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USA:n 200-VUOTISJUHLASEMINAARIN AVAUS 

Toht . Olavi Koivukangas: 

Tieteen perusolemukseen kuuluu kansainvälisyys, tutkijoiden yhteistyö ja tie
don julkistaminen. 

Suomalaisten ja amerikkalaisten tutkijoiden yhteistyöllä on pitkät perinteet 
alkaen sii tä, kun Ruotsin tiedeakatemia lähetti v. 1747 Pietari Kalmin Turun yli
opistosta tutkimusmatkaIle Pohjois-Amerikkaan. Pietari Kalm oli yksi aikakau
tensa kuuluisimmista luonnontutkijoista, mutta hän perehtyi Pohjois-Amerikan 
mantereella myös uuden siirtokunnan taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen. 
Hän oli kiinnostunut intiaaneista, väriJlisestä väestöstä ja erityisesti siirtolaisista 
asuen pitkän aikaa Delawaren suomalaisten ja ruotsalaisten jälkeläisten keskuu
dessa. KaIm oli silminnäkijä siinä kehityksessä, joka johti v. 1776 tapahtuneeseen 
siirtokuntien itsenäistymjseen ja hänen päiväkirjansa, joka pian käännettiin monille 
kielille, lisäsi suuresti Amerikan tuntemusta Euroopassa. Edelleenkin Kalmin kir
joituksilIa on jatkuva lähdearvo Yhdysvaltojen alkuvaiheita tutkittaessa. Dela
waren suomalaisten, Pietari Kalmin ja suomalaista syntyperää olleen Yhdysvaltain 
itsenäisyysjulistuksen allekirjoittaja John Mortonin ajoista lähtien on Suomen ja 
Yhdysvaltain välillä ollut vilkasta kanssakäymistä. Suomen puolelta olisi tuskin 
voitu keksiä USA:n 200·vuotisjuhlille parempaa tunnusta kuin "Vanhat ystävät 
- lujat siteet". Tämän ystävyyden sillan rakentajina ovat olleet erityisesti sadat· 
tuhannet suomalaiset siirtolaiset, joiden jälkeläisten parhaimpia yksilöitä olemme 
saaneet vieraaksemme tähän seminaariin . Siirtolaisuusinstituutin ja järjestäjien puo
lesta minulla on ilo lausua tervetulleiksi prof. A. William Hoglundin, Connecti
cutin yliopis tosta, prof. Douglas J. Ollila, Jr :n ja toht:. Michael G. Karnin Minne
sotan yliopistosta sekä toht . Michael Berryn Winsconsinin yliopistosta. Hän on 
syntyjään amerikkalainen, mutta on "Finn-in-Iaw" sillä hän on naimisissa suoma
laisen kanssa. 

Samalla toivotan tervetulleiksi myös suomalaiset alustajamme ja seminaarin 
osanottajat. 

Vuonna 1974 perustetun snrtolaisuusinsdtuutin yhtenä tehtävänä on kansainvä
lisen yhteistyön kehittäminen muissa maissa toimivien vastaavien laitosten ja yksi
tyisten tutkijoiden välill.ä. Suomalaisten ja amerikkalaisten siirtolaistutkijoiden 
yhteis työ on ollut erityisen vilkasta viime vuosina. Niinpä keväällä 1974 Minne
sotan yliopisto järjesti DuIuthissa suuren konferenssin amerikkalaisille ja suoma
laisille siirtolalstutkijoille. Konferenssin esitelmät on julkaistu Siirtolaisuusinstituu-
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On ja Minnesotan yliopiston ybteistyönä kirjana, jonka nimi on "The Finnish Expe· 
rience io me Western Great Lakes Region: New Perspectives". 

Tämä seminaari on tavallaan jatkoa Duluthin konferenssille. Aluksi oli tarkoi
tus keskittyä yksinomaan siirtolaisuuteen, mutta. teemaa laajennettiin, ensiksi siksi, 
että seminaari haluttiin liittää osaksi parhaillaan vieteuävää USA:n 200-vuotis
juhlaa. Toiseksi historianopettajien taholta oli saatettu Siirtolaisuusinstituutin tie· 
toon Yhdysvaltojen ja sen historiaa käsittelevän opetusmateriaalin puute. 

Niinpä Siirtolaisuusinstituutin valtuuskunta päätti syksyllä 1975 järjestää erilli
sen USA:n 200-vuotisjuhlaseminaarin, jonka tarkoituksena olisi selvittää USA:n 
historiaa, USA:n ja Suomen suhteita sekä suomalaisten siircolaisten osuutta Yhdys
valtain kehityksessä. Valmistelevaan toimikuntaan instituutin halli tus nimhti 
seuraavat henkilöt: 
toht. Olavi Koivukangas, puheenjohtajana 
toht. Michael Betty, Fullbright-stipendiaatti Turun yliopistosta (Wisconsinin 

yliopisto) 
dos. William Copeland, Helsingin yliopistosta 
dos. Reino Kera, Turun yliopistosta 
prof. Oscat Nikula, Abo Akademista 
lehtori Irmeli Salonen, Tutun Historian Opettajat ry:stä 
Nti Lilian Alenius Yhdysvaltain Tiedotuskeskuksesta Helsingistä. 

Seminaari on tarkoitettu ensi sijaisesti historian opettajille sekä korkeakouJujen 
opettajille ja opinnoissaan pitemmälle ehtineille opiskelijoille. Toivon, että semi
naari ja tämä julkaisu osaltaan täydentävät sitä aukkoa, joka vallitsee maassamme 
Yhdysvaltoja koskevan uusimman tiedon osalta. 

Lopuksi haluan Siirtolaisuusinstituutin puolesta lausua parhaat kiitokset semi· 
naarin järjestelyihin osallistuneille henkilöille ja yhteisöille. Erityisesti mainitta
koon Yhdysvaltain Tiedotuskeskukselta, kouluhallitukselta ja Turun yliopistosää
tiöltä saatu taloudellinen tuki. 

Post scriptum: 
Seminaarin tulosten ilmestyessä lienee syytä todeta, että esitetyt mielipiteet ovat 
kirjoittajien eikä välttämättä julkaisijan edustamia. 
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r YHDYSVALTAIN TALOUDELLINEN JA 
SOSIAALINEN KEHITYS 

1. MAALTA KAUPUNKIIN: NYKY-AMERIKAN KEHITYS 

Proj. A. William Hoglund, University 0/ Conn. 

Esipuhe: 

Yhdysvalloissa on ihmisiä muuttanut maalta kaupunkiin aina valtion perusta~ 

rnisesta I700-luvulta lähtien. Näiden joukossa on ollut sekä eurooppalaisia siirto
laisia että amerikkalaisia. Koska eurooppalai set maaseudulta muuttaneet siirtolaiset 
oli helpompi tavoittaa, he ovat saaneet osakseen enemmän historiantutkijoiden huo
miota kuin viljelijät, jotka muuttivat kaupunkiin. Sama koskee myös Yhdysvaltain 
länsiosiin siirtyneitä uudisasukkaita. Kaikista Amerikan maaltamuuttajista vain 
neekereihin, jotka siirtyivät Etelän farmeilta pohjoiseen, on kiinnitetty historial
lisesti merkittävää huomiota. Suurin osa Yhdysvaltain maaltamuuttajista on jät

tänyt jälkensä vain historiallisiin tilastoihin . Nyky-Amerikan kehitystä on mah· 
dotonta ymmärtää seuraamatta maatalouden kehityst~i, joka pakotti miljoonia ih· 
misiä muuttamaan kaupunkeihin. Urbaaninen kasvu jhi pakostakin rajoitetuksi sii

hen saakka kunnes maatalous pystyi tuottamaan enemmän hyödykkeitä vähem
mäUä ihmis työvoimalla. Koska monet historiantutkijat eivät enää ole kotoisin 
maaseudulta, heidän ei ole aina helppoa ymmärtää maaseudun ja kaupungin kehi· 
tyksen läheistä yhteyttä. (Itse asiassa, ehkä jonain päivänä tulevaisuudessa ame
rikkalaisten ja jopa suomalaisten historiantutkijoiden täytyy ensin oppia lypsä
mään ja kyntämään tutkiessaan nyky.yhteiskunnan syntyä). Maaseudun ja kau
pungin kehityksen läheinen suhde on keskeistä nyky-Amerikan tutkimuksessa . 
Tämä suhde on luentoni aihe. Koska muuttoliike kaupunkiin on jatkunut pitkään, 
käyn ensin läpi neljä sen selvästi erottuvaa kehitysjaksoa Amerikan vallankumouk
sen jälkeen. Sen jälkeen tutkin muuttoon sopeutumista. Lyhyesti sanoen, tavoit
teeni on luoda yhteys meidän aikamme Amerikan ja aikaisempien tapahtumien 
väHille. 

I. 1787-1860 

Kun Yhdysvallat perustettiin 1700-luvulla, melkein kaikkien ametikkalaisten 
elinkeinona oli maanviljelys. Suurin osa asukkaista asui maaseudulla, pääasiassa 
itärannikolla, Uudes ta Englannis ta pohjoisessa Georgiaan etelässä. Maaseutuväes· 
tön määrä v. 1790 oli 3 727 559, kun taas vain 201 655 henkilöä asui kahdessa-
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kymmenessäneljässä eri kaupungissa. Puolessa näistä kaupunkikeskuksista oli alle 
5000 asukasta kussakin: kahdessa suurimmassa asukasluku oli vain 25000-
50000. Täten noin 5 %, tai yksi kahdestakymmenestä, ei ollut ruppuvainen maa
taloudesta . Vaikka maatalouden tuotosta ei jäänyt yli paljoa ruokaa suurelle jou· 
koUe kaupunkilaisia, Yhdysvallat oli jo muutosten keskellä, jotka pian tulivat 
muuttamaan koko tilanteen. 

Maassamuutto lännen koskemattomille viljelysmaille oli alkanut n. v. 1780. Sitä 
kannusti liittohallitus, joka kehitti järjestelmän maiden jakamiseksi lännessä. Uus
englantilaiset tai ns. jenkit kulkivat kärjessä, koska kaikille heistä ei ollut tarjolla 
viljelysmaata heidän kotivaltioissaan. Myös suurin osa Uuden Englannin kukku
laisista maista oli vaikeasti viljeltäviä . Ensiksi jenkit ylittivät I-Iudson·joen New 
Yorkin valtioon, joka tähän aikaan oli vielä suurelta osin asuttamatonta. Heidän 
muuttonsa suuruudesta antaa kuvan raportti, jonka mukaan yhtenä ainoana päi
vänä v. 1795 liikkeelle lähteneet kulkivat Albanyn läpi 500 reellä . Uusenglantilaiset 

l.iittyivät myös newyotkilaisiin asettuakseen Ohioon, missä erään uuden viljelijän 
mukaan ei tarvinnut kyntää kivien yli ja kuhenkin sai puolet suuremman sadon 
kuin idässä. Jenkkien muuttoliike oli niin laaja, että uusia asutusalueita kuvattiin 
Uuden Englannin slirtokunnaksi . Idästä tulleita asettui myös länsi-Pennsylvaniaan 
ja Ohioon. Jotkut siirtolaiset etenivät Virginian ja Carolinioiden läpi sisämaahan 
aina Kentuckyyn ja Tennesseen asti lännessä. Uudet siirtokunnat kehittyivät niin 
nopeasti, että pian lisättiin uusia valtioita alkuperäiseen kolmeentoista, jotka olivat 
muodostaneet Yhdysvallat vuonna 1787. 

Kanaalien, valtateiden ja rautateiden kehittyessä vuoden 1812 sodan jälkeen 
muutto länteen nopeutui. Yhdysvaltain Kongressi joutui syventymään maalakei
hin enemmän kuin muunlaiseen lainsäädäntöön. Tämä johti myös uusien vai· 
tioiden luomiseen kuten esim. Michigan, Indiana ja \'{!jsconsin. V. 1840 muut
tajat olivat jo ylittämässä Mississippi-jokea Kansasiin ja Nebraskaan. Samoihin ai
koihin Etelän plantaasiviljelijät siirtyivät aina Teksasiin asti lännessä etsiessään he· 
delmällistä maata puuviJlalle. V. 1860 farrnien yhteismäärä oli yli kabi miljoonaa, 
mikä merkitsi 40 prosentin nousua kymmenessä vuodessa. Mutta eivät kaikki 
maaseudulta lähteneet etsineet uusia farmeja . He saivat työtä kanaalien, valtatei
den ja rautateiden rakentamisessa. He työskentelivät myös kuorma-ajureina ja kir
jureina kaupungeissa, jotka kehittyivät uusien kuljetusreittien varrelle. Heidän 
työhönsä liittyi usein maataloustuotteiden markkinointia samoin kuin tavaroiden 
ja varastojen toimittamista viljelijöille. Kun Uuteen Englantiin perustettiin teks
tiilitehtaira v. 1820 jälkeen, tuhansille lhmisille ilmaantui uusia työmahdollisuuk

sia. V. 1860 puu villa- ja viJlatehtaat yksin työllistivät yli 154000 työläistä. Vaiko 
kakin nämä ja muut tehtaat lisäsivät tuotettujen hyödykkeiden arvoa kymmenker· 
taiseksi vv. 1810- 1860, pääasiallinen teollisuuden laajentaminen alkoi myöhem
min. Työvoiman puutteen vuoksi, joka osittain rajoitti teollista kasvua, tehtaat 
palkkasivat jopa nuoria naisia Uuden Englannin farmeilta. Irlantilaiset ja saksalai
set siirtolaiset, sen lisäksi että he rakensivat kan2laleja ja teitä, liittyivät myös teh-
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dastyövoimaan. Vaikka tuhannet saksalaiset ja skandinaavit asettuivat lännessä 
oleville farmeille vv. 1820- 1860, suurin osa yli viidestä miljoonasta siirtolaisesta, 
jotka saapuivat tänä aikana, työskenteli ensin kaupungeissa. 

Kaupunkien kasvu oli nopeaa. Se oli nopeampaa v. 1830 kuin yhdeksän itä· 
valtion maaseudun kasvu. Jopa New Yorkin valtiolla, joka v. 1790 oli suurelta 
osin asuttamaton, ei ollut tarpeeksi maata kaikille, jotka halusivat sitä viljellä. 
Neljäkymmentä vuotta jenkkien saapumisen jälkeen suurin osa sen viljelysmaista 
oli valloitettu ja uudisasukkaat tai heidän lapsensa alkoivat muuttaa länteen. V. 
1855 New Yorkin valtion viranomaiset ilmoittivat} että "tuottavan maanvalioi
tuksen raja on pian saavutettu maatalouseduilJa ... /I Lisäksi he ennustivat, että 
maatalouden tärkeys verrattuna teollisuuteen ja kauppaan laskisi pian. Heidän en
nustu1ksensa perustui New York Cityn nopeaan kasvuun, jonka ansiosta kaupun
kilaisten osuus väestöstä nousi 18 prosenttiin v. 1860. Yleisesti ottaen kaupunkien 
väestö lisääntyi yli 30 kertaa 201 655:stä 6216 518:a"n. vv. 1790-1860. Maaseu· 
tuväestö lisääntyi sitä vastoin seitsemän kertaa 3727 559:stä 25226 803:een. 
Tämän urbaanisen kasvun johdosta maatalous luultavasti ryöllisti vain n. 60 % 
kaikista työtätekevistä ja muodosti vain 31 % kansantulosta Amerikan kansalais· 
sodan puhkeamisen aikoihin. 

Kuitenkin maanviljelijät pystyivät tyydyttämään kaupunkien ravinnon kysyn· 
nän. Vaikka he olivatkin harjoittaneet maataloutta melkein pelkästään tyydyrrääk. 
seen omat tarpeensa, he olivat aina yrittäneet tuottaa hieman myös myyntiä varten. 
Itse asiassa he luultavasti tarvitsivat enemmän rahaa kuin aikaisemmin maksaak
seen maan, verot ja rautatyökalut. Koillisessa vehnä oli usein suurin rahanlähde. 
Kun Erien·kanava ja rautatiet toivat markkinoille tulvimalla viljaa, jota oli hel· 
pompi ja halvempi tuottaa lännessä, idän maanviljelijät turvautuivat enemmän hei
nän, polttopuiden ja meijeri tuotteiden myyntiin. Monet uusenglanlilaiset muut
tivat kuitenkin joko länteen tai kaupunkeihin, koska he eivät kyenneet kehittä· 
mään tuottavia vaihtoehtoja. New Yorkin viljelijät vaihtoivat vehnän viljelyn eri· 
tyisesti juuston ja voin tuotantoon ja alkoivat myös lähettää tuoretta maitoa myy
täväksi New Yorkin kaupunkiin 1842 jälkeen. Sen lisäksi että viljelijät lännessä 
erikoistuivat tänä aikana viljan tuotantoon, he kasvattivat myös lampaita ja nauta
karjaa. Etelän plantaasiviljelijät omistautuivat puuvillan viljelyyn sellaisten erikoi· 
suuksien kun tupakan, sokerin ja riisin ohessa. Viljelijih sekä Etelässä että lännessä 
tyydyttivät tuotteittensa kysynnän kotimaassa ja jäljelle jäi jopa vientiä varten 
Eurooppaan. Kehittämällä markkinointitietoutta siitä .. mitä ostajat halusivat, vil
jelijät hitaasti siirtyivät pois omavaraistaloudesta . Rahatalous antoi heille mah· 
dollisuuden hankkia tuotantoa lisääviä parannuksia. Alkujaan maatalouden har· 
joittamiseen kuului yrittää saada niin paljon maata kuin mhdollista viljelyksen 

piiriin vähin varoin ja tarvikkein . Monilla viljelijöillä ei kerta kaikkiaan ollut mah· 
dollisuutta lisätä maan tuottoa, joka oli kauan ollut viljelyksessä. Keinotekoiset 
lannoitteet esimerkiksi olivat kalliita ja luonnollinen vähissä. Uudisasukkaiden 
raivaamat uudet pellot olivat vuosikausia liian kivisiä ja kantoisia, jotta niillä olisi 
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voitu käyttää työvoimaa säästäviä koneita. Viljelijöiltä puuttui myös usein raha
luottoa koneiden ostoon ja usein he olivat liian kaukana markkinoista, jotka oli
sivat voineet tuottaa rahallista voittoa parannusten hankkimiseksi. Etelässä pIan
taasiviljelijät turvautuivat puuvillanviJjelyksessä orjatyövoimaan pikemminkin kuin 
koneisiin. Uusia välineitä käytettiin raaka-aineiden kuten sokerin vaLnistamiseen. 
Siten maataloustuotantoa ylläpidettiin ensin ottamalla vilje'Iykseen suurehkoja 
määriä koskematonta maata käyttämällä hyvin vähän työvoimaa säästäviä koneita. 

