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SUORAN DEMOKRATIAN 
SUDENKUOPAT

• Suorademokraattiset liikkeet, kuten Occupy, 
anarkistit ja radikaalidemokraatit, vastusta-
vat edustuksellista demokratiaa ja omaisuus-
oikeuksia.

• Suorademokraattiset liikkeet eivät ole harmitto-
mia, sillä ne sanoutuvat irti dialogista, flirttaile-
vat väkivallalla ja lietsovat onttoa luokkasotaa.

• Suora demokratia houkuttaa etenkin nuoria, 
jotka jättävät äänestämättä.

• Nuorten ensimmäisiin äänestyskokemuksiin 
pitäisi kiinnittää huomiota esimerkiksi teke-
mällä äänestämisestä osa opetussuunnitelmaa.

• Nuorten äänestysaktiivisuus voisi nousta, jos 
äänestysikä laskettaisiin 15 vuoteen tai nostet-
taisiin lähemmäs 25 vuotta. 18 vuotiaana nuo-
ri yleensä elää yhteiskunnallisessa välitilassa, 
mikä voi selittää nuorten alhaista äänestys- 
aktiivisuutta.

Finanssikriisin jälkeen voimistuneet suorademokraat-
tiset liikkeet antavat lupauksia hierarkiattomasta ja 
tasa-arvoisesta maailmasta. Ne kritisoivat edustuksel-
lista demokratiaa, mutta toimivat usein itse räikeän 
epädemokraattisesti.

Tässä EVA Arviossa tarkastellaan suorademokraattisia 
liikkeitä nuorten poliittisen aktiivisuuden näkökulmas-
ta. Painopiste on valittu siksi, että parlamentaarista 
osallistumisastetta voi kohentaa merkittävästi vain 
vaikuttamalla nuoriin äänestäjiin.

Jokaisen on syytä olla kiinnostunut nuorten poliittises-
ta toiminnasta, sillä äänestysaktiivisuus on laskenut ta-
saisesti ja yli puoli vuosisataa. Jotain voi ja pitää tehdä, 
jotta edustuksellinen demokraattinen järjestelmämme 
vahvistuisi.

Protestiliike Occupy sekä muut suoran demokra-
tian ja suoran toiminnan liikkeet tuntuvat tarjo-
avan nuorille jotain, mitä poliittinen järjestelmä 
ei. Myös Suomessa toimii lukuisia ulkoparlamen-
taarisia, antiparlamentaarisia ja suoraa demokra-
tiaa vaativia liikkeitä.

Kansainvälisessä vertailussa on huomattu, että 
ulkoparlamentaarisessa vaikuttamisessa aktiivi-
simpia ovat nuoret, jotka eivät äänestä. Näiden 
nuorten äänestämättömyyttä ei siis voi kuitata 
apatiaksi, vaan äänestämättömyydellä on usein 
selkeä poliittinen motiivi.

Suomi ei ole poikkeus. EVAn Arvo- ja asennetut-
kimuksen mukaan 53 prosenttia 18–25 vuotiaista 
on sitä mieltä, että nyky-Suomessa kansalaisten 
mielipiteet välittyvät päätöksentekijöille parem-
min kansalaisliikkeiden kuin puolueiden kautta. 
Samasta ikäryhmästä 28 prosenttia kokee, ettei 
yksikään puolue aja ”juuri minulle tärkeitä asi-
oita”.1

Esimerkistä käy Tampereen yliopiston tohtori-
koulutettava ja anarkistiaktivisti Malin Fransberg, 
joka kertoi vuoden 2015 alussa lehtihaastattelus-
sa tuntojaan äänestämisen vahingollisuudesta:
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”Äänestäminen passivoi ihmisiä uskomaan, 
että se on kaikki, mitä he voivat tehdä yh-
teisten asioiden eteen. Antamalla äänensä 
eduskuntavaaleissa kansalainen legitimoi 
symbolisesti valtiovallan.”2

Äänestysaktiivisuus ja puolueiden jäsenmäärät 
ovat laskeneet kaikissa OECD-maissa 1950-lu-
vulta lähtien. Jokaisen äänestysikään tulevan 
ikäryhmän äänestysaktiivisuus on edellistä pie-
nempi. Politiikan tutkija Colin Hay on tutkinut 
eri ikäryhmien poliittista aktiivisuutta ja päätel-
lyt, että laskeva trendi jatkuu vielä vuosikymme-
niä.3

Etäisen vallan 
paradoksi

Äänestysaktiivisuuden vähenemisestä huoli-
matta suomalaisten usko demokratiaan on vuo-
si vuodelta lisääntynyt ja se on tätä nykyä maa-
ilman huipputasoa. Demokratiaa piti parhaana 
poliittisena järjestelmänä 95,7 prosenttia suoma-
laisista vuonna 2008.4

Nuorisobarometrin mukaan 81 prosenttia nuo-
rista uskoi vuonna 2013, että äänestämällä voi 
vaikuttaa asioihin. Samana vuonna kuitenkin 60 
prosenttia nuorista koki, ettei heillä ole ”mitään 
sanavaltaa siihen, mitä maan hallitus ja eduskun-
ta päättävät”. Nuorista 77 prosenttia koki, että 
”taloudellinen valta hallitsee liikaa”.5

Käsillä näyttäisi olevan paradoksi. Valta tuntuu 
etäiseltä, mutta toisaalta äänestäminen koetaan 
tehokkaaksi. Osa äänestäjistä kokee, että politiik-
kaa on kerta kaikkiaan liian vaikea ymmärtää. 
Osa voi kokea äänestämisen kansalaisvelvollisuu-

deksi, joka ei kuitenkaan 
kouriintuntuvalla tavalla 
vaikuta omaan elinpiiriin.

