuuden tunnistamiseen, johon liittyy aina tietynlainen, paikkaan sidottu käsitys perusoikeuksista sekä valtion velvollisuuksista suhteessa kansainvälisiin ihmisoikeuksiin.

siirsi pääkaupungin 200 kilometriä itään Diliin ( Jannisa 2002, 46). Hollantilaiset ja portugalilaiset solmivat vuonna 1859 rajasopimuksen, jolla
Timor jaettiin kahtia niin, että saaren länsiosa jäi hollantilaisten haltuun
(Maristo 2000a, 12; Kingsbury 2009, 33). Vielä 1860-luvun jälkeenkin
portugalilaiset valloittajat ja heidän siirtomaa-armeijansa kohtasivat paikallisten kapinallisten vastarintaa, kunnes 1910-luvulla portugalilaisten
liittoutuminen timorilaisten kuningaskuntien kanssa kukisti vastarintaliikkeen ja sen kapinat siinä määrin, että portugalilaisten siirtomaavalta pääsi
leviämään koko tulevan Itä-Timorin alueelle (Kingsbury 2009, 35–37; Jannisa 2002, 48; Sousa 2001, 184).
Portugalin vuoden 1926 sotilasvallankaappauksen seurauksena valta
siirtyi 1930-luvulla pääministeri António de Oliveira Salazarille. Salazarin
luoman ”Estado Novon”, uuden valtion, eräs peruspilari oli siirtomaiden
liittäminen yhä tiiviimmin emämaahan (Maristo 2000, 14). Portugalin
hallitsemalla Timorin alueella ei kuitenkaan ollut sille kovinkaan suurta
taloudellista merkitystä kahvintuotantoa lukuun ottamatta (Kingsbury
2009, 37; Maristo 2000, 13). Portugalin Timorista muodostui sen sijaan
”Portugalin Afrikan siirtomaa-alueiden poliittisten toisinajattelijoiden ja
kapinallisten karkotuspaikka” (Sousa 2001, 184). Toisen maailmansodan
jälkeen Portugalilla oli mahdollisuus kehittää Portugalin Timoria taloudellisesti, hallinnollisesti ja sosiaalisesti Japanin ensin miehitettyä alueen
ja luotua sinne ensimmäisen kerran merkittävän maantie- ja lentokenttäinfrastruktuurin. 1960-luvulta alkaen Portugali alkoi investoida väestön
koulutukseen ja hallinnon kehittämiseen, mikä paransi yhdessä kaupungistumisen kanssa teollisuuden ja teollisten työpaikkojen syntyedellytyksiä. (Mt., 184–185).

k

Kolonialismi tuottaa Itä-Timoria
Vaikka portugalilaiset olivatkin löytäneet Timorin alueen jo 1500-luvun
alussa,W eurooppalaisen kolonialismin aika Portugalin Timorilla alkoi varsinaisesti vasta vuoden 1769 jälkeen. Portugalilaiset olivat tehneet vuonna
1702 Lifausta Timorin virallisen pääkaupungin vaadittuaan edellisenä vuonna Timorin saarta itselleen. Myös hollantilaiset olivat tulleet mukaan kilpailemaan Timorin luonnonvarojen hyödyntämisestä ottamalla haltuun portugalilaisilta Kupangin tukikohdan vuonna 1653. (Kingsbury 2009, 28–33.)
Portugalilaisten ja timorilaisten jälkeläiset, topassit, olivat Timorin saaren hallitseva väestö, eivätkä eurooppalaiset siirtomaaisännät saanet saarta hallintaan vielä 1700- tai 1800-luvuillakaan topassien aseellisen vastaY
rinnan vuoksi (mt., 32–33). Vuonna 1769 Portugalin siirtomaahallinnon
kuvernööri jätti topassien ja timorilaisten toistuvasti piirittämän Lifaun ja

k

Maanomistus ja epäoikeudenmukaisuus

liuraiden, hallitsemat alueet, mutta myös portugalilaisten ja timorilaisen väestön jälkeläiset, topassit. Topassit eivät tunnustaneet Portugalin siirtomaahallintoa eivätkä myöskään eurooppalaisten yrityksiä ottaa santelipuukauppaa haltuunsa. (Kingsbury 2009, 30, 35.)

David Mearnsin mukaan timorilaisten suhteessa maahan ei ole ollut kysymys maan omistamisesta länsimaisessa mielessä vaan mytologisesta tiedosta, joka liittyy tietyn ihmisjoukon päätymiseen tiettyyn paikkaan. Yhteisön
mytologiat oikeuttivat maan käyttämisen ja tuottivat samalla yhteisön pyhät paikat. (Mearns 2002, 20.) Siirtomaaisännät painottivat taloudelliseen
hyötyyn ja rahalliseen arvoon perustuvaa omistusoikeutta ja niinpä ristiriitoja siirtomaissa aiheuttivat erilaiset käsitykset maasta. Kolonialismi paljasti usein juuri valloitettujen ja valloittajien erilaiset perspektiivit ja sen, että
siirtomaaisäntien hegemonisella kielipelillä oli yliote maan merkityksellistämisessä valloitetuilla alueilla.
Kalle Sysikasken mukaan Portugalin Timorin alueen maanomistus ja-
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W Portugalilaiset lähetyssaarnaajat olivat osallistuneet jo 1500-luvun puolivälissä santelipuukaup-

paan, josta muodostui myös katolisen kirkon kanssa liittoutuneelle portugalilaiselle aristokratialle helposti hyödynnettävä elinkeino (Kingsbury 2009, 30–31). Santelipuukaupan lisäksi katolisen kirkon rakentamat kirkkorakennukset sekä sen Timorille perustamat seurakunnat kertovat
kirkon lähetyssaarnaajien merkittävästä roolista saaren kolonialisoimisessa (Sousa 2001, 184).
5

Y Sekä hollantilaisten että portugalilaisten toimintaa saarella vaikeuttivat paikallisten päälliköiden,
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kautui siirtomaa-aikana Portugalin valtion kahviyhtiön, katolisen kirkon ja
sen vuokraviljelijöiden, suurmaanomistajien sekä paikallisen timorilaisen
väestön kesken (Sysikaski 2000a, 103–104). Vaikka alkuperäisväestöllä olikin Portugalin Timorilla omat perinteiset maaoikeusjärjestelmänsä, Portugalin koloniaalisen järjestelmän näkemykset asettuivat muiden käsitysten
suhteen hegemoniseen asemaan. Portugalin siirtomaavallan alaisuudessa
alkuperäisväestön hallitsemia maita liitettiin osaksi plantaaseja siirtomaaisäntien taloudellisen hyödyn nimissä. (Fitzpatrick ym. 2008, 2, 5–6.)
Timorilaiset eivät aina kyenneet vastustamaan portugalilaisen oikeusjärjestelmän mahdollistamia maankäyttöpyrkimyksiä kulttuurisen vallan voimakkaan epätasapainon vuoksi. Timorilaisilla ei ollut sanoja eikä ilmaisuja
haastaa kokemaansa vääryyttä, kun paikallisen väestön käsitykset maasta ja
sen käytöstä eivät vastanneet Portugalin siirtomaahallinnon maankäyttöä
ja -omistusta sääteleviä määräyksiä. Portugalin kolonialisoimien alueiden
asukkaat eivät pystyneet ilmaisemaan epäoikeudenmukaisuuden kokemusta
heille vieraassa kielipelissä, joka tuki portugalilaisten käsityksiä maan omistamisesta ja etuoikeutta siihen. (Mt., 6; Kingsbury 2009, 15–18.) Kolonialismissa hegemoninen valta hallitsi kieltä, jossa koettu vääryys olisi pitänyt
ilmaista.

mukaisuus ja siihen liittyvä kokemus tulisi ilmaista. (Pulkkinen 1998a,
114, 128.)
Lyotardin mukaan juuri kielen ja todellisuuden välinen suhde aiheuttaa monikulttuurisessa tilanteessa epäoikeudenmukaisuuksia, joita ei voida
ilmaista käytettävissä olevalla hegemonisella kielellä (Turunen R. 1989,
5.) Lyotardin différend-käsite kuvaakin tilannetta, jossa ”on olemassa systemaattisia poliittisia esteitä epäoikeudenmukaisuuden ilmaisulle” (Pulkkinen 1998a, 128). Lyotardin kritiikki kohdistuu rationaalisuuteen, yhden
keskeisen keskustelun hallitsemaan yhteiskunnallis-kulttuuriseen tilaan
(Lyotard 1985, 104). Lyotardin mukaan yhden kielipelin (diskurssilajin)
hegemonia suhteessa toiseen on loukkaus. Se merkitsee hänelle alistetun
osapuolen auktoriteetin anastusta (Lyotard 2007, 84).
Lyotardin mukaan différend toteutuu, kun konfliktia yritetään ratkaista
vain toisen osapuolen kielipelin mukaisesti, vaikka vääryyttä, jonka vastakkainen osapuoli on kärsinyt, ei voikaan ilmaista juuri tässä tietyssä kielipelissä (mt., 9). Différendin kokemukseen liittyy oleellisesti kyvyttömyys
ilmaista epäoikeudenmukaisuuden kokemusta käytettävissä olevalla hallitsevalla kielellä (mt., 10; Turunen R. 1989, 5). Konfliktia käsitellään différendissa vahingon tuottaneen kielellä, josta vahingon kärsinyt on suljettu
pois (Pulkkinen 1998a, 128).
Lyotard erottaa différendin oikeusriidasta, koska osapuolten väliseen erimielisyyteen ei différendissa ole olemassa oikeudenmukaista ratkaisua eikä
kahteen toisistaan eroavaan väitteeseen voida soveltaa oikeusistuimessa annettavaa tuomiota. Toisen osapuolen argumentin laillisuus ei kuitenkaan
différendissa mitätöi vastapuolen argumenttia. (Lyotard 2007, xi.) Yhteinen
keskustelu onkin Lyotardille yhteinen vain näennäisesti, sillä juuri oletus
yhteisestä keskustelusta ”toiseuttaa” hallitsevan kulttuurin ulkopuoliset
sekä julistaa heidät samalla myös arvottomiksi. Juuri tätä sovittamattoman
erilaisuuden, poissulkemisen ja epätasapainon tilaa Lyotard kuvaa différendin käsitteellään. (Pulkkinen 1998, 114.)

k

Différend
Itä-Timorin historiaa tarkasteltaessa on oikeutettua ottaa käyttöön JeanFrançois Lyotardin différend-käsite, joka liittyy kysymykseen epäoikeudenmukaisuudesta ja yhden kielipelin hegemoniasta muihin kielipeleihin
nähden. Lyotard ei pidä oikeudenmukaisuutta – toisin kuin yhteisymmärrystä – vanhentuneena arvona. Epäoikeudenmukaisuuden paljastaminen ei
menetä lyotardilaisessa perspektiivissä siten oikeutustaan. (Lyotard 1985,
103.) Kolonialisoiduissa maissa différend on usein seurausta juuri valloittajien ja alkuperäisväestön erilaisista käsityksistä maasta ja mahdollisuudesta
omistaa sitä.
Lyotard on pohtinut différendin käsitteen avulla kysymystä epäoikeudenmukaisuudesta sekä kielen ja todellisuuden välisestä suhteesta. Epäoikeudenmukaisuuden kokemus on sidoksissa ajatukseen hallitsevasta
kulttuurista, jossa olisi olemassa vain yksi subjekti ja yksi keskeinen yhteiskunnallinen keskustelu, johon kaikkien ajatellaan voivan ottaa osaa.
Samalla kuitenkin kiellettäisiin se mahdollisuus, että tämän näennäisesti
yhteisen keskustelun, hallitsevan kulttuurin tai ”kielipelin” ulkopuolella
voisi olla ketään. Sama epäoikeudenmukaisuuden tuottanut hegemoninen
valta hallitsee différendin tilanteessa siten myös kieltä, jolla epäoikeuden-
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Tunne différendissa
Différendia leimaa tunne siitä, ettemme löydä sanoja kuvaamaan tiettyä tilannetta, vaikka jokin epäoikeudenmukaiseksi koettu pitäisikin pystyä ilmaisemaan. Différendin kokemukseen liittyy oleellisesti juuri kyvyttömyys
todistaa. Vääryys toteutuu, kun epäoikeudenmukaisuuden kokemukselle
ei ole ilmaisua eikä siten myöskään mitään keinoa todistaa tapahtunutta epäoikeudenmukaisuutta vääryydeksi. Différend on kielen epästabiili ja
hetkellinen tila, jossa ei ole mahdollista muotoilla ilmausta siitä, mihin on
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syntynyt ilmaisun tarve. Kokija ei pysty löytämään sanoja différendin purkamiseksi. (Lyotard 2007, 5, 10–13.)
Différend on myös jo itsessään osoitus siitä, ettei kieli ole kaikenkattava
kommunikoinnin väline. Vaikeneminen on différendin kokemukseen sisältyvä nurin käännetty ilmaus, mutta différendiin sisältyy kaikesta huolimatta
myös mahdollisuus ilmaisuun. Hiljaisuuteen ja vaikenemiseen liittyy usein
tuska siitä, että kieli esittää différendin kantajalle haasteen löytää sellaisia
uusia idiomeja, joita ei vielä ole. Vaikenemaan pakotetun tehtävänä on
työstää sääntöjä uusien sanallisten ilmaisujen luomiseksi ja yhteen liittämiseksi siten, että différendia ja siihen liittyvää epäoikeudenmukaisuuden
kokemusta voitaisiin ilmaista. (Mt., 13.)
Différendin käsitteen lähtökohtana on toiminut ajatus konfliktien välttämisen mahdottomuudesta, mahdottomuudesta pysyä välinpitämättömänä
konflikteja kohtaan. Epäoikeudenmukaisuus on usein seurausta arvioinnista, jonka perustana on käytetty eri diskurssin lajia kuin mikä liittyy arvioinnin kohteeseen. (Mt., xi-xii.) Lyotardin mukaan ei ole olemassa mitään sellaista universaalia diskurssin lajia, jolla kaikki konfliktit voitaisiin ratkaista.
Ei ole olemassa diskurssia jonka hegemonia suhteessa muihin diskurssin
lajeihin voisi olla oikeudenmukaista. (Mt., xii; Best & Kellner 1991, 249.)
Myös sillä, kuka arvioi ja ketä, on merkitystä tarkasteltaessa différendin leimaamaa epätasapainon tilaa. Filosofin toimiminen yhteiskunnallisen
keskustelun ”käskynhaltijana” olisi yhtä epäoikeudenmukaista kuin se, että
tässä tehtävässä toimisi juristi, pappi, puhuja, tarinankertoja tai teknikko.
(Lyotard 2007, 158.) Lyotardin filosofia kyseenalaistaa määräävässä asemassa olevien diskurssien hegemonian esittämällä kysymyksen marginaalisten diskurssien mahdollisuudesta osallistua yhteiskunnalliseen ja poliittiseen keskusteluun (Best & Kellner 1991, 251).
Kun perspektivismi yhdistetään différendiin ja epäoikeudenmukaisuuden kokemukseen, esiin nousee postmoderni ymmärrys oikeudenmukaisuudesta, jossa sekä arvio että arvion esittävä subjekti ovat rakentuneet
paikantuneesti. Lyotardin différendin käsitteeseen liittyy ajatus erojen
tärkeydestä, mutta myös pyrkimys taata vähemmistöjen ja hegemoniaa
vastustavien näkemysten pääsy kielen sisäpuolelle ja osaksi diskursseja.
Totalitaariset diskurssit pyrkivät sitä vastoin sulkemaan “toisten” äänet ja
ajattelutavat kielen ja diskurssien ulkopuolelle puolustamalla homogeenisia, hegemoniaa suosivia sääntöjä ja kriteerejä. Différendista muodostuukin
Lyotardin filosofiassa oikeudenmukaisuuteen keskeisesti liittyvä periaate.
(Mt., 170.)
Juuri epäoikeudenmukaisuuden kokemukset ja hiljaisuus ovat leiman-

neet nykyisen Itä-Timorin alueella asuneita vähintäänkin Portugalin siirtomaavallasta alkaen. Dekolonisaatiota seurannut lyhyt itsenäisyyden aika
loppui sisällissotaan ja terroriin, jota seurasi uusi terrorin aalto Indonesian
miehitettyä maan. Äärimmäinen epäoikeudenmukaisuus ja terrori jatkuivat Itä-Timorilla vielä itsenäisyydestä järjestetyn kansanäänestyksen ja sitä
seuranneen sekasorron aikaan. Kansanäänestyksen aikana tapahtuneita väkivaltaisuuksia ja Indonesian poistumista seurannutta kaaosta olivat todistamassa Itä-Timorilla myös suomalaiset aktivistit kansanäänestyksen vaalitarkkailijoina.
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Luso tropicalismo
Itä-Timor-aktivisti, historianopettaja Irja Maristo kuvaa dokumenttivideollani, kuinka hän sai ensimmäisen kerran tietää Itä-Timorilla tapahtuneista
ihmisoikeusloukkauksista Australiassa asuvalta enoltaan. Irja Mariston kertomuksessa nousee esille paitsi hänen enonsa, myös muiden australialaisten
ajatus Itä-Timorista ”eräänlaisena kadotettuna paratiisina”. W
Irja Maristo: ”Mutta se että, miten mun eno itse asiassa joutui timorilaisten kanssa kosketuksiin? Hän oli matkaillut siellä Itä-Timorilla
silloin kun se oli vielä Portugalin siirtomaa-aluetta. Joskus silloin
nuorena miehenä, kun oli just päässyt sinne Australiaan, niin tehnyt sitten näitä halpoja reppureissuja siinä Indonesiassa ja myöskin
Itä-Timorilla. Hän itse sanoo, että siltä ajalta hänelle tuli kiintymys
siihen maahan ja alueeseen, että hän piti sitä tällaisena eräänlaisena
paratiisina. Sen verran, mitä mä nyt juttelin näitten joidenkin australialaisaktivistien kanssa, niin siellä oli yllättävän monia, jotka ajattelivat samalla tavalla, elikkä että se on kadotettu paratiisi. Että siinä on
tapahtunut hirvittävä virhe, että 1975 Itä-Timor ei voinut itsenäistyä,
vaan Indonesia valloitti sen.” (Niskanen P. 2009b)
Edward Said esitti Orientalismi-kirjassaan Euroopan ja kolonialisoitujen
alueiden välille muodostuneiden dikotomioiden olleen ensiarvoisen tärkeitä eurooppalaiselle itseymmärrykselle. Myös ajatus orientista (idästä) ja
oksidentista (lännestä) muodosti binaarisen vastakohtaparin, joka vahvisti
”meidän” ja ”muiden” välistä erottelua. Orienttiin on liitetty monia nega5

W Ennen Itä-Timorin itsenäistymistä Portugalin siirtomaahallinto oli elätellyt unelmaa Diliin

kehittyvästä turismista, jonka keskuspaikka olisi pääkaupungissa sijaitseva hiekkaranta, Areia
Branca (”Valkoinen hiekkaranta”). Hiekkarannan historia on ristiriitainen, sillä se on paitsi Indonesian armeijan entinen teloituspaikka, myös turistien suosima paratiisimainen vapaa-ajankohde. (Kingsbury 2009, 1.)
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tiivisiksi miellettyjä adjektiiveja, kuten primitiivisyys, laiskuus, staattisuus
ja feminiinisyys, kun taas länteen liitettiin rationaalinen edistys ja työnteko, mutta myös maskuliinisuus. (Said 2011, 45–47; Loomba 2005, 47–48.)
Toisaalta orientti voi olla sensuaalinen ja eroottinen, mutta nämäkin ominaisuudet muodostavat vastakohdan läntiselle seksuaalisuuden itsekontrollille (Loomba 2005, 47; Said 2011, 75). Irja Mariston esiin tuoma ajatus
Itä-Timorista paratiisina vahvistaa vastakkainasettelua lännen rationaalisuuden kanssa, sillä paratiisiin liittyy monia rakennettuja mielikuvia tietynlaisista nautinnoista ja eroottisuudesta. Paratiisimielikuvat liittyvät oleellisena osana lännen tuottamaan ajatukseen orientista omana vastakohtanaan.
Positiiviset mielikuvat asettuvat vastakkain negatiivisten kanssa. Kolonialistisessa ja orientalistisessa diskurssissa rakennettu kuva toisten barbaarisuudesta ja alempiarvoisuudesta tuotti oikeutuksen näiden toisten alueiden
valloittamiseen, kaupan ja maiden haltuun ottamiseen sekä paikallisten
asukkaiden käännyttämiseen kristityiksi – mutta myös näiden toisten ”hellästi rakastamiseen”, mitä näkemystä Portugalin kolonialismiin liittyvä luso
tropicalismon ajatus edustaa.
Portugalilainen historioitsija Ivo Carneiro de Sousa on nostanut esiin
Portugalin toisen tasavallan, Estado Novon (1932–1974) aikaisen diktatuurihallinnon tavan perustella maan harjoittamaa kolonialismia käsitteellä luso tropicalismo, joka voidaan kääntää portugalilaiseksi trooppisuudeksi tai portugalilaiseksi intohimoisuudeksi. De Sousan mukaan käsitteellä
on ollut keskeinen merkitys pyrittäessä selittämään Portugalin kolonialismia ja portugalinkielisiä alueita maailmassa. Brasilialainen Gilberto Freyre oli antanut käsitteelle sisällön jo 1930-luvun lopussa väittämällä, että
portugalilainen siirtomaaherruus erosi muiden maiden harjoittamasta
kolonialismista. Portugali, Brasilia ja Portugalin siirtomaat muodostivat
Freyren mukaan erityisen tunteeseen ja kulttuuriin perustuvan ykseyden,
jonka piirissä yhteisöjä ajateltiin demokratisoitavan rotujen sekoittumisen
avulla. Freyren määrittelemä käsite tarjosi mahdollisuuden kuvitteellisen
yhteisön vahvistamiseen ja sen tosiasian ohittamiseen, että Portugalin
siirtomaat olivat hajanainen ja sattumanvarainen kokonaisuus eri mantereilla sijaitsevia trooppisia alusmaita. (Sousa 2001, 185–187; Loomba
1998, 110–111.)
Freyre esitti, että portugalilaiset hallitsivat siirtomaitaan ja niiden asukkaita sekoittumalla alkuperäisväestöön sekä rakastamalla hellästi värillisiä naisia. Juuri tämä värillisten naisten hellä rakastaminen oli synnyttänyt
omalta osaltaan Portugalin Timorin mestitsiväestön, jonka kulttuurinen ja
sosiaalinen painoarvo myös vähitellen lisääntyi Portugalin hallitsemalla Ti-

morilla. Freyre painotti rodullistenW ennakkoluulojen toisarvoisuutta niissä
siirtomaissa, joissa luso tropicalismo oli vallitsevana toimintaperiaatteena.
”Ajatus hyväntahtoisesta, suopeasta kolonisaatiosta, joka perustui lähes tasa-arvoiseen ja tunteelliseen suhteeseen paikallisen väestön kanssa”, oli Portugalin siirtomaavallan hallitseva asenne Timorilla. (Sousa 185–187.) Luso
tropicalismolla perusteltiin Portugalin Timorin väestölle 1960-luvulla auenneita mahdollisuuksia osallistua yhteisön hallintoon, portugalinkieliseen
koulutukseen sekä opiskeluun portugalilaisissa yliopistoissa (Mt., 187).
Kolonialismi kosketti kolonialisoitavan alueen alkuperäisiä asukkaita
ja alueelle siirtyneitä ”valloittajia” varsin eri tavoin. Valloittajat muuttivat
ja muotoilivat uudelleen alusmaaksi alistetun alueen alkuperäisiä yhteisöjä
säilyttäen mahdollisesti hyvinkin pitkälle oman eurooppalaisen identiteettinsä, uskontonsa ja tieteellisen maailmankatsomuksensa. Kolonialismiin
sisältyi kuitenkin usein puhtaiden identiteettiasemien, jaon ”meihin” ja
”muihin”, hämärtyminen. Koloniaalista tietoa tuotettiin myös neuvottelemalla alkuperäisväestön kanssa ja sisällyttämällä paikallista tietoa osaksi
koloniaalista järjestelmää. (Loomba 2004, 2, 67.) Ania Loomban mukaan
espanjalainen ja portugalilainen kolonialismi erosivat englantilaisesta kolonialismista juuri paikallisen väestön kanssa muodostetun vuorovaikutussuhteen tasolla. Englantilaisiin verrattuna espanjalaiset ja portugalilaiset
omaksuivat huomattavasti enemmän paikallisia tapoja, mistä kertovat myös
siirtomaaisäntien ja paikallisen naisväestön väliset avioliitot. (Mt., 110.)
Lännen harjoittama kolonialismi ei ollut mikään yhtenäinen järjestelmä tai
projekti, vaan siinä sovellettiin mitä erilaisimpia strategioita ja metodeja,
kuten portugalilaisten luso tropicalismo -ideologia osoittaa. Kolonisoiduissa maissa ei usein muodostunutkaan selviä vastakohtapareja kolonisoivien
ja kolonisoitujen välille, vaan kulttuurien kohtaamisessa syntyneet ryhmät
tuottivat toistuvasti toinen toisiaan. (Mt., 55–56.) Itä-Timorin tapauksessa
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W Ania Loomba korostaa rodun käsitteen ongelmallisuutta. Tiede on tuottanut rodullisia katego-

rioita vetoamalla biologisiin eroihin kuten ”kallon ja aivojen kokoon, kasvojen luuston rakenteeseen tai geeneihin”. (Loomba 2005, 117.) Rotua voi pitää kuvitteellisena yhteisönä samaan
tapaan kuin kansakuntaakin, toisin sanoen keinotekoisten erojen tuottamisen tuloksena. Kansakuntaan voidaan sisällyttää tiettyjä rotuja ja sulkea toisia ulos. 1700-luvulta alkaen ”tieteellisissä” rotuteorioissa korostettiin kulttuurin kehitysasteen ja historiallisen edistymisen riippuvan
rodusta. Rodulla on pyritty selittämään tiettyjen väestönosien moraalisia ja sosiaalisia eroavuuksia toisiin nähden. Rodulliset rajaukset ja luokittelut eivät ole olleet pysyviä, mikä kertoo
rodullistettujen kategorioiden ja erojen kulttuurisesta rakentuneisuudesta. Rotujen sekoittumisen ajatus oli usein siirtomaahallinnolle sekä painajainen että unelma. ”[R]otujen sekoittumisen
toivottiin synnyttävän täydellisen koloniaalisen subjektin.” (Mt., 117–121.)
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rotujen sekoittumisen kääntöpuoli oli kuitenkin yhden kansallisen ryhmän,
portugalilaisten, ylivertaisuus muihin nähden. Se merkitsi samalla myös
portugalilaisen patriarkaatin valta-asemaa suhteessa toisiin identiteetteihin, kuten naisiin ja siirtomaiden alkuperäisväestöön. Luso tropicalismo ei
korostanut Portugalin siirtomaiden kulttuurien moninaisuutta, vaan asetti
portugalilaisuuden muiden kulttuurien yläpuolella operoivaksi metajärjestelmäksi. Oleellinen osa portugalilaisuutta oli myös katolinen kirkko ja sen
harjoittama lähetystyö.
Portugalin Timorin alkuperäisväestö ja ennen kaikkea sen naispuoliset
jäsenet joutuivat Portugalin kolonialismin seurauksena hegemonisen kulttuurin sekä sen keskeisten kielipelien marginaaliin ja ulkopuolelle. Naiset
olivat Portugalin siirtomaa-aikana alempiarvoisessa asemassa miehiin nähden, mikä oli este naisten kouluttautumiselle ja vaikutusmahdollisuuksille
Itä-Timorin koloniaalisella kaudella ja lyhyenä postkoloniaalisena aikana
ennen itsenäistymistä. Vain harvoilla lukutaitoisilla timorilaisilla naisilla oli
mahdollisuus vaikuttaa Portugalin siirtomaapolitiikkaan tai siihen politiikkaan, joka lopulta johti Itä-Timorin itsenäistymiseen ja uuden valtion muotoutumiseen. (Retbœll 2002, 15, 18–19, 30.)
Portugalin koloniaalinen hallinto jakoi hallitsemansa alueen väestön
oikeudet sukupuolisin, rodullisin ja kulttuurisin perustein. Suurimmalla osalla Portugalin Timorin väestöä ei ollut mahdollisuutta toimia sen
kielen sisällä, joka käytti heihin hegemonista valtaa ja tuotti lisäksi toistuvasti epäoikeudenmukaisuuksia. Epäoikeudenmukaisuudet ilmenivät
Portugalin koloniaalisen järjestelmän eri alueilla, kuten eriarvoistavassa
lainkäytössä tai äänioikeuskysymyksissä. Portugalin siirtomaahallinnon
seurauksena Portugalin Timor jakautui neljään toisistaan eristäytyneeseen
yhteisöön: syntyperäisiin timorilaisiin, mestitseihin (mestizo) ja koulutettuihin timorilaisiin, maahan 1920-luvulta alkaen muuttaneisiin kiinalaisiin
sekä siirtomaata hallitseviin portugalilaisiin ( Jannisa 2002, 48). Estado
Novon hallinto jakoi puolestaan Portugalin timorilaiset kahteen eri luokkaan: alkuperäisväestöön ja ei-alkuperäisväestöön, joista jälkimmäisillä
oli äänioikeus sekä emämaa Portugalin että paikallishallinnon vaaleissa.
Paikallishallinto heijasti Portugalin poliittista järjestystä käyttämällä myös
erottelua alkuperäis- ja ei-alkuperäisväestön välillä. Kahden erillisen kategorian korostaminen ja äänioikeuden epääminen alkuperäisväestöltä
palveli eliitin – hallinnossa, kirkossa, armeijassa sekä siirtomaakaupassa
työskentelevien – etuja. (Kingsbury 2009, 38.) Vain kymmenen prosenttia itätimorilaisista oli lukutaitoisia vuonna 1974, mikä merkitsi väestön
enemmistön jäämistä itätimorilaisia dominoivan hallinnon ja koulutukses-

