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Juho Typpö HS


SUOMALAISET  ovat kolonialisteja.

Kansa, jota suomalaiset ovat kolonialistisin keinoin alistaneet, ovat tietysti
saamelaiset – Euroopan unionin alueen ainoa alkuperäiskansa.

Saamelaisten kotiseutualue Suomessa. (KUVA: JUSSI KAAKINEN / KUSTANTAMO S&S)
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Vastaväitteisiin kuuluu yleensä se, että suomalaisethan niitä alistettuja ovat aina
olleet: eläneet suurvaltojen vallan alla ja taistelleet olemassaolonsa puolesta.

Toiseksi aletaan keskustella kolonialismi-termin merkityksistä. Monet tunnistavat
kolonialistiset maat vain sellaisiksi, jotka valtaavat itselleen siirtomaita omien
alueellisten rajojensa ulkopuolelta, samaan tyyliin kuin suurvallat tekivät Afrikan
ja Aasian maille.

ENSIMMÄISEEN  väitteeseen voi vastata että kyllä, mutta mitä sitten? Jos
suomalaisia on kohdeltu kaltoin, niin tarkoittaako se, että suomalaiset eivät voisi
kohdella kaltoin muita?

Termiin takertuvat taas suhtautuvat koko kolonialismin käsitteeseen hyvin kapea-
alaisesti.

Alkuperäiskansapolitiikan tutkimusprofessori Rauna Kuokkanen kirjoittaa
Politiikasta.fi-sivuston esseessään, kuinka kolonialismi on rakenne, ei pelkkä
mennyt tapahtuma.

Se, mitä suomalaiset ovat tehneet saamen kansalle – ja kyse on nimenomaan
kansasta eikä vähemmistöstä – täyttää monet kolonialismin tunnusmerkit.

MUUN MUASSA  siitä kertoo juuri ilmestynyt tietokirja, Kukka Rannan ja Jaana
Kannisen Vastatuuleen. Saamen kansan pakkosuomalaistamisesta (S&S).

Koko teos sai Kukka Rannan mukaan alkunsa siitä havainnosta, että
Suomessa ei tiedetä saamelaisista tai heidän historiastaan juuri mitään, ja
että saamelaisilla on kova hätä.

Kumpikaan kirjan tekijöistä ei itse ole
saamelainen. Kirjassa he kuitenkin
antavat äänen lähes yksinomaan
saamelaisille ja heidän
kokemuksilleen. Haastateltujen
nimien oheen on mainittu myös
heidän saamenkielinen nimensä.

Kirja kertoo yleisesti Suomen valtion
ja Saamen kansan hankalasta
suhteesta vuosisatojen ajalta, ja
kaikesta siihen liittyvästä:

Saamelaisten käännyttämisestä
kristinuskoon, heidän maidensa
hyödyntämisestä, saamelaisten
äänen vaientamisesta ja vähättelystä.

Laajoista rotututkimuksista kallonmittauksineen ja muine nöyryytyksineen, joihin
saamelaisia marssitettiin Suomen Lapissa vielä 1970-luvuilla. Kaukana kotoa
sijainneista suomalaisista asuntolakouluista, joihin saamelaislapsia osoitettiin ja
joissa saamen puhumisesta saatettiin rangaista.

Tässä jutussa keskitytään alueelliseen kolonialismiin, josta Rannan ja
Kannisen kirjassa annetaan monia konkreettisia esimerkkejä.
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Se on kestänyt Suomessa vuosisatoja ja jokaisella saamelaisten sukupolvella sekä
alueella on siitä omat kokemuksensa.

Saamelaiset ovat perinteisesti asuneet sukualueilla, jotka muodostuvat useista
ydinperheistä. Saamenkielinen nimitys näille alueille on siida.

Saamelaiset siidat käyttivät vuosisatojen ajan omia laidunalueitaan, kunnes valtiot
alkoivat havitella niiden luonnonvaroja ja omia alueita vähitellen hallintaansa.

SA AMENMA ALLA  saamelainen yhteiskuntarakenne alkoi korvautua suomalaisella
jo 1600-luvulta alkaen. Siitä voidaan katsoa Saamenmaan kolonialistisen
haltuunoton alkaneen.

1600-luvun ajan pohjoisen alueista käytiin jatkuvaa kiistaa Tanska-Norjan ja
Ruotsin välillä.

1800- luvulla tapahtui ratkaiseva käänne, kun rajat suljettiin ensin Venäjän ja
Ruotsin välillä vuonna 1852 ja sitten Ruotsin ja Venäjän välillä vuonna 1889.