Näille ristiriidoille ei ole 
yhtä oikeaa selitystä. Täs-
tä voi löytyä selitys sii-

hen, että erilaiset suoraa demokratiaa penäävät 
liikkeet ovatkin voimissaan meillä ja maailmalla, 
Helsingin akateemisista anarkisteista aina #Oc-
cupy Mongoliaan.

Poliittisesti aktiivisia nuoria on kahdenlaisia. He 
toimivat joko puoluepolitiikassa tai suoran toi-
minnan liikkeissä. He joko tekevät vaalityötä tai 
valtaavat rakennuksia.

Nuorista 19 prosenttia kokee, että suoralla toi-
minnalla ja kansalaistottelemattomuudella voi 
vaikuttaa paljon tai melko paljon. Rakennusten 
valtaamista pitää tehokkaana vaikutuskeinona 11 
prosenttia ja väkivaltaa kuusi prosenttia nuorista.6

Toisen maailmansodan järkyttämä filosofi Karl 
Popper toi yhteiskuntatieteeseen käsitteen ”avoin 
yhteiskunta”. Hän hyökkäsi Hegelin ja Marxin 
historianfilosofioita vastaan ja piti niitä Saksan ja 
Neuvostoliiton diktatuurien innoittajina.

Avoin yhteiskunta ja sen viholliset -klassikkonsa 
johdannossa Popper kiteyttää argumenttinsa de-
terminismiä vastaan: ”Voimme vaikuttaa tule-
vaisuuteemme, jos lakkaamme esiintymästä sen 
profeettoina”.7

Ihanteena demokratian 
hautausmaa

Suorademokraattisten liikkeiden puhetavoissa 
on kaikuja vastavalistaja Rousseausta: ”Ihminen 
syntyy vapaana, mutta kaikkialla hän on kahleis-
sa.” Ihmisen tila on niin sietämätön, että hänet 
täytyy ”pakottaa vapauteen”.8

Edustuksellisen demokratian kritiikki aloitetaan 
usein väittämällä, että nykyisenlainen päätöksen-
tekomalli ei toimi. Näin väittää itsensä radikaali-
demokraattiseksi koulukunnaksi nimennyt liike.

Esimerkiksi Jyväskylän yliopiston lehtori Emilia 
Palonen9 ilmoitti Yleisradion väittelyohjelmassa 
edustavansa radikaalidemokraattista koulukun-
taa. Palosen mukaan demokratia on Suomessa 
kriisissä.

Jos demokratia todella on Suomessa kriisissä, 
missä se ei ole? Tohtori, yliopistonlehtori ja aka-
temiatutkija Palonen kohdistaa ihannoivan kat-
seensa Kreikkaan.10

Vuoden 2015 vaalit Kreikassa voitti laitavasem-
miston yhteishanke Syriza. Se on sekoitus mao-
laisia, trotskilaisia ja antikapitalisteja. Vielä 
1990-luvulla ne kinastelivat lähinnä siitä, onko 
paras poliittinen linja eurokommunismi vai sta-
linismi.11

Poliittisten järjestelmien kaanonissa maolaisuus, 
trotskilaisuus ja kommunismi edustavat demo-
kraattisen kansalaisyhteiskunnan arvojen vähek-
syntää. Niiden autoritääriset oppirakennelmat 

Poliittisesti aktiiviset  
nuoret tekevät vaali-
työtä tai valtaavat 
rakennuksia
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2000-luvun suorademo-
kraattiset liikkeet tarjoavat 
vain onttoja iskulauseita

tekevät latua tilanteelle, johon myös radikaali is-
lamismi pyrkii: yksi mies, yksi ääni, yhden ker-
ran.

Haastattelussa Palonen valittaa myös, ettei Suo-
messa vaihtoehtoja esitetä, ettei keskustelua käy-
dä eikä toisella tavalla ajattelevia asiantuntijoi-
ta päästetä ääneen. Hänet päästettiin ääneen 
käymään keskustelua ja esittämään eri taval-
la ajattelevien asiantuntijoiden vaihtoehtoja val-
tio-omisteisen Yleisradion valtakunnallisella ra-
diokanavalla.

Palosen puheille on tietysti helppo irvailla. Mutta 
miksi se on niin helppoa?

Objektiivisilla mittareilla Suomi on sananvapau-
den, korruption ja kansanvallan osalta orwellilai-
sen suljetun yhteiskunnan dystopian täydellinen 
vastakohta. Freedom Housen mukaan sananva-
pauden tola Suomessa on vuosituhannen alusta 
lähtien ollut joko erinomainen tai loistava.12 Trans- 
parency Internationalin mukaan Suomi on yksi 
maailman vähiten korruptoitunesta maista.13

Orwell kirjoitti aikanaan osuvasti onttoja hoke-
mia viljelevästä puhetavasta: ”Puhuja, joka käyt-
tää tällaista fraseologiaa, on jo tovin muuttanut 
itseään koneeksi. Kyseiset äänet tulevat hänen 
kurkunpäästään, mutta hänen aivonsa eivät ole 

mukana niin kuin 
olisivat, jos hän va-
litsisi sanansa itse.”14

2000-luvun suora-
demokraattiset liik-

keet näyttävät maalaavan apokalyptisiä kuvia 
nykyisenlaisen yhteiskunnan kehityksestä. Ne 
uskottelevat osoittavansa tien utopiaan, mutta 
tarjoavat vain onttoja iskulauseita ja räikeän epä-
demokraattisia vaihtoehtoja.