sa käytetyn kielen ulkopuolelle (Maristo 2000, 15). Portugalin siirtomaapolitiikka perustui Timorin eristämiseen ulkopuolisesta maailmasta, millä
vahvistettiin myös paikallisten yhteisöjen erillisyyttä toisistaan ( Jannisa
2002, 49). Ajatus yhteisestä itätimorilaisuudesta syntyikin vasta Indonesian valloitettua maan.
Timorin paikalliset kuninkaat, liurait ja rajat, takasivat Irja Mariston
mukaan Portugalin siirtomaahallinnon aikana timorilaisten yhteisöjen yhtenäisyyden. Itätimorilaisten kuninkaat vastasivat alueensa puolustuksesta ja
lainkäytöstä sekä taloudellisista resursseista. (Maristo 2000, 11–12.) Myös
de Sousa korostaa portugalilaisten liittoutumista perinteisen alueellisen
vallan kanssa. Tämä merkitsi traditionaalisiin timorilaisiin tapoihin perustuvan yhteiskunnan hyväksymistä portugalilaisen sosiaalisen, uskonnollisen
ja juridisen systeemin rinnalle, vaikka portugalilainen siirtomaavalta olikin
hallitsevassa asemassa. (Sousa 2001, 184, 190.)
Kingsbury puolestaan esittää portugalilaisen siirtomaahallinnon salliman paikallisten yhteisöjen lainkäytön aiheuttaneen rakenteellista epäoikeudenmukaisuutta ja jopa mielivaltaa. Paikallisten yhteisöjen vallitseva
lainkäyttö saattoi olla luonteeltaan hyvinkin ankaraa ja länsimaisen oikeuskäsityksen näkökulmasta epäjohdonmukaista. (Kingsbury 2009, 11.) Portugalin hallinto tunnusti alkuperäisyhteisöjen hierarkkiset rakenteet, joista
osa perustui kolmiportaiseen sosiaaliseen asemaan, ja myös hyödynsi niitä.
Hyvin yleinen sosiaalinen rakenne muodostui hallitsevasta luokasta ja sen
perinnöllisestä johtajasta, näiden alapuolella olevasta maanviljelijöiden
luokasta ja alimmasta orjien luokasta, johon saattoi joutua velkojen tai
konflikteista johtuneen vangitsemisen seurauksena. (Mearns 2002, 28.)
Portugalin Timorilla différend syveni sitä mukaa mitä alemmalle tasolle rotuun perustuvassa luokkayhteiskunnassa sijoittui. Siirtomaahallinnon
oma lainkäyttö tuotti myös epäoikeudenmukaisuutta, sillä Portugalin Timorilla eri etniset ryhmät olivat lain edessä eriarvoisessa asemassa. Portugalilaista lakia sovellettiin eri tavalla portugalilaisiin, kiinalaisperäiseen
väestöön, mestitseihin ja timorilaisten alkuperäiskansojen jäseniin, eivätkä nämäkään lait siten taanneet oikeuden- ja yhdenmukaista kohtelua.
(Kingsbury 2009, 11.) Erilliset rangaistuskäytännöt osoittavat, etteivät
universaalit ihmisoikeudet ja niihin liittyvät arvot koskettaneet kuin osaa
Portugalin Timorilla asuvasta väestöstä, varsinkin kun suurimmissa kaupungeissa asuvan eliitin yhteinen kieli oli portugali ja maassa puhuttiin
kuitenkin yli viittätoista paikallista kieltä. (Mearns 2002, 19; Hohe & Nixon 2003, 13.)
Siirtomaahallinto hyödynsi eri ryhmiin liitettyjä stereotyyppisiä piir-
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teitä epäoikeudenmukaisuutta tuottavissa sorto- ja hiljentämispyrkimyksissään. Portugalin vallan vakiinnuttua katolilaisuuteen kääntyneet timorilaiset pakotettiin osaksi portugalilaista oikeusjärjestelmää, vaikka
siirtomaahallinto tunnusti edelleenkin myös paikallisten kuningaskuntien
oikeusjärjestelmät. (Sousa 2001, 190–191.) Kysymys ei siten ollut Portugalin siirtomaavallan tasa-arvoisesta vaan hierarkkisesta suhteesta timorilaiseen alkuperäisväestöön. Kolonialismin keskeinen universalistinen
piirre liittyy hegemoniseen valta-asemaan päätettäessä niistä paikallisten
yhteisöjen piirteistä, jotka valloitetuilla alueilla halutaan säilyttää tai jotka yhteisöjen vastarinnan seurauksena joudutaan säilyttämään. Portugalin
oikeusjärjestelmä ja paikalliset oikeusjärjestelmät muodostivatkin ristiriitaisen kokonaisuuden, jota voisi tarkastella myös siirtomaavallan mahdollistamina erilaisina perspektiiveinä. Päällekkäiset oikeusjärjestelmät ja
erilaiset tavat soveltaa portugalilaista oikeutta eivät merkinneet oikeudenmukaisuuden toteutumista vaan kertoivat pikemminkin rakenteellisesta
epäoikeudenmukaisuudesta. Portugalin siirtomaahallinto ei kyennyt alistamaan valloittamaansa aluetta ilman paikallisia kuninkaita ja näiden oikeuskäytäntöjä, mutta yhdellä kielipelillä, portugalilaisella oikeusjärjestelmällä,
oli kuitenkin yliote muihin nähden.
k

Tieteelliset diskurssit kolonialismissa
Kolonialismin ideologiaan liittyi näkemys länsimaisen rationaalisuuden
taistelusta oletettua taikauskoa ja sivistymättömyyttä vastaan. Ajattelutapa heijasti myös modernin rationaalisuutta ja edistystä ajavien suurten
kertomusten filosofiaa. (Loomba 2005, 47–48.) Eräänä länsimaisen rationaalisuuden ilmentymänä voidaan pitää neutraalina, objektiivisena ja universaalina esitettyä lääketiedettä, joka toi julki arvovaltaisia määritelmiä
valloitettujen alueiden asukkaiden alempiarvoisuudesta suhteessa eurooppalaisiin (mt., 64).
Kolonisoidulla väestöllä ei ollut mahdollisuutta kumota lääketieteen
eikä muunkaan tieteen nimissä esitettyjä näkemyksiä omasta alempiarvoisuudestaan lukutaidottomuuden ja puutteellisen koulutuksen vuoksi. Usein
valloitettujen alueiden väestön vastalauseet tyrmättiin vetoamalla epätieteellisyyteen, minkä tieteellisten diskurssien hegemoninen asema muihin
kielipeleihin verrattuna mahdollisti. (Mt., 64.) Tässä modernin sivistyksen
ja valistuksen nimissä käydyssä kamppailussa irrationaalisuuden kitkemiseksi käytettiin välineinä järkiperäisyyttä sekä tieteellisen tutkimuksen tuloksia ja väitteitä. Ania Loomba korostaa kolonialismin oletetuille rodullisille eroille perustuneiden ideologioiden vahvistuneen niiden muututtua
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osaksi tieteellisiä diskursseja. 1700-luvun tiede pyrkikin vahvistamaan käsitystä eurooppalaisten ylivertaisuudesta yhdistämällä biologiset piirteet
psykologisiin ja kulttuurisiin ominaisuuksiin. Tiede ei suinkaan kyseenalaistanut rotuun liittyviä negatiivisia stereotyyppejä, vaan pyrki kehittelemään niitä ja myös löytämään yksityiskohtaisista biologisista piirteistä uutta todistusaineistoa tukemaan rodullista hierarkiaa. (Mt., 115, 117.) Tiede
yhdisti rodun ja kansakunnan toisiinsa esittämällä arvioita joidenkin rotujen kyvyttömyydestä muodostaa kansallisvaltioita (mt., 118; Kemiläinen,
s 145). Koloniaalisen järjestelmän osana tiede ei pelkästään sulkenut osaa
valloitetun alueen väestöstä omien kielipeliensä ulkopuolelle, vaan esitti
samalla näkemyksiä tämän saman väestön alempiarvoisuudesta valloittajiin
nähden.
Portugalin kolonialismia voi pitää järjestelmänä, jossa niin kasveille,
maaperälle, elinkeinoille, kansoille, niiden tavoille kuin eri kielillekin löytyi
paikka osana kolonialistista luokittelua (ks. Herlin 2004, 260, 262–263).
Kolonialistisen järjestelmän rakentamisessa hyödynnettiin eri tieteenaloja, W
jotka osallistuivat siten samalla kolonialismin käytäntöjen tuottamiseen,
toteuttamiseen ja ylläpitämiseen. Tiedettä voikin pitää yhtenä Portugalin
kolonialistisen järjestelmän osajärjestelmänä. Muiksi vastaaviksi osajärjestelmiksi voi hahmottaa merenkulkuteknologian, aseteknologian ja oikeusjärjestelmän. Kun kolonialistista järjestelmää synnytettiin ja muokattiin,
samalla muuttui järjestelmää tukenut ideologia ja siihen liittyvä filosofia.
Kolonialismi ei ollut vain taloudellista alistamista. Myös kolonialismia tukeva filosofia tuki ja tuotti pakkovaltaa.
Postmoderni teoria kohdistaakin kritiikkinsä modernin esittämään ajatukseen tieteen kyvystä heijastaa todellisuutta. Postmoderni omaksuu relativistisen ja perspektivistisen aseman, josta käsin tieteen teorioiden nähdään parhaimmillaankin kykenevän esittämään vain tietystä rajoittuneesta
näkökulmasta tehtyjä tulkintoja kohteestaan. Tiede voi tuottaa vain osatotuuksia totalisoivien makroperspektiivien sijaan. (Best & Kellner 1991, 4.)
Postmoderni ei kuitenkaan hylkää ajatusta totuudesta, vaikka kritisoikin
5

W Ania Loomba esittää, että myös sellaista tieteenalaa kuin matematiikka on mahdollista tar-

kastella kolonialistisena diskurssina (Loomba 2005, 65). Loomban väitettä voi perustella Ilkka Herlinin ajatuksella tieteellisen järjestelmän yhteydestä kansalliseen järjestelmään (Herlin
2004, 260). Järjestelmää rakennettaessa toistensa kanssa yhteismitattomat asiat sovitetaan osaksi uutta järjestelmää, ”jossa tapahtuminen on jatkuvaa asioiden ketjuuntumista ja verkottumista” (mt., 262). Herlinin mukaan Suomea voi tarkastella järjestelmänä, jonka aikaansaamiseksi
muokattiin eri tieteenalojen avulla yhtenäinen kokonaisuus ”maan aineellisista ja henkisistä voimavaroista, luonnosta ja kansasta” (mt., 262–263).
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yrityksiä muodostaa kokonaisvaltainen ja rationaalinen selitys maailmasta
ja sen ilmiöistä. Lyotardin postmoderni kritiikki kohdistui modernin tieteen taipumukseen vedota ”johonkin suureen kertomukseen” ja metanarratiiveihin tieteellisen tiedon legitimoimiseksi. (Pulkkinen 1998a, 60.) Tieteen ylemmyydentunto sai modernissa tukea suurista kertomuksista, jotka
lupasivat jatkuvaa tiedon ja tieteen edistymistä välttämättömän totuuden
paljastamiseksi. Postmodernissa ajattelutavassa suuret kertomukset ovat
sen sijaan menettäneet uskottavuutensa. (Anderson P. 1998, 25.) Tieteestä
oli postmodernissa tilanteessa muodostunut Lyotardille vain yksi kielipeli,
jolla ei ollut oikeutta vaatia etuoikeutettua asemaa muihin kielipeleihin verrattuna (mt., 25; Best & Kellner 1991, 4).
Luso tropicalismoa voi pitää Portugalin koloniaalisen järjestelmän rationaalisuuden ja edistyksen filosofiana, joka oikeuttaa kolonialismin portugalilaisten valloittajien erityisellä suhteella alkuperäisväestöön. Kolonialismin projektiin sisältyi yhteentörmäys valloitettujen alueiden ja asukkaiden
tieto- ja uskomusjärjestelmien kanssa, mikä johti useimmiten myös näiden
maailmankuvien marginalisointiin länsimaisen tieteellisen maailmankuvan
hyväksi. (Loomba 2004, 67.) Freyren rodulliset ennakkoluulot sivuuttavasta luso tropicalismo -tulkinnasta huolimatta Portugalin Timoria voi tarkastella eräänlaisena rotuun perustuvana yhteiskuntana. Postmoderni tarkastelutapa käsittää länsimaisen tieteen tukemat etniset tai rodulliset identiteetit
konstruoiduiksi ja siis myös näihin identiteetteihin liittyvien ryhmien epätasa-arvoisen kohtelun kulttuurisesti tuotetuksi. Tätä kohtelua ei voida
perustella vetoamalla mihinkään oletettuun alkuperään. Postmodernista
antiessentialistisesta näkökulmasta katsottuna ei ole olemassa mitään esikoloniaalista kulttuuria, jolla stereotyypeiksi jähmetettyjä identiteettejä voitaisiin perustella. Ei ole olemassa myöskään mitään alkuperäistä kulttuuria
tai identiteettiä, joka voitaisiin löytää uudelleen ja johon voitaisiin palata.
(Mt., 181–182.) Identiteetit ovat sen sijaan jatkuvaa tekemistä, toistamista
tai toisin toistamista.
Portugalin Timor koostui useista paikallisista kulttuureista, jotka Portugalin siirtomaavalta pyrki alistamaan taloudellisesti. Portugalin siirtomaahallinto ei niinkään yrittänyt muuttaa sen oman oikeusjärjestelmän
rinnalla olemassa olevia alkuperäisväestön oikeusjärjestelmiä, vaan kohdisti voimansa Timorin alueen ja väestön taloudelliseen hyödyntämiseen.
Portugali yritti anastaa Timorilla nimenomaan taloudellisen auktoriteetin
ja saavuttaa siten hegemonisen kulttuurin aseman. (Hohe & Nixon 2003,
26.) Kolonialistiset projektit aiheuttivat yleisesti kolonisoitujen alueiden
kaupallisten yhteyksien uudelleen järjestelyä, mutta Itä-Timorilla seuraus-

vaikutukset liittyivät myös sotiin, kapinayrityksiin ja niiden kukistamiseen
sekä lopulta myös kansanmurhaan.
Luso tropicalismo oli myös Portugalin siirtomaahallinnon universaali kertomus ja järjestelmä, johon vetoamalla oli mahdollista perustella eri etnisten
ja rodullisten ryhmien eriarvoinen kohtelu sekä siirtomaavallan valta-asema.
Luso tropicalismo nojasi ajatukseen länsimaisen rationaalisuuden, edistyksen
ja sivistyksen vapauttavasta vaikutuksesta. Luso tropicalismo -ideologia oli
osoitus Portugalin siirtomaissa vallinneesta rakenteellisesta epäoikeudenmukaisuudesta. Se oikeutti ja tuotti epäoikeudenmukaisuutta sekä différendin kokemuksia. Luso tropicalismo ja Portugalin siirtomaavalta edustavat Lyotardin
kuvaamaa hegemonista kielipeliä siirtomaiden taloudellisen hyödyntämisen
tasolla. Paikallisten oikeusjärjestelmien ja timorilaisten yhteisöjen itsenäisten
kulttuuristen järjestelmien salliminen vihjaavat kuitenkin myös portugalilaisen luso tropicalismon perspektivistisestä maailmasuhteesta. Luso tropicalismo
-filosofiaa ei voikaan siihen sisältyvien perspektivististen piirteiden vuoksi
pelkistää yksipuolisesti vain epäoikeudenmukaisuuden ideologiaksi.
Portugalin vallan aikainen etnisiin ja rodullistaviin eroihin perustunut
oikeusjärjestelmä ja lainkäyttö eivät myöskään selkiintyneet Indonesian
miehitettyä Itä-Timorin vuonna 1975. Kingsburyn mukaan Indonesian valta Itä-Timorilla ei perustunut lakiin vaan voimankäyttöön. Indonesia piti
yllä poliittista ja taloudellista kontrolliaan fyysisen väkivallan ja terrorin
avulla. Itä-Timorilla eivät ennen sen itsenäistymistä toteutuneetkaan oikeusvaltion periaatteet, sillä itätimorilaiset joutuivat kohtaamaan sekä Portugalin että Indonesian taholta ennalta-arvaamatonta hallintoa ja mielivaltaa.
Itsenäistyessään vuonna 2002 Itä-Timor joutui tarttumaan alikehittyneen
oikeuslaitoksen haasteisiin, ja vieläpä tilanteessa jossa yhdeksänkymmentä
prosenttia maan väestöstä ei ymmärtänyt uuden hallinnon keskeistä kieltä, portugalia, jolla kolonialismista vapautuneen maan puutteelliset lait oli
säädetty. (Kingsbury 2009, 11.) Oikeudessa syytetyt tai oikeuteen vetoavat
kansalaiset puhuivat vain harvoin portugalia, joten oikeudenkäytön kieli
erotti timorilaiset ja heidän kokemansa vääryydet niitä mahdollisesti hyvittävästä oikeusjärjestelmästä (mt., 93–94).
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Kolonialismin loppu Itä-Timorilla
Portugalin vuoden 1974 neilikkavallankumousta seuranneet demokratiauudistukset johtivat myös Itä-Timorin ohjaamiseen demokratian suuntaan.
Portugalin siirtomaahallinnosta vapautuneella Itä-Timorilla oli valtatyhjiö,
jonka täyttämiseksi maan eliitti loi itätimorilaisia ja heidän toisistaan eroavia näkemyksiään edustavan puoluekentän. Ennen irtautumista emämaasta
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Portugalin Timorin poliittista järjestelmää oli hallinnut yksi ainoa puolue,
eikä maassa sallittu oppositiota. (Maristo 2000a, 15–16; Yli-Vakkuri 2000a,
32.) Jos Portugalin siirtomaahallinto oli ongelmallinen itätimorilaisen väestön oikeuksien kannalta, niin oli sitä myös dekolonisaatioprosessista liikkeelle lähtenyt demokratisoitumisyritys ja sitä seurannut sisällissota.
Neilikkavallankumouksessa Portugalin toinen tasavalta Estado Novo ja
pääministeri Marcelo Caetano kukistuivat, minkä seurauksena Portugali
aloitti siirtomaajärjestelmänsä purkamisen (Maristo 2000b, 45; Kinsgsbury
2009, 43, 19; Yli-Vakkuri 2000a, 32; Jannisa 2002, 51). Portugali toteutti
lopulta Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen vuonna 1960 hyväksymän päätöslauselman, jonka piti taata itsenäisyys siirtomaille ja niiden
kansoille (Kingsbury 2009, 40, 43). Mahdollisuus itsenäistyä Portugalista
synnytti Itä-Timorilla kolme puoluetta: UDT:n, ASDT:n ja APODETI:n W
(Kinsgsbury 2009, 43; Maristo 2000a, 16; Jannisa 2002, 51). Puolueet
ajoivat erilaisia vaihtoehtoja Itä-Timorin tulevaisuuden suhteen: ”vaihtoehdoiksi muodostuivat integraatio Indonesian kanssa, tulevaisuus yhdessä
Portugalin kanssa tai täydellinen itsenäisyys” (Kinsgsbury 2009, 43–44).
Itätimorilaisten aktivistien itsenäistymis- ja demokratisoitumisprosessia
varten perustamat puolueet olivat ennen kaikkea koulutettujen itätimorilaisten poliittisia liikkeitä, eli niiden ei voi katsoa edustaneen koko ItäTimorin väestöä.Y
UDT kannatti perustamisensa alussa rajoitettua autonomiaa sekä valtioliittoa Portugalin ja sen entisten siirtomaa-aluiden kanssa (Maristo 2000a,
16–17; Yli-Vakkuri 2000a, 33; Kingsbury 2009, 45). ASDT:n kannattajat
olivat suunnitelleet organisaatiosta 1970-luvun alussa vapautusliikettä, mikä
heijasti Portugalin afrikkalaisissa siirtomaissa 1960-luvulla tapahtunutta
kehitystä (Maristo 2000a, 17; Kingsbury 2009 45). Itä-Timorille lähete5

W Kolmen itätimorilaisen puolueen nimet olivat UDT: União Democrática Timorense, Timorin

demokraattinen unioni. ASDT: Associação Social-Democrata Timorense, Timorin sosiaalidemokraattinen yhdistys. APODETI: Associação Popular Democrática Timorense, Timorin kansandemokraattinen yhdistys. (Kinsgsbury 2009, 43-45; Maristo 2000a, 16; Jannisa 2002, 51.)
5

Y UDT:n kannattajat muodostuivat Portugalin valtaa tukevasta paikallisesta eliitistä sekä kolo-

nialismista hyötyneistä maanomistajista, siviilivirkamiehistä ja kiinalaisliikemiehistä (Maristo
2000a, 16–17; Yli-Vakkuri 2000a, 33; Kingsbury 2009, 45). ASDT:n kannattajat olivat alempia siviilivirkamiehiä, opettajia, opiskelijoita sekä ASDT:n muodostaneen keskusteluryhmän
jäseniä (Maristo 2000a, 17; Kingsbury 2009, 45). APODETI:n harvoihin kannattajiin kuului
maanomistajia, liurai-kuninkaita ja virkamiehiä, samoin kuin Dilin muslimiyhteisön jäseniä. Sen
ensimmäisestä puoluejohtajasta Arnoldo dos Reis Araújosta tuli myös Itä-Timorin ensimmäinen kuvernööri Indonesian miehitettyä maan. (Kingsbury 2009, 44.)
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tyt portugalilaiset sotilaat ja Portugalissa opiskelleet itätimorilaiset olivat
tuoneet mukanaan Afrikan vapautusliikkeisiin, dekolonisaatioon ja vasemmistolaisuuteen liittyviä aatteita ja ajattelutapoja, jotka olivat vaikuttaneet
myös neilikkavallankumouksen taustalla (Kingsbury 2009, 41, 43; Jannisa
2002, 50–51). ASDT olikin jakautunut sisäisesti maltillisempaan sosiaalidemokraattiseen ja radikaalimpaan vallankumoukselliseen siipeen (Kingsbury
2009, 46).W Vuonna 1974 ASDT:n nimi muutettiinkin viittaamaan vallankumoukseen. Siitä tuli Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente
Y
(Fretilin), Itä-Timorin itsenäisyyden vallankumouksellinen rintama (Maristo 2000a, 17; Yli-Vakkuri 2000a, 33; Kingsbury 2009, 46). Kolmas puolue APODETI ajoi integraatiota Indonesian kanssa. Puolueen näkemyksen
mukaan Itä-Timor ei voinut selviytyä itsenäisenä valtiona alikehittyneen
poliittisen järjestelmänsä ja Portugalin siirtomaakaudelta perityn taloutensa
vuoksi. APODETI perusteli integraatiota Indonesian kanssa myös timorilaisten ja Indonesian väestön yhteisellä etnisellä ja kulttuurisella alkuperällä. (Maristo 2000a, 17–18; Kingsbury 2009, 44; Jannisa 2002, 51.)
k

Itä-Timorin sisällissota
Portugalissa oli muodostunut vuoden 1974 neilikkavallankumouksen seurauksena kaksi valtaryhmittymää: toista johti vallankaappaukseen osallistunut kenraali António de Spínola ja toinen muodostui siirtomaiden
itsenäistymistä ja demokratiaa kannattaneen ns. Kapteenien liikkeen ympärille. Presidentiksi noustuaan Spínola oli esittänyt portugalilaisten kansojen liittoa, mutta ajatus kaatui tämän eroon syyskuussa 1974. UDT:n
poliittinen ohjelma oli puolestaan lähentynyt Fretilinin poliittista näkemystä Itä-Timorin tavoittelemasta itsenäisyydestä. (Maristo 2000a, 18.)
Portugalin keskushallinto ei pitänyt Itä-Timorin itsenäistymistä toteuttamiskelpoisena vaihtoehtona alueen taloudellisen ja poliittisen kehittymättömyyden vuoksi. Sen sijaan yhtenä ratkaisuna nähtiin Itä-Timorin liittäminen osaksi Indonesiaa. (Maristo 2000a, 19–20; Kingsbury 2009, 47.)
Mitään yleisiä vaaleja ei Itä-Timorilla ehditty järjestää ennen maassa puhjenneita aseellisia taisteluja. Portugalin epäonnistunut dekolonisaatioprosessi Itä-Timorilla päättyi 13. elokuuta 1975 alkaneeseen UDT:n ja Freti5

W Myös toimittaja José Ramos-Horta oli vaatimassa ASDT:n riveissä Itä-Timorille itsenäisyyttä ja

siirtomaahallinnon lopettamista (Maristo 2000, 17).
5

Y Fretilinin julistautuminen vallankumoukselliseksi rintamaksi vuonna 1974 merkitsi samalla sitä,

että se katsoi olevansa ainoa Itä-Timorin kansan laillinen edustaja maassa (Kingsbury 2009, 46).
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linin väliseen sisällissotaan. (Kingsbury 2009, 49; Maristo 2000a, 21, 24.)
Fretilinin ja UDT:n muodostama koalitio oli hajonnut toukokuussa
1975 keskinäisiin jännitteisiin ja poliittisiin ristiriitoihin. UDT tukeutui
Indonesiaan Y mutta vaati samalla elokuussa Portugalilta Fretilinin johdon
vangitsemista vallattuaan tätä ennen Itä-Timorin keskeisen infrastruktuurin. (Maristo 2000a, 21; Kingsbury 2009, 48.) Syyskuun lopussa Fretilin oli
puolestaan saanut Itä-Timorin alueen lähes kokonaan haltuunsa. Fretilinin
hallitsema Itä-Timor julistautui itsenäiseksi marraskuussa 1975, ja kaksitoista valtiota ehti tunnustaa maan itsenäisyyden ennen Indonesian tunkeutumista maahan (Maristo 2000a, 22–24; Kingsbury 2009, 49).
k

W

harjoittamaan väkivaltaan ja korruptoituneeseen hallintotapaan. (Kingsbury 2009, 22.)
Kansainvälinen yhteisö ei koskaan tunnustanut Indonesian Itä-Timorin
W
miehityksen oikeutusta (Kingsbury 2009, 22). Kaikkien YK:n Itä-Timorpäätöslauselmien kohdalla Suomi äänesti kuitenkin tyhjää (Yli-Vakkuri
2000b, 67). Tutkija Juhani Yli-Vakkurin mukaan Indonesian kansanmurha
tapahtui länsimaiden Y ja ennen kaikkea Yhdysvaltojen myötävaikutuksella.
Yhdysvaltoja YK:ssa vuosina 1975–1976 edustanut suurlähettiläs Daniel
Patrick Moynihan onkin todennut Itä-Timorin miehityksen toteutuneen Yhdysvaltojen tahdon mukaisesti, mikä tarkoitti samalla myös YK:n saattamista toimintakyvyttömäksi Itä-Timorin kysymyksessä. (Ks. Yli-Vakkuri 1999.)