Saamenmaata halkovien rajojen sulkeminen 1800-luvulla oli jutaaville (porojen
mukana eri vuodenaikoina muuttaville) porosaamelaisille valtava sokki.

SUOMEN  saamelaisten poliittinen järjestäytyminen alkoi Lapin sodan jälkeen 1945,
kun perustettiin Samii liitto eli Saamelaisten yhdistys.

1949 valtioneuvosto asetti ”komitean suunnittelemaan valtion toimenpiteitä
lappalaisten tulevaisuuden turvaamiseksi”.

Puolet komitean jäsenistä oli saamelaisia, ensimmäistä kertaa Suomen historiassa.

1950-luvulla kaupungistuvan Suomen energiantarve kasvoi.

Lappiin Sompion alueelle Kemijoen sivuhaaroihin alettiin suunnitella suuria
tekoaltaita vesivoimaa varten. Paikalliset saivat tietää asiasta vasta, kun päätös
altaiden rakentamisesta oli tehty. Valtio-omisteinen Kemijokiyhtiö hankki tiloja
nopeasti haltuunsa.

KIRJASSA  haastatellut paikalliset saamelaiset kertovat, että yhtiö hankki tiloja
pilkkahintaan pakkolunastuksella uhkailemalla – joidenkin mukaan isäntiä jopa
juotettiin humalaan, jotta heiltä saatiin nimet kauppapapereihin.

Metsänhakkuut ja muu allassavotta aiheuttivat suurta haittaa saamelaisten
pääelinkeinolle, poronhoidolle. Suuri Lapin paliskunta halkaistiin altaiden tieltä
kahtia, altaiden valmistuttua niihin hukkui satoja poroja. Tilansa myyneet
joutuivat siirtymään kertaheitolla luontaistaloudesta rahatalouteen, mikä johti
monessa perheessä esimerkiksi alkoholismiin.

1960-luvulla saamelaiset alkoivat aktivoitua Suomessa laajemmin. 1971 silloinen
pääministeri Ahti Karjalainen nimitti saamelaiskomitean selvittämään
saamelaisten kulttuurisia, taloudellisia ja sosiaalisia oloja sekä tekemään
ehdotuksia saamelaisten aseman parantamiseksi.

Saamelaiskomitea ehdotti väliaikaisen saamelaishallinnon muodostamista.
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Saamelaisten itsehallintoa
kutsuttiin ”saamelaisten

diktatuuriksi”.

EDELLEEN  90 prosenttia saamelaisten kotiseutualueen maista kuuluu valtiolle.

Lapin saamelaisten maat otettiin nimittäin 1800-luvulla Suomen valtion hallintaan,
ja vieläkään ei ole täyttä varmuutta siitä, kuinka se tapahtui.

Selkeää dokumenttia omistusoikeuden siirtymisestä saamelaisilta Ruotsin tai
Venäjän kruunulle tai myöhemmin Suomen valtiolle ei ole, joten saamelaisten
maaoikeudet eli heidän oikeutensa ikiaikaisiin maihin ovat yhä ratkaisematta.

SA AMELAISTEN  alkuperäiskansa-asema kirjattiin Suomen perustuslakiin vasta
1995.

Sen mukaan saamelaisilla alkuperäiskansana on kotiseutualueellaan kielellinen ja
kulttuurinen itsehallinto. Itsehallintoa toteuttamaan perustettiin saamelaiskäräjät.

Laki syntyi kireissä tunnelmissa. Jo valmisteluvaiheessa sille oli syntynyt kovaa
vastarintaa ei-saamelaisen paikallisväestön keskuudessa. Enontekiössä perustettu
Lappalaiskulttuuri- ja perinneyhdistys vastusti saamelaisten kulttuurista
itsehallintoa, kutsui sitä ”saamelaisten diktatuuriksi” ja pelotteli hallitusta
sisällissodalla.

Nyt laki on kuitenkin ollut voimassa Suomessa lähes 25 vuotta. Se ei
tarkoita, että Suomen valtio olisi noudattanut sitä.

Saamelaiskäräjiä ei kuultu esimerkiksi vuoden 2015 Tenon kalastussopimuksessa,
joka rajoittaa saamelaisten perinteisiä kalastusoikeuksia, tai vuoden 2018
kaivoslain muutosesityksessä.

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Paavvâl Taannâl Tiina eli Tiina Sanila-Aikio
kertoo kirjassa, että heitä ei kuultu myöskään vuonna 2017, kun liikenneministeri
Anne Berner oli jo pyytänyt Liikennevirastoa selvittämään niin sanotun Jäämeren
radan kannattavuutta yhdessä Norjan liikenneviranomaisten kanssa.