Väkivallalla flirttailua, 
valtion vastustamista

Vuonna 2009 anarkistisen A-ryhmän lukupiiri 
kokoontui Helsingissä aprikoimaan pasifistisen 
ja militantin vastarinnan oikeutuksia. Viriket-
tä keskusteluun haettiin Peter Gelderloosin kir-
jasta How Nonviolence Protects the State. Tarkas-
teluun oli valittu luvut nimeltä Väkivallattomuus 
on tehotonta, Väkivallattomuus on rasistista, Vä-
kivallattomuus on valtiomyönteistä sekä Väkival-

lattomuus on patriarkaalista.15 Tällaiset väitteet 
eivät ole uusia: myös Lev Trotski väitti, että puhe 
ihmiselämän pyhyydestä on ”kveekarimaista ja 
paavinuskoista horinaa”16.

Mieleen muistuu Orwellin toteamus esseessä Po-
litiikka ja englannin kieli: ”Poliittisen kielen tar-
koitus on saada valheet kuulostamaan todelta 
ja tehdä murhaamisesta kunnioitettavaa – tämä 
koskee kaikkia konservatiiveista anarkisteihin”.17

Anarkistien lukuharrastus ei tietystikään ole on-
gelma. Gelderloosin väkivaltaista aktivismia puo- 
lustavat moraaliset kannat ovat ongelma.

Ei ole salaisuus, että valtio on väkivaltamonopoli. 
Itse asiassa se, että valtio on väkivaltamonopoli, 
on salaisuuden vastakohta. Se on valtion olemas-
saolon ensimmäinen ja paras oikeutus ja on ollut 
sellainen viimeistään Thomas Hobbesin Leviat-
hanista lähtien.

Väkivallan historiaa tutkinut Harvardin yliopis-
ton Steven Pinker sanookin, että valtion väkival-
tamonopoli on tilastollisesti kenties kaikkein joh-
donmukaisimmin väkivaltaa ehkäisevä tekijä.18

Anarkismin logiikan mukaan kaikki pahoinvoin-
ti johtuu valtiollisista rakenteista, jotka ovat läh-
tökohtaisesti väkivaltaisia poliiseineen ja armei-
joineen. Yhtä helposti voi selittää, että kaikki 
hyvinvointi johtuu valtion ylläpitämistä raken-
teista, jotka ovat lähtökohtaisesti väkivaltaisia 
poliiseineen ja armeijoineen.

Valtiota vastustava A-ryhmä kokoontui syys-
kuussa 2014 Helsingin Rautatientorilla häiriköi-
mään bussiliikennettä. He halusivat estää valtion 
työntekijöiden palkkojen alentamiseen.19 Valtion 
maksama opintotuki on ryhmälle myös tervetul-
lutta, sillä:

... opintotuki toimii varallisuuden takaisin-
lunastuksena ja yhteisvarallisuuden jakami-
sen muotona.20

Helsingin Yliopiston anarkistinen A-ryhmä on 
Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan vapaaeh-
toinen jäsen, joka on oikeutettu HYYn myöntä-
miin toimintatukiin. Toimintatuet kustantaa vii-
me kädessä ylioppilaskunnan jäsenistö, johon 
jokaisen opiskelijan on kuuluttava, halusi tukea 
anarkisteja tai ei.
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Vähemmistövaltaa 
ilman dialogia

Dialektinen metodi tai sokraattinen menetelmä 
perustuu siihen, että erimielisyyden vallitessa 
keskustelijat esittävät argumentteja ja vasta-argu-
mentteja kunnes paras mahdollinen argument-
ti löytyy. Esimerkiksi sana ”parlamentti” juontuu 
latinasta ranskaan kotiutuneesta sanasta parler, 
joka tarkoittaa puhumista.

Occupy-liike on toista maata. Aktivistien mu-
kaan Occupyn torikokouksissa kokoonnutaan 
etsimään uusia, demokraattisia ja osallistavia vai-
kuttamisen tapoja.

Yksi liikkeen silmiinpistävä periaate on dialo-
gin kieltäminen. Occupy Slovenian demokraat-
tisuutta ihastelevassa artikkelissaan professori 
Andrej Kurnik kertoo erään aktivistien neuvot-
telusession alkaneen tällä ohjeella:

”Älä ryhdy dialogiin muiden kanssa, eten-
kään, jos aikeesi on kritisoida muiden ehdo-
tuksia. - - Lyhyesti sanottuna, noudatamme 
suoraa demokratiaa.”21

Suomen Occupy noudatti samaa ”yleiskokous-
periaatetta”. Sakari Laurila ja Marissa Varmavuo-
ri kuitenkin toteavat vuonna 2012 julkaistussa 
Occupy!-pamfletissa, että:

”Mielenosoituksen jatkuessa joidenkin osal-
listujien toiveet Torikokouksen tavoitteiden 
ja menettelytapojen suhteen alkoivat näkyä 
muita selvemmin.”22

Georg Orwellin Eläinten Vallankumouksessa lu-
kuisat tasa-arvoiset periaatteet kiteytyivät ajan 
myötä kuuluisaan lauseeseen, jonka mukaan 
kaikki eläimet ovat tasa-arvoisia, mutta jotkut 
eläimet ovat tasa-arvoisempia kuin toiset.