Indonesian 27. provinssi

k

Indonesia hyökkäsi Itä-Timorille joulukuun 7. päivänä 1975 (Maristo
2000a, 23–24; Jannisa 2002, 56). Hyökkäyksen jälkeen Indonesian edellytettiin vetäytyvän Itä-Timorin alueelta välittömästi. Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston 22.12. hyväksymässä päätöslauselmassa
vaadittiin ”kunnioittamaan Itä-Timorin alueellista koskemattomuutta”.
(Maristo 2000b, 47.) Itä-Timorin väliaikaishallintoon kootuista integraation kannattajista muodostettiin parlamentti, joka anoi alueen liittämistä
Indonesiaan. 17.7.1976 Itä-Timorista tuli osa Indonesiaa seuraavan kahdenkymmenenkolmen vuoden ajaksi. (Maristo 2000a, 24; Jannisa 2002,
ö
56.) Itätimorilaiset näkivät Indonesiaan liittämisen jatkavan alueen kolonialistista historiaa, mutta integraation vastustus liittyi myös Indonesian

Indonesian nationalismi

5

W Portugalin vallankumousneuvosto oli hyväksynyt heinäkuussa 1975 lain, joka tunnusti Portu-

galin Timorin oikeuden itsenäisyyteen sekä määritteli myös itsenäistymisprosessin aikataulun
(Maristo 2000b, 45).
5

Y Indonesian hallituksella ei ollut selvää kantaa Itä-Timorin kysymykseen Portugalin ilmoitettua

siirtomaajärjestelmänsä purkamisesta, vaikka Indonesia vierastikin Fretilinin vasemmistolaista
politiikkaa. Armeija sen sijaan vastusti Itä-Timorin itsenäisyyttä, sillä se olisi saattanut lisätä
itsenäistymisvaatimuksia Indonesian valtioon jo kuuluvilla alueilla. (Maristo 2000a, 19–20.)
1960-luvun lopussa Indonesiassa valtaan päässeet Yhdysvaltojen tukemat kenraalit pitivät ItäTimoria lähialueen poliittisena turvallisuusuhkana. Tämä näkemys oli hyvin samansuuntainen
kuin Australian, Yhdistyneiden kuningaskuntien ja Yhdysvaltojen hallitusten käsitys KaakkoisAasian turvallisuustilanteesta 1970-luvun alkuvuosina. (Kingsbury 2009, 41, 48.)
5

ö Saadakseen tukea miehityshallinnolleen Indonesia kääntyi Itä-Timorin länsiosissa asuvien pe-

rinteisten liurai-johtajien puoleen ja valitsi heidän joukostaan uusimman provinssinsa kuvernöörin (Kiernan 2008, 114). Fretilinin näkemyksen mukaan myös liurait olivat osallistuneet
itätimorilaisten enemmistön sortamiseen riistämällä työvoimaa ja keräämällä pakollisia veroja
(mt., 149).

74

Indonesian hallinnon ja armeijan tehtäväksi määrittyi itätimorilaisten indonesialaistamisen perusteleminen. Tähän pyrittiin paljastamalla ”alkuperäinen
indonesialaisuus” Portugalin siirtomaavallan tuottaman keinotekoisen vierauden alta. Indonesialaiseen nationalismiin liittyy ajatus useiden etnisten, kielellisten ja uskonnollisten ryhmien sulautumisesta yhdeksi kokonaisuudeksi.
Tätä kokonaisuutta leimaa Alankomaiden Itä-Intian siirtomaa-ajan historia
ja toisaalta mielikuva vuosisatoja kestäneestä kamppailusta siirtomaavaltaa
vastaan. (Anderson B. 2001, 234, 245–247.) Oleellinen osa indonesialaisuuden myyttiä ovat kolonialismia edeltäneet tarinat mahtavista valtioista, kuten
1300–1400 lukujen Majapahitin kuningaskunnasta, jonka uskotaan pitäneen
sisällään myös Itä-Timorin alueen. Benedict Andersonin mukaan Majapahitin kuningaskunnan alkuperä voidaan kuitenkin yhtä hyvin liittää vain jaavalaisuuteen, jolloin myytti rakentaa vain yhtä tiettyä etnistä identiteettiä.
Juuri Majapahit-myytin ambivalenssin vuoksi siihen sisältyy mahdollisuus
erimielisyyteen ja indonesialaisuuden historiallisen identiteetin perustana
myös mahdollisuus erimielisyyteen ja hajottavuuteen. (Mt., 234.)
5

W Vuosien 1976 ja 1982 välillä YK:n yleiskokous vahvisti vuosittain päätöslauselmalla ”Itä-Timo-

rin oikeuden itsehallintoon ja valtiolliseen itsenäisyyteen” (Kingsbury 2009, 51). YK tuomitsi
Indonesian miehityksen päätöslauselmissaan kaikkiaan kymmenen kertaa vuosina 1975–1982
(Yli-Vakkuri 2000b, 67). Vuoden 1982 jälkeen Itä-Timorin kysymys siirrettiin YK:n pääsihteerin Javier Pérez de Cuéllarin vastuulle, mikä merkitsi Gudmund Jannisan mukaan YK:ssa
umpikujaan ajautuneen kysymyksen pitämistä elossa lähinnä keinotekoisesti, ”hengityskoneen”
avulla ( Jannisa 2002, 60).
5

Y Australia tunnusti Indonesian oikeuden Itä-Timorin alueeseen de facto ja myös de jure tammi-

kuussa 1979 (Kingsbury 2009, 51).
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On perusteltua lähestyä Itä-Timoria ja toisaalta myös Indonesiaa kolonialismin ja toisen maailmansodan aikaansaamina valtioina modernin
suosiman perustahakuisen tulkinnan sijasta. Juuri tuossa tietyssä historian vaiheessa Indonesia-niminen valtio tuli mahdolliseksi. Alankomaiden
siirtomaana Indonesia ei ollut vastannut mitään tiettyä esikoloniaalista
valtakuntaa vaan oli lähinnä siirtomaaherruuden tulos. (Mt., 174; Kingsbury 2009, 15). Modernille tyypillinen alkuperän etsiminen ilmeni Indonesian valtion vetoamisena esikoloniaalisiin myytteihin. Indonesian valtio
perustuu kuitenkin ennen kaikkea Alankomaiden siirtomaavalloituksena
syntyneeseen Alankomaiden Itä-Intiaan, joka tuli siirtomaana tiensä päähän Kaakkois-Aasiassa toisen maailmansodan jälkeen levinneen antikolonialistisen mielialan seurauksena. Jo tässä vaiheessa oli olemassa suunnitelmia Itä-Timorin liittämiseksi osaksi Alankomaiden Itä-Intian pohjalta
syntyvää uutta valtiota. (Kingsbury 2009, 39.) Indonesiaan liittyi alusta alkaen ekspansiivisen siirtomaapolitiikan tunnuspiirteitä, sillä uutta valtiota
valmisteleva komitea olisi halunnut liittää Indonesiaan alueita brittiläisestä
Malaijasta ja Pohjois-Borneosta (Kingsbury 2009, 39). Valloittamalla ItäTimorin Indonesia laajensi siirtomaavallan aikaista Alankomaiden Itä-Intiaa, jonka Alankomaat oli puolestaan luonut valloittamalla maantieteellisesti, uskonnollisesti, kulttuurisesti ja kielellisesti hajanaisen alueen (mt., 15;
Anderson B. 2007, 174). Juuri tästä syystä Indonesiaa voikin pitää postmodernista näkökulmasta tarkasteltuna kolonialismin seurauksena syntyneenä
sattumanvaraisena valtiomuodostumana, joka kuitenkin pyrkii modernina
valtiosubjektina vetoamaan kuviteltuun alkuperään olemassaolonsa perustelemiseksi.W
Benedict Anderson on esittänyt kansakuntien olevan ”kuviteltuja poliittisia yhteisöjä”, jotka ovat historiallisia olentoja mutta samalla myös tulosta ihmisten toiminnasta (Anderson B. 2007, 39; Nurminen 2007, 9).
Anderson ei viittaa sanalla ”kuviteltu” aito/valheellinen- tai aito/keksittydikotomiaan, vaan yhteisön laajuuteen ja siihen, etteivät kaikki yhteisön jäsenet tunne toisiaan ja ole tekemisissä toistensa kanssa henkilökohtaisesti.
Kuvitellun yhteisön jäsenten mielissä elää aina ”kuva heidän jakamastaan
yhteydestä”. (Anderson B. 2007, 39; Nurminen 2007, 11.) Andersonin
mukaan kansakuntiin liittyy kuviteltuina yhteisöinä kaiken läpileikkaava

toveruus, vaikka ne kärsisivätkin yhteisöinä myös epätasa-arvoisuudesta
ja epäoikeudenmukaisuuksista. Itä-Timorilla konkretisoituu Andersonin
väite yhteisön jäsenten vapaaehtoisesta kuolemasta rajallisen kuvitelman
puolesta. Rajallinen kuvitelma tarkoittaa yhteisön äärellisiä ja toisaalta
joustavia rajoja, joiden toisella puolella on muita yhteisöjä ja kansakuntia.
(Anderson B. 2007, 40–41.)
k

Kolonialimin purkaminen
Portugalin epäonnistuneen dekolonisaatioprosessin jälkeen kolonialismin
purkaminen jäi entisen Portugalin Timorin väestön tehtäväksi. Portugalin Timorin asukkaat joutuivat mukaan prosessiin, jossa tulevan itsenäisen
kansakunnan itätimorilaisuus rakentui. Ehdotankin, että itätimorilaisuuden
muokkaamiseen vaikuttivat paitsi Portugalin siirtomaaherruudesta jäljelle
jääneet rakenteet, myös Indonesian kolonialistisen aikakauden tuottamat
yhteiskunnalliset, kielelliset ja kulttuuriset muutokset sekä väkivalta ja terrori ja niistä seurannut epäoikeudenmukaisuuden tunne. Portugali jätti ItäTimorille jälkeensä katolisen uskonnon sekä alikoulutetun ja pirstaleisen
siirtomaayhteiskunnan. Indonesian pyrkimyksenä oli koulutuksen ja indonesian kielen avulla yhdistää entisen Portugalin Timorin asukkaat osaksi
Indonesian valtion väestöä.
Itätimorilaiset joutuivat kaksinkertaisen tehtävän eteen purkaessaan
sekä Portugalin kolonialismia että Indonesian miehitystä. Katolinen uskonto, Indonesian koulujärjestelmä ja sen virallinen kieli, Bahasa Indonesia,
sekä muut Itä-Timorilla puhutut kielet vaikuttivat kaikki Portugalin ja Indonesian kolonialistisen järjestelmän purkamiseen. Tässä prosessissa olivat
mukana myös itätimorilaisten aseellinen vastarinta, siviilivastarinta ja sen
poliittiset edustajat sekä itätimorilaisten vastarinnan saama kansainvälinen
tuki. Eri maiden kansalaisjärjestöt ja niiden aktivistit olivat keskeinen voima kansainvälisen tuen takana.
k

Terrori ja kansanmurha

valtion ei voidakaan katsoa perustuvan yksilön- tai ilmaisunvapauteen vaan uskonnollisten arvojen ja kansallisen yhtenäisyyden tukemiseen. Sananvapauden määritelmää tarkennettiin perustuslaissa vasta Indonesian vetäydyttyä Itä-Timorilta. (Avonius 2008, 103.)

Siinä missä Portugalin siirtomaavallan aikana vallitsi yhden kielipelin hegemonia muihin nähden, itätimorilaiset joutuivat Indonesian vallan alla yhtä
lailla kokemaan useita différendin tilanteita, joissa epäoikeudenmukaisuuksia oli vaikeaa tai mahdotonta ilmaista. Portugalin siirtomaa-aikakautta seurasi usein jopa suoranaiseksi terroriksi yltynyt ajanjakso. Terroriin syyllistyi
paitsi Indonesian armeija myös itätimorilaisten nimissä itsenäisyystaistelua
käynyt Fretilin. Terrori sai Itä-Timorilla aikaan tilanteen, jossa epäoikeudenmukaisuuden ilmaukset tukahdutettiin ja niistä todistaminen estettiin
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W Indonesian perustuslaissa vuodelta 1945 on vain lyhyt maininta sananvapaudesta. Indonesian
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järjestelmällisellä väkivallalla. Indonesian ja Fretilinin asevoimien Falintilin
harjoittama terrori oli epätoivoinen yritys saada aikaan kielipelien yhdenmukaisuus, vaikka terrori itsessään jääkin voimalla ja väkivallalla uhkaamisen vuoksi kaikkien kielipelien ulkopuolelle. (Kingsbury 2009, 52–57;
Lyotard 1985, 74, 104.) Itä-Timorilla kysymys ei ollut vain terrorilla uhkaamisesta, vaan terroria – väkivaltaa ja kuolemaa – käytettiin Toisten äänten
ja kielipelien suoranaiseen vaientamiseen. Indonesian miehitystä seuranneessa kansanmurhassa arvioidaan lopulta kuolleen noin neljänneksen ItäTimorin väestöstä (Kingsbury 2009, 50, 52, 56).
Itä-Timorin itsenäisyyden puolesta taistelleen Fretilinin poliittisesta
luonteesta ei vallinnut Itä-Timorin ulkopuolella mitään yhtä näkemystä,
vaan sitä saatettiin pitää ideologisesta näkökulmasta riippuen joko marxilaisena ja sosiaalidemokraattisena tai kansallisena antikolonialistisena organisaationa (mt., 52). Vuoden 1975 Fretilinissä kohtasikin useita erilaisia
näkemyksiä kansallisesta edusta: keskenään ristiriidassa olleet ideologiset
näkemykset vaihtelivat marxilaisuudesta aina afrikkalaiseen nationalismiin.
Fretilinin piirissä esikuvana pidetty black nationalism olisi mahdollistanut
paikalliset tarpeet huomioon ottaen sosialisoinnin tai vaihtoehtoisesti ulkomaisten investointien suosimisen (Kiernan 2008, 113). Fretilinin sisäiset
ristiriidat eivät liittyneet vain ideologiaan, vaan myös itse sotilaalliseen taisteluun. Osa näki päämäärän olevan Indonesian ajaminen pois Itä-Timorilta,
kun taas osalle Fretilinin jäsenistä sota oli pikemminkin vallankumous, jonka päämäärä oli uusi luokaton itätimorilainen yhteiskunta. (Mt., 161.)
Fretiliniä sisältä päin repivät erimielisyydet päätyivät vuoden 1976 jälkeen organisaation sisäisen kritiikin vaimentamiseen sekä sissisotaan Indonesian joukkoja vastaan. Fretilin myös vainosi Indonesian miehitystä
vastustavia vääräoppisia ”vastavallankumouksellisia” johtajia kiduttamalla ja teloittamalla heitä. (Kingsbury 2009, 53–54.) Kylmän sodan aikana
ihmisoikeuksia, kansalaisvapauksia ja poliittisia oikeuksia rikottiin Kaakkois-Aasian sosialismille ja kommunismille myönteisissä valtioissa. Ihmisoikeusrikkomuksiin syyllistyivät niin vapautusliikkeet kuin läntisten teollisuusmaiden tukemat antikommunistiset liikkeetkin. (Avonius & Kingsbury
2008, 2.)
Vuosina 1977–1979 Fretilinin hallitsemilla alueilla elävillä itätimorilaisilla siviileillä oli edessään lähinnä vain huonoja vaihtoehtoja. Indonesian
joukot tuhosivat viljelyksiä ja koteja. Elleivät vastarintaa ja Fretiliniä kannattaneet antautuneet, he joutuivat näkemään nälkää tai kuolemaan. Toisaalta Indonesian joukoille antautuneita itätimorilaisia kuoli Länsi-Timorin
nälänhädän vaivaamilla keskitysleireillä jopa kymmeniätuhansia. (Kingsbu-

ry 2009, 54; Kiernan 2008, 116.) Pelkästään vuosina 1975–1979 jo noin
120 000–130 000 itätimorilaista kuoli Indonesian miehityksen seurauksena
(Kingsbury 2009, 55; Kiernan 2008, 119–120).
1970-luvun lopussa Indonesian miehitysjoukot lähestulkoon tuhosivat
Fretilinin johdon, joukot, aseet ja siten myös vastarinnan, mikä pakotti liikkeen luopumaan siihen pesiytyneestä sisäisestä terroristaW sekä teloituksista
ja korostamaan sen sijaan neuvotteluja, suostuttelua ja sovintoa itätimorilaisen vastarinnan yhtenäisyyden saavuttamiseksi (Kingsbury 2009, 54–56;
Jannisa 2002, 73; Kiernan 2008, 130, 162, 165).
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k

Naisten asema Itä-Timorilla
Indonesian Itä-Timorilla harjoittama terrori loukkasi äärimmäisen vakavalla tavalla kaikkien itätimorilaisten ihmisoikeuksia, sananvapautta ja
tasa-arvoista kohtelua, mutta aivan erityisesti naisten, joita oli pidetty
jo Portugalin siirtomaa-aikana hajanaisessa itätimorilaisessa yhteiskunnassa miehiä alempiarvoisina (Retbœll 2002, 13, 15, 29; Jannisa 2002,
52). Itä-Timorin paikallisten yhteisöjen oikeusjärjestelmät mahdollistivat
yhteisön alistettujen jäsenten, kuten naisten, väkivaltaisen rankaisemisen (Mearns 2002, 7, 19). Itätimorilaisten yhteisöjen oikeudenkäyttö ei
suinkaan aina noudata yhdenmukaisuuden, demokratian ja kansainvälisesti tunnustettujen ihmisoikeuksien periaatteita, vaan tuomiot saattavat
olla sattumanvaraisia ja puolueellisia (mt., 7, 54). Naisten asema heikkeni
Itä-Timorilla entisestään Indonesian miehitettyä maan, minkä seurauksena raiskaukset sekä seksuaalinen hyväksikäyttö ja alistaminen yleistyivät
Y
(Retbœll 2002, 13, 15, 29).
Indonesian viranomaiset noudattivat miehityksen aikana erityistä perhesuunnittelupolitiikkaa (KB-ohjelma, Program Keluarga Berencana), jonka tavoitteiden mukaisesti useita itätimorilaisia naisia steriloitiin Indonesian ylläpitämillä ”terveysklinikoilla”. Sterilointiin ei välttämättä myöskään
pyydetty naisilta lupaa. Tutkija Torben Retbœllin mukaan politiikalla tavoi5

W Itä-Timorin sotilaallinen vastarinta oli riippuvainen vuorille sijoitetusta radiolähettimestä,

joka välitti sissien viestejä Australian Pohjoisterritorion radiojärjestelmän kautta ulkopuoliseen maailmaan. Australian valtion puhelinyhtiö kuitenkin katkaisi yhteyden, jonka jälkeen
CIET (Campaign for an Independent East Timor) -solidaarisuusryhmän aktivistit antoivat
Fretilinin edustajille käyttöön radiovastaanottimen Australiassa tiedonkulun varmistamiseksi.
( Jannisa 2002, 57.)
5

Y Itä-Timorin vastarintaliikkeessäkin oli mukana vain harvoja naisia, lähinnä opettajia, jotka työs-

kentelivät pääsääntöisesti Koulutuksen ja kulttuurin komiteassa ( Jannisa 2002, 52).
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teltiin väestörakenteen muutosta: itätimorilaisten osuutta haluttiin vähentää maahan muuttavien indonesialaisten hyväksi. (Retbœll 2002, 13.)
Itätimorilaiset naiset olivat kaksinkertaisesti toisia sekä koloniaalisina
subjekteina että patriarkaatin alistamina naisina. Tämä käy ilmi myös vuonna 1999 Itä-Timorin kansanäänestyksessä vaalitarkkailijana toimineen Irja
Mariston kertomuksesta itätimorilaisesta naisesta, joka toimi IFET:n vaalitarkkailijoiden palveluksessa kansanäänestykseen valmistauduttaessa.
Irja Maristo: ”Mä muistan sieltä ”pelkureiden talosta”, että siellä oli
nuori nainen, perheellinen. Sillä oli mies ja lapsia ja se asui jossain
siinä lähellä. Se kävi laittamassa meille ruokaa ja siivoamassa. Hän
halusi jossain vaiheessa irtisanoutua. Hän pelkäsi niin paljon, häntä
oli ilmeisesti uhkailtu ja hänen perhettään oli uhkailtu. Mitä tekivät
IFET:n tarkkailijat? Ne ylipuhui sen ihmisen, että se jatkaisi meidän
palveluksessa, koska siellä oli sellainen tunne, että me emme selviäisi
ilman häntä. Eikö ollut kauhean itsekästä toimintaa? Me vaarannettiin ihmisen henki sillä, että me vaadittiin häntä jatkamaan siellä.”
(Niskanen P. 2009b)
Vaalitarkkailijat eivät kyenneet ottamaan huomioon naisen asemaa ja perspektiiviä itätimorilaisessa yhteiskunnassa, vaan vahvistivat vallitsevaa sukupuolijärjestelmää ja sen koloniaalisia subjektiasemia. Itätimorilaisilla ei ollut samoja mahdollisuuksia poistua maasta kansanäänestyksen jälkeen kuin
vaalitarkkailijoilla. Itätimorilaiset olivat joutuneet kokemaan jo ennen kansanäänestystä Indonesian varustamien puolisotilaallisten joukkojen terroria.
Kansanäänestyksen jälkeisen terrorin seurauksena lähes kaikki länsimaalaiset journalistit, YK-työntekijät ja vaalitarkkailijat poistuivat maasta jättäen
suurimman osan heidän kanssaan työskennelleistä itätimorilaisista Indonesian joukkojen armoille. (Niskanen P. 2009b; Kingsbury 2009, 73, 77.)

59, 63; Kiernan 2008, 139). Itätimorilaisten yhteen ideologiaan sitoutunut
vastarinta oli tullut tiensä päähän Indonesian miehityksen vastustamisessa.
Vastarintaliikkeessä nousi esiin ajatus itätimorilaisten puolueiden ja järjestöjen erilaisia näkökulmia kunnioittavasta demokraattisesta pluralismista,
niin, että näitä kaikkia eri näkökulmia yhdistäisi vaatimus Itä-Timorin itsemääräämisoikeudesta. (Kingsbury 2009, 55–57; Jannisa 2002, 58–59, 63,
73; Kiernan 2008, 120, 139). Eräs vastarinnanW keskeisimmistä päämääristä
oli kansainväliseen yhteisöön vetoaminen sekä sen vakuuttaminen itätimorilaisten yksimielisyydestä itsenäisyyspyrkimyksissä (Kingsbury 2009, 58;
Jannisa 59, 63). Fretilinin entinen ulkoministeri José Ramos-Horta nimitettiin virallisesti CNRM:n kansainväliseksi edustajaksi, ja hän antoi myös itätimorilaiselle vastarinnalle ”kasvot” kansainvälisessä mediassa (Kingsbury
2009, 58). Ramos-Horta esitti CNRM:n ulkoministerinä Euroopan parlamentille vuonna 1993 rauhansuunnitelman, jossa ehdotettiin Itä-Timorille
itsemääräämisoikeutta sekä edellytettiin Indonesian kunnioittavan kansainvälisen oikeuden velvoituksia (Yli-Vakkuri 2000a, 39).
CNRM:stä ei kuitenkaan muodostunut toivottua itätimorilaisia yhdistävää liikettä ja Itä-Timorin vastarinta nimesi jälleen kerran itsensä uudelleen vuonna 1998, jolloin kiistanalainen sana ”Maubere” korvattiin sanalla
”Timor”. CNRM-lyhenne merkitsi Maubere-vastarinnan kansallista neuvostoa. ”Maubere” on tetuminkielinen sana, jota portugalilaiset käyttivät
haukkumasanana Portugalin Timorilla asuvista timorilaisista. (Yli-Vakkuri
2000a, 39.) Lyhenne CNRM oli siten muuttunut muotoon CNRT, Timorin vastarinnan kansallinen neuvosto. Tämän muutoksen seurauksena myös
aiemmin indonesiamyönteiset itätimorilaiset ja katolisen kirkon kannattajat
saattoivat nyt liittyä CNRT:n jäseniksi vaatimaan itsenäisyyttä. (Kingsbury
2009, 67–68; Kiernan 2008, 179–180.)

k

k

Itä-Timorin vastarinnan uudelleen organisointi

Katolisuus

1970-luvun lopun hajanainen Fretilin järjestäytyi uudelleen vuoden 1981
kansallisessa kongressissa, jolloin José Alexandre ”Xanana” GusmãostaW tuli
Fretilinin aseistettujen joukkojen komentaja sekä myös presidentti. (Maristo 2000a, 25). Gusmão johti ensin itätimorilaisten marxilais-leninististä
vastarintaa, mutta laajemman yhteisymmärryksen saavuttamiseksi luotiin
vastarinnan kansallinen neuvosto, CNRM (Kingsbury 2009, 55, 58; Jannisa

Katolisesta kirkosta oli muodostunut vähitellen itätimorilaisen siviilivastarinnan tukija ja itsenäisyyttä ajava voima. Vielä vuonna 1975 Itä-Timorin
piispa Dom José ei kuitenkaan pitänyt itätimorilaisten keskinäistä dialogia
hyväksyttävänä näiden alhaisen sivistystason vuoksi. Dialogi oli sen sijaan

5

5

W CNRM:n vastarinta jakautui kolmeen erilliseen alueeseen: salaiseen siviilivastarintaan, diplo-

joukkojen 70-luvun lopulla tekemistä iskuista. Yksi hengissä selvinneistä oli Xanana Gusmão.
(Kiernan 2008, 128.)

maattiseen toimintaan ja aseelliseen vastarintaan, jota toteutti entinen Fretilinin aseellinen siipi,
Falintil (Yli-Vakkuri 2000a, 39; Jannisa 2002, 63; Kiernan 2008, 139). CNRM:n perustamisen
yhteydessä Gusmão irrotti Falintilin Fretilinistä ja muodosti siitä itätimorilaisten kansallisen
vastarinnan aseellisen siiven (Kingsbury 2009, 58; Jannisa 2002, 63).