Maatalousteknologiassa ja tieteessä tapahtui vuoden 1860 tienoilla keh i
tys, joka muutti vanhat tuotantotavat. Koillisen viljelijät kulkivat kehityksen 
kärjessä erityisesti ottamalla käyttöön voimaperäisempiä viljelymenetelmiä pys
tyäkseen kilpailemaan lännen viljelijöiden kanssa. Herrasrniesfarmarit ja maatalous
seurat suosivat kaikenlaisia kokeiluja tuotannon lisäämiseksi. Myös kehittyvä rau
tateknologia teki mahdolliseksi työkalujen ja -välineiden valmistamisen, jotka lisä
sivät tumantoa maatalous työläistä kohti. Eräs ensimmäisistä parannuksista oli vii
janleikkuri, johon kuului viikate, joka oli 'kiinnitetty kehään yhdessä neljän tai 
viiden sormen kanssa . Kun työmies heilautti leikkuria, leikattu vilja putosi "sor-
mille", josta se laitettiin maahan . Leikkurin ansiosta mies pystyi leikkaamaan 
kaksi kertaa niin paljon viljaa kuin tavallisella sirpillä tai viikatteella. V. 1840 rauta
aurat helpottivat maan muokkaamista kylvöön. Ne kaksinkertaistivat sen määrän 
maata, jonka mies kykeni kyntämään päivässä. Hevosen vetämät rau taiset kulti
vaattorit pehmittivät maata maissintairnien ympäriltä kuudesosassa siitä ajasta , joka 
tarvittiin kuokkimiseen. 1850-luvulla hevosvoimaa käytettiin myös puima- ja sadon
korjuukoneissa. Tärkein uusi kone oli niiuokone, joka leikkasi heinää ja viljaa. 
V. 1860 niittokone pystyi leikkaamaan yhtä paljon heinää päivässä kuin kymmenen 
miestä virkatteella. Vaikkakaan tavallisella viljelijäUä v. 1860 ei yleensä ollut kaik
kia sen aikaisia koneita, hän epäilemättä käytti enemmän työtä säästäviä välineitä 
kuin aikaisemmin. V. 1820 atvioitiin, että viljelijä pystyi siirtämään kaikki koneen
sa ja varusteensa härkärattaissa, kun taas neljäkymmentä vuotta myöhemmin tar
vittiin kuudet rattaat. Näiden teknisten parannusten lisäksi maataloustiede kehitti 
uusia kasvilaj ikkeita, parempia karjarotuja ja uusia maanmuokkausteorioita. Ly
hyesti sanottuna, nykyajan maatalouden perusta laskettiin kansakunnan historian 
kahdeksan ensimmäisen vuosikymmenen aikana. 

II. 1860- 1890 

Toisen kauden aikana vv. 1860- 1890 maanviljelijät ottivat käyttöön työ
voimaa säästävää koneistoa ja omaksuivat uusia tieteellisiä menerelmiä. Koska 
härät liikkuivat liian hitaasti voidakseen tehokkaasti antaa voimaa koneistolIe, he
voset syrjäyttivät ne pian päävoimanlähteinä. Valmistajat tekjvät kaikenlaisia muu· 
taksia ja parannuksia hevosvoimalla .käyviin koneisiin. Siitä huolimatta useimmat 
.koneet säilyivät periaatteessa samanlaisina traktorin käyttöönonoon saakka. Elon~ 

korjuukoneet kuten niit tokoneet, viljan "sitojat", puimurit säästivät eniten työ-
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voimaa. Esimerkiksi puimakoneet pystyivät tekemään yhtä paljon työtä kuin viisi· 
toisca miestä varstoilla . Täten sadan vehnäbushelin tuottamiseen tarviuavien työ· 
tuntien määrä laski yli yhdellä kolmanneksella vuosien 1840 ja 1880 välillä. Käyt· 
täessään koneita tuotannon lisäämiseksi miestä kohden, maanviljelijät sovelsivat 
huolellisemmin maanviljeslystekniikan keksintöjä. 

Amerikan sisällissota nopeutti huomattavasti maatalouden muutosta. Sekä 
Yhdysvaltain että Etelän armeijat tarvitsivat lisää kaikenlaisia maataloustuotteita. 
Muutamia kuukausia sodan alkamisen jälkeen maatalouslehdet neuvoivat viljeli
jöitä käyttämään hyväkseen uusia markkinointimahdollisuuksia. Ne muismuivat, 
että maataloustuotteiden hinnat eivät olleet toipuneet vuoden 1857 taloudellisesta 
lamasta. Suurimmalla osalla maanviljelijöistä oli sitäpaitsi vielä velkaa maastaan. 
Siksi ei olekaan ihme, että he ponnistelivat kovasti lisätäkseen viljan ja lihan tuo
tantoa. Pohjoisen viljelijät muistelivat myöhemmin, että sota-aika oli heille kaik
kein vaurainta aikaa vuosikymmeniin. Yrittäessään tyydyttää siviilien ja sotilaiden 
ruoankysynnän, yhä useammat viljelijät ottivat käyttöön työvoimaa säästäviä ko
neita. Sota-ajan kukoistuksen ansiosta he kykenivät ostamaan enemmän niittoko
neita ja leikkuukoneita, jotka maksoivat S30- $130 kappale ja jotka korvasivat 
sotapalvelukseen astuneet maatyöläiset. 1850-luvulla oli käytössä n. 100000 niit· 

ta- ja leikkuukonetta, määrä, joka melkein vastasi vl.1osituotantoa v. 1864. Sodan 
loppuessa näiden koneiden lukumäärä oli saavuttanut 250000:n rajan eli yksi 
kolmelle neljäsosalIe kaikista sata eekkeriä tai enemmän käsittävistä farmeista. 
Sota-ajan korkeasuhdanne antoi viljelijöille myös mahdollisuuden hankkia muita 
parannuksia. Esimerkiksi New Yorkista viljelijät yksin ostivat enemmän lannoitetta 
kuin kaikki Amerikan viljelijät olivat käyttäneet yhteensä ennen sotaa. Mahdolli
suus ansaita rahaa lannoitetta ja koneita varten nopeutti siirtymistä kaupalliseen 
maatalouteen pohjoisessa. Etelän farmarit sitä vastoin eivät hankkineet uusia ko
neita, joita pääasiassa valmistettiin pohjoisessa . Täten heidän maataloutensa oli 
jäljessä pohjoisesta sodan päättyessä v. 1865. 

Sota vaikutti myös viljelysmaiden jakoon. Sen jälkeen kun Etelän valtiot ve
täytyivät pois liittounionista Kongressi sääti lakeja jakaen yli biljoona eekkeriä 
maata Mississipistä länteen . Laki antoi maata rautatieyhtiöille, jotka myivät osan 
siitä velaksi uudisasukka1l1e. Eräiden toisten lakien mukaan uudisasukkaille, jotka 
täyttivät tietyt vaatimukset, annettiin 160 eekkerin suuruisia tiloja. Samaan aikaan 
kun asutus sodan jälkeen alkoi nopeasti levitä länteen, Yhdysvaltain sotilaallinen 
voitto muutti Etelän maatalouden. Orjuuden poistamisen jälkeen, joka salli neeke
reiden muuttaa pois plantaaseilta, plantaasinornistajat usein jakoivat tilansa vuokra
farmeiksi, joita vuokrattiin erilaisin ehdoin sekä mustille että valkoisille. Myöhem· 
min oli Etelässä yli puolet kaikista vuokrafarmeista. V. 1890 maanvuokralaiset 
hoitivat melkein 30 % kaikista 4 564641 farmista, joiden keskimääräinen koko 
oli n. 130 eekkeriä. Farmien lukumäärä oli enemmän kuin kaksinkertaistunut 
vuodesta 1860. 

Sekä vanhat että uudet fatmit kykenivät tyydyttämään alati·kasvavien kau-
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punkimarkkinoiden vaatimukset. Lukuunottamatta 1870-luvun puolivälin taloudel
lista lamaa) maa oli keskellä valtavaa teollista kasvua. Kaikenlaisia uusia tehtaita 
perustettun, lännessä avattiin rauta~ ja kuparikaivoksia (käsittäen myös ne, jotka 
työllistivät suomalaiset); suuret määrät rautateitä rakennettiin. Kaikki nämä toi
menpiteet työllistivät yhä enemmän ihmisiä, jotka tarjosivat markkinointialueen 
maatalollstuoteille. Niistä ylj 10 miljoonasta slirtolaisesta, jotka saapuivat vv. 
1860- 1890, kaupunkeihin jääneiden prosentti nousi. Tämä ei ole hämmästyt
tävää, koska myös amerikkalaisen väestön osuus kaupungeissa nousi. V. 1890 
kaupunkiasutus oli noussut yli kolminkertaiseksi vuodesta 1860 ja sen osuus koko 
asukasmäärästä oli kaksinkertaistunut 36 %:iin. Vanhemmissa valtioissa kuten 
New Yorkissa, suurin osa asukkaista oli jo kaupunkilaisia. 

Vaikkakin kaupungit ja vieraat maat tarjosivat kasvavia markkinoita maan
viljelijöiden tuotteille, heillä ei oUut mitään takeita taloudellisesta menestyksestä. 
V. 1873 maataloustuotteiden hinnat romahtivat eivätkä nousseet sota-aikaiseen 
huippuunsa elUlen kuin 1900·Iuvulla. Myös vuoden 1893 taloudellinen kriisi 
vaikeutti maanviljelijöiden mahdollisuuksia ansaita enemmän rahaa. Viljelijät va· 
littivat itsepintaisesti "kovia aikoja" tai kykenemättömyyttä saada voittoa. Näitä 

valitu'ksia esittivät etupäässä viljelijät, joiden toiminta koki erityisiä haittoja, ku
ten vähän maata tai pääomaa tai vaikea pääsy markkinoille. Viljelijöillä, joiden 
maat olivat kukkuloilla oli yleensä eniten vaikeuksia. Lännen viljelijöillä oli myös 
omat valituksenaiheensa ja he seurasivat erilaisia maatalouden liikkeitä etsiessään 
helpotusta. Maaltapako oli vain yksi tapa etsiä helpotusta. Jokaista kaupunkityö
läistä kohden, joka alkoi viljellä maata, kaksikymmentä henkilöä lähti maalta kau
punkeihin. Jos asia olisi ollut päinvastoin, maaseudun kasvu ei olisi jäänyt 
jälkeen. 

Länteen muuton houkutellessa kokonaisia perheitä, kaupunkiin muutto yleensä 
veti enemmän naimattomia nuoria, jotka etsivät parempia mahdollisuuksia. Maa
talouspalkat, työolosuhteet ja sosiaaliset toiminnat eivät vetäneet vertoja sille mitä 
kaupunki tarjosi. Nuorten miesten oli vaikeaa säästää pääomaa, jota tarvittiin 
yhä enemmän nykyaikaisten tilojen kehittämiseksi. V. 1890 eräs tutkimus osoitti, 
että maalaisperheen keskiverto varallisuus oli vähän enemmän kuin yksi kolman
nes kaupungin vastaavista. Täten maaltapako oli vaihtoehto niille, jotka tym
pääntyivät maalaiselämään ja erityisesti sen rajoitettuihin materiaalisiin palk
koihin. Tavallisesti naimauomat maatyöläiset ja piiat olivat ensimmäisiä lähtemäs

sä. Samaan aikaan muutkin nuoret jättivät vanhempiensa tilat . Vaikka tilanomis
tajat itsekin saattoivat lähteä, oli todennäköi sempää, että sen tekivät vuokra
viljelijät. Omistajat eivät halunneet jättää tilojaan tyhjilleen, jos vuokralaiset tai 
ostajat eivät olleet halukkaita hoitamaan niitä. Lisäksi vanhemmilla tilallisilla 
saattoi olla vaikeuksia työpaikan Iöytämisessä kaupungissa. Täten vanhempien hen
kilöiden suhteellinen osuus nousi huomattavasti alueilla, mistä nuoret aikuiset 
lähtivät. Kun vanhat viljelijät kuolivat, ej useinkaan ollut ketään, joka olisi astu

nut heidän tilalleen . 
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Maatalousalueet pohjoisessa kokivat 1880-luvulla laajimman siihen astisen 
väestökadon. Melkein kahdessa kolmasosassa Uuden Englannin piirikunnista (tai 
paikallisista hallintoalueista) väestön määrä laski. Sama koski New Yorkin valo 
tiota. Myös länsivaltiot kärsivät väestökadosta maaseudulla. Yli puolet Omon 
piirikunnista kärsi katoa. samaten siirtolaisia lähti pois suurista osista Iowaa, 
I1linoista ja Indianaa . Jopa verraten uudet valtiot kuten Nebraska, menettivät 
nuoria ihmisiä. Kolmekymmentä vuotta ensimmäisten uudisraivaajien saapumisen 
jälkeen Clay Country: in, Nebraskassa, George F. Warrenin perheen pojat olivat 
niiden joukossa, jotka alkoivat etsiä työpaikkoja maatalouden ulkopuolelta. Myös 
Etelässä tapahtui liikehdintää. Lama v. 1893 kuitenkin hidastutti jonkin verran 
muuttoa, koska tatjolla oli vähemmän kaupunkilaistyöpaikkoja. 

Maaltapako jätti näkyviä muistomerkkej ä. V. 1880 väestökato pakotti sulo 
kemaan maalaiskouluja ja ·kirkkoja, jotka usein jäivät rappeutumaan. Paikalliset 
kauppiaat sulkivat myös Iiikkeitään. Näkyvimmät muistomerkit olivat kuitenkin 
viljelemättömät tai hylätyt farmit. Joskus tällaisen farmin maa yhdistettiin sel· 
laiseen, jota vHjeltiin. Eri rappeutumisasteissa olevat tyhjät taJot ja ladot metsit
tyvien peltojen keskellä osoittivat. missä aikaisemmin oli ollut farmi . Lopulta 
rakennukset romahtivat ja ainoastaan kellarikolot, 1civiaidat ja ruohottuneet he
delmätarhat mUlstuttivat niistä. Uudessa Englannissa jäi pois käytöstä niin monia 
tiloja, että viljelysmaan pinta-ala väheni 30 %: Ila tänä aikana. New Yorkissa viI· 
jelyalan määrä laski kukkula-alueilla. Samaan aikaan tuotanto eekkeriä kohti nousi 
jäljellä olevalla maalla. Täten farroin hylkääminen oli jonkinlainen nykyaikaisen 
maanviljelyn edistyksen mitta. 

III. 1890-1940 

Kolmannen kehitysjakson alussa 1890-luvun lopulta 1940-luvulJe muuttoliike 
oli taas käynnissä. Hidas kansakunnan laajuinen maalaisväestön lisääntyminen 
1920-1uvuUe saakka ei kuitenkaan tehnyt siitä niin huomattavaa. Koska uusien 
farmien perustaminen ei ollut vielä kokonaan loppunut, perheet asettuivat vielä 
erityisesti VilIiin Länteen. Sekä lännessä että Etelässä syntyi lisää vuokraviljely
tiloja, kun taas vanhoissa valtioissa vuokraviljelijät vuokrasivat farmeja vanhah
koilta omistajilta . Farmien määrä nousi 4564 641 :stä v. 1890 6448 343:n huip
pulukemaan v. 1920, nousu, joka oli hitaampi kuin minään muuna aikakautena. 
Tämän nousun ansiosta oli vaikeampaa huomata eri seuduilla tapahtunutta laskua 
farmien määrässä, joka alkoi taas v. 1893 taloudellisen kriisin jälkeen. Sitä seurasi 
myös hidas nousu maalaisväestön määrässä melkein 41 miljoonasta yli 51 miljoonaan 
noina kolmena vuosikymmenenä. Maaseudun väestö lisääntyi vähiten ensimmäisen 
maailmansodan aikana, jolloin sotapalvelus ja teollisu ustyö houkuttelivat pois mil
joonia maaseudulta. Eräs huomattavimmista sodanaikaisista surtolaisryhmistä oli 
Etelän neekerit, jotka muuttivat pohjoisen kaupunkeihin. Tämän seurauksena nee
keriväestön määrä Etelässä laski. Kuusitoista valtiota pääasiassa Mississipistä län-
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teen kärsi maaJaisväestöo kadosta. Tämä muutto yhdessä yli 18 miljoonan siirtolai· 
sen maahan saapumisen kanssa vv . 1890- 1920 nopeutti kaupunkien kasvua. Yh
dysvaltain väestöstä suurin osa asui vuoden 1920 tienoilla kaupunkikeskuksissa. 
Tämä muutos merkitsi si tä , että 73 % kai kista työtätekevistä henkilöistä työs
kenteli muualla kuin maatalouden piirissä. Kaupunkien kasvu ja tkui 1920-luvulla 
teollisen kukoistuksen houkutellessa ihmisiä maaseudulta, joka oli pahasti kär
sinyt sodanjälkeisestä maatalouden lamasta. Kun yleinen taloudellinen lama alkoi 
v. 1929, tuhannet kaupunkilaiset palasiva t väliaikaisesti työskentelemään far
meille. Täten 1930-luvun kriisi ehkäisi maaltapakoa kaupunk ityöpaikkojen puut
teen vuoksi. 

Kuitenkin ne, jotka jäivät farmeille, onnistuivat tuottamaan enemmän ruo

kaa vähemmällä työmäärällä. H eidän maanviljdyksensä perustui tieteellisten ja 
teknisten parannusten lisääntyvään käyttöönottoon . Kun yleiset koulut tarjosivat 
nyt maatalouskoulutusta nuorille, maatalouskoulut ja julkiset laitokset veivät läpi 
kasvatuksellisia ohjelmia viljelijöille. Valmistajat patansivat maanviljeJyskoneita 
ja su unnittelivat niitä uudelleen käytettäviksi traktorin kanssa, joka pystyi teke
mään enemmän työtä kuin hevoset. Lisäksi rakennettiin sähkölinjoja, jmka tekivät 
mahdolliseksi Iypsykoneiden käytön. Rodunjalostuksen ja huolellisen ruokinnan an
siosta maidon tuotanto lehmää kohden nousi. Kehitettiin maissilaji , joka enemmän 
kuin kaksinkertaisti sadon eekkeri ä kohti . Tuloksena oli, että v. 1940 maatalous
hyödykkeider tuotto työläistä kohden oli kaksinkertaistunut vuodes ta 1870. Kaikki 
nämä viimeisimmät uudistukset valmis tivat tietä vielä suu remm ille edistysaskelilJe 
toisen maailmansodan jälkeen. Yhteenveto : tämä aikakausi oli samoin kuin 1840· 
ja 1850-luvut alkusoitto joihinkin Amerikan maatalouden kaikkein hämmäsryttä
vimpiin saavutuksiin. 