American Ethnologist -aikakauslehti julkaisi lähes 
teemanumeron suoran demokratian liikkeistä 
vuonna 2012. Kirjoittajista osa oli itsekin Occu-
py-aktivisteja, muut kirjoittajat liikkeelle vähin-
tään suopeita.

Artikkeleissa on muutama toistuva hokema, joi-
den perusteella saa vihiä Occupyn hurmoshenki-
syydestä. Kirjoittajien mukaan suoran demokra-
tian liikkeet ”etsivät uusia demokratian muotoja”; 
ihmiset kehittävät niissä ”vaihtoehtoisia toimin-
tatapoja”; aktivistit luovat ”syvempää demokrati-
aa” ja ”uudenlaista dynamiikkaa”; ne luovat ”ra-
dikaalilla tavalla uudenlaisia oikeuksia”; niissä 

”aktualisoituu uudenlaisia sosiaalisia suhteita”; 
ne ”luovat palan utopiaa”.

Esimerkkejä artikkeleissa on runsaasti. Sellai-
sesta käy esimerkiksi slovenialainen ”ex-narko-
maani” Gregor, joka järjesti terveysministeriön 
edessä mielenilmauksellisen pilvenpolttohetken 
lääkemarijuanan laillistamisen puolesta.23

Toisaalla bostonilaisaktivistit pystyttivät #Occu-
py Boston -leiriin Usko & henkisyys -telttaa sa-
malla, kun ryhmä aktivisteja juoksi autotiel-
lä pelkät uimahousut yllään. Eräs aktivisti pohti 
Bostonin leirin olemusta näin:

”Osa meistä kokee leirin vasemmistolaisek-
si ajatushautomoksi, joka edistää yhteiskun-
nallista muutosta. Toisille leiri on itsessään 
tärkeä kokemus joka rakentaa sitä maail-
maa, jonka haluamme.”24

American Ethnologistin artikkeleissa kerrotaan 
taajaan, miten liikkeiden tilaisuudet olivat ”tun-
netasolla energisiä” ja ne ”synnyttivät voimakkai-
ta toveruuden tunteita”. Myös Suomen Occupyn 
leireillä tunnelma on ollut katossa. Näin kuvaavat 
Sakari Laurila ja Marissa Varmavuori:

”Siinä hetkessä, ilman selkeästi määriteltyä 
suunnitelmaa, illaksi kääntyvän taivaan alla 
ja keskellä kaupungin mekaanista jyrinää, 
raottui epäilysten ja ennakkoluulojen ver-
ho väläyttäen toivoa jostain uudesta, tunte-
mattomasta.”25

Aktivistitutkijat ovat kuitenkin huomanneet, että 
liikkeiden ”strategian muokkaus” vaikeutuu, kun 
median kiinnostus ja liikkeen ”tunteellinen kiih-
ko” laantuvat. Lisäksi leirien ”logistiset ongel-
mat” huomioidaan artikkeleissa: Miten toimia, 
kun joku tupakoi teltassa tai esiintyy päihtynee-
nä aamuyöstä?26

Esimerkiksi slovenialaisprofessori Kurnik tote-
aa ihailemastaan ”suoran toiminnan demokrati-
asta” että:

”se mahdollistaa vähemmistöasemasta toi-
mimisen ja jopa sellaiset toimet, jotka eivät 
välttämättä ole suosittuja enemmistön kes-
kuudessa.”27

Mutta millä oikeudella?

”Nämä oikeudet tulevat kokoontuneiden ih-
misten spinozalaisesta Jumalan oikeudesta, 
joka on absoluuttisen vapaa.”28

Baruch Spinoza oli 1600-luvulla elänyt juutalai-
nen toisinajattelija ja deterministinen panteis-
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ti, jonka Jumala nimenomaan ei ollut vähääkään 
kiinnostunut ihmisten tekemisistä. Esimerkiksi 
Albert Einsteinin mukaan Spinozan metafysiik-
ka on tästä syystä ainoa elinkelpoinen ontologia 
sekularistille.

Suomeksi sanottuna Kurnik siis perustelee Oc-
cupyn penäämää vähemmistövaltaa samalla mu-
tasarjan silmänkääntötempulla kuin uskonnolli-
set terroristijärjestöt: olemme Jumalan puolella ja 
Jumala meidän.

Ontto unelma 
luokattomasta yhteiskunnasta

Taloudellisen tasa-arvon osalta ulkoparlamen-
taariset radikaalit viljelevät julistavaa puhetapaa, 
joka on tuttu jo Karl Marxin Kommunistisesta 
manifestista ja Pääomasta.

Manifestin puhetavat ovat yhtä kaikki sitkeästi 
läsnä. Kiakkovieraat julistivat luokkasotaa itse-
näisyyspäivänä 2013. Oman tiedotteensa mukaan 
Kiakkovieraita yhdistää unelma ”luokattomasta 
yhteiskunnasta”, ja viestin kiteytys kuuluu:

”Ei sotaa kansojen välille, ei rauhaa luokki-
en välille.”29

Marx ei kirjoittanut 2000-luvun Pohjoismaista 
työehtosopimuksineen ja eläkejärjestelmineen. 
Hän kirjoitti 1800-luvun Englannista, jossa ala-
ikäiset työskentelivät kellon ympäri ja kuolivat 
teini-iässä.