80
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W Vain kolme Fretilinin keskuskomitean 52:sta jäsenestä oli selvinnyt hengissä Indonesian
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sallittua niiden kesken, jotka olivat omaksuneet eurooppalaisen kulttuurin
ja sivistyksen. (Yli-Vakkuri 2000, 36.) Portugalin siirtomaavallan loppuvaiheessa vain kolmannes Itä-Timorin väestöstä oli kuulunut katoliseen kirkkoon, mutta itsenäisyystaistelun aikana jäsenmäärä lisääntyi huomattavasti, noin yhdeksäänkymmeneen prosenttiin väestöstä (Kingsbury 2009, 16;
Retbœll 2002, 17; Jannisa 2002, 62). Jäsenmäärän lisääntymiseen vaikutti
osaltaan Indonesian lainsäädäntö, joka kielsi itätimorilaisen enemmistön
animistiset uskonnot mutta jonka mukaan jokaisen kansalaisen oli oltava
jonkin viiden virallisen uskontokunnan jäsen (Kingsbury 2009, 16, 29; Maristo 2000, 27; Yli-Vakkuri 2000a, 36; Jannisa 2002, 62). Itä-Timor-aktivisti
Tom Lindahl kritisoikin katolisen kirkon roolia ja vaikutusvaltaa Itä-Timorilla. Lindahlin kritiikki liittyy kertomukseen Itä-Timor-aktivistien vaalitarkkailumatkasta, jonka alussa vaalitarkkailijat joutuivat yöpymään LänsiTimorin puolella Atambuassa:
Tom Lindahl: Meillähän oli muun muassa yöpyminen siinä Itä- ja
Länsi-Timorin rajalla. Mehän mentiin yhteen kirkkoon Atambuassa.
Mentiin kirkkoon kun ei ollut mitään majataloja siellä, niin me mentiin sitten pappilan oveen kolkuttamaan ja päästiin katolisen kirkon
penkeille nukkumaan yöksi. Ne penkit oli suunnattoman huonoja
itse asiassa. Ja yöstä tuli itse asiassa varsin huono. Mä en ainakaan
kunnolla nukkunut siellä sellaisella kapealla penkillä. Itse nukuin aivan alttarin alla ja vaikka ateisti olenkin niin se tuntui jollakin tavalla
omituiselta. En ole koskaan toiste enkä sen jälkeen kirkossa nukkunut. Se taisi olla siinä olla iso risti ja Jeesus roikkui päällä. Katolisen
kirkon asema Itä-Timorissa vahvistui erittäin merkittävästi Indonesian 25 miehitysvuoden aikana. Katolinen kirkko oli käytännössä ainut
instituutio, joka pystyi toimimaan noina miehityksen vuosina. Mulle
itselleni se seikka, että jouduin ikään kuin katolisen kirkon kanssa
tekemään yhteistyötä Itä-Timorin kysymyksessä, se aiheutti mulla
jonkinlaisia omantunnon ongelmia, koska en ole pitänyt katolista
kirkkoa minään omana suosikkina koskaan. Mun mielestä se on patavanhoillinen ja kiusallinen monessa suhteessa. (Niskanen P. 2009b)
Itätimorilaiset pystyivät kokoontumaan katolisen kirkon uskonnollisissa tilaisuuksissa ilman Indonesian armeijan tiukkaa valvontaa Indonesian suljettua Itä-Timorin ulkomaailmalta. Katolisella kirkolla oli laillinen asema ItäTimorilla, eikä Indonesian hallinto Jakartassa pystynyt alistamaan kirkkoa
tukemaan Itä-Timorin miehitystä. Itä-Timorin katolista kirkkoa hallittiin
viime kädessä Vatikaanista eikä Jakartasta käsin. Kirkosta muodostui yksi
keskeisistä tietolähteistä Indonesian eristettyä Itä-Timorin muusta maail-

masta. (Maristo 2000a, 27; Yli-Vakkuri 2000a 36; Kingsbury 2009, 16; Retbœll 2002, 17; Vikœr 2002, 8.)
Liittyminen katoliseen kirkkoon tuki itätimorilaisten eron politiikkaa
korostamalla kulttuurista eroa miehittäjän ja miehitettyjen välillä. Katolisen
kirkon tetuminkielinen (Tetum Praca) liturgia lähensi myös itätimorilaista
vastarintaa ja kirkkoa toisiinsa (Kingsbury 2009, 29; Vikœr 2002, 8). Kirkon itsenäisestä asemasta Itä-Timorilla kertoo juuri tetumin kielen käyttö,
mihin se oli saanut luvan Vatikaanista vuonna 1981. Indonesian miehityshallinto salli tetumin kielen, jos sitä käytettiin suullisesti tai opetuksen
apukielenä kouluissa, vaikka tetum olikin yksi vastarinnan kielistä (Vikœr
2002, 8). Itä-Timorin katolista kirkkoa voidaan pitää Indonesian miehitysajan kansalaisyhteiskunnan keskeisenä toimijana, mitä edesauttoi kirkon organisoitunut luonne ja kehittynyt infrastruktuuri. Itä-Timorin itsenäistymisen jälkeen itätimorilaisia yhdistänyt voimakas epäoikeudenmukaisuuden
tunne oli väistymässä, eivätkä kaikki katolisen kirkon jäsenet nähneet katolisuudessa enää merkitystä. Osa palasikin harjoittamaan aiemmin hylättyä
animismia. (Kingsbury 2009, 16; Sousa 2001, 192.)
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Yhteisen itätimorilaisuuden rakentuminen
Portugalilla ei ollut taloudellisia resursseja eikä myöskään kiinnostusta kehittää Timoria santelipuukaupan loputtua 1900-luvun alussa. Portugalin
siirtomaahallinnon alaisuudessa koulutusmahdollisuudet oli suunnattu ennen kaikkea liuraitten, paikallisten heimopäälliköiden, pojille. Kingsburyn
mukaan Portugalin Timorilla oli mahdollisuus saada lähinnä vain papillista
koulutusta, sijoittua hallinnollisiin tehtäviin tai liittyä armeijaan. ”[K]auppa oli hyvin pitkälti etnisten kiinalaisten hallussa.” (Kingsbury 2009, 37,
42.) Vain poikkeustapauksissa oli mahdollista saada yliopistokoulutusta
Portugalin pääkaupungissa Lissabonissa (mt., 40–42). Portugalilaisiin yliopistoihin oli varattu itätimorilaisille ainoastaan kaksi stipendiä vuosittain.
Vuoden 1970 jälkeen opiskelumahdollisuudet paranivat, ja Portugalin siirtomaakauden lopussa vuonna 1974 jo 39 itätimorilaista opiskeli portugalilaisissa yliopistoissa. Tämä oli kuitenkin vain noin 0,06 promillea maan
väestöstä. Kuitenkin juuri portugalilaisten yliopistojen kautta Diliin levisi
ajatus Itä-Timorin itsenäisyydestä ja sen oikeutuksesta. ( Jannisa 2002, 49–
51.) Itsenäisyyden ehtona toimi ajatus yhteisestä itätimorilaisuudesta, mikä
ei ollut itsestäänselvyys Indonesian valloitettua Timorin saaren itäosan. Itätimorilaisuuden sijasta saarella asuvat ihmiset indentifioivat itsensä ehkä
firakeiksi, galoleiksi, kaladeiksi, kiinalaisiksi, portugalilaisiksi tai portugalintimorilaisiksi. (Mt., 72).
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Itä-Timoria ympäröivä maailma oli määritellyt saaren itäosan erilliset
etnis-kielelliset ryhmät osaksi kuvitteellista itätimorilaisuutta. Indonesian hyökkäyksen jälkeen ulkopuolisen katseen määrittämä itätimorilaisuus
muodostui vähitellen myös Itä-Timorin asukkaiden kuvitteelliseksi yhteisöksi. (Mt., 72–73.) Portugalin kolonialismin ajan hajanaisuus muuttui
vähitellen kulttuuriseksi erityisyydeksi. Itätimorilaisuutta muokannutta
ulkopuolista katsetta määritteli universaaliksi arvoksi muodostunut ajatus kansallisuudesta, joka edellyttää jotakin tiettyä kulttuurista ykseyttä
(Pulkkinen 1998a, 150-151). Itä-Timorilla asuviin eri ryhmiin kohdistuva
universalisoiva katse tuotti yhtä yhteistä itätimorilaisuutta, joka ei ottanut
huomioon paikallisten etnisten ja kielellisten ryhmien eroja.
Universaaliuteen kohdistuvan postmodernin kritiikin lähtökohta voi
liittyä kieleen, etnisyyteen, ihonväriin tai sukupuoleen ja sen pelkona on
identiteettien erityispiirteiden katoaminen osaksi universaaliutta (Pulkkinen 1998a, 155). Juuri Toisten identiteettien poissulkeminen on eräs
tapa rakentaa kulttuurista yhteenkuuluvuutta. Aiemmat heterogeeniset
identiteetit voivat joutua myös syrjään, kun toistensa kanssa vastakkaisten
voimien risteyskohdassa syntyy uusia yhteenkuuluvuuksia haastamaan hegemonista valtaa. Itätimorilaisuuttakin voi tarkastella identiteettinä, joka
syntyi toisaalta Portugalin siirtomaavallan ja sitä seuranneen dekolonisaatioprosessin seurauksena, toisaalta vastareaktiona ja vastarintana Indonesian miehitykselle. Itätimorilaisuus mahdollistui tietyssä ajassa ja paikassa
tiettyjen tapahtumien ja voimien seurauksena. Kun korostetaan kansallista
yhteenkuuluvuutta ja yhtenäisyyttä, marginalisoidaan samalla tämän kuvitteellisen yhteisön sisään suljettujen kulttuuristen vähemmistöjen erityisyyttä ja identiteettejä. Itätimorilaisuuden rakentumisessa tämä näkyy ainakin
animististen uskontojen hylkäämisenä sekä katolisuuden ja siihen liittyvien
uskonnollisten identiteettien ylivaltana.
Yhteiseksi koetun itätimorilaisuuden syntyyn vaikutti yhdenmukaistavan koloniaalisen katseen tuottama epäoikeudenmukaisuus, mutta myös
Indonesian miehitysarmeijan harjoittama terrori. Ajatus yhteisestä itätimorilaisuudesta toteutuikin vasta Indonesian miehitettyä Itä-Timorin ja itätimorilaisten enemmistön noustua aktiiviseen ja passiiviseen vastarintaan
miehitystä vastaan. Identiteetit syntyvät paradoksaalisesti usein juuri epäoikeudenmukaisuuden kokemuksesta ja siihen liittyvästä poissulkemisesta
(Pulkkinen 1998a, 155). Itätimorilaisiin kohdistunut massiivinen epäoikeudenmukaisuus ja väkivalta ei heikentänyt ajatusta yhteisestä identiteetistä
vaan tuotti pikemminkin itätimorilaisille yhteenkuuluvuuden kokemuksia.
Itätimorilaisuutta määritti taistelu Indonesian miehitystä vastaan, miehitys-

tä jonka epäoikeudenmukaisuudesta oli muodostunut Toinen kuvitteelliselle itätimorilaisuudelle.
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Kieli vastarinnan ja identiteettityön välineenä
Sotilaalliseen alistamiseen liittyvät joukkomurhat ja teloitukset eivät olleet
ainoa Indonesian harjoittama alistamisen muoto, vaan myös kulttuurinen
alistaminen oli keskeinen toimintaperiaate (Maristo 2000a, 26). Yhtenä
Indonesian strategiana Itä-Timorin indonesialaistamisessa oli ottaa valtionideologia pancasila sekä Indonesian historia ja kulttuuri itätimorilaisten
koulujen opetusohjelmaan. Portugalin siirtomaa-aikana opetuksessa oli korostunut portugalin kieli sekä Eurooppa- ja Portugali-keskeinen maailmankuva. (Mt., 26; Yli-Vakkuri 2000a, 33.) ”Portugalin kielen käyttö kiellettiin kokonaan, opetuksessa ja hallinnossa sen korvasi (Bahasa) Indonesia”
(Maristo 2000a, 26). Portugalin siirtomaahallinnon seurauksena syntynyt
eurooppalaisten jälkeläisten ja mestitsien eliitti hallitsi Itä-Timorilla Portugalin kolonialismin jälkeistä politiikkaa ja Itä-Timorin itsenäistymiseen
johtanutta prosessia. Tämä noin 5–10 prosentin urbaani portugalinkielinen
väestö oli myös keskeisessä roolissa Indonesian miehityksen vastarintaa organisoitaessa. (Mearns 2002, 32; Kingsbury 2009, 93; Vikœr 2002, 8.)
Bahasa Indonesia ei ollut Itä-Timorilla yksiselitteisesti miehittäjän kieli, vaan siitä oli kielen yleistymisen ja Bahasa indonesiankielisen lukutaidon seurauksena muodostunut myös yksi vastarinnan kielistä. Lukutaito
alkoi yleistyä maassa vasta Indonesian alistettua Itä-Timorin sotilaallisesti
ja aloitettua itätimorilaisille suunnatun indonesiankielisen peruskoulutuksen. ( Jannisa 2002, 61, 73; Kingsbury 2009, 93.) Lukutaitoa voidaan pitää
yhtenä tärkeimpänä demokratian edellytyksenä, edellytyksenä itsenäisyysja demokratiakeskusteluun osallistumiselle. Indonesian miehityshallinto
oli lisännyt huomattavasti itätimorilaisten opiskelumahdollisuuksia, mikä
tuotti samalla itätimorilaisille tietoisuutta heidän erilaisuudestaan ja alistetusta asemastaan suhteessa indonesialaisiin. Näkemys erityisestä itätimorilaisuudesta levisikin Indonesian hallinnon uudistusten seurauksena.
( Jannisa 2002, 61.)
Benedict Anderson ei pidä entisten siirtomaiden nationalistisia pyrkimyksiä yhtään vähemmän todellisina sellaisissakaan tapauksissa, joissa maan
kansalliskielenä on entisen siirtomaahallinnon ja emämaan kansalliskieli.
Vaikka kielet usein halutaankin nähdä juuri kansakunnallisuuden tunnuskuvina, keskeistä on kuitenkin kielen ”kyky synnyttää kuviteltuja yhteisöjä ja
luoda siten yksittäisiä solidaarisuuksia”. (Anderson B. 2007, 191.) Itä-Timorilla paikallinen lingua franca oli tetum, mutta siirtomaahallinnon kielenä
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oli käytetty portugalia. Bahasa Indonesian lisäksi nämä kaksi itätimorilaisen
vastarinnan kieltä tekivät mahdolliseksi kuvitella Itä-Timor olemassa olevaksi sekä rajata se erilliseksi alueeksi Indonesiasta ja Länsi-Timorista. (Vikœr
2002, 8; Sousa 2001, 192.) Indonesian miehityksen aikana kasvaneet sukupolvet eivät välttämättä kokeneet portugalinkielisen eliitin tavoin Bahasa
Indonesiaa pelkästään miehityksen ja sorron kieleksi, vaan olivat aktiivisia
Bahasa Indonesian ”kaappaamiseksi” palvelemaan omia vastarintatavoitteitaan. Bahasa Indonesia oli useiden itätimorilaisten arjessaan käyttämä yhteinen kieli, mutta lisäksi koulu- ja opiskelukieli itätimorilaisten opiskellessa
indonesialaisissa yliopistoissa. (Vikœr 2002, 8–9.) Suuri osa itätimorilaisista ymmärsi elitistisen ja Indonesian hallinnon kieltämän portugalin asemasta tetumia ja sen eri puolilla Itä-Timoria puhuttavia muunnoksia (mt.,
W
8; Kingsbury 2009, 29; Jannisa 2002, 47). Katoliseen kirkkoon liittyminen
sekä tietoinen tetumin kielen Y vahvistaminen olivatkin itätimorilaisten arkipäivän vastarintaa ja eron tekemistä indonesialaiseen kulttuuri-identiteettiin.
k

Epäoikeudenmukaisuus ja aktivistien identiteetit
Irja Maristo kertoo teostani varten kuvatuilla videoilla, kuinka hän ei tiennyt ennen Itä-Timor-aktivistiksi ryhtymistään mitään Itä-Timorilla tapahtuneista ihmisoikeusloukkauksista.
Irja Maristo: Siinä 1990-luvun alussa, kun nämä Santa Cruzin tapahtumat oli ollut ja muuta, mulla itselläni oli sellainen tilanne että
mulla oli kaksi pientä lasta kotona ja mä en itse asiassa seurannut
uutisia ollenkaan. Mä en tiennyt yhtään mitään Itä-Timorista. Siinä
vaiheessa kun yhtenä päivänä mun äiti soitti. Äiti soittaa ja sanoo,
että ”nyt tuli Risto-enolta Australiasta tällainen hirveä paketti. Tässä
5

W Itä-Timorilla vallitseva kielellinen moninaisuus kertoo siirtomaa-ajalta nykypäivään jatkunees-

ta heterogeenisuudesta: alueen etniset ryhmät puhuvat eri tutkijoiden arvioiden mukaan yli
kahtatoista tai jopa yli kolmeakymmentä kieltä tai murretta (Vikœr 2002, 8; Maristo 2000, 10;
Jannisa 2002, 47; Hohe & Nixon 2003, 13). Itä-Timorin alueen kielet eivät ole osa mitään yhtä
yhtenäistä kieliryhmää. Suuri osa kuuluu austronesialaisiin kieliin, mutta osa on papualaisia kieliä. (Hohe & Nixon 2003, 13.)
5

Y Itsenäisessä Itä-Timorissa virallisen kielen aseman saivat lopulta tetum ja portugali, joka oli Itä-

Timorille palanneen ”ulkotimorilaisen” eliitin yhteinen kieli. Uuskoloniaaliseksi mielletty englanti ja koloniaalisena kielenä pidetty Bahasa Indonesia muodostuivat kuitenkin virallisten kielten
rinnalle työkieliksi. (Kingsbury 2009, 93.) Kieliratkaisun voi nähdä korostavan portugalinkielisten ”ulkotimorilaisten” ja maasta karkotettujen asemaa maan itsenäisyystaistelussa sekä CNRT:n
ja sen edeltäjän CNRM:n sisäisessä hierarkiassa, varsinkin kun varsinaiseen portugalinkieliseen
vähemmistöön kuului vuonna 1975 vain 5–10 prosenttia kansasta. (Mt., 93; Vikœr 2002, 8.)
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Itä-Timor-aktivistit Rauhanasemalla -dokumenttivideon henkilöt,
Tom Lindahl, Irja Maristo ja Kalle Sysikaski.
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on vaikka mitä materiaalia. Tässä on kirjoja ja videoita ja nämä on
ihan kauheita. Mitä mä teen tälle paketille, en mä pysty tekemään
mitään?” Ja mä olin ihan että ”mistä on kysymys, viitsitkö toistaa ja
vähän hitaammin vielä, kiitos!” Mun Risto-eno oli mukana jossain
tällaisessa Itä-Timor-ryhmässä tuolla Australiassa ja oli nyt sitten lähettänyt mun äidille paketillisen tällaista materiaalia, joka kertoi tästä Itä-Timorin tilanteesta. Mä muistan, että mä joskus illalla istuin
olohuoneen lattialla ja katsoin videolta, siinä oli jotain tällaisia Australiasta nauhoitettuja uutisfilmejä tästä Itä-Timorin tilanteesta. Mä
muistan, että silloin mä ajattelin, että tälle asialle ihan oikeasti pitää
tehdä jotakin. (Niskanen P. 2009b)
Dokumenttivideoni henkilöiden aktivisti-identiteetteihin liittyy oleellisena osana epäoikeudenmukaisuuden tunnistaminen ja tämän tunnistamisen synnyttämä eron tekeminen suhteessa hegemonisiin subjektiasemiin.
Hegemonisilla subjektiasemilla tarkoitan tässä yhteydessä sellaisia poliittisen toiminnan identiteettejä, jotka liittyvät läntisten teollisuusmaiden ja
Suomen ulkopolitiikan tukemiseen. Itä-Timor-aktivistit vaikuttavat rakentaneen aktivisti-identiteettejään erityisesti suhteessa suomalaisiin Toisiin.
Nämä Toiset kuuluivat Suomen ylimpään valtionjohtoon, joka tuki päätöksillään ja toiminnallaan sekä asevientiä että kaupallisten suhteiden edistämistä Itä-Timoria miehittävään Indonesiaan. Aktivistien identiteettien
erityisyys on muokkautunut myös osana kansainvälistä solidaarisuusaktivismia ja sen eron tekemisen politiikkaa suhteessa hegemoniseen poliittiseen toimintaan.
Vaikka käsittelenkin tässä yhteydessä kansainvälistä politiikkaa ja yksittäisen valtion harjoittamaa politiikkaa, ymmärrän kysymyksen poliittisuudesta liittyvän laajasti yksilöiden toimintaan yhteiskunnassa. Teemme arvioita yhteisön jäseninä, joten ne ovat samalla myös politiikkaa, identiteettejä
sekä niihin liittyviä eroja rakentavia.
Postmodernista ajattelutavasta käsin tarkasteluna Itä-Timor-aktivistien
identiteetit rakentuivat tietyssä paikassa ja tietyssä ajassa juuri tietynlaisiksi.W Tähän rakentumisprosessiin vaikuttivat keskeisesti tietyt diskurssit sekä
epäoikeudenmukaisuuksien tunnistaminen. Juuri epäoikeudenmukaisuudet

sista kuten rodusta, sukupuolesta, seksuaalisuudesta tai luokasta. Pulkkinen pitää edellä mainittuja paitsi poliittisen identiteetin julkisina paikkoina, myös perustavina ominaisuuksina ”subjektin rakentumisen prosessissa”. Sosiaaliset ominaisuudet rakentavat sitä paikkaa, josta käsin
subjekti arvioi. Modernille subjektille nämä samat ominaisuudet taas ovat epärelevantteja, kun
tarkastellaan toimijan ilmaisemaa poliittista arvostelmaa. (Pulkkinen 1998a, 229–230.)

tuottavat identiteettejä ja näiden identiteettien eroja suhteessa toisiin identiteetteihin. Suomalaisten aktivistien identiteettien tuottamiseen vaikuttivat
ainakin kolonialistinen diskurssi, Itä-Timor-diskurssi, Suomen ulkopoliittinen diskurssi, ihmisoikeusdiskurssi ja kansainvälisen yhteisön diskurssi.
Toimiessaan Itä-Timor-aktivistina ja kirjoittaessaan yhdessä Kalle Sysikasken ja Juhani Yli-Vakkurin kanssa kirjan Itä-Timor – tragediasta nousee
toivo Maristo on tullut kirjoittajana osaksi useita diskursseja, jotka ovat
puolestaan tuottaneet ja muokanneet Itä-Timor-diskurssia, mutta myös ItäTimor-aktivismidiskurssia. Kirjojen julkaisemisen lisäksi aktivistit kirjoittivat useita mielipidekirjoituksia sanomalehtiin.
Itä-Timor-diskurssin toimijoina voidaan pitää itsenäisiä valtioita, kuten
Indonesian, Yhdysvaltojen ja Suomen valtioita, Itä-Timorin vastarintaa ja
sen edustajia, kansainvälistä yhteisöä, kansalaisjärjestöjä ja aktivisteja. ItäTimor-aktivismidiskurssissa ensisijaisia toimijoita ovat puolestaan kansalaisjärjestöt, aktivistit ja aktivistien kanssa yhteistyötä tekevät poliitikot. Tämä
kansainvälisten aktivistien ja poliitikkojen teksteistä, teoista ja puheista, samoin kuin Itä-Timorilla tapahtuneista ihmisoikeusloukkauksista kertovista
dokumenteista koostuva diskurssi on haastanut vaihtoehtoisena diskurssina
Itä-Timorin kysymykseen liittyviä hegemonisia diskursseja, kuten Suomen
ulkopoliittisen diskurssin tai kansainvälisen yhteisön diskurssin.
Stuart Hallin käsitteellistämän kulttuurisen identiteetin ehtona toimivat diskurssit, joissa yksilöt omaksuvat subjektiasemia ja rakentuvat samalla myös kulttuurisesti diskurssiin liittyvien representaatioiden sisällä (Hall
1999, 99–100, 250). Koska identiteetit rakentuvat diskurssien sisällä, niitä
on myös tarkasteltava ”tietyissä erityisissä historiallisissa ja institutionaalisissa paikoissa, tiettyjen erityisten diskursiivisten muodostumien ja käytäntöjen sisällä, tiettyjä lausuman strategioita käyttäen tuotettuina” (mt.,
251). Diskursiivisesti määräytynyt identiteetti muodostuu suhteessa Toiseen, siihen mitä identiteetti ei ole ja siihen mikä halutaan pitää ulkopuolella. Kaikkien termien ”positiivinen” merkitys konstruoidaan aina Toisen
kautta. Identiteeteissä ei ole keskeistä vain se mitä ne ovat, vaan myös se
mitä ne eivät ole sekä se minkä ne sulkevat ja torjuvat itsensä ulkopuolelle
(mt., 251).
Itä-Timor-aktivistien identiteetit rakentuivat Itä-Timor-aktivismiin vaikuttaneissa diskursseissa ja niissä omaksutuissa subjektiasemissa. Näistä
diskursseista löytyivät myös ne Toiset, jotka olivat välttämättömiä aktivistiidentiteettien rakentumiselle. Toisiksi voidaan nimetä ainakin Itä-Timorin
konfliktin aikana Suomen korkeinta valtionjohtoa edustaneet pääministeri
ja presidentti, Suomen valtiosubjekti ja sen institutionaaliset toimijat, ku-
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ten Suojelupoliisi ja armeija, sekä suomalaiset suuryritykset, joilla oli kaupallisia suhteita Indonesiaan.
CNRM:n (myöhemmin CNRT) ulkoministerinä toiminut Ramos-Horta
vieraili Suomessa joulukuussa 1996, mutta presidentti Martti Ahtisaari kieltäytyi tapaamasta häntä. Pääministeri Paavo Lipponen kieltäytyi puolestaan
ehdotetusta epävirallisesta tapaamisesta Ramos-Hortan avustajan kanssa.
Samana vuonna José Ramos-Hortalle ja piispa Ximenes Belolle myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto. Vasta kun Euroopan Unioni oli vaatinut kannanotoissaan Indonesiaa vetämään joukkonsa pois Itä-Timorilta, presidentti
Ahtisaari suostui ottamaan Ramos-Hortan vastaan vuonna 1998. (Sysikaski 2000b, 63–64.) Itä-Timor-aktivistien Toisiksi voidaan myös nimetä ne
kansainvälisten Itä-Timor-kansalaisjärjestöjen kattojärjestön (IFET) vaalitarkkailijat, jotka oman toimintansa kautta muodostuivat mahdottomiksi
samastumiskohteiksi suomalaisille vaalitarkkailijoille.