IV. Toinen maailmansota - 1976 

Tämä aikakausi on soveltanu t tiedettä ja tekniikkaa maataloustuotannon lisää· 
miseen entistä dramaattisemmin . V. 1950 tavallinen maatyöjäinen tuotti tarpeeksi 
tyydyttääkseen yli viidentoista ihmisen tarpeen ja kaksikymmentä vuotta myöhem
min neljänkymmenen seitsemän ihmisen tarpeen. Toisin sanoen, tuotanto työläistä 
kohden enemmän kuin kolminkertaistui. Vaikka työvoiman tarve väheni yli 50 
%:a tuotannon ylläpitämiseksi samassa pisteessä , parempien koneiden ja tieteel
listen menereItnien käyttö lisäsi tuotantoa. Huoma ttaviin parannuksiin kuuluivat 
hyönteismyrkyt ja kemikaaliset rikkaruohomyrkyt. Härkien tuberkuloosi voitettiin 
vihdoin . Lisäaineet ruokinnassa nopeu ttivat kananpoikien ja lihakarjan varttumista. 
Tietokoneet määräsivät tarkasti jopa kuinka paljon heinää ja viljaa piti syöttää 
lehmille. Kaikenlaiset itsekäyvät sadonkorjuukoneet kuten leikkuupuimurit ja 
omenanpoimija vähensivät ihmistyövoiman tarvetta. Esimerkiksi leikkuupuimuril 
olivat ensiarvoisen tärkeitä vähennettäessä sadan vehnäbushelin tuottamiseen tac-
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vittavien tuntien määrää neljästäkymmenestäseitsemästä v. 1940 kahteentoista 
v. 1960. Muita uusia korjuukoneita olivat puuvillanke:rääjät, jotka käytännöllisesti 
katsoen lopettivat puu villan käsinpoimimisen. Kaikkien uusien menetelmien ja 
koneiden ansiosta maatalouden llikkuma-ala ymmärrettävästi tuli suuremmaksi . 
Farmien keskikoko nousi 30 % :a, melkein 400 eekkeriin 1960-luvulla. Lypsy
karja tuli suuremmaksi käsittäen 50-150 lehmää. Mutta nämä laajemmat liike
toimet vaativat myös enemmän pääomaa. V. 1940 tilan maan ja rakennusten keski
määräinen arvo oli $5.532. Noin kolmekymmentä vuotta myöhemmin se oli 
'$75.725. Lisäksi tarvittiin suurempia sijoituksia karjaan, koneisiin ja tarvikkeisiin . 
Maatalouden erilaisten liiketoimien määrä oli huomattavasti monipuolisempi kuin 
v. 1940. Näiden jatkuvien muutosten takia kaikkien viljelijöiden ja heidän las
tensa oli entistä vaikeampi jäädä maaseudulle. Keskivertofarmeista tehdyistä tilas
toista ei käynyt ilmi kaikki viljelijöiden harjoittama maataloustoiminta. Kalifor
niassa esim. n. 3000 farmia kattoi 70 %:a viljelysmaasta, minkä johdosta keski
vertofarmin kooksi tuli suurempi kuin suurin osa valtion farmdsta todellisuu
dessa oli . V. 1969 n. 13 %:a viljelijöistä myi 57 %:a kaikista maataloustuot
teista , Täten viljelijöitten tulot suurimmaksi osaksi olivat pienemmät kuin sen 
pienen ryhmän, jonka myynti oli suurin, Tämän epätasaisen jakautuman takia 
monet viljelijät eivät kyenneet tyydyttämään nykyaikaisen maanviljelyksen alati
kasvavia vaatimuksia, ei edes omia tarpeitaan. Monien viljelijöiden pojilla oli 
pienet mahdollisuudet hankkia tila ilman vanhempien tai ulkopuolisten apua. 
Eräs connectlcutilainen viljelijä, joka asuu sukunsa 240 v . hallussa pitämällä 
farmilla sanoi äskettäin, ettei hän neuvoisi ketään nuorta miestä ostamaan farmia 
nykyisin. Menestymisen mahdollisuudet ovat rajoitetummat kuin koskaan aikaisem" 
min, hän sanoi. Kun mahdollisuudet teollisuustyöhön kehittyivät toisen maailman
sodan aikana ja sen jälkeen, sekä viljelijät että beidän poikansa yksinkertaisesti 
jättivät tilansa. Erityisesti vuokraviljelijät lähtivät suurin joukoin, ja heidän luku
määränsä laskikin kolmella neljänneksellä. Tämän seurauksena kaikkien farmien 
lukumäärä laski melkein puolella 6096 799:stä v. 1940 2730 250:een v. 1969 . 
Lasku oli erityisen suuri 1950·luvulla. Keskilännessä tapahtui huomattavin far
mien määrän pieneneminen, Maataloudessa käytetyn maan kokonaismäärä väheni 
kuitenkin valli vähän farmien sulautuessa suurempiin. 

Tämän johdosta tapahtui Amerikan historian suurin ihmjsten massamuutto 
farmeilta. Kaikki alueet, jotka menettivät farmeja kä:rsivät myös maalaisväestön 
nopeasta kadosta. Kahdessa kolmanneksessa kunnista kahdeksassa toista keskilän
nen valtiossa laski nettoasukasluku 30- 97 % :a. Etelässä kato koski erityisesti 
neekereitä ja valkoisia, jotka muutivat pohjoisen kaupunkeihin. Yli 22 miljoonasta 
neekeristä yksi miljoona jäi farmeiHe, Monet neekerit ja. valkoiset syrjäytti etupääs
sä puuvillankerääjä. Ihmisten lukumäärän laskiessa farmeilla 30,5 miljoonasta v. 
1940 9,7 miljoonaan v, t970 , myös maalaisväestön määrä kokonaisväestöstä laski 
tänä aikana, V. 1970 vain 23 %:a amerikkalaisista asui maaseudulla ja vain pieni 

osa hdstä työskenteli farmeilla . Itse asiassa maatalouden 9,7 miljoonaa henkilöä on 
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vain n. 5 %:a Amerikan nykyisestä yli 200 miljoonasta asukkaasta. Vaikka jotkut 
niistä 20 miljoonasta, jotka hylkäsivät maatalouden, alkoivat käydä farmeiltaan 
käsin töissä muualla, suurin osa meni kaupunkeihin ja esikaupunkeihin. Tämä luku
määrä on melkein yhtä suuri kuin niiden siirtolaisten määrä, jotka saapuivat Yhdys
valtoihin vv. 1820-1930. Maaltapako jatkuu yhä. 

V. Tuskallisia vastauksia 

1700-luvulta lähtien kaikkien näiden neljän vaiheen aikana maaltamuutto oli 
tuskallinen kokemus . Vaikka amerikkalaiset toivottivat tervetulleeksi teollisuus
keskusten teknisen kehityksen, traditionalistit tekivät maaseudulta muuttaville 

vaikeaksi sopeutua muuttoon. Traditionalisteihin kuului poliittisia ja taloudelli
sia johtajia sekä heidän älyllisiä liittolaisiaan alueilla, jotka menettivät väestöään . 
He pelkäsivät oman poliittisen vaikutusvaltansa heikkenevän ensin länteen ja 
myöhemmin kaupunkeihin tapahtuneen muuton takia. Traclitionalisteihin kuului 
myös henkilöitä, jotka vieroksuivat kaupunkielärnää ja pelkäsivät sen suuria ihmis
massoja. 1800-luvun loppupuolella he pelkäsivät, ettei vähenevä maalaisväestö 
kykenisi ruokkimaan kaikkia kaupunkilaisia. Nämä pelot kuvastuivat tiedoissa, 
että lännen rajaseuduilla ei enää ollut tarjolla maata jokaiselle. Kirjailijat, kuten 
C. Wood Davis, ennustivat, että jäljellä olevan koskemattoman maan loppuun ku
lutus vähentäisi ruoan tuotantoa. Jopa William C. Brown, rautatieyhtiön presi
dentti, joka pelkäsi, että nälkäiset massat kaupungeissa pääsisivät valitsemaan lain
säätäjiä, oli varma, että Amerikan täytyisi tuoda ruokatarvikkeensa ulkoa vuoteen 
1914 mennessä. Nykyajan älymystö pelkää kaupungin psykologista vaikutusta yksi
löön. Lyhyesti sanoen, maalta pakoa pidettiin usein vaarallisena kansakunnalle ja 
kansalaisille. 

1790-luvulla uusenglantilaiset ilmaisivat tämän levottomuutensa. Jo alunperin 
he olivat tuominneet muuton länteen varoittaen uudisasukkaita vaaroista, vaikeuk
sista ja moraalittomuudesta, jota he kohtasivat. He jopa ehdottivat uusien valtioi
den poliittisen vallan rajoittamista lännessä vanhojen valtioiden etuisuuksien säi
lyttämiseksi. 1820-luvulla myös nuorten muutto aiheutti levottomuutta. Papisto, 
toimittajat ja muut julistivat kaupungit moraalisesti vaarallisiksi nuorille. V. 1821 
James Kent, New Yorkin valtion korkein tuomari, ehdotti, että tarvittaisiin jokin 
keino estämään New York Cityä saavuttamasta poliittista valtaa, koska jonakin 
päivänä siellä tulisi olemaan enemmän asukkaita kuin itse New Yorkin valtiossa. 
Tämä kaupunkivastainen kehitys saavutti huippunsa vv. 1880-1920. Traditiona· 
listit julistivat edelleen maaseutuelämän paremmuutta. He väittivät, että kaupunki· 
elämä oli "keinotekoista n ja siksi hidasti ihmisen kehitys tä . Erään kirjoittajan !TIU· 

kaan kaupunkielämä ammensi tyhjiin useimpien ihmisten mielen ja ruumiin. Se oli 
yksinkertaisesti liian kiihkeää, meluisaa ja keinotekoista. Toiset väittivät, että New 
York Cityssä ja muissa kaupunkipaikoissa oli tavernoja ja paheita, jotka johtivat 
syntiin ja tuhoon. Kirjailijat, kuten "Kaksitoista Etelän viljelijää", ryhmä runoi· 
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lijoita ja romaanikirjailijoita 1920-luvulla, valittaen totesivat teollisuuskaupunkien 
levinneen jo Eteläänkin. He. väittivät, että kaupungit ja tehtaat tuhosivat taidetta 
ja uskontoa ja toivat mukanaan radikalismia. Maalaisyhteisöjen katoaminen oli 
näiden kriitikkojen mielestä merkki kulttuurin rappiosta. Lyhyesti sanoen, traditio
nalistit yhdistivät kaupunkielämän rappioon. 

Traditionalisden maaseudun palvonta korosti, että tarmit tarjosivat materiaalista 
yltäkylläisyyttä ja taloudellista turvallisuutta. Se oletti, että farmit tarjosivat 
runsaasti työtä ja ruokaa viljelijälle, jonka ei tarvinnut huolehtia esimiehestä, teh~ 

taanpilleistä tai agitaattoreista. Kaupunkilaisilla sitä vastoin ei ollut Jlilmaisia" 
vihanneksia, maitoa, munia, voi ta , puita ja lihaa, kuten eräs kirjailija asian ilmaisi. 
Itse asiassa heidän täytyi maksaa kaikesta paitsi "ilmasta", jota he hengittivät ja 
sekin oli kaupungin kaasujen myrkyttämää". Tämän ajatussuunnan mukaan maa· 
laiselämä kehitti terveen ruumiin ja mielen. Väitettiin, että maaIaiseIämä kehitti 
myös moraalisia hyveitä, koska ihminen saattoi olla yhteydessä luontoon ja Juma
laan, nauttia auringonlaskusta, lintujen laulusta ja solisevista puroista. El tarvin
nut käyttää edes lääkkeitä huolehtiakseen terveydest'iän. Eräs kirjailija kuvaili 
"tarvi tsee vain mennä ulos, harjoittaa ruumustaan l k~iydä tervehtimässä hevosia 
ja lehmiä ja pian voit taas hyvin". Koska maalaisympäristö oletettavasti suojeli 
kaupungin paheilta, sitä pidettiin ensiarvoisen tärkeänä parhaiden johtajien kehi
tykselle. Erään kirjoittajan mukaan suurmieheksi kehittyi ainoastaan käyttämällä 
auraa ja lapiota raikkaassa ilmassa ja auringonpaisteessa, "ei koskaan viheliäisten 
viemärien, savupiippurivistöjen ja koneiden iku.isen roelun keskellä". Niinpä v. 
1902 eräs traditionalisti päätteli, että useimmat suurmiehet tulivat maalta, koska 
ainoastaan kaksi Amerikan presidenteistä oli kasvanut kaupungeissa. Useimmat 
liikemiehet, opettajat ja valtiomiehet olivat maalta. Vaikka useimmat julltisuuden 
henkilöt eivät olisi voineet syntyä kaupungeissa ennen näitä aikoja, koska suurin 
osa vanhemmista asui maalla, traditionalisti[ olivat sitä mieltä, että ainoastaan maa· 
laishyveet yhä edelleen kehittivät suurhenkilöitä. 

Lyhyesti sanoen, traditionalistien mukaan viljelijät olivat amerikkalaisen yh
teiskunnan selkätanka. Poliittinen viisaus syntyi parhaiten kokemuksista maa
seudulla, he sanoivat. Presidentti Theodore Roosevelt yhtyi heidän kantaansa 
sanoen, että "kansakunnan suuruus riippuu enemmän vliestön luonteesta kuin mis
tään muusta seikasta". Vaikkakin Roosevelt myönsi , että kaupunkielämä oli hyvä 
tiettyyn pisteeseen saakka, hän pelkäsi, että se oli mennyt jo liian pitkälle ja alka
nut rappeuttaa amerikkalaista yhteiskuntaa. Toiset, kuten erään maatalouslehden 
toimittaja v. 1913 vakuuttivat, että tasavalta ei voinut jäädä henkiin, jos pienvil
jelijät syrjäytettiin. Heidän retoriikkansa on ollut jatkuvasti toistuvana teemana 
Amerikan politiikassa näihin aikoihin asti. Aina 1960-luvulle saakka Amerikan 
presidenttien piti hankkia farmi ja osoittaa kiinnostuksensa maatalouteen saa
dakseen poliittista luotettavuutta. 

Traditionalistien kaupunkien vastainen asenne inspiroi "takaisin luontoon" 

liikettä. IS80-luvulla keskiluokan toimittajat, kauppiaat ja virkamiehet harjoitti-
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vat luonnon palvontaa. Usein he kävivät junalla töissä kaupungeissa vanhoilta 
farmeilta käsin. Eräs heistä oli bostonilainen professori, Allan Sharp, joka kir
joitti 22-osaisen esseekokoelman onnen etsimisestä yhdeJtä tai useammalta eekke
riltä maata. Toiset kirjailijat, kuten Stewart Edward White, kirjoittivat erämaita 
ylistäviä romaaneja. V. 1883 Ornitologien Unioni perustettiin niiden toimesta, 
jotka pitivät yhteyttä luontoon tarkkailemalla lintuja. Yleisissä kouluissa kaupunki
pojat ja -tytöt alkoivat harjoittaa luonnontieteen opintoja. Heidän yritystään kan
nusti esim. kasvatuspsykologi G . Stanley Hall, joka toivoi, että luonnon tutkimi
nen toisi mukanaan osan maalaiselämää opp~aiUe, jotka asuivat "epäluonnollisis
sa kaupungeissa". HalUa suretti, että Bostonin lapset eivät tienneet mitään sellai.
sista asioista kuin apilaniityt ja vehnäpellot . Jotkut kansalaiset yrittivät tarjota 
kaupunkinuorille kokemuksia luonnosta viemällä heitä maaseudulle. V. 1910 Ame
rikan Partiopojat, joka perustettiin puutöiden ja luonnontiedon opettamiseksi, 
valitti kaupunkien kasvun aiheuttavan rappio.iturnista. Roosevelt , Hall ja muut 
julkisuuden henkilöt tukivat poikien organisaatiota. "Takaisin luontoon" -liike 
kannusti myös puistojen perustamista. 1900-luvun alulla Juotiin viisi uutta kan
sallispuistoa. Valtioiden hallitusten yrittäessä :suojella ja elvyttää metsiä, Roose
velt ja muut kansakunnan johtajat edistivät myös luonnon suojelua. Lyhyesti sa
noen, "takaisin luontoon" ~liike oli maalta kaupunkiin muuttaneiden yritys löytää 
uudelleen kadotetut kokemukset. 

"Takaisin luontoon" -liikkeen vahvistamiseksi yrjtettiin kaupunkilai,sia saada 
muuttamaan takaisin maalle . Liikettä inspiroivat: Uuden Englannin yritykset houku
tella lännen asukkaita ja siirtolaisia nk. hylätyi.lle farmeille. Uusenglantilaiset mai
nostivat halpoja, valmiiksi rakelmettuja farmeja, joilla oli kaikenlaisia etuja. Huip
pukautenaan 1900-luvun alun ja ensimmäisen maailmansodan välillä "takaisin luon
toon" -liike otti mallia uusenglantilaisten menet,::Imistä. Sen kannattajat rohkaisivat 
kaupunkilaisia muuttamaan maalle. Sekä sosiaaliset uudistajat että siirtolaisseurat 
neuvoivat siirtolaisia jättämään ahtaat kaupungit. V. 1907 Yhdysvaltain hallitus 
perusrl tiedotusosaston neuvomaan siirtolaisia farmien löytämisessä ja siten hou
kutteli heitä pois New York Citystä. Suositut kirjailijat, kuten Bolton Hall, kirjoitti
vat "Kolme eekkeriä ja vapaus" ja muita kirjoja osoittaakseen kuinka he'1ppoa oli 
löytää onni pieneltä palalta maata. Aikakauslehdet kuten "Elämää Amerikassa" 
julkaisivat samanlaisia ki rjoituksia vanhojen farmien entisöimisen eduista. Jos vil~ 

jelijät, jotka olivat lopettaneet sellaisten farmien viljelyn, eivät olleet onnistuneet, 
oli epärealistista odottaa, että kokemattornat kaupunkilaiset olisivat parempia. Ny
kyaikainen maanviljely edellytti myös enemmän pääomaa kuin monet köyhät palkan
nauttijat pystyivät säästämään. Lyhyesti sanoen, maallepaluu-liike perustui suurelta 
osin romanttisiin harhakuvitelmiin. 