Marxin puhe pääoman pohjattomasta verenhi-
mosta ja kapitalisteista sen vampyyrinomaisena 
henkilöitymänä oli sen maailman kuvausta, jossa 
Marx eli. Nyky-Suomessa se on perverssiä. Mitä 
kapitalistin mielivaltaa on esimerkiksi parlamen-
taarisesti valitussa valtion omistajaohjaukseen 
keskittyvässä ministerissä? Mitä kapitalistin mie-
livaltaa on, että pääoma- ja palkkatuloja viedään 
enemmistöpäätöksellä?

On posketonta vaatia uusia sosialistisia kokeilu-
ja, joista vielä viime vuosisadalla sai kärsiä puolet 
maailman ihmisistä. Esimerkiksi London School 
of Economicsin professori Meghnad Desai alle-
viivaa tätä taloushistoriikissa Marxin kosto.30

Desai muistuttaa, että Marxin yhteiskuntatie-
teellisessä ajattelussa sosialismiin siirtyminen ei 
edes ole mahdollista ennen kuin kapitalistisella 
tuotantotavalla saavutettavissa olevat marginaa-

lihyödyt on saavutettu. Toisin sanoen Marx oli-
si nykyisenlaisen globaalin markkinatalouden 
kiihkeä kannattaja.

Luokkasodan lietsomiseen ei enää usko edes lu-
kutaitoinen vasemmisto. Tutkija Tommi Uscha-
nov huomauttaa artikkelissaan Luokkapuheen 
kurjuus, että proletaareillakin on ”Volvot, taulute-
levisiot, rikkaimurit, Xboxit ja eläkevakuutukset, 
joita ei uskalleta noin vain 
riskeerata jonkin 1800-lu-
vun nuorhegeliläisen his-
torianfilosofian toteuttami-
sen kokeilemiseksi.”31

”Luokkanousut” ovat niin 
sekalaisia ja satunnaisia 
juuri siksi, ettei niiden takana ole mitään ”luok-
kaa”. Sen sijaan pitkäaikaistyöttömät, kansan-
eläkkeellä olevat lesket tai asunnottomat alkoho-
listit eivät Uschanovin mukaan voi muodostaa 
luokkaa, jonka työtä riistetään, koska he eivät tee 
työtä.32

Niin sanotulla luokkatietoisuudella ei siis 
2000-luvulla ole mahdollista saavuttaa enää min-
käänlaista etua. Voidakseen kammeta itsensä pa-
rempaan asemaan, luokan on tehtävä se nimen-
omaan luokkana eikä keskenään liittoutuneina 
yksilöinä.

Edellä käsitellyt ryhmät ovat nimenomaan kes-
kenään liittoutuneita yksilöitä. Sosiaalisen me-
dian mahdollistama ryhmittäytymislogiikka voi 
saada tuhansia ihmisiä #Occupy-leiriin tai sadat 
naamioitumaan itsenäisyyspäivänä Timo Jutilak-
si, mutta tämä ei tee näistä ryhmittymistä yhteis-
kuntaluokkaa missään analyyttisesti järjellisessä 
mielessä.

Tasa-arvoa  
varastamalla

Helsinkiläinen anarkistiryhmä Anarkistinen Toi-
minta on järjestänyt anarkistista toimintaa vuo-
desta 2003 alkaen.33 Ryhmän tavoitteena on suo-
raan demokratiaan perustuva yhteiskunta, jossa

”kaikilla ihmisillä on yhtäläinen valta päät-
tää itseään koskevista asioista”.

Kaikilla ihmisillä on ryhmän mukaan oltava oi-
keus toimia niin kuin itse haluaa kunhan ei va-
hingoita muita.

”Luokkanousut” 
ovat niin sekalaisia 

siksi, ettei niiden 
takana ole mitään 

”luokkaa”
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Näiden tavoitteiden ajamiseksi ryhmä järjesti 
vuonna 2007 puuhapäivän teemalla ”Varasta jo-
tain.” Kyseessä oli järjestäjien mukaan kansainvä-
linen markkinatalouskriittinen tempaus, jonka 
eräs iskulause julisti:

”Ota omasi takaisin – varasta työnantajaltasi.”

Suoran demokratian siemen kylvettiin ainakin 
Turussa hyvään maahan. Saku, 22, kertoi Turun 
ylioppilaslehdelle34 vuonna 2009 olevansa ”täs-
mäsijoittaja”, joka käyttää rahaa vain keikkalip-
puihin ja vinyyleihin. Kaikki muut elintarpeet 
hän varastaa, sillä Saku ei ”suostu nöyristelemään 
alipalkatuissa töissä”.

Nykyisenlainen omaisuudensuoja on Occupy-
aktivisteista kestämätön. American Ethnologistis-
sa Raza & Kurnik ilmoittavat, että:

”liberaali demokratia ei kykene käsittele-
mään sosiaalisen ja taloudellisen elämän 
tärkeimpiä kysymyksiä lakiin kirjattujen 
omaisuusoikeuksien takia.”35

Mitä aktivistit aikovat tehdä asialle? Sloveniassa 
aktivistit hakkasivat pörssitalon nimikyltistä kir-
jaimen pois. Eräs mukana ollut totesi tapahtu-
masta ylpeästi:

”..me olemme murtaneet finanssikapitalis-
min ja edustuksellisen demokratian diktaa-
tit. Me rakennamme suoraan toimintaan ja 
suoraan demokratiaan perustuvaa liikettä 
horisontaalisesti, verkostona.”36

Omistusoikeuksiin puuttuminen 
ratkaisuna

Aktivistiksi ja yhteiskuntatieteilijäksi ilmoit-
tautuvan Occupy!-pamfletistin Marissa Var-
mavuoren mielestä ratkaisu useimpiin yhteis-
kunnallisiin ongelmiin olisi omistusoikeuksiin 
puuttuminen.37 Hänen mukaansa liberaali demo-
kratia on kykenemätön käsittelemään sosiaalisen 
ja taloudellisen elämän tärkeimpiä kysymyksiä, 
joista akuutein on maapallon säilyttäminen elin-
kelpoisena tuleville sukupolville.