Itä-Timor-aktivistien subjektiasemat erottuivat niistä suomalaisista subjektiasemista, joista katsoen ei ymmärretty aktivistien joutuneen aseellisen
konfliktin keskelle suorittaessaan tarkkailutehtävää Itä-Timorilla. Näiden
subjektiasemien erot tuottivat aktivistien identiteettiä, joka perustui aktivistien kokemuksille ja teoille vaalitarkkailijoina.
Irja Maristo: Se tilanne kun meidät vietiin sinne Comorossa olevaan
tähän niin sanottuun ’pelkureiden taloon’. Mä muistan muuten Tom,
ne yritti saada sut sinne kans.
Tom Lindahl: Niin mä kieltäydyin menemästä.
Irja Maristo: Sä kieltäydyit menemästä sinne! Me mentiin sinne illalla. Ne hirveesti vaahtos meille siitä, kun siellä oli ilmeisesti uhkailtu
sen talon porukoita edellisenä yönä tai jonain aikaisempana yönä. Ja
niillä oli keskeinen asia se että saadaan vartiovuorot yön ajaksi. Mä
muistan kun sä paheksuit sitä ja mulla oli itsellä heti sellainen olo,
että se nyt on kaikkein hölmöintä mitä voi täällä tehdä on se, että
valvoo kaikki yönsäkin.
Tom Lindahl: Niinhän se olikin. Indonesian armeija orkesteria johti
koko ajan, ei siinä meidän valvonnalla ollut mitään merkitystä.
Irja Maristo: Mä muistan että, Tom, sä sanoit siinä tilanteessa mun
mielestä sellaisen asian mikä jäi mulle hirveen hyvin mieleen kun sä
sanoit siitä että ’tää homma on niin suunniteltu, että jos ne haluu
meidät tappaa, niin nehän tappaa, se on ihan sama mitä me tehdään
täällä. Se on jännä, just se, että mullakin oli sellainen kokemus, kun

tuli sieltä takaisin, että vaikka ihmiset oli katsonu uutisia, niin siitä
huolimatta yksi mun työkaveri suhtautui asiaan ihan kuin mä olisin
ollut jossain turistireissulla. (Niskanen P. 2009b.)
Aktivisteilla oli kuitenkin myös samastumiskohteita kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen toimijoissa, Itä-Timorin vastarinnan kansainvälisissä
edustajissa ja Itä-Timorin kysymyksen käsittelyssä mukana olleissa poliitikoissa. Itä-Timor-aktivistit kokivat Suomen ulkoministeri Tarja Halosen ja
kehitysyhteistyöministeri Pekka Haaviston työn positiiviseksi Itä-Timorin
kysymyksen ratkaisemisessa. Kalle Sysikaski esittääkin, ettei Suomen ItäTimor-politiikka ollut yhtenäistä 1990-luvun jälkimmäisellä puoliskolla
vaan jakautui kahtia toisaalta ihmisoikeuskysymyksiä korostavaan, toisaalta taas suomalaista liiketoimintaa edistävään politiikkaan. Halonen ja
Haavisto pyrkivät tukemaan itätimorilaisten itsemääräämisoikeutta. ”Ulkoministeriö myös tuki taloudellisesti sekä suomalaisia että kansainvälisiä Itä-Timorin itsemääräämisoikeutta puolustavia järjestöjä.” (Sysikaski
2000b, 63–64.)
Epäoikeudenmukaisuuden tunne oli tärkeä osa Itä-Timor-aktivistien
identiteettien rakentumista. Kalle Sysikaski kertoo Itä-Timor-aktivistit -teoksessa oman aktivismitoimintansa olevan yhteydessä henkilökohtaisen identiteetin rakentumiseen, mutta myös epäoikeudenmukaisuuden ja sorron tunnistamiseen. (Niskanen P. 2009b.)
Kalle Sysikaski: Mua kiinnostaa toimia kansalaisoikeuksien puolesta
ja erilaisia sortojärjestelmiä vastaan. Opiskelin 80-luvulla Tampereella yliopistossa, sitä kautta tulin tekemisiin Itä-Timorin kanssa. Mä
liityin yliopiston Amnesty-porukkaan ja meillä oli ekat adoptoidut
mielipidevangit Indonesiasta. Mun aktivismini liittyy myös oman aikuisen identiteetin löytämiseen ja siihen miten tämä ihmiselämä on
järkevää elää. (Mt.)
Kalle Sysikasken ja Tom Lindahlin kertomuksissa nousee esiin Suomen
valtion ja hallituksen vastuu toiminnasta Suomen rajojen ulkopuolella
Indonesiassa. Vaikka Suomi olikin sitoutunut YK:n yleismaailmalliseen
ihmisoikeusjulistukseen, se ei estänyt Suomen hallitusta tekemästä asevientipäätöksiä Indonesiaan. Suomen asevientipäätökset loukkasivat välillisesti itätimorilaisten ihmisoikeuksia ja siten myös ihmisoikeuksien julistuksen 30. artiklaa, jossa allekirjoittajavaltioita kielletään tulkitsemasta
julistusta niin, että se hävittäisi siinä määriteltyjä oikeuksia ja vapauksia.
Vapaudet esitetään 9. artiklassa, jossa kielletään pidättämästä, vangitsemasta tai ajamasta maanpakoon ilman kunnollista oikeudenkäyntiä. Universaalien oikeuksien ja vapauksien vaatimus on esillä myös 3. artiklassa,
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jossa vaaditaan kaikille yksilöille oikeutta ”elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen”. Suomen ja muiden länsimaiden asevientipolitiikka Indonesiaan teki 3. artiklassa mainitut oikeudet kyseenalaisiksi ja mahdollisti 9. artiklassa mainitut pidättämiset ja vangitsemiset
sekä maanpakoon ajamisen. (Ks. ”Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen
julistus”.) Suomalaiset Itä-Timor-aktivistit kritisoivat Suomen toimintaa
YK:ssa, jossa Suomen voi katsoa toimineen YK:n antaman ihmisoikeusjulistuksen vastaisesti.
Tom Lindahl nostaa esiin asekaupan ja Suomen valtion vaikenemisen
Itä-Timorin ihmisoikeuskysymyksessä puhuessaan Suomen kaupallisten
etujen ja aseviennin välisestä suhteesta. Lindahlin mukaan Suomen hallituksen tukema asevienti oli Indonesian hallituksen julkilausumaton ehto
suomalaisten yritysten investoinneille Indonesiaan. Itä-Timor-aktivistien
toiminta liittyi siten sen hiljaisuuden rikkomiseen, joka ympäröi länsimaiden aseviennin tuottamaa terroria Itä-Timorilla. (Niskanen P. 2009b.)
Tom Lindahl: Vuonna 1988 kun istuin aseistakieltäytymisestä vankeustuomiota niin tietysti mua harmitti siellä vankilassa toi istuminen ja päätin sitten katkeruuksissani lähteä hyökkäykseen Suomen
asevientiä vastaan. Sitten näin sen yhteyden, joka Itä-Timorin miehityksellä ja toisaalta Indonesian armeijan varustautumisella oli, ja
ennen kaikkea Suomen asevientipolitiikan vapaamielisyydellä, tähän
maahan. Siellä oli suuria kaupallisia intressejä ja Indonesialle oli hyvin tärkeää, että aseviennin muodossa se sai eri valtioilta ikään kuin
hyväksynnän epäsuorasti tähän Itä-Timorin miehitykseen. Suomi oli
täydellisen vaitonainen koko Itä-Timorin miehityksestä ja mitä syvemmälle mä sinne menin niin sitä enemmän innostuin sitten tästä
koko Itä-Timorin kysymyksestä. (Mt.)

lentokoneita Itä-Timorilla käymäänsä sotaan myös Britanniasta, Ranskasta
ja Suomesta ( Jannisa 2002, 57; Kiernan 2008, 120; Itä-Timor palkitsi Sysikasken. Kansan Uutiset, Verkkolehti 18.5.2010. http://www.kansanuutiset.
fi/uutiset/kotimaa/2226637/ita-timor-palkitsi-sysikasken.)
Tutkija Juhani Yli-Vakkuri esittää erääksi USA:n asevienninW päämotiiviksi Yhdysvaltojen halun taata omalle maalleen ja toisaalta myös japanilaisille yrityksille mahdollisuuden hallita Indonesian ”strategisia” raaka-aineita.
Tämä linjaus oli saanut alkunsa toisen maailmansodan jälkeen, kun kamppailu Tyynenmeren alueesta oli kääntynyt Yhdysvaltojen voitoksi. Yhdysvallat halusi sitoa Japanin omaan poliittiseen ja taloudelliseen etupiiriinsä
järjestämällä Japanille raaka-aineiden saannin Indonesiasta. (Mt., 76.) Yhdysvallat halusi myös tukea Indonesian ”antikommunistista” hallintoa uskoen sen takaavan Aasian mantereen vähittäisen poliittisen, strategisen ja taloudellisen valloittamisen USA:lle myötämieliseen etupiiriin (mt., 77, 83).
Indonesian media oli syyttänyt Fretilinin edeltäjää ASDT:tä kommunistien tuen etsimisestä (Kingsbury 2009, 46, 47). Juuri samaan aikaan
Kaakkois-Aasiassa paikalliset kommunistiset liikkeet olivat päässeet valtaan
Vietnamissa, Kambodžassa ja Laosissa, minkä lisäksi kommunistista liikehdintää oli myös Malesiassa, Thaimaassa ja Filippiineillä (mt., 46, 47; Kiernan 2008, 105–106).
k

Kansanmurhan medialisoituminen tuottaa kansainvälisen aktivismin

k

Dilissä oli järjestetty 12.11.1991 Indonesian sotilaiden ampuman, maanalaiseen toimintaan osallistuneen itsenäisyysaktivisti Sebastião Gomesin
muistomessu. Messun jälkeen osallistujat suuntasivat surukulkueena kohti
Santa Cruzin hautausmaata. (Sysikaski 2000a, 30; Yli-Vakkuri 2000a, 41;
Jannisa 2002, 64.) Indonesian armeija avasi hautausmaalla tulen noin 2000
mielenosoittajaa vastaan, joista ainakin 270 kuoli samana päivänä (Kings-

Indonesian aseistajat

5

Itä-Timor-aktivistien kritiikki ei kohdistunut ainoastaan Suomen asevientiin ja kaupallisten suhteiden edistämiseen, vaan Suomen asevienti nähtiin
osana läntisten teollisuusmaiden ja ennen kaikkea USA:n intressejä Kaakkois-Aasiassa. Kansalaisjärjestöt ja niiden aktivistit kritisoivat myös USA:n
ja muiden läntisten teollisuusmaiden aseviennin yhteyttä Indonesian miehitykseen ja terroriin Itä-Timorilla. (Niskanen P. 2009b; Yli-Vakkuri 2000,
88; Kiernan 2008, 120.)
USA:n Indonesiaan suuntaama sotilasapu ja asevienti lisääntyivät huomattavasti Indonesian Itä-Timorille tekemän hyökkäyksen jälkeen (YliVakkuri 2000b, 71). Yhdysvaltojen lisäksi Indonesian hallitus sai aseita ja
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W Jimmy Carterin tultua Yhdysvaltojen presidentiksi vuonna 1977 USA lisäsi asevientiä Indone-

siaan Carterin presidenttikauden ensimmäisen vuoden loppuun mennessä kahdellatuhannella
prosentilla (Yli-Vakkuri 2000b, 72). Jo joulukuussa 1975 USA:n presidentti Gerald Fordin ja
ulkoministeri Henry Kissingerin valtiovierailulla Jakartassa oltiin sovittu Yhdysvaltojen sotilasavusta Indonesialle. Tämä tapahtui vain päivää ennen Indonesian hyökkäystä Itä-Timorille.
CIA:n entinen johtaja William Colby on kertonut Fordin ja Kissingerin antaneen luvan miehitykselle, jota perusteltiin ”keskellä” Indonesiaa sijaitsevalla kommunistihallituksella. Kommunismilla viitattiin Fretiliniin, jonka ideologiasta ei kuitenkaan vallinnut mitään yksimielistä
näkemystä. Yhdysvaltojen ulkoministeriö oli kuvannut Itä-Timorin itsenäisyyttä ajavaa Fretiliniä epämääräisen vasemmistolaiseksi, Indonesian presidentti Suharto puolestaan piti Fretilinin
jäseniä ”melkein kommunisteina”, kun taas ulkoministeri Kissinger leimasi Fretilinin hallinnon
suoraan kommunistiseksi. (Mt., 68–69; Kiernan 2008, 106, 110.)
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bury 2009, 60). Amnesty Internationalin mukaan seuraavina päivinä sekä
sotilassairaalaan kuljetettuja haavoittuneita että armeijan pidättämiä mielenosoittajia olisi vielä jälkeenpäin murhattu (mt., 61). Santa Cruzin verilöylyssä kuoli lopulta yli 300 itätimorilaista. Tämän jälkeen Itä-Timorin
ihmisoikeusloukkaukset tuomittiin laajasti eri puolilla maailmaa, niin Yhdysvaltojen kongressissa kuin Euroopan parlamentissakin. (Sysikaski 2000,
30–31; Yli-Vakkuri 2000, 41.)
Surukulkueen osallistujat olivat osoittaneet avoimesti tukevansa ItäTimorin itsenäisyyttä huutamalla iskulauseita kuten ”Eläköön Itä-Timor!”
(Sysikaski 2000a, 30; Yli-Vakkuri 2000a, 41; Kingsbury 2009, 61). Diliin
oli saapunut kansainvälisiä toimittajia raportoimaan Gomesin hautajaisista
ja miehitetyn Itä-Timorin tilanteesta. Brittiläinen Max Stahl tallensi mielivaltaisen tappamisen ja väkivallan videolle, joka levisi myöhemmin kansainväliseen mediaan. Indonesian armeijan toimeenpanemasta verilöylystä
kertova video nosti lopulta Itä-Timorin miehityksen ja väkivallan kansainvälisen yhteisön ja solidaarisuusaktivistien tietoisuuteen. (Sysikaski 2000a,
30; Yli-Vakkuri 2000a, 41; Kingsbury 2009, 61; Jannisa 2002, 64.)
Tom Lindahl korostaa Max Stahlin kuvaaman videomateriaalin olleen
samalla ensimmäistä liikkuvaa kuvaa Itä-Timorilta Indonesian miehitettyä maan (Niskanen P. 2008). Santa Cruzin tapahtumista ja Stahlin niistä
kuvaamasta videosta tuli keskeistä materiaalia Itä-Timor-aktivismidiskurssissa. Santa Cruzin tapahtumat kertoivat Indonesian miehityksen äärimmäisistä epäoikeudenmukaisuuksista Itä-Timorilla ja samalla tuohon epäoikeudenmukaisuuteen liittyvien tunteiden tukahduttamisesta terrorilla.
Indonesia ja sen armeija eivät pyrkineet haastamaan ja kyseenalaistamaan
itätimorilaisten itsenäisyyspyrkimyksiä diskurssien ja kielipelien sisällä,
vaan asettuivat niiden ulkopuolelle ja käyttivät välineinään väkivaltaa ja
terroria.
Indonesian miehityksen ensimmäisinä vuosina Itä-Timorilla kuoli lähes 200 000 ihmistä sodan, nälän ja aliravitsemuksen seurauksena (Maristo
W
2000a, 24–25; Kingsbury 2009, 55; Retbœll 2002, 11; Kiernan 2008, 135).
USA:n YK-suurlähettiläänä toimineen Daniel Patrick Moynihanin muistelmien mukaan Itä-Timorilla oli kuollut kaksi kuukautta Indonesian hyökkäyksen
jälkeen jo noin 60 000 ihmistä. Kuolleiden määrä laskettiin Itä-Timorin sisäl-

lissodan alkamisesta ja arvion oli tehnyt Indonesian kokoaman väliaikaishallituksen puheenjohtaja. Juhani Yli-Vakkurin mukaan sisällissodassa kuoli ”vain”
3000 ihmistä, mikä tarkoittaisi 57 000 kuollutta Indonesian miehityksen ensimmäisen kahden kuukauden aikana. 60 000 kuollutta oli noin 9 prosenttia koko Itä-Timorin 650 000 hengen väestöstä vuonna 1975. (Yli-Vakkuri
2000b, 71, 74.)
Historiantutkija Ben Kiernanin mukaan Itä-Timorilla tapahtunut kansanmurha kohdistui itätimorilaisten kansallismieliseen ryhmään, joka vastusti maan liittämistä Indonesiaan. Terroria käytettiin myös maan etnistä
kiinalaisvähemmistöä vastaan, minkä seurauksena Itä-Timorin kaupunkien
20 000 kiinalaisesta suurin osa sai surmansa. Vuonna 1985 Itä-Timorin kiinalaisia oli jäljellä vain muutamia tuhansia. (Kiernan 2008, 108–109, 130.)
Aktivistien toiminta oli sidoksissa différendiin ja tähän liittyvään epäoikeudenmukaisuuden tunteeseen, jolle yritettiin löytää ilmaisu. Itä-Timor-aktivismidiskurssi edesauttoi aktivistien osallistumista myös muihin
diskursseihin, kuten Suomen ulkopoliittiseen diskurssiin, Itä-Timorin poliittisen ratkaisun diskurssiin tai kansainvälisen yhteisön diskurssiin epäoikeudenmukaisuuden kumoamiseksi. Itä-Timor-aktivistien työ konkretisoituikin diskursseihin vaikuttavina kirjoituksina, muistioina, poliittisina
aloitteina ja puheina, mutta myös tekoina. (Sysikaski 2000a, 64; Sysikaski
1996a; Maristo & Sysikaski 1997.)
Vaikka Indonesian terrori Itä-Timorilla nousikin Santa Cruzin verilöylyn jälkeen esiin Helsingin Sanomissa, Itä-Timoria käsiteltiin lehden
pääkirjoituksessa ensimmäisen kerran vasta 8.12.1994. Pääkirjoituksessa
kritisoitiin Suomen Indonesian-aseviennin olevan ristiriidassa Euroopan
Unionin ihmisoikeuspolitiikan kanssa (Kivinen 1994, 2). Seuraava Itä-Timoria koskeva pääkirjoitus käsitteli piispa Carlos Belolle ja Ramos-Hortalle
myönnettyä Nobelin rauhanpalkintoa (Sadeniemi 1996, 2). Itä-Timorilla
tapahtuneella kansanmurhalla ei ollut kovinkaan suurta painoa Suomen
suurimmassa lehdessä ennen Itä-Timorilla toteutettua kansanäänestystä,
jonka seurauksena myös Itä-Timor-aktivistit joutuivat Suomessa mediajulkisuuden kohteeksi (Niskanen P. 2008).
k

Postmoderni arviointi

strategiaa kuin mitä USA oli käyttänyt Vietnamissa käymässään sodassa 1960–70-luvuilla: napalmia ja ilmapommituksia. Indonesian armeija halusi pakottaa siviiliväestön pois sissien hallitsemilta viidakkoalueilta. (Maristo 2000a, 24–25; Yli-Vakkuri 2000a, 72.)

Suomalaisten Itä-Timor-aktivistien haastatteluista käy ilmi YK:n ongelmallinen rooli Itä-Timorin konfliktin ratkaisemisessa (Niskanen P. 2008).
Ihmisoikeusdiskurssin keskeisin dokumentti, YK:n ihmisoikeuksien julistus, perustuu ajatukseen universaalista moraalista, mutta suomalaisten aktivistien näkökulmasta juuri universaalille moraalille perustuva arviointi
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ajautui vaikeuksiin Itä-Timorin kysymyksessä. En väitä, etteikö universaali
moraali olisi voinut vaikuttaa aktivistien tekemään arviointiin. Postmodernissa ajattelutavassa ei kuitenkaan arvoteta universaalia arviointia tietystä ajasta ja paikasta käsin tehtyä arviointia pätevämmäksi. Miksi sitten
tiettyyn aikaan ja paikkaan kiinnittynyttä, postmoderniin ajattelutapaan
liittyvää moraalista arviointia tulisi pitää oikeutettuna? Ja miksi suomalaisten aktivistien tekemä arviointi on pikemminkin postmoderni kuin
universaali?
Postmodernista näkökulmasta käsin ytimelliseksi sieluksi ja autonomiseksi henkilöksi ajatellun tekijän arvio on yhtä arvokas kuin postmodernista perspektiivistä tehty paikannettu arvio. Postmoderni ei pyri selittämään
arvostelmaa vaan dekonstruoimaan sen antamatta tekijälle lopullista auktoriteettia. (Pulkkinen 1998a, 230, 237.) Ajatus kulttuurisesti tuotetusta
subjektista merkitsee postmodernille eri arvojärjestelmien kunnioittamista.
Tämä kunnioitus pitää sisällään myös Lyotardin ajatuksen oikeudenmukaisuudesta, jota ei ole kytketty yhteisymmärrykseen. ”Lyotardin mukaan poliittisiin arvioihin ei voi käyttää absoluuttisia kriteerejä. On kuitenkin arvioitava, ja me arvioimme.” (Mt., 81.)
En tarkastele suomalaisten Itä-Timor-aktivistien tekemiä arvioita ItäTimorilla tapahtuneista ihmisoikeusloukkauksista tai Suomen valtion
myöntämistä asevientiluvista universaalista, paikattomasta paikasta käsin, vaan pidän sekä aktivistien tekemää arviota että myös omaa arviotani tiettyyn aikaan ja paikkaan sidottuna. Liitän oman arvioni ajatukseen
postmodernista arviosta, joka tehdään aina suhteessa johonkin paikkaan
ja aikaan. Postmoderni kritisoi ajatusta universaalista moraalista, joka sivuuttaa arvioijan paikan vedoten yleismaailmalliseen moraaliseen ohjeistoon. Modernin perustahakuisesta ajattelutavasta käsin postmodernia on
kuitenkin kritisoitu determinismistä ja relativismista. Kritiikki, joka kohdistuu relativismiin ilmentää pelkoa universaalin poliittisen ja moraalisen
arvioinnin mahdottomuudesta. Yleispätevää arviointia pidetään mahdottomana, jos yksilöt ajatellaan kulttuurisesti rakentuneiksi ja jos vielä samanaikaisesti ”hyväksytään ja kunnioitetaan eri arvojärjestelmiä”. (Mt.,
234.)
Kulttuurirelativismin on pelätty johtavan epäoikeudenmukaiseen kohteluun, kuten yksilöiden keskinäiseen epätasa-arvoon tai yhteisön yhtenäisyyden painottamiseen yksilöiden oikeuksien kustannuksella. Pelot
liittyvät autoritäärisiin valtioihin, joissa kulttuurirelativismin ajatellaan
vahvistavan vakiintuneita oikeuskäsityksiä, jotka ovat ristiriidassa YK:n ihmisoikeuksien julistuksen perusoikeuksien kanssa. Universalismin kannalta

ongelmalliseksi voisi muodostua tilanne, jossa tietyssä ajassa ja paikassa hyväksyttäisiin eri ihmisryhmille erilaiset oikeudet. Tällöin voidaan ajautua
tilanteeseen, jossa ihmisoikeusloukkauksia päädytään selittämään ”erityisillä olosuhteilla”. (Kingsbury 2008, 22–25.)
Postmodernin determinismiksi leimaavat pelkäävät moraalisubjektin
olemassaolon sekä moraalisen arvioinnin käyvän mahdottomaksi subjektin sosiaalista rakentuneisuutta korostavassa postmodernissa ajattelutavassa. Ympäristön determinoima subjekti tulkitaan modernissa vastuuttomaksi, ei-autonomiseksi toimijaksi, joka ei myöskään kykene moraalisiin
päätöksiin. (Pulkkinen 1998a, 234.) Postmodernin on lisäksi pelätty selittävän ”sosiaalisilla tekijöillä henkilön käytöksen, moraaliset arviot mukaan
lukien” (mt., 230).
Postmoderniin sisältyvä genealoginen lähestymistapa pitää arvioivaa
ihmistä täysin vallan tuotteena. Genealogisesta ajattelutavasta käsin katsottuna vaikuttaa, että valta ulottuu arvioivan ja harkitsevan subjektin sisään
saakka. On mahdotonta tavoittaa sellainen arvostelma, johon mikään valta ei olisi vaikuttanut. Valta on aina osallisena subjektin muotoutumisessa. Valta vaikuttaa myös silloin, kun subjekti arvioi. (Mt., 230, 234–236.)
”Olennaista on ymmärtää, että arvioissaan yksilöt sekä ovat arvojärjestelmien määräämiä (determinoimia) että määräävät (determinoivat) arvojärjestelmiä” (mt., 238). Jälkikolonialistisessa tutkimuksessa ja myös sukupuolentutkimuksessa vallitsee ajatus toimijan paikasta, joka on vallan
merkitsemä. Ei ole olemassa mitään puolueettoman arvostelman esittämiseen kykenevää subjektia. On vain neutraaleiksi ajateltuja subjekteja, jotka ovat osoittautuneet postmodernissa tarkastelussa lopulta hegemonisiksi
subjekteiksi. (Mt., 230.)
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Aasialaiset arvot
Aasiassa alkoi 1990-luvulla levitä ”Asian values” -ajattelutapa, jonka mukaan
kansalais- ja poliittiset vapaudet eivät ole universaaleja vaan tiettyyn kulttuuriin sidottuja ja sille ominaisia. Tätä ajattelutapaa voi tarkastella eräänä
kulttuurirelativismin muotona, mutta myös kulttuurideterminisminä, jossa
kulttuurista muodostuu poliittista järjestelmää määräävä tekijä. Universaalit
arvot ja niihin oleellisesti liittyvät näkemykset ihmisoikeuksista miellettiin
Itä-Aasiassa usein juuri erityisiksi läntisiksi arvoiksi ja siten myös osaksi
läntistä edustuksellista demokratiakäsitystä. (Avonius & Kingsbury 2008,
1, 6, 9.) Aasialaisten arvojen oikeutusta tuettiin Itä-Aasian taloudellisella
menestyksellä, jota ei näiden arvojen puolustajien mukaan voinut erottaa
kulttuurisesta yhteydestään, jossa kansalaisoikeudet ja poliittiset vapaudet
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oli alistettu valtion yhtenäisyydelle. Monipuoluedemokratian hylkääminen
ja sitoutuminen yksipuoluejärjestelmään olikin monelle postkoloniaaliselle
valtiolle uuden identiteetin rakentamista ja eron tekemistä suhteessa aiempaan siirtomaarooliin. (Mt., 4; Kingsbury 2008, 29.)
Indonesian presidentti Suharto esitti Itä-Timorin miehityksen keskellä
vuonna 1993, ettei YK:n ihmisoikeuksien julistusta voisi suoraan soveltaa
Aasiassa, koska sen kulttuuri eroaa läntisestä. Poliittisiin johtajiin kohdistuva kritiikki ei ollut aasialaisten arvojen mukaista, sillä ne painottivat patriarkaatin ja valtionjohdon kunnioittamista. (Avonius 2008, 99.) Suharto
puolusti vuonna 1993 Santa Cruzin verilöylyn tapahtumia taloudelliseen
kehittymättömyyteen liittyvällä argumentilla todeten, ”ettei köyhyyttä vastaan taistelevien maiden, kuten Indonesian, voi olettaa noudattavan samoja
kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja kuin rikkaiden maiden” (mt., 106). ItäTimorin levottomuudet ja Santa Cruzin tapahtumat olivat Indonesian valtionjohdolle ennen kaikkea kansallista vakautta uhkaavia kysymyksiä, joihin ei pitänyt soveltaa länsimaisia ihmisoikeusstandardeja.
Monet läntiset ihmisoikeusjärjestöt kritisoivat ajatusta erityisistä aasialaisista arvoista liian yleiseksi edustamaan toisistaan eroavia, epäyhtenäisiä aasialaisia kulttuureja, minkä lisäksi ajattelutavan katsottiin tukevan ja
edistävän autoritaarista politiikkaa. Kulttuurirelativismin kannattajat ovat
esittäneet Aasian maiden arvomaailman eroavan historiallisten ja kulttuuristen eroavuuksien vuoksi lännen liberaaleista, yksilönvapautta ihannoivista arvoista. ”Aasialaiset arvot” -diskurssissa esiin nousseet väitteet on nähty
myös läntisiin teollisuusmaihin kohdistuvana jälkikolonialistisena kritiikkinä. (Avonius & Kingsbury 2008, 4, 6–7.) Itä-Timorille vietyä länsimaista
demokratia-ajatusta onkin mahdollista kritisoida universalismista, joka ei
ota huomioon paikallisia hallinto- ja oikeusjärjestelmiä eikä lukutaidottoman väestön tapaa toimia omissa yhteisöissään.