Traditionalistit ponnistelivat ennen kaikkea viljelijöiden ja heidän lapsiensa pitä
miseksi maalla. Näitä yrityksiä tukivat maalaislehtien toimittajat, paikalliset kaup
piaat, kiinteistövälittäjät, opertajat ja muut, joiden hyvinvointi riippui maatalou
desta. Myös jotkut viljelijät olivat samaa mieltä. Nämä traditionaEstit väittivät, että 
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maalaisperheiden olosuhteet eivät parantuisi, jos he jättäisivät maansa. Maalaisten 
lähdön syyksi väitettiin epätodellisten epäkohtien keksimistä, kykenemättömyyttä 
säästää; antautumista juopotteluun tai työhalun menettämistä. Traditionalisteilla 
oli yksinkertainen parannus: työskennellä ahkerasti, vähentää kustannuksia, ottaa 
käyttöön nykyaikaiset menetelmät ja olla tyytyväinen maalaisympäristöön. 1900· 
luvun alussa kuitenkin kävi selväksi, että tarvittiin lisätoimenpiteitä viJjelijöiden 
pitämiseksi tiloillaan. Presidentti Roosevelt ja maallepaluu-liike olivat yhtä mieltä . 
He yrittivät parantaa elämää maaseudulla takennuttamalla uusia teitä , parantamalla 
postinjakelua ja kehittämällä virkistystoimintaa. V. 1916 Kongressi päätti taloudel
listen lainojen myöntämisestä viljelijöille. Samoihin aikoihin traditionalisdt yrittivät 
vakuuttaa erityisesti maalaispojille, että heidän oli yhä mahdollista tulla viljelijöiksi, 
jos he alkoivat ensin maatyöläisinä, sitten vuokrasivat farmeja ja lopulta heistä tulisi 
omistajia lainan avulla. Maalaispojille teroitettiin myös m.ieleen, että useimmat ihmi

set eivät koskaan onnistuneet kaupungeissa . Poikien pitärniseksi maalla tarjottiin 
vain hyvin vähän käytännön keinoja . Tämä ei ollut ihme, koska heidän isilleenkään 
ei oltu tarjottu juuri muuta kuin paljon neuvoja ja kehoituksia. Kaikista innokkaista 
kampanjoista huolimatta maaltapakoa ei saatu pysäytetyksi eikä sen suuntaa muute
tuksi. Tämä osoitti traditionalistien kykenemättömyyden ymmärtää nHtä syitä, miksi 
ihmiset lähtivät maalta. Se ei ollut moraalin heikkenemisen syytä. Kaikki viljelijät 
ja heidän poikansa eivät yksinkertaisesti kyenneet kilpailemaan nykyaikaisten far
mien perustamisessa . Monella kaupunkilaisella ei sitäpaitsi ollut varoja tai koulu
tusta maanviljelys tilan haltuunottoon. Harvat välitysliikkeet antoivat luottoa kau
punkilaisille, jotka olisivat saattaneet ostaa farmeja. Kun omistajat myivät tilojensa 
reuna-alueita, ostajat usein muuttivat pois. Useimmat suunnjtelmat ihmisten_ sijoit
tamiseksi pysyvästi maalle epäonnistuivat surkeasti. Samoin epäonnistuivat traditio
nalistien aloitteet väestön phämiseksi maalla. Useimpia aloitteita maaseudun olojen 
parantamiseksi, kuten esim. tiet, koulut, sähkölinjat ei toteutettu alueilla, joista 
suurin osa maaltamuutrajista lähti. 1920- ja 1930-luvuilla sekä välitysliikkeet, jotka 
antoivat kiinnityslainoja, että kunnan maatalousspesialistien kasvatusohjeJmat kes
kittyivät avustamaan varakkaampia viljelijöitä, joilla oli varaa ottaa käyttöön nyky
aikaisia menetelmiä ja koneita. Jopa liittovaltion maatalousapu Etelässä 1930-luvulla 
meni useammin isännille kuin vuokra viljelijöille. Tämä kykenemättömyys saavuttaa 
kaikkia viljelijöitä sai jotkut maataloustieteilijät ja virbrniehet tekemään 1920-lu
vulIa päätöksen, että tietyt reuna-alueet pitäisi pysyvästi poistaa viljelyksestä ja 
saada toisenlaiseen käyttöön. Tämä päätös oli ensimmifinen särö traditionalistien 
näkökantaan, jonka mukaan jokainen, joka halusi harjoittaa maanviljelystä, voi 
tehdä maaliaan mitä halusi. Vaikka julkiset laitokset hyväksyivät päätöksen 1930-
luvulla ja myöhemmin, maatalouslainsäädäntöä puolusteltiin vielä usein keinona 

pitää viljelijät maalla. Maaltamuutto ei pysähtynyt tai muuttanut suuntaansa kai
kesta kaunopuheisuudesta huolimatta . 

Traditionalisteilla oli huomattava vaikutus muutto.liikkeeseen sopeutumiseen . 

Heidän vaikutuksensa saattaa tuntua uskomattomalta, koska useimmat amerikkalai~ 
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set eivät ilmeisesti uskoneet heitä. Amerikkalaiset lähtivät yhä farmelltaan etsimään 
aineelHsia mukavuuksia ja sosiaalista liikkuvuutta, joita teolliset keskukset tarjosi~ 

vat. Traditionalistien vaikutus näkyi parhaiten ihmisten pyrkimyksessä parempaan 
elämään. Koska traditionalistit olettivat, että ahkerasti työtä tekevät henkilöt voi· 
sivat yhä viljellä mitä tahansa farmia, ei ollut mitään tarvetta avustaa niitä, jotka 
eivät pystyneet siihen. Täten ei koskaan kehitetty mitään ammatillista ohjausta val
mistamaan maalta lähteviä kaupunkielämään. Lyhyesti sanoen, maalta muuttajat 
jätettiin sopeutumaan itsekseen kaupunkeihin. 

Traditionalistit estivät myös sellaisen kaujYunkipolitiikan muovauturnista, joka 
olisi saattanut helpottaa muuttajien sopeutumista kaupunkeihin. Koska he olivat 
lakiasäätävien elimien johdossa hallinnon eri tasoilla, he vastustivat poliittisen val
lan siirtoa väkirikkaisiin kaupunkikeskuksiin. Kaupunkiäänestäjien oli vaikeaa saada 
poliittista valtaa, jota tarvittjjn heidän ongelmiensa ratkaisemiseen. V. 1894, esim. 
New Yorkin valtion perustuslakia korjattiin si ten , että New York City ei voisi kos
kaan saada enemmän kuin 50 % edustuksen valtion Jainsäädäntöelimissä, vaikka 
suurin osa asukkaista asui siellä, Myös muut valtiot jakoivat hitaasti lainsäädännöl
listä valtaa kasvaville kaupungeille. Connecticutin lainsäädäntöelimet kieltäytyivät 
tästä 60 vuoden ajan, vaikka 67:llä maaseutukaupungilla, joissa oli 6 % asuk· 
kaista, oli kaksitoista kertaa niin paljon edustajia kuin neljällä suurkaupungilla, 
joissa oli neljännes valtion väestöstä. V. 1960 24 valtiossa 30 % äänestäjistä saat
toi valita jokaisen lakiasäätävän elimen ylemmän kamarin enemmistön. Niin kauan 
kuin maaseudun yliedustus kesti, kaupunkivast~lista kilhoitusta käytettiin estämään 
tai kumoamaan erilaisia lainsäädännöllisiä ehdotuksia, jotka käsittelivät kaupunkien 
sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia. Eräs Kongressin jäsen kehuikin, että hän oli 
"maalaisten puolta kaupunkilaisia vastaan joka kerta". Samanlainen asenne oli maa
seudun johtajilIa molemmissa 'suurissa puolueissa, samaten, kumma kyllä, kau
punkilaisil1a, jotka vastustivat toimenpiteitä hyvinvoinnin lisäämiseksi kaupungeis
sa. 1960-luvulla Yhdysvaltain Korkein Oikeus lopulta määräsi, että maalaisten yli
edustus ei ollut perustuslain mukaista. Määräyksen täytäntöönpano on vielä puoli
tiessä . Asian käsittelyssä tapahtuneen pirkän viivytyksen takia, ei ole ihme, että 
kaupunkien kasvu on ollut niin vaikeaa nyky-Amerikassa. 

Vaikkakaan mihinkään todellisiin yrityksiin sijoittaa enemmän ihmisiä farmeille 
toisen maailmansodan jälkeen ei ole ryhdytty, traditionaHstien levottomuus tuntuu 
yhä. Sitä pitää hengissä jatkuva väittely farrnien tulevaisuudesta Amerikassa ja siitä 
pitäisikö enemmän viljelysmaa ta siirtää muuhun käyttöön kuten esim. ostoskeskuk
siksi. Connecticutin maatalousneuvoston puhem1es otti osaa tähän ja lausui mielipi
teenään, että jos farrnit otettaisiin muuhun käyttöön) yhteiskunta menettäisi enem
män kuin ravinnonlähteen. Hän oli huolissaan olisiko amerikkalaisilla varaa "sel_ 

laiseen yhteiskuntaan, jossa ihmisillä ei olisi minkäänlaista yhteyttä maaseutuun". 

Tästä asiasta ilmaisivat levottomuutensa henkilötJ jotka yrittävät suojella erämaa
alueita, kuten esim. Echo Park Coloradossa v. 1956, jota estettiin muodostumasta 

padoksi veden säätelyä varten. Erimielisyys Echo Parkista päättyi lausuntoon, että 
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erämaa-alueet tarvtttun "vasta-aineeksI nykyelämän rasituksille." Kuka tahansa, 
joka tuntee maantiesysteemin, ostoskeskusten, esikaupunkien teollisuuskompleksien 
suunnattoman kasvun toisen maaumansodan jälkeen voi hyvin ymmärtää, miksi 
väittely maan käytöstä on yhä käynnissä. 

Levottomuutta vahvistaa lisäksi älyllinen kritiikki teollistuneesta yhteiskun
nasta. Eräs nykye1ämään kuuluva piirre on vieraantuminen työstä ja yhteiskunnasta. 
Kaupunkia arvostelevat intellektuellit väittävät vieraantumisen syyksi maalaistapo
jen katoamisen. He väittävät yhä, että kaupunkielämä ei ole tuonut mukanaan 
enemmän onnea kuin vanhat farmit. Pitäen elämää maaseudulla 1950-luvulla jon
kinlaisena kultaisena aikana, eräs kirjailija epäili olivatko nykyamerikkalaiset onnel
lisempia teollisine kehityksineen kuin heidän isoisänsä oli ollut New Yorkin far
milla v. 1800. V. 1969 eräs toinen kirjailija, Samuel R. Ogden, keräsi todistus
aineistoa ja esjtti saman kysymyksen kirjassa "Amerikka, katoava maalaiselämä ja 
edistyksen hinta". Ogden yhtyi siihen käsitykseen, ett,i edistys oli rappioittumista 
ja että teolliset muutokset olivat menneet liian pitkälle. Älyllinen kritiikki syyttää 
siis teknologisia muutoksia, epäilee kaupunkien massoja ja ihannoi maalaismennei
syyttä. Se on vanhaa rraditionalistien arvostelua uudelleen päivänvaloon tuotuna. 
Kaikesta huolimatta kritUkillä on luultavasti yhtä vähän merkitystä Amerikan kau
punkilaisille kuin sillä oli maaltamuuttajille. 

Lyhyesti sanoen, Amerikan 200-vuotisjuhlavuosi on merkkinä 200 vuotta kes
täneestä liikkeestä maalta kaupunkeihin Yhdysvalloissa . Liike oli muutosten mitta, 
yhä pienempi määrä ihmisiä pystyi tuottamaan tarpeeksi ruokaa itselleen ja niille, 
jotka asuivat kaupungeissa. Se saavutti huippunsa toisen maailmansodan jälkeen, 
koska suurimmalla osalla maaltamuuttajia ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin lähteä. 
Menestyksekkään, laajamittaisen maanviljelyksen vaatimukset olivat liian vaativat. 
Lähtöaikeissa olevjen auttamiseksi jäämään paikalleen tehtiin hyvin vähän. Suurin 
osa kuvitelmista] että kuka tahansa voisi hoitaa farmia olivat haihtuneet. Samoihin 
aikoihin työpaikkojen tarjonta sodan aikana ja sen jälkeen helpotti lähtöä. Myös 
muut amerikkalaiset sopeutuivat maaltamuuttoon. He elivät teollisen sivistyksen 
piirissä, joka oli Amerikan taloudellisen vallan perusta. Oikeastaan ei ollut mitään 
mahdollisuutta, että kaupunkilaiset voisivat menestyksekkäästi palata farmeiUe. Eräs 
vaihtoehto oli paeta virkistysaJueille, toinen muuttaa vanhasta tai "sisä" kaupun
gista esikaupunkiin tai "uIko" kaupunkiin. Toiseen vaihtoehtoon kuului pyrkimys 
paeta seUaisia ongelmia kuin saaste, slummlalueet ja taloudellinen tasa-arvottomuus 
vanhoissa kaupungeissa. Se miten hyvin amerikkalais,~t sopeutuvat kaupunkielä
mään tulee määräämään jatkuuko traclitionalistien nostalgia katoavasta maalaiselä. 
mästä. Jos he sopeutuvat kaupunkiin hyvin Amerikan sopeutuminen itse maalta
pakoon tulee olemaan täydellinen. Mikä tahansa tulos onlrin, suuri muuttoaalto 
maalta kaupunkiin on lähestymässä loppuaan. V. 1976 on jäljellä vain harvoja 
amerikkalaisia, jotka voisivat lähteä pois maalta. 
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TDNTlSDDNNITELMA 
soveltaen yläastetta ;a lukiota varten. 
Puheenjohtaja prof. A, William Hoglund/sihtceri lehtori Irmeli Salonen 
Aika: 1 oppitunri 
Työtapa: Opeuajajohtoinen 
Motivointi: Tunnin lähtökohdaksi se tosias ia, että Yhdysvalloissa oli v, 1790 kokonaista 95 % 
väestöstä maataloudesta riippuvaisia, kun taas nykyään maatalousväestön osuus on vain 5 %. 
Tunnin aikana etsitään vastaukset siihen, mitkä tekijät ovat aiheuttaneet näin jyrkän muutoksen 
ja miten se yleensä on ollut mahdollinen. 
Oppitunnin runko: (Professori Hoglundin ehdotuksen mukaan) 

1790-1860 

1. Maatalous . Muutto länteen ~ 1860-1. luku 
a) syyt: - liikaväestö Uudessa Englannissa 

- taloudellisten mahdollisuuksien et:sintä 
b) hallituksen politiikka 
c) ihmiset 

2. Muutto kaupunkiin ~ 1860-1. luku 
a) cnsinunäiset kaupungit 
b) teollisuus 
c) vaikutukset 

II 1860-1890 

1. Maatalouden koneistuminen 
- sisällissota 
- keksinnöt 
- hallituksen politiikka 

2. Maaltamuuton syyt 
- nuoriso 
- siirtolaiset 

3. Kaupungit kehittyvät (Nopeaa! ) 
4. Vastustus 

I111900-1940 

1. Kaupunki voittaa 
2. Muuton tekijät 
3. Vaikutus maatalouteen 
4. HalUtuspoutiikka 

IV 1940 -> 

1. Uudet tekijät 
- sodan va ikurus 
- koneistuminen 

2. MuutOn huippu 
- uudet kaupungit 
- mustat 

3. Vertailu: Kaupunki ~ Maaseutu 
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4. Vastustus 
Lähde: Professori Hoglundin luento 

Ryhmätyöskentelyn aikana professori Hoglund toi vielä esille seuraavia oppitunnin kannalta 
merkittäviä seikkoja: 
- Valtio on tukenut USA:ssa maataloutta mm. parantamalla t icverkostoa , järjestämällä alan 
koulutusta ja tutkimustoimintaa, antamalla luottoja tilojen ostamista ja rilakoon suurentamista 
va rten , tukemalla osuustoimintali ikettä , ja es im. suuren pulakauden aikana ostamalla liikatuo
tantoa sekä antamalJa avustusta viljeLjöiUe, jotka vähensivät tuotantoaan. 
- Maatalouden toisen maailmansodan jälkeisiä vaikeuksia ovat olleet mm. verojen nousu, joka 
on tehnyt perintötilojen haUussapidon vaikeaksi. Etelän vUClkraviljelijät (sekä valkoiset että 
mustat) taas ovat joutuneet lähtemään pois siksi, että heitä ei ole enää tarvittu puuvillan keruun 
koneistuttua. (Maatalouden palveluksessa on nykyään vain noin 1 miljoona mustaa). 
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2. USA: n HALLITUSJÄRJESTELMÄ: RAKENTEELLISIA JA 
TOIMINNALLISIA PIIRTEITÄ 

Prof. Jaakko Nousiainen, Turun yliopisto 

J. 

Kansakuntien poliittisia järjestelmiä voidaan pyrkiä lähestymään useasta vaih
toehtoisesta tai toisiaan täydenrävästä näkökulmasta : mahdollisuuksina ovat mm . 
päähuomion kiinnittäminen järjestelmän historia!Hiseen pohjaan hallitusrakenteiden 
syntytapahtumien valossa, yhteiskunnan aineelliseen ja henkiseen perusrakentee
seen, normatiivisesti säätelemättömään poliittiseen voimakenttään tahi forrnaa
]jin valtiosääntöstruktuuriin. Kattavaan tarkasteluun on yhdistettävä useita näistä 
elementeistä, mutta tllvjstctyssä esityksessä on sittenkin suoritettava valintaa ja ra
jattava tarkastelukulmaa . Seminaarin ensisijaisen virikkeen ja aiheen huomioonot
taen tuntuu ensiksi mainittu lähestymistapa t~issä tilaisuudessa perustellulta; ja 
onhan syntyprosesseja ja "valtion raken tajain" tarkoitusperiä valottava geneettinen 
ote yleisemminkin havaittu hedelmälliseksi niin normatiivisvoittoisessa kuin realis
tisemrnassakin tutkimustavassa, 

Monesti toistetun sanonnan mukaan pohjoisamerikkalainen siirtokuntayhteisö 
oli "ensimmäinen uusi kansakunta" ja sen kaks isataa vuotta sitten pystyttämä lUt· 
tovaltiorakenne /'suuri poliittinen kokeilu", Sen syntytapahtuman selvittely on 

sitäkin mielenkiintoisempaa, kun Yhdysvaltain hallitusjärjestelmä oli nykyajan mo
nien uusien valtioiden tapaan mutta monis ta vanhemmista valtioista poiketen tie
tyn ajankohdan luomus , tunnettujen henkilöiden määrätyssä tarkoituksessa muo
toilema : toi sin sanoen rationaalisen suumuttelun tulos. 