”Ratkaisu useimpiin sosiaalisiin, taloudelli-
siin ja ekologisiin ongelmiin olisi omistusoi-
keuksiin puuttuminen – rikkauden jakami-
nen köyhyyden vähentämisen sijaan.”

Varmavuoren mielestä vallankäyttäjät ylläpitävät 
omaisuusoikeuksia väkivaltakoneiston avulla.

”Varallisuuserot eivät pysyisi yllä ilman, 
että vallankäyttäjien jatkuvasti tukisivat ja 
ruokkisivat niitä – viime kädessä väkivalta-
koneistoihin turvautuen. Tänä päivänä va-
rallisuudenjakoja, joita on tehty aiemmin – 
esimerkiksi maareformeja – pidetään laajalti 
oikeutettuina.”

Varmavuori moittii, että nykyisiä omaisuusoi-
keuksia pidetään luonnonlakeina, joihin ei ole 
mahdollista puuttua.

”Varallisuuseroihin puuttuminen tapahtuu 
ennen kaikkea näiden luonnonlakien ky-
seenalaistamisen kautta, ja vastuu tästä on 
meillä jokaisella.”

Mahdollistaako suora demokratia siis myös vä-
hemmistöasemasta toimimisen ja jopa sellai-
set toimet, jotka eivät välttämättä ole suosittu-
ja enemmistön keskuudessa, kuten professori 
Kurnik esittää? Varmavuori vastaa, että suoral-
la demokratialla on mahdollista tasoittaa vähem-
mistö- ja enemmistöasemassa olevien välistä val-
taeroa.

”Vaikka se joissain kysymyksissä tuntuisi ongel-
malliselta, se olisi silti huomattava parannus ny-
kyjärjestelmään, jossa tiettyjen vähemmistöjen 
vaikutusvalta – erityisesti euroilla ja dollareilla 
vaikuttamisen kautta – on täysin ylivertainen 
enemmistön vaikutusvaltaan nähden.”

Varmavuoren mukaan suorassa demokratiassa 
kaikki saavat yhtäläisesti äänensä kuuluviin.

”Suorassa demokratiassa kaikilla yksilöillä ja 
ryhmillä, myös vähemmistöihin kuuluvilla, 
olisi yhtäläinen mahdollisuus osallistua pää-
töksentekoon. Suoran demokratian mene-
telmillä pyritään myös varmistamaan, että 
kaikki saavat tasapuolisesti äänensä kuulu-
viin – ei ”vähemmistövaltuutettuja” käyttä-
en vaan kirjaimellisesti.”

Alussa mainittu sosiologi Forsberg uskoo hän-
kin, että ”anarkismi kannattaa ymmärtää suoran 
toiminnan kautta”. Hän pitää sabotaasia tehok-
kaana vaikuttamisvälineenä.38 Dosentti Teppo 
Eskelinen selvensi Occupy-aktivistien ”nerok-
kuutta” Occupy!-pamfletissa. Eskelisen mukaan 
liikkeellä on kolme ulottuvuutta: se ajaa ajankoh-
taisia poliittisia muutoksia, kehittelee uusia mik-
roinstituutioita ja harjoittaa tilan politiikkaa.

”Occupy-liikkeen nerokkuus on siinä, että se 
edustaa näitä kaikkia yhtä aikaa. Kyse on ti-
lan haltuunotosta, finanssialaan kohdistu-
vasta protestista ja jonkinlaisesta uudenlai-
sen elämänmuodon harjoittelusta.”39
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Entäpä tietotekniikka? Jos se kerta toisensa jäl-
keen ratkaisee ylitsepääsemättömiltä tuntuneita 
ongelmia, eikö se voisi siivittää myös tasa-arvon 
ihanteita?

Twitter ei suinkaan ole ainoa teknologia, jota pyri-
tään valjastamaan suoran demokratian palveluk-
seen. Niin sanottu lohkoketjuteknologia (block- 
chain technology) on esimerkiksi virtuaaliva-
luuttojen käyttämä avoimen lähdekoodin algorit-
mi. Sen avulla on mahdollista tehdä anonyyme-
jä transaktioita, jotka ovat välittömästi kaikkien 
käyttäjien nähtävillä ja tarkistettavissa.

Tanskan Liberaali allianssi on ilmoittanut käyttä-
vänsä teknologiaa puolueen sisäisissä äänestyk-
sissä. Puolueen johtoryhmässä vaikuttava Mikkel 
Freltoft Krogsholm kommentoi40 päätöstä totea-
malla, että teknologia tekee ”luottamuksesta tar-
peetonta”.

Esimerkiksi Bitcoinin käyttämä lohkoketjutek-
nologia mahdollistaa teoriassa jopa planetaarisen 
”suoran demokratian”, jossa äänestystulokset ovat 
välittömiä, anonyymejä ja avoimia. Se mahdollis-
taa sen kuitenkin teknisesti ja vain teknisesti.