YK:n yleismaailmallista ihmisoikeusjulistusta voi tarkastella universaalina
sopimuksena, mutta myös tärkeimpänä ihmisoikeusdokumenttina, jonka suurin osa YK:n jäsenmaista on allekirjoittanut (Kingsbury 2008, 21,
22.) ”YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus vuodelta 1948 korostaa kolmea erityisen tärkeää näkökohtaa sananvapauden takaamiseksi:
mielipiteen- ja sananvapaus kuuluvat kaikille ihmisille ilman mitään poikkeuksia, kaikilla henkilöillä on oltava oikeus etsiä, vastaanottaa ja levittää tietoa ja ajatuksia eivätkä kansalliset rajat saa estää ajatusten liikkumista ja tiedonkulkua” (Avonius 2008, 101). Damien Kingsbury ei pidä

ajatusta ihmisoikeuksista minkään tietyn kulttuurin ominaisuutena eikä
myöskään viimeaikaisen kehityksen tuloksena. Hän jakaa ihmisoikeudet
kolmeen eri sukupolveen: ensimmäiseen kuuluvat kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet, toiseen taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset oikeudet
ja kolmanteen rauha ja ympäristön kestävä kehitys. (Kingsbury 2008, 21.)
Kingsburyn mukaan julistuksessa lueteltuja yleismaailmallisia oikeuksia
ei ole asetettu toistensa suhteen mihinkään hierarkkiseen järjestykseen,
eikä mikään yksittäinen oikeus siten ole toista merkittävämpi (mt., 22).
Kansalaisoikeudet, poliittiset oikeudet ja ihmisoikeudet ovat keskeinen
osa länsimaista demokratiakäsitystä. Euroopasta alkanutta demokratiakehitystä voidaan pitää kontingenttina ja sattumanvaraisena, kuten myös itse
demokratian ajatusta. Tämä näkemys haastaa ajatuksen demokratiasta itseisarvoisena, vääjäämättömän kehityksen seurauksena syntyneenä tilana.
(Pulkkinen & Rosales 2008, 1–14.)
Monissa kehittyvissä maissa ajatusta universaaleista ihmisoikeuksista
on kritisoitu sillä perusteella, että sen nähdään liittyvän tiettyyn erityiseen kulttuuriin, minkä lisäksi se on usein liitetty kulttuuri-imperialismiin. Universaaleihin ihmisoikeuksiin kohdistuneessa kritiikissä on noussut esiin myös näkemys demokratiaan ja ihmisoikeuksiin pakottamisesta,
mikä on ristiriidassa ihmisoikeuksiin keskeisesti liittyvän vapauttavan
periaatteen kanssa. Kingsburyn mukaan universaalien kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien arvostelijat painottavat näkemyksensä olevan
yhtä pätevä kuin universaalien arvojen puolesta esitetyt näkemyksetkin.
Kingsbury esittää universaaleihin arvoihin kohdistuvan kritiikin olevan
relativistista, minkä vuoksi kritiikin esittäjien ei tulisi hyväksyä erilaisten
arvojen tai arvostelmien tasa-arvoisuutta. Hän väittää ajatuksen erilaisten
arvojen tasa-arvoisuudesta merkitsevän paitsi yhtäläistä oikeutusta arvojen ilmaisemiseen, myös näiden arvojen universaalia samanarvoisuutta.
Tämä tukee Kingsburyn käsityksen mukaan kuitenkin samalla epäsuorasti ajatusta universaaliudesta, universaaleista kansalaisvapauksista ja
poliittisista vapauksista. (Kingsbury 2008, 26–27.) Kingsbury painottaa
YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen antavan suojan nimenomaan niille monille erilaisille näkemyksille, jotka samalla kritisoivat
julistusta (mt., 22).
Mielestäni Kingsbury ei tunnista postmodernin kritiikin lähtökohtaa –
universaalin arvioimisen mahdottomuutta. Toisten perspektiivien ja niihin
liittyvien moraalisten arvioiden tunnistamisen ei tarvitse merkitä universalismia, vaan toisten arvojärjestelmien kunnioittamista. Tämä asenne ei kuitenkaan estä arvioimasta toisten kulttuurien ja arvojärjestelmien sisällä ha-
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Postmoderni kritiikki ja universaali arvio
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vaittuja epäoikeudenmukaisuuksia. Postmodernissa ajattelutavassa jokainen
arvioi aina joltakin paikalta käsin. Tietyltä paikalta tiettynä ajankohtana
tehty arvio toisessa kulttuurissa ja toisessa arvojärjestelmässä tapahtuneesta epäoikeudenmukaisuudesta on pätevä juuri sen vuoksi, että arvioija on
tietoinen omasta paikastaan ja arvionsa rakentumisesta. Universaalin arvioinnin ehto on nimenomaan utooppinen ajatus paikattomasta arvioinnista.
Postmoderni kyseenalaistaa mahdollisuuden universaaliin arviointiin, joka
tapahtuisi ei-paikkaisesta paikasta käsin. (Pulkkinen 1998a, 230, 237.) ”Arvion moraalista ja poliittista arvoa ei vähennä tietoisuus siitä, että sen on
tehnyt tietyssä ajassa ja paikassa tietty henkilö, joka on rakentunut tietyllä
tavalla tietyissä tarkasti – muttei koskaan kaikkea huomioonottaen – analysoitavissa oloissa” (mt., 237). Postmoderni poliittinen teoria olettaa, ”että
jo subjektiksi muovautumisen prosessi sisältää valtaa ja on poliittinen. Arvostelman subjekti on aina jo jollakin paikalla ja sen seurauksena subjekti
arvioi ja toimii aina vallan sisäpuolelta.” (Mt., 229.)
Se että pidän universaalia arviointia utopiana ja eräänä modernin epäonnistuneista projekteista, korostaa samalla kunnioitusta muita kulttuureja
ja niiden erilaisuutta kohtaan. Postmoderni antaa kuitenkin samalla myös
mahdollisuuden arvostella niin, ettei arvostelun lähtökohtana kuitenkaan
ole arvojen universaali samanarvoisuus. Toisten kulttuurien kunnioittaminen korostaa ymmärrystä arvion liittymisestä aina tiettyyn aikaan ja paikkaan. Postmodernissa tarkastelussa on mahdollista tutkia ja kritisoida myös
toisten kulttuurien arvojen ja arvojärjestelmien oikeutusta, kunhan omaa
arviota ei samalla universalisoi.
Suomalaisten Itä-Timor-aktivistien puheesta hahmottuu tietty paikka ja
aika, josta käsin he ovat arvioineet Itä-Timorin ihmisoikeustilannetta ja tämän tilanteen suhdetta Suomen valtion asevientipolitiikkaan ja toimintaan
Yhdistyneissä kansakunnissa. Vaikka Suomi onkin sitoutunut YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen, se ei kuitenkaan vaikuttanut
sitovan Suomen toimintaa Itä-Timorin ihmisoikeuskysymyksessä. Suomen
valtio arvioi kansallisen edun vaativan Indonesiaan suuntautuvaa asekauppaa ja pidättäytymistä äänestämästä, kun YK:ssa käsiteltiin Indonesian
Itä-Timorin miehitystä. Vasta vuonna 1991 Santa Cruzin verilöylyn jälkeen Suomi arvosteli Indonesian armeijan toimintaa Itä-Timorilla yhdessä
muiden Pohjoismaiden kanssa. Santa Cruzin verilöylystä huolimatta Esko
Ahon johtama Suomen hallitus myönsi edelleenkin asevientilupia (1991–
1995) itätimorilaisia terrorisoivaan ja Itä-Timoria miehittävään Indonesiaan. Myös Paavo Lipposen vuosien 1995–1999 hallituksen enemmistö
kannatti aseviennin jatkamista Indonesiaan. Suomalaisen aseteollisuuden

valmistamia miehistönkuljetusvaunuja, kranaatinheittimiä ja kenttätykistön
teknologiaa päätyikin Indonesian armeijalle. Suomen hallituksen myöntämät asevientiluvat edistivät suomalaisen aseteollisuuden lisäksi myös metsäteollisuuden etuja Kaakkois-Aasiassa. (Sysikaski 2000b, 63–64.)
Postmodernissa ei hyväksytä ajatusta neutraalista tai universaalista arvostelman subjektista, koska usein juuri tällaisiksi oletetut subjektit ovat
paljastuneet kriittisessä tarkastelussa hegemonisiksi subjekteiksi: ”miehiseksi, länsimaiseksi, heteroseksuaaliseksi, valkoiseksi ja keskiluokkaiseksi”
(Pulkkinen 1998a, 230, 237). Hegemoniseen valtiosubjektiin liittyvä paikka määritteli sekä länsimaisten teollisuusmaiden enemmistön että Suomen
pidättäytymistä äänestämästä Indonesian miehitystä vastaan suunnatuissa
YK-äänestyksissä (Maristo 2000b, 49). YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen, universaaliksi ajateltu julistus ei sitonut Suomea valtiosubjektina sen paremmin kuin useimpia muitakaan teollisuusmaita, kun arvioitiin
Kaakkois-Aasian ihmisoikeuksia ja Kaakkois-Aasian maiden ja teollistuneiden länsimaiden yhteisiä etuja. Tämä tekee Suomen valtiosubjektin ja
Itä-Timor-aktivistien välisen suhteen kiinnostavaksi. Sen sijaan että Suomi
olisi noudattanut YK:n ihmisoikeuksien julistusta, se noudatti teollistuneiden länsimaiden hegemonista käsitystä ihmisoikeuksista alisteisina taloudellisille intresseille. Suomen tekemä arvio on tehty tietystä paikasta ja
ajasta käsin ottamatta huomioon sitä epäoikeudenmukaisuutta, jonka itätimorilaiset kohtasivat Indonesian miehitettyä maan. Itä-Timor-aktivistit
toimivat toisin: he arvioivat ja kritisoivat omalta paikaltaan käsin Suomen
Indonesian-asevientiä, joka edesauttoi Indonesian harjoittamaa terroria
Itä-Timorilla.
Puolustaessaan ajatusta universaaleista ihmisoikeuksista Kingsbury nostaa esiin ihmisten samankaltaiset reaktiot kielteisiin ja ei-toivottaviin fyysisiin ärsykkeisiin tai fyysiseen eristämiseen, mistä kaikesta voi aiheutua
traumoja, pelkoa ja vieraantumista. Rajoittamattoman vallan oikeuttama
kiduttaminen, vankeus, eristäminen tai toisen väkivaltainen tappaminen
liittyvät usein mielipiteen- ja sananvapauden rajoittamiseen. Kingsburyn
mukaan ihmisten tarvetta puhua ja ilmaista tarpeitaan, tunteitaan ja toiveitaan voidaan oikeutetusti pitää luontaisena. Puhumisesta tulee siten ihmisten universaali tapa kommunikoida, eikä sitä voi liittää mihinkään tiettyyn
kulttuuriin. Sananvapauden rajoittamista voidaan puolestaan pitää puuttumisena ihmisenä olemiseen ja universaaliin tapaamme ilmaista ihmisyyttä.
(Kingsbury 2008, 20.)
Kingsbury esittää, että universaalien ihmisoikeuksien johdonmukaisin piirre ei liity siihen, mitä ihmiset yhdessä toivovat vaan siihen, mitä
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he eivät toivo ja haluavat välttää kaikin tavoin. Ensimmäisen polven kansalaisoikeudet kieltävät mielivaltaisen pidättämisen, perusteettoman vangitsemisen ja kiduttamisen. Edelliset liittyvät vapauteen jostakin ja niitä
täydentävät puolestaan vapaudet johonkin, kuten puhe- ja kokoontumisvapaus. Negatiiviset ja positiiviset vapaudet ovat kansalais- ja poliittisten
oikeuksien keskeisimpiä osia, ja niiden tulisi samalla taata yhteiskunnan
jäsenten mahdollisuudet kommunikoida keskenään. (Mt., 33, 36.) Kingsburyn esiin nostama näkemys vapauksista ei kuitenkaan kumoa postmodernin arvostelman pätevyyttä, sillä arviot väkivallan, kidutuksen tai kuolemantuomion oikeutuksesta ovat kulttuurisidonnaisia ja siten opittuja.
Juuri sosiaalinen rakentuminen mahdollistaa postmodernissa ajattelutavassa yksilön moraalisen kyvyn toisin kuin perustahakuisuuden leimaamassa
modernissa, jossa ”yksilön puhdas arvostelma sijaitsee minän ytimessä”
(Pulkkinen 1998a, 235–236).
Käsitys ihmisyydestä, yksilöllinen ihmisyys ja ihmisyyteen liittyvät
identiteetit muokkautuvat tietyn kulttuurin piirissä, mutta ne ovat samalla
myös tekemistä, johon liittyy usein pyrkimys puhua vapaasti tietyssä paikassa. Koska olemme syntyneet aina johonkin kieleen ja kulttuuriin, kyse on
pikemminkin tämän tietyn kielen ja kulttuurin rajoitusten tunnistamisesta
ja puhumiseen liittyvien sääntöjen muuttamisesta. Postmoderni ajattelutapa ei tunnusta mitään alkuperäistä puhumisen vapautta. Yksilöt toimivat ja
arvioivat jatkuvasti tietyn kulttuurin sisällä ja muuttavat toiminnallaan ja
arvioimisellaan käytettävän kielen sääntöjä ja rajoja. Eräs postmodernin ja
modernin välinen erimielisyys liittyykin universaalin arvioinnin mahdollisuuteen ja sosiaalisesti rakentuneen yksilön tekemän moraalisen arvion pätevyyteen. Onko moraalikyky postmodernin näkemyksen mukaisesti vallan
tuotetta vai vallan ulkopuolelle sijoittuvan, ytimellisen minän ominaisuus,
kuten moderni väittää?

Kun genealogisessa ajattelutavassa subjekti on vallan muotoilema, täytyy myös yksilön moraalikyvyn ja yksilön omaksumien moraalisten uskomusten muotoutua tämän saman vallan seurauksena. Ei ole olemassa mitään yksilölle sisäisiä alkuperäisiä ominaisuuksia eikä mitään alkuperäistä
moraalia, joka muotoutuisi vallan vaikutuksesta ja joka pitäisi selittää ajatuksella pysyvästä minän ytimestä. Postmoderni nojaa genealogiseen ajattelutapaan ja selittää sekä yksilön identiteetin että tämän moraalikyvyn kulttuurisesti tuotetuiksi. Postmodernissa genealogisessa ajattelussa subjektia
pidetään kokonaisuudessaan rakentuneena, jolloin myös yksilön moraaliset
uskomukset ja poliittiset arviot ovat rakentuneet kulttuuristen toistotekojen seurauksena. (Mt., 210–213, 219, 231). ”[H]enkilöillä ei ole moraalikykyä sen vuoksi että se on kyky, joka on heidän ytimellisen ihmisyytensä
ominaisuus, vaan […] heillä on moraalikyky, koska ymmärrettäväksi subjektiksi muodostuminen kulttuurissa edellyttää moraalikyvyn omaksumista” (mt., 218).
Kun hyväksytään käsitys ytimettömästä minästä, yksilön kyky tehdä
arvostelmia rakentuu jatkuvassa performatiivisessa toistossa ja tekemisessä. Tämän ajattelutavan seurauksena huomio kiinnitetään moraalin,
moraalisten uskomusten sekä moraalikyvyn ja vallan välisiin suhteisiin.
(Mt., 219.) Postmoderni kohdistaa kiinnostuksensa kunkin arvostelman
rakentumiseen ottaen samalla myös huomioon tähän rakentumiseen vaikuttaneen arvion paikan sekä sen, että postmoderni itse on myös arvostelma. Näin ollen myös moderni on postmodernista näkökulmasta katsoen
arvostelma. Postmodernissa ajattelussa kiinnostus ei kohdistu arvostelman
totuudenmukaisuuteen eikä myöskään sen selittämiseen. (Mt., 230–231.)
”Poliittisen teon subjekti on genealogisen kuvauksen mukaisesti subjekti,
jota tuotetaan koko ajan eri valtamuotojen risteyksissä. Poliittinen toimija
ei ainoastaan arvioi subjektina joka hetki vaan myös luo arvioimalla omaa
subjektiuttaan.” (Mt., 231.) Koska subjekti rakentuu teoissa ja arvostelemisessa, se ei myöskään voi asettua niiden ulkopuolelle. Postmodernia
kiinnostaa subjektissa ja sen tekemisissä subjektin rakentuminen, paikka,
asema, aika, toimijuus sekä arvioiden esittäminen. Arvostelmissa tarkastellaan niiden ehtoja, tilannetta ja poliittista ulottuvuutta ja vieläpä kaikkine
epäpuhtaine kerroksineen. (Mt., 237.)

k

Postmodernin toimijan, moraalikyvyn ja arvostelman rakentuminen
Pulkkisen mukaan postmodernin ja modernin kiista liittyy oleellisesti modernin ajatukseen ytimellisestä minästä ja tämän takaamasta yksilön moraalikyvystä. Moderni edellyttää, että moraalin perusta on sidoksissa minän
ytimessä sijaitsevaan moraalikykyyn ja sen tuottamaan ”puhtaaseen” arvostelmaan. (Pulkkinen 1998a, 234–236.) Moderni pyrkii selittämään pinnan
ilmiöt perustasta käsin, minkä selitysmallin postmoderni puolestaan kieltää.
Postmoderni moraalinen ja poliittinen arviointi ei nojaa metanarratiiveihin,
jumalaan eikä ytimelliseen minään, vaan arvioiminen perustuu ajatukseen
yksilön ”toimijuudesta ja kyvystä arvioida”. (Mt., 52–54.)		
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Itä-Timor-aktivistit toimivat
CNRM:n (myöhemmin CNRT) ulkoministerinä toiminut Ramos-Horta
piti solidaarisuusaktivismia ja sitä toteuttaneita kansainvälisiä aktivisteja
tärkeimpinä kontakteinaan maailmalla. Suomessa vuonna 1991 perustettu

103

TA I D E I D E N T I T E ET T I E N P O L I T I I K A N R A K E N TA J A N A

I TÄ-T I M O R-A K T I V I ST I T R AU H A N A S E M A L L A

5

5

kansainväliseen solidaarisuusaktivismiin liittynyt Sadankomitean Itä-Timor-ryhmä oli seurausta Santa Cruzin verilöylystä ja sen saamasta julkisuudesta. (Yli-Vakkuri 2000a, 42; Niskanen P. 2008.) Indonesia oli onnistunut
estämään uutisia Itä-Timorilta kantautumaan ulkomaailmaan aina 80-luvun
loppuun saakka, jolloin paavin vierailun yhteydessä Dilissä järjestetyt mielenosoitukset nostivat Itä-Timorin tilanteen esiin kansainvälisessä mediassa ( Jannisa 2002, 63–64). Indonesian aikaansaama hiljaisuus Itä-Timorilla
rikkoutui lopullisesti kun Max Stahlin Santa Cruzin joukkomurhasta kuvaamat videonauhat levisivät kansainväliseen mediaan. Ennen Santa Cruzin
verilöylyä Itä-Timorilla oli kuollut jo 100 000 ihmistä, mutta vasta Santa
Cruzin tapahtumien uutisointi sai aktivistien ja kansainvälisen yhteisön
huomion. Verilöylyssä nousivat esiin toisiaan vastaan kamppailevat voimat:
terrori ja tämän terrorin paljastava teko – Max Stahlin kuvaama videomateriaali Indonesian joukkojen toteuttamista murhista. Aktivistien työn yhtenä
keskeisenä pyrkimyksenä on ollut nostaa esiin niitä hetkiä, jolloin institutionaalinen valta on pyrkinyt vaientamaan, hallitsemaan ja alistamaan subjekteja. Aktivistien työ on ollut moraalisen arvion esittäminen Itä-Timorilla
tapahtuneista ihmisoikeusloukkauksista.
Tom Lindahl: Santa Cruzin verilöylyn jälkeen, tämä oli 1991, Indonesian armeija laittoi pystyyn varsin suuren operaation, jossa ne
yritti saada kiinni näihin mielenosoituksiin osallistuneita. Jaavalla
varsinkin paossa olleista itätimorilaisista lähti sitten hakemaan turvapaikkaa läntisistä lähetystöistä. (Niskanen P. 2009b.)
Kesäkuussa1993 neljä itätimorilaista kieltäytyi poistumasta Suomen suurlähetystöstä Jakartassa ja vaati samalla poliittista turvapaikkaa Suomesta
W
(Yli-Vakkuri 2000, 42). Eduskunnan ihmisoikeusryhmä esitti pääministeri
Esko Aholle vetoomuksen Suomen lähetystöön paenneiden itätimorilaisten
turvallisuuden puolesta. Pääministeri Aho kieltäytyi ottamasta vetoomusta
vastaan. (Sysikaski 2000b, 63.) Tapaus nosti esiin Suomen Kaakkois-Aasiassa harjoittaman viennin edistämisen yhteydet Itä-Timorin konfliktiin ja
ihmisoikeusloukkauksiin. (Yli-Vakkuri 2000a, 42.) Suomen Jakartan-suurlähetystön tapahtumat paljastivatkin Suomen hallituksen opportunismin
Itä-Timorilla tapahtuvan kansanmurhan suhteen.
Kalle Sysikaski: Vuonna 1993 kesällä me saatiin soitto Darwinista,
jossa meille kerrottiin että Indonesian turvallisuuspalvelu etsi tämän

Clementio Faria, Oscar Gonçalves da Silva ja Ventura Valentino de Conceiçao, hakivat 23. 6.
Suomen Jakartan-suurlähetystöstä turvapaikkaa. (Andersson ym. 1993.)

Santa Cruzin verilöylyn aikana mieltä osoittaneita nuoria kavereita
ja että nämä kaverit olivat hakeutumassa turvaan Suomen ja Ruotsin
lähetystöihin.
Tom Lindahl: Ongelma oli erityisen ikävä koska se oli perjantaiiltapäivä, lähetystön piti olla tyhjä ja virkamiesten piti lähteä golfkentille ja omiin normaaleihin viikonloppupuuhiin. Esimies, lähettiläs, oli kovin innokas golffari. Hänellä oli hyvät pelit suunnitteilla
viikonlopuksi. Täydellinen turhautuminen, koska tämä pakolaisten
tulo lähetystön tiloihin sitoi hänen kätensä koko viikonlopuksi.
Tämä on ainoa tapaus Suomen historiassa, jossa Suomen valtion
alueelle, lähetystöhän on valtion aluetta, tämä varsin businessmyönteinen suurlähettiläs kutsui Indonesian erikoisjoukkojen sotilaita
pelottelemaan näitä pakolaisia. Tämä tapahtui kaikki lähettilään
tieten ja tahdon mukaisesti. Itätimorilaisten pakolaisten myötämielinen käsittely ilmeisesti uhkasi monessakin suhteessa Suomen suorastaan taloudellisia intressejä Indonesiassa. Periaatteessa voidaan
ikään kuin kohdella ketä tahansa ulkomaalaista lähetystön alueella,
joka on Suomen aluetta samalla tavalla kuin Suomen maaperällä.
Tämähän on se keskeinen. Ja tästä periaatteestahan Suomi sitten
antoi periksi. (Niskanen P. 2009b.)
Turvapaikkojen hakeminen Jakartan ulkomaisista suurlähetystöistä oli vuoden 1989 jälkeen muodostunut osaksi itätimorilaisten opiskelijoiden siviilivastarintaa. Opiskelijat halusivat paeta maasta mutta kiinnittää samalla
myös kansainvälisen yhteisön huomion Itä-Timorin huonoon ihmisoikeustilanteeseen. ( Jannisa 2002, 63.) Turvapaikkojen hakeminen suurlähetystöistä oli osa Itä-Timorin vastarinnan, CNRM:n, muuttunutta strategiaa,
jolla haluttiin saada kansainvälistä huomiota itsenäisyystaistelulle ja Indonesian miehityksen aikaansaamalle surkealle humanitaariselle tilanteelle.
Itsenäisyys pyrittiin saavuttamaan kansainvälisellä tuella aseellisen taistelun sijaan. Muuttunut strategia edellytti kansainvälisen yhteisön katseen
kiinnittämistä Itä-Timorin kysymykseen. Suunnanmuutokseen sisältyi
maanalainen siviilivastarinta ja kansalaistottelemattomuus sekä yhteistyö
kansainvälisten aktivistien ja Itä-Timorin itsenäisyydelle myönteisten poliitikkojen kanssa. (Kiernan 2008, 188.) Suomalaiset Itä-Timor-aktivistit
tekivät Suomen lähetystöstä turvapaikkaa hakeneiden pakolaisten hyväksi
yhteistyötä suomalaisten kansanedustajien kanssa. Nämä kansanedustajat
olivat Heidi Hautala, Pekka Haavisto, Anneli Jäätteenmäki, Jörn Donner ja
Erkki Tuomioja. Itä-Timor-aktivistien tietystä paikasta tehtyyn arvioon turvapaikanhakijoiden auttamiseksi vaikutti YK:n yleismaailmallinen ihmis-
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oikeusjulistus, jonka 13. artikla takaa jokaiselle vapaan oikeuden omasta
maasta poistumiseen ja takaisin palaamiseen. Itätimorilaiset pakolaiset eivät kuitenkaan saaneet turvapaikkaa Suomesta, vaan päätyivät lopulta Portugaliin. (Niskanen P. 2008.)
Suomen Jakartan-suurlähetystöstä turvapaikkaa hakeneiden tapauksessa epäoikeudenmukaisuus liittyy myös Indonesian hallituksen pyrkimykseen eristää suurlähetystöön tulleet itätimorilaiset ”kielen sisään”. Indonesia käytti hiljentämisessä hyväkseen Itä-Timorin paikallista tetumin kieltä,
jota vain harvat ulkomaalaiset osasivat. Kun itätimorilaiset turvapaikanhakijat oli poistettu Suomen suurlähetystöstä, Itä-Timor-aktivisti Kalle Sysikaski oli vaatinut Indonesian hallituksen virkamiestä hakemaan heidät
puhelimeen. Pyyntö oli kuitenkin evätty vetoamalla turvapaikanhakijoiden
kielitaidottomuuteen: heidän väitettiin puhuvan vain tetumia. Todellisuudessa turvapaikanhakijat osasivat myös portugalia, englantia ja indonesiaa.
(Sysikaski 1993.)

parikin tapaamista näitten Suomen virallisten vaalitarkkailijoiden ja
meidän välillä, eikö ollutkin?
Tom Lindahl: Oli. Siellä kävi muutama kansanedustaja, siellä taisi olla
Kiljusen Kimmo, Paula Kokkonen, Heidi Hautalakin taisi olla siellä?
Irja Maristo: Joo, Heidi oli ehdottomasti siellä.
Tom Lindahl: Siihen muuten liittyy yksi hauska anekdootti. Heidi sai
Nokialta kassillisen kännyköitä annettavaksi tässä vaiheessa jo ilmiselvästi uudelle Itä-Timorin hallitukselle.
Irja Maristo: Ai, niin saikin, joo.
Tom Lindahl: Sen taustalla on se, että me vietiin Ramos-Hortan, nykyisen presidentin (2007–2012) avustaja kerran tapaamaan Nokian
johtoa. Siinä vaiheessa Nokia oli saanut vientiluvan tykistönjohtolaitteille Indonesiaan. Heillä oli tällainen vientilupa ja me kävimme
sitten kritisoimassa tietysti ja kysymässä, että miten tämä Nokialle
sopii yrityksen kuvaan? Kävimme konsernin johtoa tapaamassa ja he
olivat aika vaivautuneita eivätkä sanoneet mitään. Sitten se palaute
tuli tässä vaiheessa sitten kun oli kansanäänestys, he olivat jo luopuneet siitä yksiköstä. He yrittivät ikään kuin vähän paikata ja pehmittää. Ja toi kassillisen kännyköitä, joista Heidi antoi mulle yhden
kännykän.” (Niskanen P. 2009b.)
Paavo Lipposen ensimmäinen hallitus (1995–1999) myönsi suomalaisille yrityksille asevientilupia Indonesiaan. Luvat mahdollistivat panssaroitujen miehistönkuljetusvaunujen, kranaatinheittimien ja kenttätykistöön
liittyvän teknologian myymisen Indonesian armeijalle. ”Vientilupia saivat
muun muassa Nokia, Vammas ja Sisu” (Sysikaski 2000b, 64). Lipposen
hallituksen viimeisenä vuotena paljastui, että Diliin oli päätynyt myös
suomalaisia patruunoita (mt.). Nobel-palkinnon saanut Itä-Timorin piispa
Belo oli kertonut Kalle Sysikaskelle, että myös suomalaisia aseita oli käytetty Itä-Timorilla (Itä-Timor palkitsi Sysikasken. Kansan Uutiset, Verkkolehti 18.5.2010. http://www.kansanuutiset.fi/uutiset/kotimaa/2226637/
ita-timor-palkitsi-sysikasken). Piispa Belo myös vetosi Suomen hallitukseen jotta Suomi lakkaisi viemästä aseita Indonesiaan (Sysikaski 1996b).
”Vielä vuoden 1998 alussa presidentti Ahtisaari W kansalaiskritiikin
saattelemana myönsi presidentti Suhartoa lähellä olleille indonesialaisille vaikuttajille korkeat suomalaiset kunniamerkit” (Sysikaski 2000b, 64).
Kunniamerkkien saajat olivat Sysikasken mukaan edistäneet metsäyhtiö

k

Suomen ulkopoliittiseen diskurssiin ja politiikkaan vaikuttaminen
Sadankomitean Itä-Timor-aktivismi kohdistui merkittävältä osalta Suomen valtioon ja sen toimintaan vaikuttamiseen. Länsimaiden kannanottoja YK:ssa ja niiden Indonesia- ja Itä-Timor-politiikkaa muokkasi koko
Itä-Timorin miehityksen ajan taloudellinen kanssakäyminen Indonesian
kanssa.
Kalle Sysikaski: Täällähän (Pasilan Rauhanaseman arkistossa) on
myös se yksi Suomen Jakartan-lähetystön salainen muistio, joka me
Tomin kanssa löydettiin, kun me tehtiin sitä Suomi sademetsässä
-dokumenttia. Missä suurlähettiläs suoraan sanoi, että Suomen pidättäytyminen YK-äänestyksissä Itä-Timorin kysymyksissä on edesauttanut Suomen ja Indonesian välisten taloudellisten suhteiden
kehittymistä. Suomihan virallisesti selitti ulospäin, että se pidättäytyminen johtui Itä-Timorin epäselvästä tilanteesta.” (Niskanen P.
2009b.)
Kalle Sysikasken mukaan Suomen Itä-Timor-politiikkaa ohjasi pyrkimys
suomalaisten yritysten ja metsäteollisuuden merkityksen kasvattamiseen
Indonesiassa. ”Kun YK:ssa äänestettiin vuosina 1975–82 Indonesian miehitystä vastaan, Suomi pidättäytyi kaikissa äänestyksissä. Jakartan lähetystöstä noihin aikoihin ulkoministeriöön tulleessa salaisessa muistiossa sanottiin
suoraan, että Suomen pidättäytyminen on edistänyt maamme kaupallisten
suhteiden kehittämistä Indonesian kanssa.” (Sysikaski 2000b, 62–63.)
Irja Maristo: Siellä (Itä-Timorin kansanäänestyksessä) oli vissiin
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Presidenttikautensa päätyttyä Martti Ahtisaari valittiin UPM-Kymmenen hallitukseen.
(Sysikaski 2000b, 64).