Silti Philadelphiaan v. 1787 kokoontuneet valtuutetut olivat sidottuja myös 
Om::m poliittisen yhteisönsä perintöön. Niinpä siirtomaa-ajalta suoranaisesti periyty
neitä merkityksellisiä elementtejä olivat kiinnitt~vminen sopimusperiaatteeseen hal
litsevien ja hallittujen vähIten suhteiden järjestetyssä, paikallishallinnon kehittynei
syys ja vahvan hallituksen pelko; kaikilla näillä ilmiöillä oli juurensa siirtomaiden 
ja kaukaisen emämaan välisissä suhteissa, Puritaanien kirkko ei liene ollut erityisen 
kansanvaltainen laitos) mut ta varsinaisesti tahdonvaltaisissa suhteissa heiJlä oli 
vahvasti juurtunut sopimusmenettelyn periaate. Korostuneimmin Uudessa Englan
nissa paikallishaUinto kehittyi town'in, yhden taj useampia kyliä käsittävän maan
tieteellisen yksikön puitteissa, Vastenmielisyys Englannin kruunua ja sen edustajia 
kohtaan puolestaan muokkasi yleisiä vallankäyttöön kohdistuvia asenteita , 

Ajankohtaisemmalla ja konkreettisemmalla tasolla vapautumisen jälkeen aikaan
saatu löyhä valtioliitto ffiuodoSii dramaattisen välivaiheen , joka antoi tiettyä ko-
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kemuksia federaalisesta valtionrakenteesta ja jonka aikana keskitetyn valtajärjes
te1män puolustajien ja valtioiden riippumattomuuden puolustajien välillä käyty 
keskustelu muokkasi käsityksiä. Toisaalta taas alkuperäisten valtloiden piirissä 
kiinteytyi eräitä inslituulioita, joilla tuli olemaan erityisen suuri merkhys myö
hemmän liittovaltiosäännön muotoutumiselle. Näitä olivat kansalaiste1~ yleisten 
oikeuksien ;ulistusten vahvistaminen, kir;oitettujen valtiosääntö;en voimaansaatta
minen sekä punnusten ;a vastapaino;en jär;estelmän kehittyminen hallitusraken
teissa. Ensiksi mainituista huomatuin oU tietenkin vuoden 1776 itsenäisyysjulistus; 
mutta monia muitakin hyväksyttiin sekä paikal1is- että valtiotasoUa. Englantilaiseen 
perinteeseen ja luontai soikeuden periaatteisiin tukeutuen niissä yleensä korostettiin 
ihmisten ja kansalaisten yksilöllisiä oikeuksia, hallittujen suostumusta oikeudenmu
kaisen vallankäytön lähteenä sekä vallankumouksen oikeutusta legitiimien oikeuk
sien jouduttua loukatuiksi. Vuodesta 1776 lähtien vaLtiot kirjoittivat omat valtio· 
sääntönsä, joissa sanottuja periaatteita pyrittijn toteuttamaan mutta jotka yleisesti 
sisälsivät esim. omaisuutta, uskontoa ja rorua koskevia kelpoisuusvaatimuksia niin 
äänestäjille kuin virka- ja Juottamusmiehillekin. Entisessä emämaassa sovelletuista 
tapanormeista poiketen ne olivat kuitenkin selkeästi laadittuja ja nimenomaisesti 
vahvistettuja dokumentteja. 

Hallitsevien valvominen perustui lähinnä kahteen menetelmään. Toinen oli 
virka- tai toin1ikauden voimakas rajoittaminen, useasti jopa yhteen vuoteen; toinen 
taas vallanjako, kansaneduskunnan, hallituksen ja oikeuslaitoksen asettaminen auto
nomisiksi ja toisiaan rajoittaviksi vallan keskuksiksi. Ainakin kuusi valtiota omak
sui nimenomaisesti tämän "maineikkaan Montesquieun" kirjoituksista opitun peri
aatteen. Käytännössä t3sapainojärjestelmä ei aina toiminut; kuten Suomenkin ltse
näistymiskehityksen yhdessä lyhyessä vaiheessa, myös vapautuneissa siirtokunnissa 
kansaneduskunta kohosi vaihekauden johtavaksi poliittiseksi voimaksi. 

II. 

Uuden liittovaltion rakentajien tähtäimessä voi sanoa olleen kolme yleistä ta
voitetta. Ensiksikin he pyrkivät kytkemään kolmetoista erillistä yksikköään laimi,,· 
lakelpoiseksi kokonaisuudeksi, joka pystyi ratkaisemaan yhteiset ajankohtaiset on
gelmat. Näistä eräitä näkyvimpiä olivat ulkopoliittisen aseman vakiinnuttaminen, 
ulkomaankaupan kohottaminen välikauden aallonpohjasta sekä länteen suuntautu
van ekspansion edistäminen ja siirtolaisten suojaaminen alueitaan puolustavia in
tiaaniheimoja vastaan. Edeltänyt valtioliitto muistutti lähinnä itsenäisten valtioiden 
neuvostoa, jonka kassa oli tyhjä, jonka tekemiä kansainvälisiä sitoumuksia valtiot 
eivät kunnioittaneet) jolta suurin piirtein puuttui oma toiminta- ja pakotekoneisto ja 
jonka päätöksentekoonkin monet jäsenet vaivautuivat vain laiskasti osalJismmaan. 
Silmämääränä ei tietenkään oIJut nykyaikainen säänrely- ja jakeluyhteisö: muUa 
tarvittiin yhteinen toimija, joka tehokkaasti säilyttäisi sisäisen järjestyksen, edis
täisi kauppaa ja hankkisi uudelle yhteisölle arvonantoa ulkomailla. 

Toinen tärkeä ja ris tiriitaiselta tuntuva tavoite oli ns. rajoilellu hallitus. Sil-
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loisessa yksinkertaisessa ja käytännöUisesti tajutussa muodossaan periaate sisälsi 
sen, että haluttiin estää hallitusta puuttumasta tiettyihin asioihin. Ennen kaikkea 
sen ei tullut käydä kaventamaan tiettyjä henkiläkohaisia oikeuksia eikä niiden tur
\7aamismekanismeja. Tätä tarkoittavia säännöksiä sisältyi jo alkuperäiseen valtio· 
säämöön, ja miltei heti hyväksytyt kymmenen ensimmäistä lisäystä tarkoittivat 
juuri lisä takuiden antamista henkiläkohtaisille vapauksille. Hyvinkin tärkeällä si
jall. näiden joukossa oli yksityisomistus. Historioitsija Charles Beard esitti v. 1913 
suoranaisesti taloudellisiin intresseihin pohjautuvan valtiosääntöprosessin tulkinnan: 
hänen mukaansa valtiosääntö perustui käsitykseen, että perustavat omistusoikeudet 
olivat järjestynyttä hallitusta vanhempia ja moraalisesti poissa kansanenernrnistöjen 
ulottuvilta; ja että se oli "sellaisten miesten erinomaisen taitavasti laatima taloudelli· 
nen dokumentti , joiden omaisuusedut olivat välittömästi kyseessä". Beardin käsi· 
tyksiä on vahvasti kritikoitu; mutta aivan varmasti valtiosäännön laatijat pitivät 
yksityisomistuksen suojaamista kaikkien hallitusten tärkeänä tehtävänä, ja ajnakin 
eräät heistä lienevät ajankohtaisten tapahtumien valossa epäilleet tulevien osavaltioi
den tojminrakykyä tässä suhteessa. 

Kolmanneksi suureksi tavoitteeksi voidaan nimetä edustava hallitus} joka ei 

ollut tunteeton kansalaisten toivomuksiHe. Edust avuutta on tietysti ajateltava sil· 

loin vallinneiden käsitysten pohjalla. Valtiosäännön hyväksymisen aikoihin omai~ 

suuteen perustuvia äänioikeuden rajoituksia oli useimmissa Amerikan valtioissa, 

muUa suhteellisen harvat täysi~ikäiset miehet näyttävät olleen tätä perustavaa po

liittista oikeutta vailla. Niidenkin Philadelphian valtuutettujen, jotka eivät olleet 

vakaumukseUisesti kiinnittyneitä kansanvaltaislln arvoihin, oli joka tapauksessa 
tässä tilanteessa ajateltava ehdotuksiensa hyväksyttävyyttä osavalti.otasoUa. 

Nämä yleise t tarkoitukset eivät näyttäneet olevan kalkilta osin hyvin yhteen so· 
vitettavissa. Kuinka voitiin aikaansaada hallitusrakenne, joka olisi kyllin voimakas 
estämään sisäiset kapinat ja torjumaan ulkoiset hyökkäykset mutta jota ei voitaisi 
käyttää henkilökohtaisten oikeuksien kaventamiseen? Miten olivat vähävaraisten 
suuret joukot otettavissa mukaan päätöksentekoon ilman että he olisivat pyrkineet 
ajamaan etujaan varakkaamman vähemmistön kustannuksella? 

Ratkaisu näihin pulmiin löytyi erikoisista institutionaali sista järjestelyistä : osin 
ennen kokemattomhta, osin uusjjn oloihin sovitetuista. Piti rakentaa koneisto, joka 
toimisi halutulla tavalla, vaikka julkisissa rooleissa toimivat henkilöt eivät kaikin 
puolin omaksuisikaan ajateItuja arvoja ja tavoitteita . 

Tuon rarkaisun yksi osa oli !ederalismi: järjestelmä joka jakoi oikeudellisen toi
mivallan osavaltioiden ja liiton kesken ja tasapainotti näin vahvan keskushallituksen 

ja paikallisen autonomian vaatimukset. Yhdysvalrain kansallinen halIitus sai val· 

tiosäännössä nimenomaan luetellut valtaoikeudetJ kun taas muut asiat jäivät osa~ 

valtioiden hoitoon. Liittovalrioajatus reaJisoitui myös kansallisessa edustuslaitok~ 

sessa: jokaisen osavaltion äänestysvoimana toisessa kamarissa senaatissa tuli kah· 

den edustajan turvaamana olemaan täsmälleen sama, kun taas kansakunnan koko-
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naisuutta edustava edustajainhuone rakennettijn väestöpobjalle . Juuri federalismia 
voidaan pitää valtiosäännön rakentajain näkyvimpänä innovaationa, sillä tälle jär
jestelmälle ei ollut aikaisemmasta kokemuksesta löydettävissä läheisiä vastineita . 
Mutta se lienee ollut myös kompromissi sen välillä mitä viime kädessä haluniin ja 
mikä taas katsottiin ratifiointimenettelyssä hyväksymiskelpoiseksi. Järjestelmän 
käyttökelpoisuutta ajatellen lienee silloisissa oloissa ollut lähinnä pelättävissä osa
valtioiden autonomiavaatimusten korosteisuus. Tässä kohden oli ehkä laskettava 
paJjon kansallisen identiteetin vahvistumisen ja liiton osien keskinäisten etuvasta· 
kohtien varaan . 

Käsillä olevan organisatorisen perusratkaisun toinen osa rakentui keskushallin· 
nolle uskotun vallan jakamiseen) toimivaltuuksien antamiseen osina erillisille ja toi
sistaan paljolti riippumattomiJle päätöksentekijöille. Valtiosäännön kirjoittamista 
vahvasti leimannut valJanjakoajattelu perustui sekä kotoisiin ja entisestä emämaasta 
saatuihin kokemuksiin että arvovaltaisen Montesquieun käsityksiin. Omaksuttu me
kanismi ei ollut yksinkertaisin muodoltaan: hallitustehtäviä ei vain jaettu eri toi
mijoiUe, vaan näiden yhteistoiminta asetettiin toiselta puolen hallituksen toiminta
kyvyn ehdoksi. Niinpä - vain pari esimerkkiä mainitakseni - kongressin säätä· 
mät lait tarvitsevat normaalisti presidentin vahvistuksen voimaan tullakseen; liitto
tuomareiden nimittämiseen presidentti tarvitsee senaatin etu käteisen suosrumuksen; 
tuomioistuimet omasta puolestaan harjoittavat oikeusvalvontaa, mm. tarkkailevat 
presidentin ja kongressin tointen perustuslainmukaisuutta. Monimutkaisella insti· 
tutionaalisella tasapainojärjestelmällä pyrittiin sovittar.naan yhteen mainittuja eri
laisia tavoitteita. Mikään toimielin ei siinä voinut vaatia ehdotonta ylemmyyttä 
sillä perusteella, että vain se oli kansaa edustava laitos ; kytkennät kansalaistasoon 
vain olivat erityyppisiä . 

Näiden karkeasti hahmoteltujen ajatuksenkulkujen pohjalta muotoutunut Yh
dysvaltain valtiorakenne tuli siis sisältärnään sekä historiallista että doktrinaarista, 
sekä kotimaista että ulkomaista. Yleisellä opillisella tasolla ensimmäisten riippumat
tomien valtioyksikköjen ja liittoyhteisön rakentajat lainasivat useimmat kansan
suvereenisuutta ja vallanjakoa koskevat ajatuksensa 18. vuosisadan englantilaisilta ja 
ranskalaisilta poliittisilta ajattelijoilta. Mutta kysymyksen ollessa noiden aatteiden 
ja teorioiden konkretisoimisesta valtiorakemeessa on esim. ranskalainen polltiikan
tutkija Maurice Duverger vahvasti korostanut , että valtiosäännönlaatijat eivät kuvio 
telleet rakentavansa mitään ratkaisevasti uutta ja oman aikansa poliittisista järjes
telmistä jyrkästi poikkeavaa; vaan he omaksuivat mukaillen parhaiten tuntemansa 
valriojärjestyksen, englantilaisen rakenteen, joka oras tavasta parlamentarismista 
huolimatta vielä muistuttl kuninkaan ja parlamentin väliseen vallan jakoon poh· 
jautuvaa rajoitettua monarkiaa. Asemansa perivä monarkki oli vallinneessa tilan
teessa korvattava valinnaisella valtionpäämiehellä. Duv,~rger'n käsitys voi olla liian 
jyrkkä, mutta selvän jatkuvuuden olemassaolo tuskin on kiellettävissä . 

Valtiosääntökonventin monet osanottajat olivat 'nationalisteja', jotka toivoivat 
voimakasta amerikkalaista liittovaltiota , mutta poliittiset realiteetit - halu saada 
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asiakirja myös hyväksytyksi - panivat heidät tinkimään tavoitteistaan . Tilanteen 
vakiinnuttua jonkinlainen provinsiaalinen ajattelu itse asiassa taas vahvistui. Vasta 
itsenäistyneiden valtioiden yleiseen tapaan Yhdysvallat joumi etsimään ratkaisua 
kahteen toisiaan lähellä olevaan ongelmaan : poliittisen vallankäytön legitimointiin 
ja kansallisen identiteetin vakiinnuttamiseen. Toiminnan ensimmäisen vuos.ikymme
nen aikana tuli uhkauksia liitosta luopumiseksi niin etelästä kuin pohjoisestakin. 
Yhdysvaltain vähittäin saavuttama hyväksyminen oli - kuten esim. S.M. Lipset 
on huomauttanut - paljolti seurausta sen suhteellisesta tehokkuudesta, ehkä ni
menomaan talouselämän alalla. Kansallista identiteettiä taas muovattiin ensin ka
rismaattisen johtajan - presidentti Washingtonin - suojassa ja sitten kolme 
vuosikymmentä hallinneen suhteellIsen 'vasemmistolaisenl puolueen johdolla. Kon
Hiktien terävöityessä 1800-luvun puolivälin maissa kansallistunne oli jo voimistu
nut ja perustuslain kunnioitus lujfttunut. 

III. 

Yhdysval ta in hallitusjärjestelmän peruspiirteenä tuli siis olemaan henkilökoh
taiseen vallankäyttöön perustuvan monokraattisen hallituslaitoksen yhdistäminen 
;yrkkään vallanha;otukseen ns. länsimaisen liberaalisen kansanvallan puitteissa. 
Tämä asetelma on säilynyt meidän päiv.iimme saakka; ainakaan se ei ole muuntu
nut eurooppalaiseen parlamentaariseen suuntaan . Pikemminkin päinvastoin: valM 

tionpäärniehen roolin pohjaaminen uudenaikaisen kansansuvereeniuden periaatteen 
pohjalle on toiminut pontimena hänen valta-ase,mansa näkyvässä vahvjstumisessa, 
jopa niin että on voitu puhua alkuperäisen tasapainon vakavahkosta horjahtami
sesta. Yhdysvaltain presidentti valitaan käytännössä välittömällä kansanvaalilla, ja 
suuren maan vahvalle hallitukselle kuuluva val.ta ruumlistuu kokonaan hänessä. 
Presidentti on samanaika isesti sekä valtionpäämies että pääministeri, Ilmutta sellai
nen pääministeri, jonka ei tarvitse nauttia parlamentin enemmistön luottamusta eikä 
välittää ministeriensä mielipiteistä. Yhdysvaltain presidentti ei ole vastuunalainen: 
eduskunta ei voi häiritä häntä kysymyksillä eikä välikysymyksillä eikä pakottaa 
häntä eroamaan." (Duveger) Ns. impeachment-menettdyssä toteutettava rikosoi
keudellinen vastuu on säilyttänyt alkuperäisen luonteensa kehittymättä parlamen~ 
taarisluonteiseksi poliittiseksi vastuumekanismiksi. 

