
Tasa-arvo takaa parhaiten rauhallisen
yhteiskunnan

"Lehtitietojen mukaan ero rikkaimman ja köyhimmän kymmenen prosentin
välillä on Lontoossa kasvanut 273-kertaiseksi."

Eeva Mielonen

Viime päivät ovat Britanniassa kuluneet mellakoita analysoidessa. Kysymyksiä,
kuten keitä mellakoitsijat ovat, miksi he mellakoivat ja miksi tämä tapahtuu
Britanniassa, on esitetty tiuhaan mediassa. Tottenhamin kaupunginosasta
nopeasti muualle Lontooseen ja muihin suuriin kaupunkeihin levinneet mellakat
ovat nostaneet esiin pinnan alla kyteneitä ongelmia brittiyhteiskunnassa.

Kesälomaltaan hätiin hälytetty pääministeri David Cameron (konservatiivipuolue)
on puhunut yksittäisten huligaanien ja rikollisten vandalismista, totaalisesta
vastuuntunnottomuudesta, jonka motiivina on ahneus. Cameron ei halua sotkea
politiikkaa ja mellakoita toisiinsa. Mutta moninaisessa yhteiskunnassa löytyy myös
ääniä, jotka näkevät tapahtumat monimutkaisempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Kuluneen vuoden aikana on brittimediassa puhuttu paljon Cameronin käsitteestä
Big Society (suuri yhteiskunta), jonka yhteydessä Cameron on muun muassa
ehdottanut, että julkisia palveluita pitäisi siirtää yritysten ja kansalaisjärjestöjen
hoidettaviksi; valta pitäisi siis siirtää ihmisille ja yhteisöille. Ironisesti mellakat ja
niiden jälkimainingit ovat nostaneet esiin juuri Cameronin toivomaa kansalaisten
oma-aloitteista toimintaa, mutta kuten kolumnisti Zoe Williams Guardian-lehdessä
totesi, toimiva yhteiskunta ei näytä siltä kuin se mellakoiden aikaan näytti.

Pidätetyistä mellakoitsijoista kerättyjen alustavien tietojen mukaan suurin osa, 80
prosenttia, oli työttömiä 18–24-vuotiaita miehiä. Lehtitietojen mukaan ero
rikkaimman ja köyhimmän kymmenen prosentin välillä on Lontoossa kasvanut
273-kertaiseksi. Nuorisotyöttömyys on kasvanut suureksi taloudellisen taantuman
takia, ja koulutuksen hankkiminen on yhä hankalampaa nykyisen hallituksen
nostettua yliopistomaksujen yläkattoa aina 9 000 puntaan vuodessa. Sosiaalinen
liikkuvuus yli luokkarajojen on OECD:n mukaan kehittyneiden maiden heikointa
juuri Britanniassa.

Brittiläisen ystäväni mielestä kyseessä on politiikankin rajojen ulkopuolelle
menevä kulttuurinen ja sosiaalinen rappio. Hän, kuten monet muutkin, spekuloi,
että kyseessä on rikkinäisistä kodeista tulevien ja useimmiten yksinhuoltajaäitien
kasvattamien poikien epätoivoinen kapina. Hänen mukaansa perheen
ensisijainen rooli moraalin opettajana on hävinnyt osasta yhteiskuntaa.

Esitin hänelle, että politiikallakin on varmasti ollut osansa mellakoiden
purkautumisessa ympäri maata. Tunnetusti myös 1980-luvun mellakat
Britanniassa sattuivat laman aikaan, jolloin silloinen hallitus toimeenpani kattavaa
julkisten palveluiden leikkausohjelmaa. Yhtäläisyyksiä viime päivien tapahtumiin
siis on.

Vastaavat tapahtumat tuntuvat melkein mahdottomilta Suomeen sijoitettuina.
Tuloerojen maltillisuus ja homogeeninen yhteiskuntarakenne luovat räikeän
vastakohdan brittiyhteiskunnalle.

Ystäväni intoutui ylistämään pohjoismaista yhteiskuntamallia. Samaan
hengenvetoon hän totesi, että vastaava malli olisi mahdoton Britanniassa. Kerroin
hänelle, että meilläkin leikataan julkisista palveluista, tuloerot kasvavat kovaa
vauhtia ja nuorisotyöttömyys on suuri. Ehkä mellakoiden pitäisikin toimia
herätyskellona myös meille suomalaisille: tasa-arvoinen yhteiskunta on parempi
meille kaikille, ja sen eteen työskenteleminen on sijoitus nuoriin.

valtiotieteiden maisteri
Lontoo, Britannia
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