107

TA I D E I D E N T I T E ET T I E N P O L I T I I K A N R A K E N TA J A N A

I TÄ-T I M O R-A K T I V I ST I T R AU H A N A S E M A L L A

5

5

UPM-Kymmenen liiketoimia Indonesiassa. UPM-Kymmenen ja sen indonesialaisen yhteistyökumppanin APRIL:än yhteisyritys oli indonesialaisten
aktivistien kritiikin kohteena, koska se hävitti sademetsiä avohakkuilla. Aktivistien kritiikki kohdistui myös Indonesian armeijan tapaan tukahduttaa
APRIL:än toimintaa vastustavat mielenosoitukset väkivaltaisesti.
Itä-Timor-aktivistit työskentelivät kiinnittääkseen huomiota Itä-Timorin surkeaan ihmisoikeustilanteeseen ja ihmisoikeusloukkauksiin, mutta
myös heidän oma asemansa suomalaisessa yhteiskunnassa oli marginaalinen. Aktivistien asema Suomessa oli hyvin toisenlainen kuin Indonesian
terrorin alistamilla itätimorilaisilla, jotka miehitys pakotti mukautumaan
yhteen hegemoniseen perspektiiviin. Myös suomalaisiin aktivisteihin kohdistui kuitenkin Itä-Timor-aktivismin seurauksena epäoikeudenmukaisuuksia ja yrityksiä vaientaa heidät. Kalle Sysikaski kertoo dokumenttivideollani, kuinka häntä seurattiin ja salakuunneltiin Nokian pääkonttorin edessä
järjestetyn mielenilmauksen jälkeen. Mielenosoituksessa nostettiin esiin
Nokian kenttätykistön ohjauslaitteistojen vienti Indonesian sotilashallitukselle, joka samanaikaisesti miehitti Itä-Timoria. Sysikaski toteaa, että juristien raportin mukaan toiminnan takana oli Suojelupoliisi ja pääesikunnan
tiedusteluosasto.
Kalle Sysikaski: Se oli lokakuussa 1996, kun me järjestettiin mielenosoitus Nokian silloisen pääkonttorin edessä Esplanadilla, koska
siihen aikaan Nokia vei kenttätykistön ohjauslaitteita Indonesian sotilashallitukselle. Tästä ei mennyt montakaan kuukautta kun huomasin, että muutama tuttu kävi jatkuvasti mun naapureilla ilman että
he sitä mulle suostuivat myöntämään että he mun naapurit tuntevat.
Tilanne kehittyi siihen, että piti yhden asiansa osaavan kaverin kanssa tsekata mistä on kysymys ja hän tarkisti radiolähettimellä asian ja
raportoi mulle että sieltä naapuriasunnosta mua kuunnellaan tällaisen seinän läpi ottavalla nauhurilla. Kerran otin yhden tyypin rappusista nauhurin kanssa kiinnikin. Sitten kun mä muutin niin samat
tyypit hyppi taas yläkerran naapurilla. Yhdessä saunaillassa mulla
oli, kun mä tulin saunasta, avainkaappi auki. Mulla oli siihen aikaan
teetetty ensimmäisen luokan turvalukon avain, josta ei pysty teettämään kopioita kuin omistajan luvalla Joensuun tehtaassa. Ennen
pitkää mun asunnossa oltiin käyty. Asiantuntevien juristien raportti oli se, että ne oli Suojelupoliisi ja pääesikunnan tiedusteluosasto.
(Niskanen P. 2009b.)
Tiedustelupalvelujen toimintaan ja tähän toimintaan vaikuttavaan kielipeliin on äärimmäisen vaikeaa osallistua sen suljetun luonteen vuoksi. Va-

koilun kielipeli ei ole sen kohteille läpinäkyvä eikä kohteiden myöskään
oleteta osallistuvan tähän diskurssiin muuten kuin objekteina. Seurattavat
henkilöt objektivoidaan tarkkailun kohteina, mikä vaikuttaa lopulta myös
heidän identiteetteihinsä ja käsityksiinsä omista subjektiasemistaan. Aktivisteista onkin muodostunut tiedustelu- ja vakoiludiskurssin tiedon ja
ajattelun kohteita niin että heidät kuitenkin pidetään samalla tämän suljetun diskurssin ulkopuolella. Tiedustelu- ja vakoilukielipelin säännöt ovat
hegemonisessa suhteessa aktivismin kielipeliin, minkä lisäksi juuri tiedustelu- ja vakoilukielipeli tuottaa aktivistien suhteen différendin, jota heidän
on mahdotonta ilmaista vääryyden tuottaneessa kielipelissä. Tiedustelun
tai vakoilun kohteena olevien aktivistien on hyvin vaikea ilmaista kärsimäänsä epäoikeudenmukaisuutta myöskään missään muussa hegemonisessa diskurssissa, sillä juuri sanojen ja ilmaisujen löytäminen kärsitylle
epäoikeudenmukaisuudelle kumoaisi näiden hegemonisten diskurssien
valtaa.
Aktivisteihin kohdistetussa tiedustelussa ja vakoilussa on kysymys
différendin kokemuksesta, johon liittyy oleellisesti kyvyttömyys todistaa
kärsitystä epäoikeudenmukaisuudesta käytettävissä olevissa hegemonisissa diskursseissa. Tästä huolimatta aktivistien tehtävänä on löytää sanat ja
ilmaisut myös niille kokemuksille, jotka liittyvät tiedustelun ja vakoilun
nimissä tapahtuneille yksityisyyden loukkauksille, vaikka tiedustelupalvelujen tuottamien vääryyksien kumoaminen onkin äärimmäisen vaikeaa.
Lyotardin filosofia nostaa esiin kysymyksen marginaalisten diskurssien,
kuten aktivismidiskurssin, mahdollisuudesta osallistua yhteiskuntaan ja
hegemoniseen poliittiseen keskusteluun (Best & Kellner 1991, 251). Tiedustelu- ja vakoiludiskurssia voidaan pitää yhtenä askeleena kohti totalitarismia, jossa pyrkimyksenä on hiljentää Toisten äänet sulkemalla heidät
kielen ja diskurssien ulkopuolelle (mt., 170). Tiedustelu- ja vakoiludiskurssi kyseenalaistaa erimielisyyden ja kielipelien moninaisuuden asettumalla suljettuna kielipelinä muiden kielipelien yläpuolelle tukemaan
hegemonista valtaa. Aktivismidiskurssin subjektiasemasta on haastavaa
ryhtyä murtamaan hegemonisten diskurssien tuottamaa vääryyttä sanoiksi, lauseiksi ja teoiksi.
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Vuoden 1998 kansanäänestys Itä-Timorilla
Vaikka Portugali olikin menettänyt Itä-Timorin alueen Indonesian valloitettua sen vuonna 1975, maat aloittivat vuonna 1998 neuvottelut ItäTimorin konfliktin ratkaisemiseksi (Sysikaski 2000b, 59). Vuoden 1999
alussa Indonesian presidentti Habibie ilmoitti itätimorilaisille avautu-
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neesta mahdollisuudesta itsenäisyyteen. Habibien mukaan Indonesia voisi
taata Itä-Timorin itsenäisyyden siinä tapauksessa, että enemmistö itätimorilaisista äänestäisi itsenäisyyden puolesta. (Kingsbury 2009, 67–68;
Jannisa 2002, 66.) Samana keväänä käydyissä YK:n, Portugalin ja Indonesian neuvotteluissa sovittiin, että itätimorilaiset voivat äänestää alueen
itsenäistymisestä tai autonomiasta osana Indonesiaa (Kingsbury 2009, 67;
Maristo 2000b, 54–55). Kansan ”konsultaatio” W järjestettiin Itä-Timorilla vuoden 1999 elokuussa (Sysikaski 2000b, 60; Maristo 2000b, 54–55;
Kingsbury 2009, 67).
Itä-Timorin itsenäisyydestä käytävälle kansanäänestykselle oli auennut
mahdollisuus, kun Yhdysvallat oli kehottanut Indonesian presidentti Suhartoa eroamaan toukokuussa 1998 (Yli-Vakkuri 2000b, 89; Jannisa 2002, 65).
Indonesian talouden romahdus oli alkanut edellisenä vuonna, minkä seurauksena myös maan valuutan rupian ulkoinen arvo oli romahtanut. Maan
keskiluokan varallisuus pieneni samalla merkittävästi, elintarvikkeiden hinnat kallistuivat jopa monien kansalaisten ulottumattomiin, eikä Suharton
hallinnolle ollut enää riittävää kansalaisten tukea. (Kingsbury 2009, 65–66;
Jannisa 2002, 65.) Suharton seuraaja, varapresidentti Habibie, halusi päästä
eroon maan taloutta rasittavasta Itä-Timorin kriisistä, mutta pyrki kuitenkin
saamaan kansainvälisen yhteisön hyväksynnän Itä-Timorin miehitykselle ja
liittämiselle osaksi Indonesiaa. Habibie oli esittänyt Suharton vielä ollessa
vallassa, että Itä-Timorille tulisi myöntää itsemääräämisoikeus kriisin ratY
kaisemiseksi. (Kingsbury 2009, 66–67.)
Itä-Timorin kansanäänestykseen johtaneet tapahtumat olivat suurelta
osin sattumanvaraisia ja niihin vaikuttivat hyvin erilaiset voimat, kuten Indonesian taloudellinen tilanne, kylmän sodan loppuminen ja Neuvostoliiton romahtaminen. Politiikan tutkija Gudmund Jannisan mukaan Indonesian hyökkäykseen Itä-Timorille oli vaikuttanut kommunistien pääsy valtaan
Saigonissa vuonna 1975. Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten suhtautuminen

yhtenäisyydelle. Itä-Timor oli Indonesian hallitsemien alueiden sisällä separatistinen esimerkki
myös muille alueille kuten Länsi-Papualle ja Acehille ja ennen kaikkea “Vapaa Aceh” -liikkeelle. (Kingsbury 2009, 19-20.) Valloittamalla Itä-Timorin Indonesia oli luonut itselleen sisäisen
uhkakuvan, jolla voitiin perustella terroria, mutta myös muiden itsenäisyyttä vaativien alueiden
alistamisen jatkamista.

Itä-Timoriin oli muuttunut 1990-luvulla, kun kommunistiseen ideologiaan
nojaavien hallitusten valta maailmassa alkoi hiipua ja useat sosialistiset valtiot olivat luopuneet sosialismistaan. Kommunismista ei enää ollut läntisen
maailman uhkakuvaksi eikä sen vastustamisesta perusteluksi ihmisoikeuksia loukkaavien valtioiden tukemiselle. ( Jannisa 2002, 66.) Itätimorilaisten
oikeuteen äänestää omasta tulevaisuudestaan oli vaikuttanut myös kansainvälinen solidaarisuus, joka oli edesauttanut Itä-Timorin kansanmurhan
nousemista esiin maailmanlaajuisesti. Itä-Timorista oli tullut Indonesialle
pikemminkin taloudellinen rasite kuin voimavara, eikä terroriin perustuva
hallinto vallatulla alueella tukenut enää Indonesian tulevaisuutta ja taloudellisia intressejä. Itä-Timorista Indonesialle koituvat kustannukset olivat
nousseet toistuvasti esille Indonesian taloudellisen kriisin ratkaisemiseksi
käydyissä neuvotteluissa Maailmanpankin ja muiden rahoitusinstituutioiden kanssa. (Kingsbury 2009, 66.)
Tom Lindahl: Vaalitarkkailumatkasta vuonna 1998 muodostui aika
kiinnostava. Indonesian hallitus oli tarkoituksella täyttänyt lentokoneet niin että sieltä ei saatu paikkoja. Jouduimme sitten ostamaan
lentoliput Itä-Timorin sijaan Länsi-Timorille Kupangiin, sen pääkaupunkiin.
Kalle Sysikaski: Niinpä meidän piti sitten Kupangista vuokrata bussi
tälle koko meidän porukalle.
Tom Lindahl: Koska bussiliikenne oli siinä lopetettu ja mitään normaaleja busseja ei sinne mennyt. Meidän piti sitten vuokrata koko
bussi. Kyllä siinä bussikuski oli ihan vilpittömästi varma, että hän
menettää tällä keikalla bussin, koska oli oletettavissa että tulee levottomuuksia ja mahdollisesti jonkinlainen sisällissota tämän äänestyksen yhteydessä. (Niskanen P. 2009b.)
YK:n asettaman UNAMET-organisaation (UN Mission in East Timor)
tehtävänä oli järjestää kansanäänestys, jonka seurauksena Itä-Timor itsenäistyisi tai saisi autonomisen aseman Indonesian yhteydessä (Kingsbury
2009, 70). Itä-Timorin kansanäänestyksen uhkana oli Indonesian armeijan organisoima ja tukema terrori (Sysikaski 2000c, 92–93). Toukokuussa
solmitun kansanäänestyssopimuksen jälkeen Itä-Timorin turvallisuudesta
vastasi Indonesian armeijan sijasta poliisi. Poliisi ei kuitenkaan Kingsburyn mukaan halunnut lopettaa väkivaltaisuuksia tai jopa itse osallistui niihin. Habibie oli aiemmin torjunut YK:n ja Australian ehdotuksen
YK:n rauhanturvaajien lähettämisestä Itä-Timorille. Itä-Timorin armeijalla (TNI) oli läheiset suhteet miilisijoukkoihin, joita se rahoitti, tuki,
koulutti ja aseisti. Kingbury esittää Indonesian armeijan sotilaiden myös
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W Indonesian hallitus ei hyväksynyt nimitystä kansanäänestys (referendum) pelätessään muiden-

kin Indonesiaan kuuluvien alueiden mahdollisesti vaativan kansanäänestyksen järjestämistä aiemman “kansan konsultaation” sijaan. (Sysikaski 2000b, 60.)
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toimineen usein miliisijoukkojen johtotehtävissä. (Kingsbury 2009, 69.)
Irja Maristo: Joo ja nimenomaan tuossahan on juuri se että siellähän
oli käsittääkseni vähän ennen meidän tuloa, siellä oli tapahtunut näitä väkivaltaisuuksia eli toisin sanoen näitä itätimorilaisia avustajia oli
pahoinpidelty ja siellä oli muutama jopa sitten tapettukin.
Tom Lindahl: Mä muistan että oli tapettu. Se oli johdonmukainen
kampanja, jolla yritettiin luoda sellaista pelon ilmapiiriä, että itätimorilaiset ei uskalla äänestää eikä uskalla ylipäänsä tehdä mitään.
Indonesian armeija oli luonut sinne määrätietoisesti kymmenen, viisitoista tällaista miliisijoukkoa. Siellä oli muutama tuhat miestä ja
nämä olivat nimenomaisesti se käsikassara, jota Indonesian armeija
käytti väkivallantekoihin. Siihen oli rekrytoitu vankiloista vapautuneita tai vapautettuja, nimenomaisesti tätä tarkoitusta varten, rikollisia. Siellä oli erinäköistä alamaailman väkeä, heille oli annettu raskas
aseistus, heille oli annettu täysi armeijan tuki. (Niskanen P. 2009b.)
Indonesian armeijan aseistamiin ja Kopassuksen sotilaiden kouluttamiin
puolisotilaallisiin joukkoihin W kuului ennen kaikkea Itä-Timorin ulkopuolelta tulleita miehiä. Mukana oli kuitenkin myös vankilasta vapautuneita
timorilaisia. Puolisotilaalliset joukot syyllistyivät väkivallan lisäksi itsenäisyyttä kannattaneiden itätimorilaisten murhiin ennen kansanäänestystä ja
sen aikana. Samat joukot vastasivat kansanäänestyksen jälkeisestä sekasorrosta, terrorista, kotien ja maan tuhoamisesta. (Sysikaski 2000c, 93; Kingsbury 2009, 68–71; Yli-Vakkuri 2000b, 88.) ”Vuotaneiden tiedusteluraporttien, samoin kuin silminnäkijähavaintojen mukaan miliisijoukot olivat
Indonesian armeijan organisoimat, kouluttamat ja johtamat” (Kingsbury
2009, 71). Indonesia ei ollut yksin vastuussa Kopassus-joukkojen aikaansaamasta terrorista. Myös Yhdysvallat oli kouluttanut niitä. Yhdysvallat oli
antanut Indonesian armeijalle sotilaskoulutusta 1960-luvulta alkaen ja eri
sotilaskoulutusohjelmat jatkuivat aina Itä-Timorin vuoden 1999 kansanäänestykseen saakka. (Yli-Vakkuri 2000b, 78–79, 88).

rekisteröityneistä 446 666 äänestäjästä 78,5 prosenttia kannatti maan itsenäistymistä ja irtautumista Indonesiasta (Kingsbury 2009, 7, 70, 73; Jannisa 2002, 67; Sysikaski 2000c, 94–96).
Tom Lindahl: Tuona ratkaisevana aamuna, jolloin Itä-Timorin kansanäänestys lähti liikkeelle, me nähtiin samanaikaisesti Itä-Timorilla
olevien indonesialaisten joukkojen alkavan pakkaamaan raskaimpia tavaroitaan, toimistojaan. Meillä oli meidän päämajan vieressä
suuri Indonesian armeijan lentotukikohta tai helikopteritukikohta,
josta jatkuvana virtana lähti kuorma-autoja täynnä tarvikkeita. Se
lopputulos oli selvä, että itätimorilaiset tulevat sen päivän aikana äänestämään itsenäisyyden puolesta. Me tiesimme, että väkivaltaa oli
odotettavissa, niin tiesivät itätimorilaisetkin. Kaikki pyrkivät vaaliuurnille mahdollisimman varhain aamulla. Heillä oli tavoitteena
heittää ääni ja sen jälkeen paeta. Kaksi viimeistä päivää olivat jossain
määrin kuumeisia siinä mielessä, että meidän talon yli ammuttiin
aika paljon sarjatuliaseella. Yöllä se tietysti näytti hauskalta, kun valojuovat lensi sieltä. Mä kävin katolla välillä katsomassa sitä. Huvitti
vähän katsoa, ettei ne rupeaisi ampumaan meidän taloa. Indonesian
Itä-Timorin miehityksen historia oli antanut minulle luottamuksen
siihen, että Indonesia vältti loppuun asti länsimaisten journalistien
tai tässä tapauksessa vaalitarkkailijoiden hengen uhraamista tai suoranaista tappamista. Tässä uskossa minä pyörin ympäri siellä ne viimeiset päivät ja jossain vaiheessa mä muistan että ajoin sellaisessa
luotisateessa. Mulla oli valkoinen jeeppi ja molemmilta puolilta ammuttiin. Sellaista pitkää tietä ajoin alas, mulla oli bensaa kaksisataa
litraa. Mä olin hakenut meille varastoon bensaa. Ne ampui ristitulta
tien yli molemmin puolin. Painoin vain kaasun pohjaan ja annoin
palaa! (Niskanen P. 2009b.)
Äänestyksen jälkeisessä sekasorrossa miliisijoukot sekä Indonesian armeija
surmasivat 1 400 itätimorilaista ja hävittivät maan tasalle yli puolet maan
asuintaloista ja hallinnollisista rakennuksista (Kingsbury 2009, 73, 78;
Jannisa 2002, 67). Suurin osa terveydenhoitoon ja koulutukseen liittyvistä rakennuksista tuhottiin. Indonesian armeijan komentaja Wiranto totesi
olevansa kykenemätön lopettamaan väkivaltaa, koska armeija ei halunnut
katkaista suhteitaan integraatiota kannattaneisiin miliisijoukkoihin (Kingsbury 2009, 78, 73).
Tom Lindahl: Yksi mieleenpainuvin tapahtuma oli kolme päivää
kansanäänestyksen jälkeen. Siinä vaiheessa Dili paloi jo. Indonesian armeija oli polttamassa sitä. Kadulla tuli vastaan kaveri, joka oli

k

Kansanäänestyspäivä
Itätimorilaiset pääsivät äänestämään elokuun 30. päivänä vuona 1999 YK:n
järjestämässä kansanäänestyksessä Itä-Timorin itsenäistymisestä tai säilymisestä osana Indonesiaa (Kingsbury 2009, 7; Sysikaski 2000c, 92). Kansanäänestyksessä 98,6 prosenttia itätimorilaisista käytti äänioikeuttaan ja
5

W Indonesian armeijan Kopassus-joukkojen kouluttamien puolisotilaallisten yksikköjen vahvuus

oli noin 11 000 henkeä (Sysikaski 2000c, 93; Kingsbury 2009, 68-69).
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machetella hakattu aivan luuhun asti. Hänellä oli varmaan kaksikymmentäviisi, kolmekymmentä syvää viiltoa. Ne oli lyöty syvälle niin
että kaikki lihakset oli katki. Hän oli aivan yltä päältä veressä ja hän
oli shokissa. Hän ei ymmärtänyt, ei ollut mitään kontaktia enää. Mä
otin hänet autoon ja yritin sitoa häntä niin, että hän ei vuotaisi siinä
mun autoon kuiviin. Ja juuri sillä hetkellä kun tämä kaveri oli mun
sylissä, mun veli soitti Suomesta mun kännykkään. Hän oli rakentamassa mun taloa. Hän oli siellä talon katolla ja sitten hän rupesi kyselemään: ’Millaisilla nauloilla laitetaan nuo kattolaudat kiinni?’ Siinä oli miliisijoukot ympärillä. Mä yritin pelastaa tämän papin jeepin
kyytiin ja sitten ajoin hänet sairaalaan. Mä sanoin mun veljelle, että
en ymmärrä mitään, laita ihan millä nauloilla tahansa se katto kiinni.
Mulla on tässä pian ruumiiksi tuleva kaveri sylissä. Myöhemmin paljastui, että tämä kaveri oli paennut Siu Laista, yhdestä kirkosta jossa
oli toista sataa ihmistä ammuttu kuoliaaksi. Seuraavana päivänä sain
viestin, että tämä sairaala oli tuhottu. Se oli poltettu, potilaat oli heitetty kadulle. Tämä minun sinne viemä pappi oli jo yön aikana ehtinyt kuolla. (Niskanen P. 2009b.)
Kansanäänestyksen jälkeen suurin osa Itä-Timorin väestöstä joutui jättämään kotinsa. Kolmannes siirrettiin ennen kaikkea Indonesian asevoimien
ja hallinnon toimesta Länsi-Timorin puolelle ja toinen kolmannes, noin
250 000 itätimorilaista pakeni terroria asutuskeksuksista turvaan vuorille
(mt., 73; Jannisa 2002, 67; Sysikaski 2000c, 99). Tom Lindahlin mukaan
Indonesian armeija pakotti suurimman osan kansainvälistä lehdistöä poistumaan Itä-Timorilta kaksi päivää kansanäänestyksen jälkeen (Niskanen
P. 2008). YK:n virkailijat olivat luvanneet ennen äänestystä jäävänsä myös
äänestyksen jälkeen Itä-Timorille. Heidät kuitenkin evakuoitiin vain muutama päivä äänestyksen jälkeen Australian puolustusvoimien operaatiolla
Darwiniin. Useimpia YK:n palkkaamia itätimorilaisia työntekijöitä ei otettu
mukaan evakuointilennoille ja osa joutui Indonesian armeijan tai sen tukeman miliisin murhaamiksi. ”Operaatio Spitfiren” evakuointilennolla Darwiniin olivat mukana myös suomalaiset Itä-Timor-aktivistit Tom Lindahl ja
Kalle Sysikaski. (Kingsbury 2009, 73, 77; Niskanen P. 2008.)
Tom Lindahl: Tärkein tapahtuma, joka sitten sai meidät lähtemään
sieltä, sehän oli tämän indonesialaisen vaalitarkkailijaporukan talon ampuminen ja sitten heidän evakuointinsa. Poliisihan siihen
tuli mukaan. Heidäthän saatiin sillä tavalla ajettua pois sieltä, että
mä muistan että ne ampuivat puoli tuntia sarjatuliaseilla ikkunoista
sisään ja koko jengi makas lattialla. Se oli huvittava operaatio sii-
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nä mielessä, että ensin armeijan kaverit käy ampumassa ja sitten
poliisi tulee ja ikään kuin pelastaa heidät. Oli hauska katsoa, että
miten ihmiset tällaisessa erikoistilanteessa reagoivat. Joku meni täydelliseen paniikkiin. Mä muistan muutaman kerran käyneeni lentoasemalla. Siellä yksi kaveri muun muassa puhelimella tilasi Balilta
yhden suihkukoneen sinne ja hän kuittasi sen omalla Visa-kortilla.
Se oli joku 45 000 dollaria. Hän sai sen koneen täyteen ja ilmeisesti jossain määrin nämä tappionsa rajattua. Minä kysyin häneltä,
että haluaako hän että haen hänen matkatavarat. Hän sanoi ettei mitään tarvetta, se menee matkavakuutukseen, että ne ovat hävinneet
tänne sotatoimiin. Ja meille ilmoitettiin, että viimeinen Australian
ilmavoimien kone, tällainen Herkules-sotilaskuljetuskone oli saapumassa sinne. Ne evakuoivat YK:n viimeiset työntekijät. Sieltä lähti
jotain kymmenkunta, niitten mun mielestä tiedottaja, tiedotuspäällikkö ja meille tarjottiin mahdollisuutta sitten tähän koneeseen pääsyyn. Sitten päätettiin, että lähdetään menemään. Meitä lähti kolme
jeeppiä ajamaan. Saatiin Indonesian armeijan muutama kuorma-autolastillista sotilaita meidän evakuointia turvaamaan lentokentälle.
Se oli tietenkin showta, koska nehän olivat koko ajan halunneet,
että me lähdetään sieltä. Mä muistan kun ajettiin tässä kolonnassa
läpi palavan Dilin.
Kalle Sysikaski: Mulle on jäänyt parhaiten mieleen se tie, joka johtaa
sinne lentokentälle. Se oli täynnä pettyneitä timorilaiskasvoja, joilla
oli omaisuudet mukana ja jotka eivät oikein tienneet mitä heille tapahtuu ja jotka joutu jäämään sinne aika…
Tom Lindahl: Se on kuin jostain elokuvista tuollainen evakuointitilanne, jossa lentokenttä on ihan sekainen ja sieltä lähtee viimeiset
koneet. Sitten oltiin sellaisessa tyhjässä rungossa seinällä kiinni ja
lennettiin sitten. Sehän oli sellainen lyhyt pomppu, 700 kilometriä
Darwiniin Pohjois-Australiaan. (Niskanen P. 2009b.)
Irja Mariston mukaan kansanäänestyksessä mukana olleiden tarkkailijoiden
piirissä syntyi myöhemmin epävirallinen arvoasteikko sen mukaan, kuinka pian kansanäänestyksen jälkeen oli poistunut maasta. Arvostetuimpia
olivat viimeiseksi maasta lähteneet vaalitarkkailijat (Niskanen P. 2008).
Tämä ”arvoasteikko” ja pois lähtemiseen liittyvät tarinat muokkasivat myös
omalta osaltaan aktivistien identiteettejä. Sysikaski ja Lindahl eivät olleet
kansanäänestyksen jälkeisen evakuoinnin tarpeellisuudesta samaa mieltä.
Sysikaski ei nähnyt Itä-Timorille jäämiselle edellytyksiä, kun taas Lindahlin mielestä viimeiset tarkkailijat olisivat voineet raportoida maailmalle Itä-
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Timorin pahenevasta ihmisoikeustilanteesta sähkögeneraattorin ja satelliittipuhelimien avulla. (Mt.) YK:n aseistetut joukot saapuivat Itä-Timorille
vasta syyskuun 20. päivänä, kaksikymmentä päivää kansanäänestyksen jälkeen. (Sysikaski 2000c, 92.)