Presidentti tarvitsi tietenkin ympärilleen neuvonantajakunnan, ja tällaiseksi 
muodostui ylimpien keskusvirastojen johtajista koostuva kabinetti. Merkille pan
tavaa kuitenkin on, että eurooppalaisittain katsoen noiden valtiosihteerien asema on 
jäykistynyt 1800-luvun perustuslaillisen järjestelmän tasolle : he eivät ole tarkkaan 
ottaen ministereitä eikä heidän muodostamansa kokonaisuus ministeristö. Kollektii · 
visena lai.toksena sen toimin ta ja merkitys riippuvat täysin presidentistä. Epäile
mättä presidenttien persoonallisuus ja tilannetekijät ovat aiheuttaneet suurta vaih
telua kyseisissä vuorovaikutussuhteissa: jotkut presidentit ovat tukeutuneet voit
topuolisesti kabinettiin, toiset taas käyttäneet enemmän muita, erikoistuneempia 
neuvonantajia. 
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Amerikkalaisen yhteiskunnan ja poliittisen järjestelmän rakenteeseen ja kult
tuuriin sisältyy ymmärtääkseni tekijöitä, jotka yleisesti vaikeuttavat kongressin 
jäntevää positiivista toimintaa yhteiskuntapolitiikan kehittämiseksi. Tässä viitatta
koon vain pitkäjänteistä kol1ektiivista toimintaa vieroksuvaan laissez loire-perin
teeseen, jota vahvat intressit pyrkivät ylläpitämään, tehokkaan johdon puuttumi
seen kansallisesta edustuslaitoksesta sekä kirjavan valitsijakuntansa mielialoja her
kästi seurailevien lainsäätäjien haluttomuu teen sitoutua muutosta ajaviin kannan
ottoihin. I-Iuomioonotettavia seikkoja ljenevät myös kansanedustajien rooliorien
toitumista paljolti suuntaava paikaJlishaluisuus (lokalismi) sekä tederaalisen val
lanjaon naulaaminen kiinni valtiosääntöön. Nämä seikat yhdessä valtionpäämiehen 
vankan perustuslaillisen aseman kanssa ovatkin johtaneet sellaiseen roolijakoon, 
että lähinnä presidentti tekee aloitteita, ;ohtaa ja toimii, kun taas kongressi legiti~ 

moi, valvoo ja hillitsee. Lainsäädäntövalta , budjettivalta ja oikeus osallistua vir~ 

kanimityksiin ovat tietenkin vaikuttavia välineitä näjss~i tehtävissä. 
Tässä institutionaalisessa asetelmassa on saanut oman paikkansa kolmas keskei~ 

nen wimija, yhdeksän jäseninen korkein oikeus. Jo 180Q-luvun alussa se, valtiosään
nön epäselvää pykälää tulkiten, otti itselleen ensiarvoisen tärkeän powttisen tehtä~ 
vä n, lakien perustuslainmukaisuuden valvonnan. Vakiintuneen käytännön mukaan 
tällä ruomioistuimella on oikeus auktoritaruvisesti todeta sekä liittovaltion että 
osavaltioiden lakien perustuslainmukaisuus yksittäisten oikeustapausten yhteydessä 
ja kieltäytyä soveltamasta lakeja, jotka se katsoo perustuslainvastaisiksi. Tämä oi~ 

keusvalvonta ulottuu cie[enkin muihinkin viranomaistoimintoihin. Kun valtiosään
nön tulkinta aina on vahvasti arvostuksiin sidottua ja kun Yhdysvaltain lainkäyttö
perinteet Ovat olennaisesti eurooppalaisista poikkeavia/ on korkein oikeus kyseisessä 
toiminnassaan tuliut vedetyksi politiikan polttopisteeseen ja kohonnut - kuten on 
sanottu - koko poliittisen järjestelmän ylimmäksi ero tuomariksi. Eräs Yhdysval
tain politiikan omaleimaisia piirteitä onkin se, että poliittiset kysymykset ovat käte· 
västi muutettavissa oikeudellisiksi valtiosääntökysymyksiksi. Laajemmaksi kuin 
missään muualla on tuossa maassa kehittynyt käytäntö pukea tärkeät sosiaaliset, 
taloudeUiset ja poliittiset ongelmat oikeudelliseen muotoon ja vetää tuomioistuimet 
mukaan niiden selvittelyyn. N uo korkeimman oikeuden käsittelemät ongelmat ovat 
paljolti samoja tai joka tapauksessa samantyyppisiä, joita varsinaiset poliittiset pää
töksentekijät ratkovat: oikeuslaitoksen puoleen käännytään monesti vasta kun on 
turhaan yritetty muita kanavia käyttäen saada aikaan mieleisiä ratkaisuja. Kun kor
keimmalla oikeudella on tosiasiassa mahdollisuus tehdä myös yhteiskuntapolitiikkaa 
positiivisesti ohjaavia ratkaisuja, se on pystynyt vaihdellen toimimaan niin kehi
tyksen konservatiivisena jarruna kuin uudistuspolitiika n edelläkävijänäkin . 

Johdonmukaisesti ajattelevme valtiosääntöteoreetikor.lle on aiheuttanut päänvai~ 
vaa sen seikan pohtiminen, miten politiikan tehokas hoitaminen täHaisen järjestel
män puitteissa on mahclollista. Kysytään, eikä tuo jyrkkä vallanhajotus, johon ei 
sisälly nimenomaisia ristiruwjen ratkaisernismekarusmeja/ ole alituisessa vaarassa 
joutua pahoihin umpikujiin; ja eikö eri valta tekijöiden erottaminen toisistaan tilan· 
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teess3 J jossa millään niistä ei ole ehdotonta ratkaisu valtaa, johda täydeWseen liik
kumattomuuteen? Totta onkin, että Yhdysvaltain poliittinen järjestelmä on raken
teellisesti suojattu pienehköjen ja lyhytaikaisten enemmistöjen toimia vastaan ja että 
strategisesti sijoittuneilla vähemmistöillä on monia keinoja enemmistön vastusta~ 

miseksi ja etujensa suojelemiseksi. Yhdestä esimerkistä käynee 1930-luvun New 
Deal- politiikka. Demokraattinen puolue sai enemmistön edustajainhuoneeseen v. 
19.30, mutta kesti muutamia vuosia ennen kuin senaatti ja tärkeä presidentinvirka 
olivat sen hallinnassa, ja vasta vuoden 1937 jälkeen voi uuden politiikan sanoa 
saavu ttaneen tavoitteensa, kun korkeimman oLkeudenkin vastarinta oli murrettu . 
Yhdysvaltain poliittisen järjestelmän toimintakyvystä ja saavutuksis ta on niin kuin 
tiedämme vallalla kovin vaihtelevia käsityksiä. Uskaltaa sanoa] että se tnimi kit
kattomimmin varhaisempina aikoina, jolloin sille asetetut vaatimukset olivat pie
nempiä ulkopoliittisen eristyneisyyden ja talousjärjestelmän autonomisuuden vuok
si. Suoriruskykyyn kohdistuvien vaatimusten kasvaminen muuttuneessa yhteiskun
nallisessa ja maailmanpoliittis,ess3 tilanteessa on paljastanut rakenteellisia ja toimin
nallisia heikkouksia, joista yksi osa liittynee valtiorakenteeseen mutta toinen pi-, 
kemminkin yhteiskunnan poliittiseen voimakentään. 

Poliittiset puolueet ovat tietysti Yhdysvalrainkin poliittisen järjestelmän tärkeä 
elementti; kuten muuallakin ne ovat myös tässä maassa ensisijaisia kansallisia toi
mijoita, jotka täyttävät edustajillaan viralliset vaIdolllset roolit sekä kanavoivat ja 
ja muotoilevat poliittisiksi vaatimuksiksi lukuisat mielipidevirtaukset. Jossain mää
rin kaavamaisesti edellä selvitettyä valtiosääntöistä rakennetta täydentäen voi sanoa, 
että niiden toiminnan seurauksena on tuon perustuslaillisen vallanjaon jonkinlaI
nen pehmeneminen tai lieventyminen. Sekä presidentin että kongressin enemmistön 
kuuluminen samaan enemmistöpuolueeseen avaa tien joustavaIle yhteistyölle noiden 
laitosten kesken. Mutta Yhdysvaltain puolueiden erikoislaatuisuudesta johtuu, että 
ky tkennät jäävät joka tapauksessa Jöyhiksi ja että kovinkaan Iikeisesti koordinoi

tuun pitkäjänteiseen politiikkaan on työlästä päästä. Toiselta puolen katsottuna 
presidentin ja eduskuntaenemmistön kuulumisen eri puolueisiin ei tarvitse viedä 
jyrkkijn ristiriitoihin ja pyrkimysten yhteentörrnäyksiin. Kuten tiedämme, yhdys
valtalaise t puolueet eivät ole sellaisia suhteellisen keskitetysti johdettuja ja yhtenäi
sen aate- ja etupoliittisin tunnuksin esiintyviä joukkojärjestöjä kuin eurooppalaiset 
vastineensa; vaan ne ovat yhäkin suunnattomia löyhiä vaalikoneistoja, joiden vä
lillä ei ole perustavia katsomuksellisia eroja ja joille erityislaadun antavat tavoit
teenasettelut ovat pikemmin taktisia kuin periaatteellisia. Monistakin syistä joh
tuva työväestön luokka tietoisuuden heikkous ja vaikutusvoimaisen sosialistisen työ
väenpuolueen puuttuminenhan ovat Yhdysvaltain politiikan omaleimaisia piirteitä . 
Paitsi että kummassakin suuressa puolueessa on omat konservatiivisemmat ja libe

raalimmat siipensä, aiheuttavat alueelliset tekijät suurta hajontaa puoluerakenteessa, 
joka jo organisatorisesti on löyhä ja hajautettu. Niinpä onkin sanottu , että maassa 
ei ole yksi demokraattinen tai republikaaninen puolue vaan useita kymmeniä, ehkä 
yhtä monta kuin osavaltioitakin, ja puolueiden sisäiset erot ovat yhtä suuria kuin 
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niiden välisetkin erot. Hyvinkin monenlaiset vaihtelevat ryhmäyhdistelmät ovat 
tässä tilanteessa mahdollisia) niin hyvin kongressin sisHUä kuin ylimpien valtiolai
tosten välisissä suhteissakin. Tältä pohjalta voidaan lähteä etsimään selitystä myös 
si ihen uusimpana aikana monesti vallinneeseen tilanteeseen, errä vaikka valtionpää~ 
miehenä on ollue republikaani kongressin kummankin kamarin ollessa demokraat~ 
tien käsissä/ ei tuloksena ole ollut etujen raju törmäys tai politiikan halpautuminen . 

On joka tapauksessa merkille pantavaa, että poliittinen voimakenttä on Yhdys
valtain kokoisessa ja tapaisessa maassa pystynyt säilymään polarisoituneena kah
den keskuksen ympärille. Voimatta tässä paneutua ongelmaan on syytä korostaa 
poliittis-teknisen tekijän) yksivaiheisen enemmistövaalitavan merkitystä. Esim. 
professori Lipset pitää todennäköisenä. että suhteellise:n vaalitavan omaksuminen 
olisi vienyt neljän tai viiden alueellisesti, katsomuksellisesti ja intressipoliittisesti 
toisistaan eroavaan pääpuolueeseen. Yksittäisen henkiJövaalin, presidentinvaalin 
ensisijaisuus on puolestaan sellainen vahva tekijä, joka edistää hajanaisten puolue· 
ryhmäkuntien koossapysymistä. 

Poliittisen järjestelmän realistisessa tarkas telussa on vaikutusvaltaista johtajis
toa etsittäessä tietenkin mentävä myös muodollisten roolien ja puoluelaitoksen ulko
puolelle tarkastelemaan yhtdskunnan intressirakennetta. Karl W. Deutsch erottaa 
tällöin toisistaan politiikkaan laajalla alalla osallistuvan ja vaikuttavan yleiseIiitin 
sekä kapeampi alaiset erikoisvaikuttajat. Edellisen hän ka tsoo koostuvan varsinaisen 
poliittisen johtajiston ohella lähinnä viidestä ryhmästä . Rahalla on aina ollut suuri 
merkitys amerikkalaisessa yhteiskunnassa, ja niinpä pankki. ja luottolaitokset ovat 
myös eräitä näkyvimpiä yleisvaikuttajia. Muina tällaisina mainittu tutkija mainit
see suurteollisuuden, lakitoimistot, joukkotiedotuksen ja mainonnan sekä 1940-
luvulta lähtien myös sotalaitoksen. Erikoisvaikuttajia taas ovat lukuisat hallinnon 
eri tasoilla toimivat etu- ja aatepoliittiset ryhmät, järjestöt ja laitokset, joita val
tiotieteellisessä kielenkäytössä useasti kutsutaan painostusryhmiksi tai ~järjestöiksi. 

Kokonaisten yhteiskuntien vallankäyttörakenteiden kokonaisvaltainen tutkimi
nen on osoittautunut kovin työlääksi, ja ääri tulkinnat menevät kauaksi toisistaan . 
Monet amerikkalaiset tarkkailijat tukeutuvat oman maansa poliittisen järjestelmän 
tällaisessa tarkastelussa os. pluralistiseen ryhmämalliin . Sen mukaan kansakunnan 
poliittinen toiminta nähdään ris tiriitaisiin tavoitteisiin pyrkivien ryhmien väliseksi 
jossain määrin järjestymättömäksi kilpailuksi, johon osallistuvat niin julkiset viran· 
omaiset kuin yhteiskunnan moniaineksmen intressirakennekin. Edelliset tekevät 
viralliset päätökset ja ovat niistä vastuullisia mutta ovat laajalti vastaanottavaisia 
ulkopuolisilJe vaateille . Etujen ja rasitusten jakelu ei ole tasaista, mutta se ei 
myöskään ole olennaisesti kasautuvaa. Kaikilla ryhmillä on edes joitakin valta
resursseja/ n.iin että jokainen saa politiikan markkinoilja jotakin, ja oiin säilyy tietty 
yhteisymmärrys sekä dynaaminen, alati uusiutuva tasapainotila. Muodollinen val
tiorakenne on tärkeä toimintaa ja päätöksentekoa sääntdevä tekijä) ja kaiken poh
jalla ovat kansakunnan poliittiseen kulttuuriin sisältyvät arvot ja uskomukset yh
teisesti hyväksyttyinä Jlpelisääntöinä". Tulkintojen toista ääripäätä edusti sosiologi 
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C. Wright Mills, joka 1950-luvulla ilmestyneessä kirjassaan väitti, että amerikka
laista yhteiskuntaa koskevat strategiset päätökset teki toisen maailmansodan ja sitä 
seuranneen "kylmän sodan" vuosina korkeista poliitikoista, teollisuusjohtajista ja 
sotilaista koostunut pienehkö valtaeliitti. - 011 miten hyvänsä; totta tietenkin on, 
että poWttista toimintaa rajaamassa on yhteiskunnan aineelliseen ja kulttuuriraken
teeseen sisältyviä vahvoja tekijöitä, jotka asettavat jo etukäteen rajoja keskuste
lulle ja käsittelykelpoisil!e vaateilIe sekä määräävät yleisesti poliittisen järjestelmän 
sääntelevää ja jakelevaa toimintaa. Nuo tekijät ovat osin samoja, osin erilaisia tai 
eriasteisina esiintyviä kuin länsieurooppalaisissa yhteiskunnissa. 

Päivälehtiä lukevan ja radiolähetyksiä seuraavan suomalaisen saattaa joskus 
olla työlästä ymmärtää Yhdysvaltain värikkäältii ja kieltämättä äänekkäältä tuntu
vaa poliittista toimintaa. Osin poikkeaa edellä karkeasti hahmoteltu muodollinen 
valtiorakenne meillä totutusta, osin on yhteiskunnan polii ttinen voimakenttä toi
sella tavalla jäsentynyt kuin esim. pohjoismaissa. Luultavasti on myös puhdas po
liittinen demagogia laajempaa tai ainakin eri muodoissa esiintyvää kuin meidän 
lähimmässä kulttuuripiirissämme. Tässä sopii p:alata esityksen alussa tehtyyn huo
mautukseen valtio järjestyksen ja poliittisen järjestelmän sidonnaisuudesta yhteis
kunnan kokonaisrakenteeseen, kansalliseen perinteeseen, kulttuuriin ja arvojärjes
telmään. 

On myös otettava huomioon kyseisen valtioyhteisön valtavat fyysiset mittasuh
teet: Yhdysvallat ei ole eurooppalaisessa mielessä 'maa' vaan valtamerestä toiseen 
ulottuva manner. Se mitä tapahtuu Washingtonissa ja mikä ensi sijassa kantautuu 
myös valtameren tälle puolel1e, edustaa kyllä sikäläisen valtioelämän tärkeätä huip
pua, mutta sittenkin ainoastaan tuon nykyoloihin katsoen suhteellisen hajautetun 
liittojärjestelmän yhtä tasoa. Monet amerikkalaisen ihmisen jokapäiväistä elämää 
koskevat merkityksekkäät ratkaisut tehdään häntä paljon lähempänä olevissa pää
töksenteon keskuksissa, kuntayhteisössä ja osavaltiossa, jotka ovat hänelle - kan
sallisen identiteetin lujittumisesta huolimatta -- vieläkin olennaisia samastumisen 
kohteita. Ja tällaisessa asemassaan ne ovat myös Yhdysvaltain hallitusjärjestelmän 
mielenkiintoisia ja huornioonotettavia osia. 
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Yhdysvaltain HM (hallitusmuoto) (moniste oppilaille ~ keskustelu) 
A. Oppihistoriallinen tausta 

- paras siirtolaisten tuntema HM 160D--1700-luvun kaksinapainen englantilainen : kunlo-
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gas ja parlamentti -? kaksinapainen amerikkalainen: presidentti ja kongressi 
"maineikkaan Monresquieun" opit tulivat tuoreina Amerikkaan (Le esprit des loix 1748) 
-+ vallanjako, jota parlamentarismi ei häiritse 

- omat lakimiehet legitimoivat sikäläisen käytännön ja kulttuuriperinteen (suoritusar-
vojen, rahan, tasa-arvon korostus, sosiaalinen darwinismi, kollektivismin kammo) -? ei 
sovellu vientitavaraksi -? kokeilut Lat. Amerikassa epäonnistuivat 

B. Laadittaessa oli tavoitteena luoda 
- toimintakelpoinen kokonaisuus 
- laajat kansalaisoikeudet 4 rajoitettu hallitus -7 federalismi 
- edustava hallitus 

C. Malli 
kansa (=osavaltioiden ·asukkaat) valitsee 

lai llsniidänrövaIlan toimeenpanovallan oS<1\'llltioidc!l 
kongressi 

oikcl1!iistLlim~l kuvtrnöörit 
t:dust.huoot: scnflatti" 

oS<1v:lltioiden pres.chdokban 5 v ~ <:linikä 
valitsijamiehet 

"35 2 v . 100 6 v 538 

p j. valitaan pj varapres . - t-I~ I hallitus I 
\'etuomus- ja 

J-u!litus 12 I SUOsi t"td;;;--_ 
piiri tuomioist . 