Perusongelma on silti sama: ensin pitäisi päättää, 
päätetäänkö päättää ja mistä. Sitten on päätettä-
vä, päätetäänkö päättää päätetystä kysymyksestä. 
Jos siitä päätetään päättää, sitten päätetään. Jos 
päätös osoittautuu huonoksi, on päätettävä, pää-
tetäänkö päättää päätetystä päätöksestä.

Edustuksellisuuden ja 
eliitin puolustus

Burkelaisen41 konservatiivin vasta-argumentti 
erilaisia suoran demokratian muotoja vastaan ei 
oikeastaan ole edes argumentti, vaan fakta: Puo-
let ihmisistä on keskimääräistä lahjattomampia. 
Tämä ei ole sen enempää ylimielistä kuin sanoa, 
etteivät kaikki ole yhtä taitavia kirurgeja tai len-
täjiä. Jokainen on elitisti leikkauspöydällä ja len-
tokoneessa.

Miksi valtionhoito olisi poikkeus? On järkeväm-
pää antaa päättäjien valikoitua poliittisessa val-
ta-asteikossa yläpäähän samalla tavalla kuin 
kaikkien muidenkin elämänalueiden auktoriteet-
tiasemiin. Myös valtionhoidossa on merkitystä 
kokemuksella, maineella, koulutuksella, näytöil-
lä ja pitkäjänteisyydellä.

Mutta löytyisikö suoralle demokratialle rakenta-
vampi vaihtoehto kansanäänestyksistä? Ei vält-
tämättä. Esimerkiksi Kaliforniassa jo pelkästään 
suoria kansanäänestyksiä painottava poliittinen 
järjestelmä on aiheuttanut sen, että osavaltion 
julkistalous on ollut kroonisesti kuralla.

Tony Senik kirjoittaa Kalifornian hautajaispu-
heessaan Who Killed California, että kalifornia-
laisia ”verotetaan kuin sosialisteja ja subventoi-
daan kuin libertaareja”.42 Toteutunut politiikka 
on heijastanut äänestäjien ristiriitaisia tavoittei-
ta, ja tätä nykyä osavaltion ongelmille voi tuskin 
löytää ylisanoja.

Ensin kalifornialaiset äänestivät verotukselle ylä-
rajan. Kun julkisen palvelut kuten koulutus ja 
terveydenhuolto näivettyivät, he äänestivät julki-
sille palveluille suunnatuille varoille alarajan. Ai-
empi verokatto jäi voimaan, jolloin syntyy fiskaa-
linen aikapommi.

Kaliforniassa kansanäänestyksiin tulevat aloitteet 
ovat usein pienen etujärjestöjoukon tai äveriäi-
den lahjoittajien lemmikkiprojekteja. Senik ar-
vioikin, että suorademokratia pikemminkin vah-
vistaa oligarkista politiikkaa kuin haastaa sitä.

Hän toteaa ilahduttavan kirkasnäköisesti, että 
kuuluisa kalifornialainen optimismi on budjet-
ti-infernon keskeinen syy. Positiivinen ajattelu ei 
siis aina ole politiikassa etu.

Valtio-oppineiden43 masentava tutkimushavain-
to on, että mitä politiikkaan tulee, juuri kukaan 
ei tiedä juuri mistään juuri mitään. Tällä kolikol-
la on kauniimpikin puoli: on joitain, jotka tietä-
vät edes jostain edes jotain. Lyhykäisyydessään 
tämä on edustuksellisuuden ja meritokratian pa-
ras puolustus. Elitisminkin pitää alkaa jostain, ja 
valta lähettää ihmisiä sotaan 
tai vankilaan on oivallinen 
kohta aloittaa.

Muistutettakoon, että ihmi-
nen voi olla elitisti olematta 
snobi. Elitistin mukaan jot-
kut ihmiset ovat joissain asi-
oissa parempia kuin muut; snobin mukaan jotkut 
ihmiset ovat parempia kuin muut.

Usein suorademokraattista liikehdintää selite-
tään poliittisen eliitin epäonnistumisella. Ajatel-
laan, että poliittinen eliitti olisi pettänyt kansan 
luottamuksen, mutta aidosti demokraattinen se-

Poliittinen eliitti 
on eliittiä juuri 

siksi, että se on 
voittanut kansan 

luottamuksen
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litys poliittisen eliitin vikoihin löytyy poliittisen 
eliitin valitsijoiden vioista.

Jos poliittinen eliitti olisi täynnä saamattomia ty-
peryksiä, miksi äänestäjät äänestäisivät saamat-
tomia typeryksiä? Poliittinen eliitti ei ole pettänyt 
kansan luottamusta. Poliittinen eliitti on poliittis-
ta eliittiä juuri siksi, että se on voittanut kansan 
luottamuksen. Siksi poliittiseen osallistumisas-
teeseen voi vaikuttaa kestävällä tavalla vain vai-
kuttamalla nuoriin.

Demokratiaa 
voi olla liikaa

Haave suorasta demokratiasta on lapsellinen päi-
väuni. On sanottu, että utopiaa kohti voi kulkea 
vain verimeren halki, eikä sinne koskaan pääse 
perille.

Taloudellisen tasa-arvon – sikäli kun sillä tarkoi-
tetaan ”yhteisomistusta” – tuojaksi suorasta de-
mokratiasta ei ole. Kaikki ihmisyhteisöt muodos-
tavat hierarkioita. Tästä voi syyttää luontoäitiä, 
jumalia tai vaikka joulupukkia – ei markkinata-
loutta.