Lyotard on esittänyt, että kaikki diskurssit ovat narratiiveja, tarinoita historiallisista prosesseista. Narratiivit ovat aina suhteessa toisiin narratiiveihin
eikä lyotardilaisessa pakanallisuudessa ole olemassa mitään etuoikeutettuja narratiiveja tai totuuteen liittyviä metateorioita. Kun Lyotard korostaa
teorioiden narratiivista luonnetta, hän nostaa samalla esiin vaihtoehtoisten
ja mikrotason narratiivien mahdollisuuden haastaa ”suuret kertomukset”.
(Best & Kellner 1991, 160–161.)
Kertomukset epäoikeudenmukaisuudesta liittyvät oleellisesti identiteettien rakentumiseen. Epäoikeudenmukaisuuden kokemukset ovat myös
läsnä aktivistien kertomuksissa omasta toiminnastaan. Itä-Timor-aktivistien
identiteetit rakentuivat tiettyyn paikkaan ja tiettynä aikana aktivistien toiminnan seurauksena, mutta myös Itä-Timor-aktivismia tuottaneiden diskurssien vaikutuksesta. Pulkkinen esittääkin, että väite identiteetistä kertomuksen kertomisena edellyttää myös identiteetin olemassaoloa sosiaalisena
mahdollisuutena. Henkilö ei voi kertoa itselleen tietynlaista identiteettiä ellei sitä ole olemassa sosiaalisesti. Pulkkinen vie ajatuksen loogiseen päätepisteeseensä toteamalla, että ”myös sosiaalisesti olemassa oleva identiteetti
on kertomus”. (Pulkkinen 1998a, 186–187.)
Identiteetti kerrotaan aina jossain määrin itselle, jolloin kertomus ja sen
uudelleen kertominen muodostuvat keskeisiksi identiteetin muokkaamisessa ja vakiinnuttamisessa. Pulkkinen nostaa filosofiassaan esiin kysymyksen
narratiivien suhteesta totuuteen ja identiteettien rakentumiseen. Pulkkinen
kysyy, eikö identiteetti, jonka vakiinnuttamiseksi tarvitaan kertomus, voisi
olla aito? Kysymys haastaa modernin käsityksen alkuperäisestä, aidosta ja
autenttisesta, joihin ei modernin ajattelutavan mukaan liity mitään rakentunutta. Pulkkisen mukaan ”todellinen identiteetti on kertomus ja kertomukselle perustettu identiteetti on tosi”. (Mt., 186–187.) Sadankomitean
Itä-Timor-aktivistien kertomukset aktivisti-identiteetistä olivat mahdollisia,
koska aktivismidiskurssiin oli muodostunut subjektiasema, josta käsin oli
mahdollista toimia Itä-Timorin itsenäistymisen puolesta. Aktivistien kertomukset toiminnastaan muokkasivat yksilöiden ja ryhmän identiteettejä,
mutta myös Itä-Timor-aktivismiin liittyviä narratiiveja, jotka ovat osa ItäTimor-aktivismidiskurssia samoin kuin dokumenttivideossani mukana ole-

vat haastattelut. Aktivismidiskurssin subjektiasemien erot nousevat esiin
suomalaisten aktivistien kertomuksissa, jolloin niistä voi löytää sankariaktivistin, toisinajattelija-aktivistin, tutkija-aktivistin ja différend-aktivistin
hahmot. Hahmottelemani subjektiasemat eivät ole selvärajaisia ja esitänkin,
että kaikkia näitä aktivistien diskursiivisia asemia ja identiteettejä yhdistää
ymmärrys différendista.
Itä-Timor-dokumenttivideollani Tom Lindahlin subjektiasemaa aktivistina määrittää aseistakieltäytymisestä saatu vankilatuomio, joka Lindahlin
mukaan toimi lähtökohtana hänen kritiikilleen Suomen asevientiä kohtaan. Lindahlin asemaa ja identiteettiä Itä-Timor-aktivistina leimaa toisinajatteleminen, ja toisaalta epäoikeudenmukaisuuksien tunnistamiseen liittynyt toiminta Itä-Timorin kansanäänestyksen aikaan. Lindahlin kertomus
vaalitarkkailumatkasta sisältää useita différendin ja epäoikeudenmukaisuuden hetkiä, joihin sisältyvän vaikenemisen ja hiljaisuuden Lindahl murtaa
lauseillaan.
Lindahl todistaa dokumenttivideollani, kuinka hän kuljettaa machetella hakattua, veristä ja shokissa olevaa pappia Dilissä sairaalaan, jossa pappi
kuolee seuraavana yönä. Lindahl raportoi kansanäänestyksestä ja sen jälkeisestä terrorista jatkuvasti maailmalle. Juuri jatkuva kansanäänestystä edeltäneiden tapahtumien sekä äänestyksen jälkeisten väkivaltaisuuksien sekä
terrorin saattaminen sanoiksi on keskeistä Lindahlin toiminnassa. Kansanäänestyskertomuksen toistuva uudelleen kertominen ja sanallistaminen vaikuttaa samalla Lindahlin asemaan Itä-Timor-aktivismidiskurssissa.
Lindahlista muodostuu différendeja purkava aktivisti, mutta samalla hänen kertomuksensa nostavat esiin myös sankariaktivistin. Kansanäänestyksen jälkeisen terrorin todistajaksi joutuminen siirtää myös Lindahlin aktivisti-identiteettiä sen aiemmalta paikalta. Lindahlin silminnäkijähavainnot
eivät lopulta muuttaneet vain hänen identiteettiään ja asemaansa Itä-Timorja ihmisoikeusdiskurssissa vaan myös vaikuttivat kertomuksina samoissa
diskursseissa. (vrt. Epstein 1999.)
Irja Maristo kertoo joutuneensa mukaan Itä-Timor-aktivismiin ja aktivismidiskurssiin sattumanvaraisesti saatuaan Australiassa asuvalta enoltaan
paketin, jossa oli dokumenttimateriaalia Itä-Timorin väkivaltaisuuksista ja
Indonesian harjoittamasta terrorista. Maristo haastaa différendiin ja epäoikeudenmukaisuuksien tunnistamiseen perustuvalla subjektiasemallaan
poliitikkoaktivistien ja kansalaisjärjestöissä työskentelevien ”kokopäiväaktivistien” valta-asemaa Itä-Timor-diskurssissa. Itä-Timor-aktivismista ei
muodostu Mariston identiteetin määräävin piirre, vaan hän paikantaa itsensä myös muihin subjektiasemiin kuten äidiksi ja historianopettajaksi.
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Maristo tunnistaa aktivismikertomuksessaan länsimaisten vaalitarkkailijoiden erilaiset subjektiasemat Itä-Timor-aktivismissa ja siihen liittyvissä
diskursseissa. Tämä nousee esiin dokumenttivideollani vaalitarkkailumatkaan liittyvässä tarinassa ”pelkureiden talosta”, jossa länsimaiset tarkkailijat painostivat itätimorilaisen naisen jatkamaan heidän palveluksessaan,
vaikka naista ja tämän perhettä oli uhkailtu. Maristo toteaa aktivistien
jopa vaarantaneen naisen hengen pakottamalla tämän jatkamaan työntekoa talossa. Pelkureiden talon tapahtumat ovat osoitus différendista, jota
itätimorilaisen naisen oli mahdoton ilmaista kansainvälisille vaalitarkkailijoille. Maristo tunnistaa kuitenkin différendin ja kykenee myös muotoilemaan koetun epäoikeudenmukaisuuden kertomukseksi. Kertomukset
epäoikeudenmukaisuuksista ja différendin hetkistä, sekä yhdessä Kalle
Sysikasken ja Juhani Yli-Vakkurin kanssa toteutettu kirja Itä Timor – tragediasta nousee toivo paikantavat Mariston Itä-Timor-aktivismidiskurssiin
différend- ja tutkija-aktivistiksi. Itä Timor – tragediasta nousee toivo -kirja
oli ilmestyessään vuonna 2000 ensimmäinen suomenkielinen Itä-Timorin
historiaa, itsenäistymistä ja Indonesian siellä harjoittamaa terroria kuvaava teos.
Kalle Sysikasken asema Itä-Timor-diskurssissa perustuu Itä-Timorilla
tapahtuneiden ihmisoikeusloukkausten esillä pitämiseen julkisuudessa,
rauhanjärjestöissä sekä suomalaisessa poliittisessa keskustelussa. Sysikaski
on määritellyt ja muokannut Itä-Timor-diskurssia lehtikirjoittelulla, julkaisuilla, kansalaisaktivismilla sekä suomalaisten ja itätimorilaisten poliitikkojen kanssa käydyissä keskusteluissa. (Sysikaski 1996b.) Sysikaski toimi
Sadankomitea-rauhanjärjestön Itä-Timor-ryhmän puheenjohtajana ja kirjoitti vuonna 1996 Itä-Timorin historiasta ja Indonesian Itä-Timorilla toteuttamasta kansanmurhasta kirjan Kansanmurha paratiisissa (Itä-Timorin
vastarintaliike toivoo Suomen lopettavan aseviennin. STT, Helsingin Sanomat 3.10.1996).
Sadankomitean ja Sysikasken toiminta vaikutti Suomen ulkopoliittiseen diskurssiin ja ihmisoikeusdiskurssiin sekä Suomen asevientiin Indonesiaan. Sysikaski haastoi toiminnallaan Suomen valtiosubjektin, ja esitänkin Sysikasken olevan Itä-Timor -diskurssissa toisinajattelija-aktivistin
ja tutkija-aktivistin asemassa. Itä-Timor-aktivismi tuotti Sysikasken identiteettiä myös kansainvälisesti, kun Itä-Timorin parlamentti myönsi Sysikaskelle vuonna 2010 valtionpalkinnon rauhan rakentamisesta ja väkivaltaisten konfliktien ehkäisystä. (Itä-Timor palkitsi Sysikasken. Kansan
Uutiset, Verkkolehti 18.5.2010. http://www.kansanuutiset.fi/uutiset/kotimaa/2226637/ita-timor-palkitsi-sysikasken.)

Identiteetin identiteettinä mahdollistaa performatiivinen toisto, jonka
ansiosta tietystä identiteetistä muodostuu historiallinen ja poliittinen kategoria. Kansakunnat ovat syntyneet narratiivisessa toistossa, jonka myötä ne
on kerrottu kansakunniksi ja samalla myös historiallisiksi ja poliittisiksi kategorioiksi. Narratiivinen toisto ei kuitenkaan tarkoita, ettei kuvitteellisen
yhteisön, kansakunnan, identiteetti W voisi muuttua. Juuri tähän Suomen,
Itä-Timorin ja niiden valtiosubjektien muokkaamiseen Itä-Timor-aktivistit
osallistuivat. Aktivistien kertomukset haastavat Suomen ulkopoliittisen
diskurssin ja siihen liittyvät käsitykset Suomen valtiosubjektin toiminnasta. Kun postmodernissa hyväksytään ajatus diskursseista ja identiteeteistä
kertomuksina, myös Itä-Timor-aktivistien kertomukset vaalitarkkailumatkasta saavat erityistä painoa Itä-Timor-diskurssin ja aktivisti-identiteettien
tuottamisessa.
Olen hahmottanut Itä-Timor-aktivismiin liittyvässä tutkimustekstissäni myös sitä narratiivia, joka vaikutti sekä Itä-Timorin muotoutumiseen
kansakunnaksi että Itä-Timor-aktivistien identiteettien muokkautumiseen
tietynlaisiksi. Koska pidän tutkimustekstiäni narratiivina, olen vastuussa myös tekstissä esittämistäni painotuksista. Tekstini näkökulma liittyy
ennen kaikkea suomalaisten aktivistien kiinnostukseen Itä-Timorin kysymystä kohtaan. Tarkastelen aktivistien toimintaa ennen kaikkea suhteessa
Itä-Timorin koloniaaliseen historiaan ja kamppailuun epäoikeudenmukaisuutta kohtaan.
Kansainväliseen aktivismiin osallistuneet organisaatiot vaikuttivat omalta osaltaan Itä-Timorin lähes täysin kehittymättömän kansalaisyhteiskunnan
alkuun panemiseen. Tätä työtä aktivistit tekivät vaalitarkkailijoina. Prosessissa ei vältytty kolonialismille tyypillisiltä piirteiltä, maailman jakamiselta
meihin ja muihin. Tämä jako näkyy videoteoksessani Itä-Timor-aktivistien
kertomuksissa kansanäänestyksen jälkeisestä evakuointitilanteesta. Itä-Timorilta pakenevat vaalitarkkailijat eivät aina kantaneet samanlaista vastuuta
itätimorilaisten yhteistyökumppaneidensa turvallisuudesta kuin omastaan.
Irja Maristo ja Tom Lindahl keskustelevat dokumenttivideoni lopussa
kansainvälisiltä vaalitarkkailijoilta vaaditusta raportista, joka evakuointiti-
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W Postmodernin ja modernin ajattelutavan ero tulee selkeästi esille, kun tarkastellaan niiden erilai-

sia käsityksiä identiteetistä. Postmoderni ei pidä modernin tavoin merkittävänä eroa paikkansapitävän ja sepitetyn, aidon ja keinotekoisen tai toden ja kuvitellun välillä. ”[P]ostmoderni siirtää nämä erottelut niiden modernilta paikalta hämärtämällä niitä erottavaa viivaa ja kieltämällä
eron ratkaisevan roolin. Paikkansapitävä voi olla sepitetty, ja sepitetty voi olla paikkansapitävä,
aito keinotekoinen ja keinotekoinen aito ja silti sanat eivät menetä merkitystään ja käyttöään.”
(Pulkkinen 1998a, 201.)
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lanteen paniikissa oli jäämässä Indonesian armeijan käsiin. Raportissa mainittiin länsimaalaisten vaalitarkkailijoiden kanssa yhteistyötä tehneiden
itätimorilaisten nimiä. Näiden nimien joutuminen Indonesian armeijan
käsiin olisi saattanut useita itätimorilaisia vaaraan. (Niskanen P. 2009b.)
Irja Maristo: Niin kuin sinäkin totesit, niin se oli jotenkin sellainen
sivuseikka sitten loppujen lopuksi kuitenkin. Multakin pyydettiin sitä
raporttia juuri ennen kuin lähdin. Mä annoin sen, mutta luoja tietää
minne se joutui sitten sen jälkeen?
Tom Lindahl: No mä tiedän, sehän meinasi jäädä sinne Indonesian
armeijalle, kun me kahteen kertaan ikään kuin jätettiin meidän pääkonttori ja palattiin sinne itse asiassa pelastamaan meidän papereita. Koko sen arkiston kohtalo, jossa oli satojen itätimorilaisten nimiä. Tämä porukka oli valmis jättämään sen Indonesian armeijalle.
Lopulta me tuhottiin ja poltettiin sitä ja otettiin mahdollisimman
paljon mukaan Australiaan sitten kun evakuoitiin ja laitettiin kapsäkit täyteen paperia. Mullakin oli isot kasat paperia. (Niskanen P.
2009b.)

Postmoderni ei pidä mahdollisena tilaa, asemaa tai paikkaa, joka olisi vapaa
vallasta. Vallasta ei voi myöskään vapautua eikä vallan täydellinen hallinta
ole mahdollista. (Pulkkinen 1998a, 209; Best & Kellner 1991, 55.) Valtaa
ei voi paeta, sillä arvostelman tekijä on vallan tuottama ja arvostelma voidaan tehdä vain vallan olosuhteissa (Pulkkinen 1998a, 209). Kyky arvioida
pitäisi voida olettaa nojautumalla pelkästään rakentumisen ajatukseen, ja
arvostelukyvyn tarkastelun tulisi olla mahdollista esittämättä sille mitään
perustaa (mt., 233). Arvioiminen ei suinkaan muutu mahdottomaksi postmodernissa ajattelutavassa, postmoderni vain ohjaa kiinnittämään huomion
arvioimisen kerroksellisuuteen. Tietyssä kulttuurissa rakentuneen paikantuneen arvion tunnistaminen ”rohkaisee tutkimaan tarkasti arvostelman
tilannetta ja lisää arvostelmaan poliittisen ulottuvuuden. Se kannustaa poliittiseen itsereflektioon arvostelemisen tilanteissa ja tarjoaa uudenlaisen
asenteen: varovaisemman, huomioivamman, vähemmän itsevarman, herkemmän eroille.” (Mt., 237).
Miksi arvioiminen ja arvostelukyky ovat näin keskeisellä sijalla tutkimuksessani? Koska arvioimalla on mahdollista saada aikaan muutoksia. Jokaisella arvostelmalla on mahdollisuus saada aikaan muutos tuottamalla liikahduksia vallassa. Arviointi tapahtuu aina vallan olosuhteissa, sillä vallan
ulkopuolelle on mahdotonta asettua. Itä-Timor-aktivistien työtä voi tarkas-

tella myös genealogiaan liittyvänä asenteena ja toimintana. Genealogiassakin on kyse alistetuista ja institutionaalisen tiedon marginaaliin työnnetyistä historiallisista kamppailuista. Genealogian tehtävänä on nostaa esiin
alistettujen epäpäteväksi julistettua, epäjatkuvaa, illegitiimiä ja paikallista
tietoa vastakohtana institutionaaliselle vakiintuneelle tiedolle. Mikrohistorian ansiosta myös marginalisoitujen omaa identiteettiä koskevalla historiankirjoituksella on mahdollisuus nousta historialliseen tietoisuuteen.
Kuten genealogisessa lähestymistavassa, myös Itä-Timor-aktivistien toiminnassa on ollut erityisen tärkeää haastaa institutionaalinen tieto. He kyseenalaistivat vakiintuneen tiedon Itä-Timorista ja nostivat sen sijaan esiin
marginaaliin työnnettyjen itätimorilaisten kamppailun omasta asemastaan
ja tilanteestaan. Aktivistien toiminta toi esiin niitä vaikenemisen hetkiä ja
epäoikeudenmukaisuuksia, joita Indonesian hallinto piti yllä Itä-Timorilla.
Aktivistit ovat omaksumallaan asenteella edesauttaneet marginaaliin toiseutettujen itätimorilaisten oman historiankirjoituksen muodostumista ja
heidän kamppailuaan kansainväliseen tietoisuuteen nousemiseksi. Indonesia oli kyennyt eristämään Itä-Timorin lähes täydellisesti aina vuoden 1980
loppuun saakka ja pyrki edelleen 1990-luvulla vaientamaan itätimorilaisten
sanan- ja mielipiteenvapauden hiljaisuudeksi ( Jannisa 2002, 63–64).
On selvää, että kansainvälisten aktivistien asema ja näkökulma oli aivan
toinen kuin Indonesian miehityksen kokeneilla itätimorilaisilla. Postmodernissa ajattelutavassa eri näkökulmat eivät kuitenkaan sulje toisiaan pois
eivätkä ole toisia ylempi- tai alempiarvoisia, vaan avaavat toisistaan eroavia
perspektiivejä tarkasteltavaan asiaan. Postmodernissa on kysymys erimielisyyden, moninaisten kielipelien ja perspektiivien hyväksymisestä, jolloin
ei tavoitella yhteisymmärrystä vaan pyritään pikemminkin kunnioittamaan
hallitsevien diskurssien ja kielipelien kyseenalaistamista. Tämä tarkoittaa
samalla sellaisen moraalisen arvion esittämistä, joka on tietoinen omasta
paikastaan eikä yritä esittää itseään universaalina.
Postmodernissa asenteessa oikeudenmukaisuutta ei liitetä utopiaan eikä
siten myöskään ajatukseen, että epäoikeudenmukaisuuden kumoamiseksi
olisi olemassa lopullinen ratkaisu (Pulkkinen 1998a, 38). Postmodernille
asenteelle vastakkaisessa pyrkimyksessä yhteisymmärrykseen tai siihen pakottamiseen piilee vaara, sillä se saattaa olla ensimmäinen askel kohti totalitarismia ja sitä seuraavaa terroria. Erimielisyys, hallitsevien kielipelien
ja diskurssien kyseenalaistaminen ja haastaminen toimivat ennakkoehtoina
terrorin ja epäoikeudenmukaisuuden välttämiselle (Best & Kellner 1991,
163). Lyotard näkeekin kielipelien moninaisuuden tunnustamisen ensimmäisenä askeleena kohti sellaista oikeudenmukaisuuskäsitystä, jota ei ole
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kytketty yhteisymmärrykseen tai totalitarismiin. ”Tämä edellyttää selvästikin pidättäytymistä terrorista, jossa kielipelien yhdenmuotoisuus puolestaan sekä oletetaan että pyritään toteuttamaan” (Lyotard 1985, 104). Lyotard näkee terrorin yrityksenä tuhota yhteiskunnallinen yhteys. Terrori jää
Lyotardin mukaan kielipelien ulkopuolelle, koska se perustuu voimalla uhkaamiseen eikä vastapeluria parempaan siirtoon. (Mt., 74.)
Itä-Timorin historiassa juuri terrori on toistunut usein. Kun asettaudutaan kielipelien, diskurssien ja neuvottelujen ulkopuolelle, usein ainoaksi
vaihtoehdoksi jää voimalla uhkaaminen. Terrori on ollut sekä itätimorilaisen vastarintaliikkeen että maan valloittaneen Indonesian ja sen armeijan
toimintaperiaate. Terrori kertoo yhteisymmärrykseen pakottamisesta, ja
hegemonisen vallan määräämä yhteisymmärrys luhistuu pelkäksi epäonnistuneeksi utopiaksi. Juuri terrori ja siihen liittyvä äärimmäinen epäoikeudenmukaisuus nostivat Itä-Timorin kysymyksen kansainväliseen tietoisuuteen ja aktivistien toiminnan motiiviksi. Indonesian yhtenäisyyttä
ja yhdenmukaisuutta korostavaan metadiskurssiin pakottaminen tuotti ItäTimorilla toistuvaa vaientamista, ihmisoikeusloukkauksia ja epäoikeudenmukaisuuksia. Itätimorilaisten alistaminen saavutti myös kansanmurhan
mittasuhteet.
Itä-Timorin itsenäistymisen keskeisin kysymys liittyykin epäoikeudenmukaisuuteen, johon myös ihmisoikeusaktivistit ja kansainvälinen yhteisö
lopulta reagoivat. Pidän epäoikeudenmukaisuuden tunnistamista myös yhtenä tärkeimmistä ajatuksista esiin nostamassani postmodernissa ajattelutavassa. Postmodernissa pakanallisessa asenteessa ei suinkaan hylätä kysymystä epäoikeudenmukaisuudesta, vaikka moraalin perustaksi ei olisikaan
olemassa mitään absoluuttista kriteeriä (Pulkkinen 1998a, 234–235; Best
& Kellner 1991, 161). Pakanallisuus merkitsee Lyotardille tilannetta, jossa
arvioidaan ilman mitään kriteeriä. Käsitys oikeudenmukaisuudesta on aina
paikallinen ja väliaikainen. Siihen ei liity lopullista yksimielisyyttä. Oikeudenmukaisuuteen liittyvät ajatteluvat ja asenteet ovat jatkuvan kiistelyn ja
uudelleentulkinnan kohteena (Best & Kellner 1991, 161). Se että epäoikeudenmukaisuutta arvioidaan tietystä ajasta ja paikasta käsin ei tee arviosta
pätemätöntä tai merkityksetöntä. ”Postmoderni näkemys vie länsimaisen arvostelman esittäjältä ainoastaan oikeuden kutsua oman kulttuurinsa käytäntöä universaalisesti kaikkein edistyneimmäksi.” (Pulkkinen 1998a, 238.)
Aktivistien tekemä työ ja vaikutus Suomen viralliseen Indonesian- ja ItäTimorin-politiikkaan oli ”pienten askelten toimintaa”. Itä-Timor-aktivistien
politiikka merkitsee diskursseihin osallistumista, epäoikeudenmukaisuuksien tunnistamista ja sanallistamista. Aktivistit uskalsivat myös esittää pai-

kantuneen moraalisen arvion Itä-Timorin tilanteesta. Juuri tässä prosessissa muokkautuivat myös aktivistien identiteetit. Kansainvälisten aktivistien
tietystä paikasta tehtyyn arvioon vaikutti myös YK:n yleismaailmallinen
ihmisoikeusjulistus. YK:n universaalilla ihmisoikeuksien moraaliohjeistolla ei kuitenkaan ollut merkittävää vaikutusta teollisuusmaiden suhtautumiseen Itä-Timorin ihmisoikeustilanteeseen ennen 90-luvun alkua, jolloin
yleinen mielipide kääntyi kriittiseksi. Kalle Sysikaski mainitsee esimerkkinä
Itä-Timor-aktivistien toiminnasta eduskunnassa käsitellyn Suomen ja Indonesian välisen investointisuojasopimuksen. Suomen hallitus oli määritellyt
sopimusesityksessään Itä-Timorin alueen kuuluvan Indonesiaan. Tämä oli
samalla myös Indonesian lakien mukainen tulkinta. Sadankomitean kritiikin seurauksena eduskuntaryhmien johtajat tekivät esitykseen Itä-Timorin
asemaa koskevan muutoksen. Muokatussa esityksessä alueen ei enää katsottu kuuluvan Indonesiaan. (Sysikaski 2000b, 64.)
Itä-Timor itsenäistyi virallisesti 20. toukokuuta 2002 (Kingsbury 2009,
105). Itsenäisen Itä-Timorin virallinen tetuminkielinen nimi on Timor
Loro Sa’e, ”Nousevan auringon maa” (Retbœll 2002, 12).
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