\·al \'oo (kabinetti ) 
valvoo nimi ~Korkein Oikc:us 

• ttiJil c1 iQikä 
va lvoo 

D. Vertaa Suomen järjestelmään 
- kaksi, oikeastaan 2x50, jättiläispuoluetta, joita pres.vaali pitää koossa 
- äo-ikäraja 18 v, vaalikelp.ikära;a: pres. 35, sen. 30, ed.h. 25 
_ vaaliaktiviteetti alhainen ~ äo ei seuraa henkikirjoitl!lksesta, vaan on itse rekisteröi. 

tävä itsensä äänestämistä varten 
perustuslain muuttamiseen tarvitaan 3/4 osavaltion lainJaatijakunnan enemmistö -? 26 
lisäystä 200 v:ssa -? Korkein Oikeus pitää tulkinnoilIaan perustuslain ajan tasalla 
pres. valtion päämies ja pääministeri, "jonka ei tarvitse nauttia parlamentin enemmistön 
luottamusta eikä välittää ministereidensä mielipiteistä, joka ei ole vastuun alainen (paitsi 
rikosoikeudellisesti): eduskunta ei voi häiritä hän tä kysymyksillä eikä välikysymyksillä 
eikä pakottaa eroamaan" (Duverger) -7 neuvonantajakuntana ylimpien keskusvirastojen 
johtajista (valtiosihteeteistä) koostuva kabinetti 

_ valtioelinten yhteistoiminta toimintakyvyn ehto: pres. vahvistaa lait, nimittää Korkeim
man Oikeuden tuomarit saatuaan senaatin suostumuksenj tuomioistuimet harjoittavat 
laillisuusvalvontaa jne. 
osavaltioiden tuomarit valitaan yleisillä vaaleilla , Muut ovat erouamattomia. Presidentin 
nimittämä Korkein Oikeus suojaa tutkimaUa lakien perustuslainmukaisuuden järjestelmää 
pienehköjä ja lyhytaikaisia enemmistöjä vastaan. EsiIn. demokraattinen puolue sai enem
mistön edustajainhuoneessa jo 1930 ja Roosevelt valittiin presidentiksi 1932, mutta vasta 
1937 hän ou ennättänyt nimittää niin monta Korkeimman Oikeuden tuomaria, että New 
Deal -lainsäädäntö meni läpi 

_ liittohallituksen asiat: ulkopolitiikka, sota ja rauha, raha, armeija, posti, osavaltioiden 
välinen kauppa, valtion- ja maanpetosasiat jne. Liittohallituksen ja osavaltion yhteiset 
asiat: verotus, elinkeinot, pankkioikeudet, kansanterveys" tuomioistumten perustaminen. 
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II YHDYSVALLAT KANSAINVALISESSÄ 
POLITIIKASSA 

J. USA:n 1900-LUVUN ULKOPOLITIIKAN JUURET 

Dr. R. Michael Berry, University 01 Wisc. 

Tässä lyhyessä esityksessä 1900-luvun Amerikan ulkopolitiikan ideologisesta ja 
taloudellisesta taustasta toivon voivani hahmotella ulkopolitiikan päälinjat sii rto· 
maakaudesta alkaen tavalla, joka auttaa käyttämään tärkeimpiä dokumentteja, ku
ten Sopimusmallia v:lta 1776 (Mode! Treaty 0/: 1776) , Washingtonin jäähyväispu
hetta, John Quincy Adamsin puhetta heinäkuun 4 p :nä 1821 (John Quincy Adams 
Address, July 4, 1821 ), Monroeoppia (Monroe Doctrin), Avoimien ovien nootteja 
(Open Door Notes), Wilsonin 14 koh taa (Wilson 's 14 Points) ja Atlantin sopimus
ta (The Alantie eharter). Lähtökohtanani on kolme keskeistä ajatusta. Ensimmäi
sen niistä esitti ranskalainen historioitsija Marc Bloch : Kaukaisella menneisyydellä 
on usein suurempi vaikutus elämäämme kuin lähimenneisyydellä. Toiseksi: Jokai
neo kansa käyttää valtaansa luodakseen ympärilleen ilmapiirin, joka suosii heidän 
arvojansa ja insrituutiotansa. Ja kolmanneksi: Ulkopolitiikalla on juurensa sisäpoli
tiikassa ja maan sisäisissä oloissa. 

Brittiläisen siirtomaakauden alusta asti siirtolaiset pitivät itseään imperiumin 
rakentajia. Näillä imperiumin rakentajilla ei kuitenkaan aina ollut samoja pää
määriä. Jotkut, kuten esimetkiksi Uuden Englannin puritaanit, toivoivat rakenta
vansa yhteiskunnallisen ja uskonnollisen utopian, joka kelpaisi malliksi muille. 
Tämä "kukkulan huipulle rakennettu kaupun.ki", kuten puritaanijohtaja John 
Winthrop utopiaa nimitti, voi menestyä vain sil~nä tapauksessa, että se eristäytyisi 
"vanhasta maailmasta ", Euroopasta. Tietoisuus lähetystehtävästä (sense of mis
sian) on aina suuresti vaikuttanut amerikkalaisten käsitykseen itsestään. 

Amerikan asuttamiseen oli toinenkin, v01nlakkaampi houkutin, joka jossain 
määrin vaikutti myös puritaaneihin. Se oli lupaus rahallisista eduista, jotka laaje· 
nevan brittiläisen imperiumin rakentajat saisivat. 

On vaikea erottaa toisistaan näitä kahta tekijää, jotka houkuttelivat siirtolaisia 
Amerikkaan, vaikka ne ovat aina olleet keskenään ristiriidassa. Utopian ihanne vaati 
eristäytymistä pahoista ulkopuolisista vaikutteista ja mädännäisyydestä. Se vaati 
myös yhteiskunnan sisäisten instituutioiden täydellistärnistä. Mutta unelma impe
riumista edellytti vuorovaikutusta muun maailman kanssa, ja laajentuminen oli 
keino sekä parantaa maan sisäisiä oloja että viedä amerikkalaista yhteiskuntamal
lia maan rajojen yli yritettäessä luoda AmerikHlle suotuisia ulkoisia olosuhteita. 

36 



Kukistaakseen uskonnolliset utopistit kauppiaat olivat 1600·luvun loppuun 
mennessä liittoutuneet maakeinottelijoiden kanssa. Vaikka kukkulalle rakennetun 
kaupungin idea oli säilynyt tähän asti, sen muurit eivät olleet tarpeeksi lujat kes~ 

tämään niiden hyökkäystä, jotka halusivat ottaa manteree:npuoleisen raja-alueen käyt
töönsä ja käydä kauppaa Atlantin rannikon yhdyskunnissa. Olosuhteet olivat otol· 
liset amerikkalaisen imperiumin luomiselle. 

Englantilaisten voilto Ranskasta vuorula 1763 varmisu englannin kielen ja 
englantilaisten instituutioiden valta-aseman Pohjois-Amerikan mantereella . Mutta 
Englannin kielto, etteivät siirtokunrien asukkaat saaneet muuttaa länteen eivätkä 
käydä vapaasti kauppaa maailman merillä, sai aikaisemmin Englannille uskolliset 
siirtolaiset näkemään asemansa uudessa valossa. He eivät enää olleet Englannin 
kasvavan imperiumin laita-alueella asuvia englantilaisia, vaan amerikkalaisia, jotka 
muodostivat uuden poliittisen ja taloudellisen järjestelmän ydinjoukon. Uusi jär
jestelmä oli tasavaltainen kokeilu, joka rakentaisi oman koko mantereen käsittävän 
talo udellisen imperiumin. Täten Amerikan vallankumous oli nousu traditionaalia 
imperialismia, Englannin hallitusta ja kuningasta vastaan, jotka olivat lcieltäneet 
Amerikassa asuvilta siirtolaisilta englantilaisille kuuluvat oikeudet. Vallankumousta 
johtivat miehet, jotka katsoivat olevansa englantilaisen vapaustradition todellisia jat
kajia ja jotka suunnittelivat uutta imperiumia. Tuloksena oH uusi tasa valtainen 
järjestelmä, tasavaltalainen hallitus, jossa yhdistyivät puritaanisten utopistien pää
määrä t ja kauppiaitten ja maakeinottelijoiden käsitys imperiumista . 

Itsenäisyyden ensimmäiset vuodet olivat kuitenkin taloudellisesti ja poliittisesti 
epävarmoja . Raaka-aineiden tuottajana, teollisuustuotteiden maahantuojana ja me
renkulkijana, ilman kotimaista pääomaa, Yhdysvallat oli riippuvainen Euroopasta. 
Tämä tilanne sai poliitikot itsenäisyyden ensimmäisten 50 vuoden aikana pyrki
mään kahteen toisiinsa kytkeytyvään mutta potentiaalisti ristiriitaiseen päämäärään: 
toi neo oli rauha ja toinen mahdollisuus kehittyä. 

Amerikkalaiset tahtoivat rauhaa osittain historiallisista syistä . Heillä oli liian 
tuoreessa muistissa osallistumisensa Britannian siirtomaasotiin . Rauhantahtoon oli 
myös ideologisia syitä . Amerikkalaiset uskoivat, että itseään hallitsevat ihmiset, 
jotka elivät r3savaltaisen hallituksen alaisena, olivat l.uonnostaan rauhaa haluavia . 
Kolmas syy rauhantahtoon oli käytännöllistä laatua. Vain rauhan vallitessa voisi uusi 
tasavaltainen järjestelmä jäädä henkiin ja päästä lapsenkengistään. 

Uuden järjestelmän käsitys yrittämisen vapaudesta oli reaktio brittiläiseen ta
louspolitiikkaan, joka oli rajoittanut siirtomaitten kauppaa ja kieltänyt länteen laa· 
jenemisen . Se perustui siihen vakaumukseen, että brittiläisten " ihmisoikeuksien" 
kieltäminen siirtolaisilta oli aiheunanut [aloudellisten mabdoll isuuksien menetyk

sen . 

Kuinka uuden järjestelmän perustajat ja ensimmäiset johtajat suhtautuivat näi
hin Amerikan diplomatian kahteen piilevästi ristiriitaiseen päämäärään, sodan vält
tämiseen ja kansainvälisten mahdollisuuksien tavoittelull.Il ? Toisin sanoen, kuinka 
Yhdysvallat pystyi pysymään muus[a maailmasta poliittisesti eristäytyneenä ja silti 
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vaurastua kasvamalla kaikin tavoin. Tämä oli Amerikan johtomiesten avainongelma 
toiseen maailmansotaan asti. 

Ensimmäisiä konkreettisia esimerkkejä asian käsittelystä oli Sopimusmalli v:lta 
1776 (Mode! Treaty), jonka John Adams laati ohjeeksi amerikkalaisille diplomaa
teille, jotka hakivat Ranskasta tukea Englantia vastaan. Sopimusmallissa ei esitetty 
poliittista tai sotilaallista liittoa vaan kauppasopimusta) joka poistaisi amerikkalai
silta ja heidän kauppakumppaneiltaan kaupan :rajoitukset , niin että sitä voitaisiin 
käydä samoin oikeuksin kuin maanmiesten kesken. Ne käsitykset, jotka esitetään 
Sopimusmallissa, heijastavat sitä, kuinka tärkeänä amerikkalaiset pitivät kykyään 
se.1vitä taloudellisesti muiden maiden joukossa. Tämä ajattelutapa on ohjannut 
Amerikan kauppapolitiikkaa Adamsin ajoista saakka. 

Sopimusmallia tunnetumpi, mutta usein vääri.n tulkittu esimerkki Amerikan ulko· 
politiikan perusteista on Washingtonin jäähyväispuhe. Se on kaukana eristäytymis
politiikkaa ajavasta julistuksesta. Washington va.roitti maanmiehiään, että niin kauan 
kuin Yhdysvallat oli vie!ä heikko, sen tulisi välttää sekaantumista Euroopan poli
tiikkaan. Yhdysvaltojen tulisi kuitenkin käyttää hyväkseen taloudellisia ja maan
tieteellisiä voimavarojaan edistämällä kauppaa muiden maiden kanssa ja rakenta
malla imperiumi Uuteen maailmaan. Washington aavisti jo sen ajan tulevan, jolloin 
YhdysvaUat osallistuisi maailmanpolitiikkaan, mutta hän toivoi, että se ei .koittaisi, 
ennen kuin Yhdysvallat oli tarpeeksi vahva sanelemaan siinä omat ehtonsa. 

Liittohallituksessa itsenäisyyden ensimmäisjnä vuosina ilmenneet heikkoudet 
saivat Amerikan johtomiehet kannattamaan vahvaa keskushallintoa. Mutta kirjoit
taessaan uutta hallitusmuotoa perustuslain laatijat kohtas ivat perusongelman, kuin
ka luoda ja ylläpitää hallitusta, joka on tarpeeksi vahva suojelemaan kansallisia 
etuja ulkopuolisia voimia vastaan, mutta joka ei tukahduttaisi sisäistä vapautta. 
Perustuslain luoja James Madison käytti kääntäen Aristoteleen ja Montesquieun 
väitettä, että tasapainoinen valtiomuoto toimii parhaiten pienellä alueella, ja päät
teli että mitä laajempi hallituksen hallitsema alue on, sitä enemmän on hajontaa 
intressiryhmissä, mikä johtaa keskushallituksen sortomahdollisuuksien vähenemi
seen. Kuitenkin keskushallitus olisi tarpeeksi vahva suojelemaan kansallisia etuja 
ulkopuolisia vihollisia kuten englantilaisia, ra.nskalaisia ja espanjalaisia vastaan, 
joilla oli vielä alueita sekä Pohjois- että Etelä-Amerikassa. 

Perustuslaki perustui vakaumukseen, että poliittinen vapaus ja taloudellinen 
vauraus voidaan ylläpitää vain kasvavassa imperiumissa. Näin voitiin yhdistää tasa
valtalaiset pedaatteet ja vauraus kaupalliseen ja alueelliseen laajentumiseen. Siten 
perustuslaki, joka laadittiin v. 1789, oli jo antanut ideologisen ja laillisen perustan 
imperiumin kasvamiselle. 

Perustuslaista ja Washingtonin jäähyväispuheesta voi vetää sen johtopäätöksen, 
että USA:n tasavaltainen hallitusmuoto menestyisi kotona ja ulkomailla sen mu
kaan, kuinka se kykenee esittämään haasteen Euroopan siirtomaavaltojen alueelli
selle ja taloudelliselle johtoasemalIe. 

Itsenäisyyden ensimmäisten 50 v:n aikana amerikkalaiset valitsivat rauhan intres-
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siensä valvomisen sijasta, kun nämä kaksi päamaaraa Joutulvat keskenään ristirll
taan . Poikkeus tämän politiikan noudattamiseen oli v:n 1812 sota, joka liittyy Eng
lannin ja Ranskan jatkuvien ristiriitojen ongelmistoon. Se sekä Ghentin neuvottelut 
sodan aikana saivat amerikkalaiset vakuuttuneiksi, etteivät he voineet saavuttaa so
dalla eivätkä neuvotteluilla oikeutta suurempaan alueelliseen ja kaupalliseen toi
mintavapauteen puhtaasti eurooppalaisessa viitekehyksessä. Kuitenkin Yhdysval
tojen uusi taloudellinen ja poliittinen asema V:D 1812 sndan jälkeen ja Latinalaisen 
Amerikan siirtokuntien kapina Espanjaa vastaan antoivat USA:n johtomiehille 
ensimmäisen mahdollisuuden yhdistää perinteelliset pä:':imäärät, rauhan ja kehitty
mismahdollisuuden. 

Monroen oppi, jonka syntymistä edistivät pelko Venäjän alueellisesta laajene
misesta Tyynen meren rannaIle Amerikan mantereen luoteisosaan ja eurooppalais
ten valtojen ponnistelut Espanjan vastikään menettämien slirtokuntien takaisin 
saamiseksi esitteli virallisesti USA:n ulkopolitiikan uuden suunnan, joka pyrki 
keskittämään amerikkalaiset voimanponnistukset läntiselle pallonpuoliskolle. Siten 
Monroen oppi oli myös eristymispolitiikan ilmaus Euroopan valtioihin nähden. 
Toisaalta se oli tiedotus Euroopan valloille ja etenkin Pyhän allianssin jäsenille, 
että tästä lähtien Amerikan manner kuului amerikkalaisille, siis Yhdysvalloille. 

Lyhyellä tähtäimellä katsoen Monroen oppi menestyi vain siksi) että englanti
laiset halusivat estää Pyhää allianssia saamasta uudelleen entisiä siirtokuntiaan 
Espanjan hallintaan. Mutta myös sekä englantilaiset että amerikkalaiset halusivat 
käydä kauppaa vapaasti latinalaisessa Amerikassa ja estiiä Venäjän ja Ranskan siir
tomaahankkeet läntisellä pallonpuoliskolla. 

Tärkeämpää pitemmällä tähtäimellä oli kuitenkin se, että Yhdysvallat oli lopulta
kin löytänyt perusteet alueelliseen laajentumiseen mantereen yli ja taloudelliseen yli
valtaan koko läntisellä pallonpuoliskoUa tarvitsematta pelätä sotaa. 

Sodan vaaran eliminoituminen eurooppalaisten valtojen kanssa ei poistanut niitä 
konflikteja, jotka syntyivät yritettäessä rakentaa mantereen käsittävää imperiumia ja 
samalla pysyttäessä uskollisena puritaaniselle "kukkulan huipulle rakennetun kaupun
gin" ihanteeIIe. Tämä näkyy selvästi John Quincy Adamsin uran saavutuksissa ja epä
onnistllmisissa. John Quincy Adams oli Amerikan histoJdan suurimpia ulkoministe
reitä ja myöhemmin presidentti ja kongressin jäsen. Hän laati Monroen opin. VIko· 
ministerinä hänen neuvottelunsa johtivat Transcontinental Treatyn solmimiseen v. 
1819. Tällä sopimuksella Yhdysvallat sai lopultakin Floridan Espanjalta ja Espanjan 
oikeudet Amerikan mantereen luoteisosaan. Sopimus avasi myös väyliä kaupalle 
Latinalaiseen Amerikkaan ja Tyynelle valtamerelle. 

Myöhemmin kongressin jäsenenä John Quincy Adams puolsi mantereen luoteis
osan liittämistä Yhdysvaltoihin) mutta hän vastusti kiivaasti etenkin voimakeinoin 
tapahtuvaa aluelaajennusta kansallisten rajojen ulkopuolelle, mantereen lounais
osaan. Hän pelkäsi sen vaarantavan vapautta Yhdysvalloissa, lisäävän orjuutta ja 
diten tuhoavan sen unionin, jota hän oli ollut rakentamassa. Jo 1820-luvulla Adams, 
kuten muutkin Whig-ryhmän jäsenet, lähti siitä, että YhdysvaUat oli utopia, se 
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"kaupunki kukkulan huipulla", joka oli tehtävä täydelliseksi sisäisesti, ei ulkoi
sesti. Tässä utopiassa ei olisi paikkaa orjuudelle . 