Jäämeren rata olisi Suomen ja Norjan välinen, Lappia ja saamelaisalueita halkova
junarata. Saamelaiskäräjien mukaan ratasuunnitelma aiheuttaisi merkittävää
haittaa saamelaisten kulttuurille ja elinkeinoille.

Bernerin junaratasuunnitelma ei edennyt, sillä Suomen ja Norjan viranomaiset
eivät pitäneet sitä kannattavana.

MUT TA  viime keväänä hanketta lähti virittelemään uudelleen Angry Birds -pelistä
tunnettu liikemies Peter Vesterbacka, tällä kertaa yksityisellä rahalla.

Ei, Vesterbackakaan ei ollut ottanut saamelaiskäräjiin yhteyttä hankkeen tiimoilta.
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”Eihän nyt olla kuitenkaan mitään kansanmurhaa suunnittelemassa, vaan
mietitään Jäämeren rataa. Ehkä sellaista pientä tolkkua toivoisin puheisiin”,
Vesterbacka sanoi jutussa.

TÄMÄ  kuvastaa hyvin suomalaisten pitkään jatkunutta asennetta saamelaisia
kohtaan.

Tehdään saamelaisiin vakavasti vaikuttavia suunnitelmia heiltä kysymättä, lakien
vastaisesti.

Halveksitaan heidän kulttuuriaan, oli sitten kyse tv-sketsien pilkasta tai
kulttuurisesta omimisesta, kuten epäaitojen saamelaispukujen käytöstä.

Ja kun saamelaiset mitään tällaista kritisoivat, loukkaannutaan – sekä syytetään
samalla saamelaisia mielensäpahoittajiksi.

MONET  maat, joissa alkuperäiskansoja on sorrettu, ovat pyrkineet selvittämään
asiaa totuuskomissioiden avulla. Niin on tehty esimerkiksi Kanadassa. Norjassa ja
Ruotsissa prosessi on käynnissä.

Norja ja Ruotsi ovat myös pyytäneet julkisesti anteeksi saamelaisten kohtelua jo
1990-luvulla.

Suomen valtio ei ole vieläkään esittänyt anteeksipyyntöä.

Suomi on myös jättänyt vahvistamatta YK:n itsenäisten maiden alkuperäis- ja
heimokansoja koskevan yleissopimuksen eli ILO 169 -sopimuksen.

Vuonna 1989 syntynyt sopimus edellyttää valtioilta erityistoimenpiteitä muun
muassa alkuperäiskansojen kulttuurin, kielen ja ympäristön suojelemiseksi.

Toissavuonna Juha Sipilän hallitus ilmoitti saamelaiskäräjien aloitteesta vihdoin
käynnistävänsä saamelaisasasioita käsittelevän totuus- ja sovintokomission
perustamisen valmistelun.

Kuten Rannan ja Jaana Kannisen kirjassa todetaan, edessä on silti vuosien työ –
ennen kuin päästään edes komission perustamiseen saakka, on hallitus voinut
vaihtua useaan kertaan.
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KUKKA R ANTA  sanoo HS:lle, että Vastatuuleen-kirjan tarkoitus ei ole syyllistää
suomalaisia vaan auttaa heitä ymmärtämään saamelaisia. Ja myös tunnistamaan
suomalaista kolonialismia, jotta vääryyksien vyyhti saataisiin vihdoin loppumaan.

Jovnna Jon Ánne Kirstte Rávdnán eli Rauna Kuokkasen kirjoittamissa kirjan
jälkisanoissa puhutaan dekoloniaalista tulevaisuudesta, johon kirja toivottavasti
auttaa Suomessakin pääsemään.

Yksi avain siihen on, että suomalaiset oppivat tunnistamaan ja tiedostamaan oman
etuoikeutetun asemansa.

”On kaikkien vastuu tunnistaa sekä valta itsessään että rakenteellisen vallan
toimintatavat ja osallistua eriarvoisten järjestelmien, asenteiden, näkemysten ja
arvojen purkamiseen yhdessä”, Kuokkanen kirjoittaa.

Tällä viikolla vietetään Saamen kielten viikkoa.

Seuraa uutisia tästä aiheesta
Saamelaiset

Alkuperäiskansat

Kirjallisuus

Kulttuuri

Lappi

Tietokirjat

Juho Typpö

Kukka Ranta ja Jaana Kanninen. (KUVA: AIMO AIKIO)
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