The Economist -lehden entinen päätoimitta-
ja John Micklethwait ja toimituspäällikkö Ad-
rian Wooldridge selittävät Yhdysvaltojen ky-
vyttömyyttä tehdä päätöksiä ja hoitaa lainojaan 
liiallisella demokraattisuudella. Heidän mukaan-
sa Yhdysvalloissa demokratiasta on tullut liian 
demokraattista.44 Vox populi, vox Dei? Riippuu 
siitä, millaista jumalaa palvoo.

Jos äänestysikään tulevien äänestysaktiivisuus 
kuitenkin vain laskee laskemistaan, ei poliittisen 
päätöksenteon tukena kohta enää ole uskottavaa 
demokraattista hyväksyntää. Jotain voi ja pitää 
tehdä, ettei äänestysikäinen väestö luovu äänes-
tämisestä tykkänään.

Edustuksellisuus on demokratiassa välttämätön-
tä. Yleensä yritykset toteuttaa demokratiaa ilman 
eri ryhmien edustajia ja edustajien toteuttamia 
vaaleja, ovat tuhoon tuomittuja.

Ratkaisevat 
ensimmäiset vaalit

Äänestäminen tai äänestämättä jättäminen en-
simmäisissä vaaleissa, joissa henkilö on äänioi-

keutettu, korreloi selvästi myöhemmän äänes-
tysaktiivisuuden kanssa. Tämän on esimerkiksi 
vaaleja ja poliittisia eliittejä tutkinut Mark Frank-
lin45 osoittanut.

Erityisesti kolme ensimmäistä äänestysmahdol-
lisuutta ennakoivat yksilön tulevaa äänestyskäyt-
täytymistä. Osallistumisasteen jatkuva alenemi-
nen voidaan pysäyttää vain vaikuttamalla näihin 
yksilön tulevan äänestyskäyttäytymisen kannalta 
kriittisiin äänestyspäätöksiin.

Franklinin mukaan äänestysiän laskeminen 18 
ikävuoteen oli ”todella huono idea”. Hän väittää 
laajaan tilastolliseen aikasarja-analyysiin vedo-
ten, että äänestysiän laskeminen 18 ikävuoteen 
selittää kumuloituvan osallistumattomuuden li-
beraaleissa demokratioissa käytännössä koko-
naan.

Franklinin mukaan 18 vuoden äänioikeusiän si-
jaan mikä tahansa muu ikä 15 ja 25 vuoden vä-
lillä olisi parempi vaihtoehto. Tämä johtuu siitä, 
että 18-vuotiaana yksilö on kaikkein löyhimmin 
kiinni yhteiskunnan sosiaalisissa verkostoissa ja 
elää yhteiskunnallisessa välitilassa.

18 vuoden ikä voi siis olla dramaattisen huono 
ikä äänioikeuden alkamiselle. Ja 18-vuotiaan te-
kemät päätökset vaikuttavat poliittiseen järjestel-
mään koko henkilön elinkaaren, siis vuosikym-
menien ajan.

Äänestäminen 
osaksi opetussuunnitelmaa

Yksi Franklinin ehdotus osallistumisasteen pa-
rantamiseksi on harkitsemisen arvoinen. Jos 
olennaisista ensimmäisistä äänestyskerroista teh-
dään pakollinen osa oppilaitosten opetussuunni-
telmaa, sillä voi olla huomattava vaikutus koko-
naisosallistumisasteeseen yli ajan.

Käytännössä Franklin tarkoittaa tällä sitä, että 
äänestysikä laskettaisiin 15 ikävuoteen. Äänes-
tämisestä tehtäisiin pakollinen osa yhteiskunta-
kasvatusta, ja ensimmäiset kolme äänestyskertaa 
totuttaisivat koululaiset äänestämään.

Toinen mahdollisuus olisi nostaa äänestysikä lä-
hemmäs 25 ikävuotta, jolloin yksilö on parem-
min kiinni yhteiskunnan verkostoissa.

EVAn Arvo- ja asennetutkimus osoittaa, että 
usko kansalaisliikevaikuttamiseen niiaa pysy-
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västi 25. ikävuoden kohdalla. 18–25-vuotiais-
ta 53 prosenttia uskoo, että kansalaisten mieli-
piteet välittyvät päätöksentekijöille paremmin 
kansalaisliikkeiden kautta kuin puolueiden, mut-
ta 25–35-vuotiaista enää 35 prosenttia.46

Äänestysiän nosto olisi kuitenkin todennäköi-
sesti poliittisesti vaikeampi toteuttaa, sillä saavu-
tettujen etujen poistaminen on vaikeampaa kuin 
uusien antaminen.

Antaisiko äänestysiän alentaminen opettajille li-
sää valtaa vaikuttaa uusien sukupolvien poliit-
tisiin näkemyksiin? Tuskin sen enempää valtaa 
kuin mitä heillä jo on, ja sitä on paljon.

Väestön ikärakenteesta johtuen politiikan asia-
sisältö tulee tulevina vuosikymmeninä olemaan 
pitkälti tulonsiirtoa nuorilta vanhoille. Tämä ei 
voi käydä sävyisästi, jos suuri osa nuorista irtisa-
noutuu kokonaan parlamentaarisesta prosessista.

Kirjoittaja

Valtiotieteen kandidaatti Vili Lähteenoja työskenteli 
EVAssa harjoittelijana syksyllä 2014.
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