Whigien maan sisäistä uusmerkantilistista vakauttamisohjelmaa vastustivat De
mokraattien tyytymättömät intressiryhmät, jotka uskoivat, että koko mantereen 
käsittävä aluelaajennus lisäisi poliittista ja taloudellista tasa-arvoa. Näiden demokraat
tien mielestä uudistukset ja yritysmahdollisuudet saavutettaisiin suurentamalla im
periumia, tekemällä koko mantereesta "market place demokratia", jossa whigit eivät 
voisi pidätellä nuoria, lahjakkaita ja kunnianhimoisia yksilöitä. Väestön muuttoliike 
länteen näytti tosin erittäin todennäköisesti tuovan Pohjois-Amerikan lounaisosan 
Yhdysvaltojen vaikutuspiiriin ilman aseellista toimintaa, mutta Kansalliset demokraa
tit James PoIkin johdolla halusivat sotaa vähentääkseen whigien uhkaa ja vahvis
taakseen Demokraattista puoluetta. 

Tätä taustaa vastaan Manifest Dcstiny, joka. tapahtuu 1840-luvul1a ja josta oli 
seurauksena sota Meksikon kanssa mantereen lounaisosan ja Kalifornian omistuk
sesta, oli yritys ratkaista maan sisäisiä ongelmia luomalla "market p1ace" imperiumi 
ja laajentamalla sitä . Mutta kuten Adams oli pelännytkin tällainen aluelaajennus 
uhkasi mahdollista "kukkulan Iaen kaupunkia". PoIkin yritys tehdä kaikki onnelli
siksi antamalla heille suurempi pala imperiumin kakusta ei kyennyt luomaan yhte
näistä hallintojärjestelmää koko maalle. Tuloksena oli sisällissota joka viimekädessä 
käytiin lännen hallitsemisoikeudesta ja täten mantereen imperiumin luonteen mää
räämisestä . 

Kausi sisällissodasta 1890-luvu1le oli sisäisen kehityksen aikaa. Maan luoteisosa 
teol1istui nopeasti, laajamittainen siirtolaisten maahanmuutto toi työvoimaa ja maa
taloustuotteiden kuluttajia , ja rautatieverkon kehitys tarjosi pääoman sijoittajille riit
tävästi taloudellisia mahdollisuuksia. Samaan aikaan Länsj ja Ete.lä toimivat vielä 
ikään kuin maan sisäisinä siirtokuntina, tarjoten sijoitusmahdollisuuksia, tuottat:n 
raaka-aineita ja ostaen teollisuus tuotteita. Näistä seikoista johtuen ei poliitikkoja 
tänä kautena kiinnostanut aluelaajennuksia ajava. ulkopolitiikka. Oli tosin aktiivisia 
ulkoministereitä, kuten William Seward (1860- 68 ), joka uneksi taloudellisesta 
imperiumista Tyynellä merellä, ja James Blaine (1880-luvun alku ja 1888- 1893), 
joka halusi luoda pan-amerikanismiin perustuvan järjestelmän, mutta kotimaan tar
joamien taloudellisten mahdollisuuksien runsaus esti tällaisia politiikan luojia saa

masta aikaan muuta kuin pi.irustukser tulevaisuudessa itään ja länteen taloudellista 
laajentumista varten. 

Vasta 1800-luvun lopulla olosuhteet muuttuivat otollisiksi uusille aluelaajen
nuksiJle . Vuosisadan vaihteessa Yhdysvaltojen poliitikot noudattivat aktiivista ulko· 
politiikkaa l joka perustui kolmeen geopoliitt iseen tekijään : Latinalaisen Amerikan 
herruuteen, yhteistoimin taan Tyynen meren alueella ja Euroopan politiikasta erossa 
pysymiseen. Tästä johtuen Amerikan laajenemispyrkimykset suuntautuivat Keski
ja Etelä-Amerikkaan, jossa Yhdysvaltojen kontrolli vahvistui ja Aasiaan , jossa 
Yhdysvalla t yritti turvata jalansijan taloudeUisiJla markkinoilla. 

Latinalaisessa Amerikassa Yhdysvallat sai Englannin lopulta tunnustamaan Yh-
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dysvaltojen johtoaseman. E nglantilaiset olivat alkaneet kunnioittaa USA:n mah
tia ja halusivat yhteistyö tä kansainväli sissä kysymyksissä. Espanjalais-amerikkalai
nen sota syttyi, kun hallituksen ja liike-elämän johtomiehet päättelivät, että Espan
jan haIIitus ei enää kyennyt takaamaan olojen vakautta, joka oli välttämätön USA:n 
Iisääntyvälle kaupalle ja sijoi tuksille Kuubassa. Pla ttin Sopimus (Platt Amend
ment ), joka antoi Yhdysvalloille oikeuden puuttua Kuuban tilanteeseen, muodos ti 
Amerikan sodanjälkeisen Kuuban-politiikan kulmakivel.l. Se heijasti käsitystä, että 
~uubalaiset eivät itse, ilman Yhdysvaltojen opastusta, kyenneet pitämään maansa 
oloja vakaina. 

Tyynen meren alueella Venäjä ja Japani uhkasivat jakaa Kiinan etu piireihin . Yh
dysvallat ponnisteli tarmokkaasti diplomaattiteitä, joskin myös rajoitetusti asevoimia 

käyttäen, saadakseen Venäjän ja Japanin kunnioittamaan Kiinan poliittista ja talou
dellista itsenäisyyttä ja tä ten jättämään Kiinan kaupan avoimeksi myös Yhdysval
loille. 

Avoimien ovien noottien (Open Door Notes) julk.aisuajankohta J 899 ja 1900 
Liittyi Aasian tilanteen kehitykseen, mutta niissä ilmaisrujen käsitysten juuret ovat 
jo vuoden 1776 Sopimusmallissa (Mode! Treaty). Avoimien ovien polit iikassa, joka 
puolsi Kiinan kansallista itsemääräämisoikeutta, yhdistyivät Amerikan perinteelli 
nen siirwmaita vastustava ajattelmapa ja se tosiasia , että Yhdysvall at oli ainoa suur
valta, jolla ei ollut etupiiriä Kiinassa. Yhdysvallat ei halun nutkaan etupiiriä . Se toi
voi voivansa korjata hallitsevan aseman mukanaan tuomat hedelmät ilman muo
dollisesti vahvisterun valtakunnan halli nnollisia, rahallis ia ja sotilaallisia ongelmia. 
Yhdysvallat luot ti lujasti si ihen, että sen teollisuuden yJj vo imaisen korkea taso 
toisi sille lopulta avoimien Kiinan markkinoiden hallinnan. 

Laajentarni spolitiikalla oli selvä sisä inen tausta. Teollisuus kasvoi nopeasti 1870-
ja 1880-luvuilla, ja sen tuloksena Yhdysvalla t huomasi olevansa taloudellisesti ensim
mäisellä sijalla maailmassa. Toisaalta nämä vuodet toivat mukanaan myös epäta
saista tulonjakauwmist3, yhteiskunnall ista rauhattomuutta ja liike-elämän epävar
muutta. Yhteiskunnallinen rauhattomuus, e tenkin plllavuonna 1893, synnytti radi
kalismia työväenluokan keskuudessa ja johti poli tiikan luojat etsimään keinoja talou
den vakauttamiseen ja yhteiskunnan rauhoittamiseen. 

Ennen 1890-lu vu n puol iväliä eivät politiikan ja talouselämän joh tajat olleet yksi
mielisiä Amerikan taloudellisten ongelmien syis tä. Lopulta saavutettu yks imielisyys 
ki te tytyi uskoksi , että USA:n sisäiset probleemat voitaisiin ratkaista laajentamalla 
talousaluetta . Toisin sanoen Yhdysvallat viemällä liika tuotantonsa ulkomaille ja 
pitäen siten tehtaat käynnissä voisi samalla eliminoida myös sosiaaliset problee
mansa. Vuosisadan vaihteeseen mennessä tämä yks im.ielisyys oli saavuttanut niin 
suuren kannatuksen politiikan, talouden ja älymystön johtoportaissa että kcskus~ 

teJu imperialismista keskittyi siihen, kuinka uutta imperiumia pitäisi hallita, eikä sii
hen, pitäisikö jmperium ia olla yleensä o lemassa. Tietysti. amerikkalaiset pitivät omaa 
vapaamuotoista imperialismiaan edistysmielisempänä ku in Euroopan valtojen impe

n alismia, ja vapaakauppasysteemiä ehdottomasti parempana kuin vapaamuotoisin-
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takaan siirtokuntajärjestelmää, mutta minkäänlaisia kysymyksHi ei esitetty, oHko 
välttämätöntä hankkia Yhdysvaltain ulkopuolelta si joitusmahdoUisuuksia ja mark
kinoita ylituotannolle. 

Vuosisadan vaihteessa USA:n ulkopolhiikan johtajat pohtivat imperiumin 
luonnetta, mutta koko alkaneen yuosisadan he pyrkivät löytämään keinoja , jojJJa voi 
välttää sotien ja vallankumousten aiheuttamaa kaaosta . 

Sitä amerikkalaista yhteiskuntaa, joka syntyi 1900-1uvun ensimmäisinä vuosi
kymmeninä edistysmielisten presidemtien Theodore Rooseveltin ja Woodrow Wilso
nin hallitessa, ovat jotkut historioitsijat luonnehtineet demokraattisen kapitalismin 
vastuuntuntoiseksi muodoksi ja toiset "korporaatioliberalismiksi" (corporate libera
lism) . Kummastakin näkökulmasta Yhdysvallat oli liberaalinen, kapitalistinen yhteis
kunta , jossa hallitus pyrki ajamaan kansalli sia etuja tukemalla maassa yritysvapautta 
suosivia olosuhteita. Käytännössä tämä merkitsi sitä, että halli tus yJläpitäisi vakaat 
olot , ei niinkään kansallisella suunnitteluUa (national planning), vaan edistämällä 
yhteistyötä intressiryhmien välillä ja vähentämällä minimiin työläisten radikalismin 
vasemmalla ja suurpääoman säälimättömän ja voimia kuluttavan kilpailun oikealla. 

Tämä progressiivisen Amerikan Uberaalinen kapitalismi tuli räysi-ikäise1si Wood
row Wilsonin ollessa presidenttinä . Wi lsonin politiikkaa pidetään yleisesti parhaana 
esimerkkinä 1900-luvun USA :n kuvasta ja suhteista muuhun maailmaan. Prog
ressiivinen liike oli tuonut järjestystä ja tehokkuu tta amerikkalaiseen yhtei skuntaan, 
;a Wilsonin ohjelma saada sortuva maailmanjärjestys uudistetuksi vähentämällä 
teollistuneiden maiden konfliktinaiheet minimiin muistutti progressiivisen liikkeen 
sisäpoliittista ohjelmaa. Sen ajat telutavan mukaan, jonka tuloksena olivat olleet 
Sopimusmalli v:lta 1776, Washingtonin jäähyväispuhe, Monroen oppi ja Avoimien 
ovien nootit , oli aina pidetty se.lviönä, ertä jos o losuhteet ovat vakaat ja Europan 
impcriaJistinen systeemi uudistetaan asteittain, uusi kansainvälinen järjestelmä 
lopulta syntyy ja sen johdossa on USA. 

On kuitenkin ironista, että kun progressiivisen USA :n liberaaliskapitalistiset 
arvot heijastettiin Eurooppaan 1900-luvun alkupuolella, niihin törmäsivät sellaiset 
liberalismin viholliset, joita ei ollut kotirintamalla . Niitä olivat perinteellisen kolo
nialismin merkantilistiser näkökannat, joiden mukaan voitiin käyrtää voimakeino
jahn , jotta amerikkalainen liike-elämä ei pääsis i eurooppalaisten kanssa samoille 
markkinoille ja alkaisi tehokkaasti kilpailla niistä. Toisaalta vihollisena oli sosialismi, 
joka oli bolshevikkivaJlankumouksessa onnistunut: perustamaan yhteiskunnan , joka 
ei ainoastaan hylännyt kapitalismia kaikkine muotOineen, vaan oli myös potentiaa
linen uhka kapitalistisen järjestelmän olemassaololle. Näin Wilsonin suunnitelmaa 
uudesta kansainväHsestä järjestelmästä uhkasi oikealta ahneitten ja vastuu ttomien 
kapitalistimaiden militaristinen imperialismi ja vasemmalta bolshevikkivallanku
mouksen menestys. 

Vaikkakin saksala is ten sukeUusvenesota oli välitön syy Amerikan liit tymiseen 
ensi mmäiseen maailmansotaan, perussyinä olivat pelko, että Saksan voinQ olisi 
vakava uhka USA :n suunnitelmalle uuden järjestelmän luomisesta, ja kasvava 
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vakaumus, että ainoastaan osallistuminen sotaan antaisi USA:lle mahdollisuuden 
vaikunaa Liittoutuneiden sodanjälkeisiin suunnitelmiin. Tästä johtui, eLtä Yhdysval
lat lähti sotaan. Syynä ei ollut se, että Yhdysvalloi lla oli samat päämäärät kuin Liit· 
toutuneilla , vaan se, että se halusi rakentaa uuden kansainvälisen järjestelmän uudis· 
tamalla vanhaa läntis ten demokra tjoitten traditionaalin politiikan pohjalta. 

Wilson ja hänen kannattajansa pyrkivät eliminoimaan kaupallisista markkinoista 
ja sijoitusmahdollisuuksista tapahtuvan sotilaallisen kilpailun, joka oli sytyttänyt 
ensimmäisen maailmansodan. Kotona ja ulkomailla ne samalla tähtäsivät sellaiseen 
ilmapiiriin> joka olisi suosioilinen amerikkalaisille arvoille ja instituutioille. 

Bolshevikkivallankumouksen vuoksi Wilsonin suunnitelmat uudesta maailman
järjestelmästä saivat uuden ulottuvuuden, koska niiden tuli estää Leninin ennustuk
sen toteutuminen kapitalististen kansojen välisten konfliktien väis tämättömyydestä. 
Wilsonin suunnitelmat avoimien ovien maailmasta (14 kohdan ohjelma) ja hänen 
ajatuksensa Kansainljjton perustami sesta esittivät mahdollisuuden, että traditionaa· 
lisen järjestelmän maailmassa vältettäisiin sodat sillä, että teolliset valtiot, kuten Sak
sa ja Japani, sulautuisivat uuteen maaiJmanjärjestelrnään kansainvälisen lain alaisina 
ja Kansainliimn valvonnassa ja USA:n uutta sodanjälkeistä taloudellista mahtia 
käytettäisiin pakottamaan ranskalaiset ja englantilaiset vähitellen avaamaan imperiu~ 

minsa muillekin . Tämä uusi liberaaliskapitalistinen internationalismi tekisi kansois
ta niin toisistaan riippuvaisia, ettei niillä olisi enää varaa ryhtyä sotimaan. 

Traditionaalin avoimien ovien politiikan päämäärä, etenkin Wilsonin johtaessa 
sitä, ei ollut kehitysalueiden sortava hyväksikäyttö, vaan ihmiskunnan tilan hidas 
ja vakaa parantaminen levittämällä uudistuksen läpikäynyttä ja yhteiskunnallisesti 
vastuuntuntevaa demokraattista kapitalismia. Toisaalta USA: D käsitys uudesta 
maailmanjärjestelmästä korosti olojen vakiintuneisuutta, mikä voi helposti johtaa 
olevien olojen puolustamiseen. Tässä uudessa järjestelmässä ei oUm tilaa Neuvos~ 
toliitolle, eikä se sallinut itsemääräämisoikeutta, joka ei johtanut liberaaliin kapita
lismiin. 

Wilsonin esittämä politiikka viehätti Euroopan pikkuvaltioita ensimmäisen 
maailmansodan jälkeen, mutta se ei ole ollut samalla tavalla hyväksytty kolman· 
nessa maailmassa, koska amerikkalainen käsitys itsemiiäräämisoikeudesta edellyttää 
kaikkien yhteiskuntien käyttävän sitä amerikkalaiseen tapaan, jotta USA itse py. 
syisi turvassa ja vauraswisi jatkuvasti. Wi.lsonilaisen maaiJmankatsomuksen omaa· 
vat eivät nähneet ristiriitaa USA: n poliittisen ja taloudellisen laajenemisen ja sen 
lähetys tehtävän välillä, joksi "vapaan maailman" laajentaminen ja turvaaminen on 
tulkittu. 

WilsoniJaiset kannattivat Kansalnliiuoon liittymistä sillä perusteella, että sen 
tarjoama kollektiivinen turvallisuus säilyttäisi järjestyksen ja sallisi kansainvälisen 
järjestelmän asteettaisen uudistamjsen. Senaa tin hylkäyspäätös KansainUittoon liit
tymisestä ei ollut kuitenkaan paluu eris täytymispolitiikkaan . Pikemminlcin se edusti 
vakaumusta, että Yhdysval.lat voisi parhaiten edis tää omia intressejään) jos sen ei 
olisi pakko tukea Versaillesin rauhan epäoikeudenmukaisuuksia. 
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Republikaanien johtomiehet, hyläten Wilsonin hallituksen moralismin mutta ei 
sen peruspäämääriä, käyttivät Amerikan sodanjälkeistä taloudeUi:Ha voimaa ja anti · 
kolonialismin ideologista puoleensavetävyyttä yrittäessään varmistaa kansainvälisten 
olojen vakiintumisen. Ponnistellessaan kohti uut ta liberaaliskapitalistista jnternatio~ 
nalism ia he kylvivät ne siemenet, joista oli versova Hyvän naapurin politiikka 
Latinalaisessa Amerikassa 1930-luvuJla. Republikaanit yrittivät välttää sotia liittä
mällä Saksan ja Japanin länsimaiden taloudelliseen järjestelmään ja kieltäytyivät tun
nustamasta Neuvostoliittoa diplomaattisesti, odottaen uuden Kerenskin jlmestymistä 
kuvaan , PinnaJra katsoen tämä politiikka näytti toimivan hyvin, mutta lamakausi vei 
pohjan Amerikan pyrkimyksiltä edistää yhteistyötä kapitalististen maiden kesken ja 
pohjusti siten brittiläisten imperiumin sulkemisen ulkopuolisilta ja saksalaisten ja 
japanilaisten Eu raasian sulkemisyrityksen. 

USA:n johtajat kamppailivat 1930-luvun loppuun asti ratkaistakseen ongel
man, kumpi oLisi suurempi uhka Amerikan liberaaliskapitalistiselle demokratialle, 
Euraasian ovien sulkeminen va i suuriminainen sota niiden aulci pitämiseksL Rans
kan tappio, joka amerikkalaisille merkitsi Länsi-Euroopan sortumista ratkaisi tämän 
ongelman. Länsimaiset demokratiat eivät enää kyenneet olemaan kilpenä, jonka tur
vissa Yhdysvallat voisi toimia yri ttäessään uudistaa kansainvälistä järjestelmää. 

Se aikakausi oli lopuillaan, jolloin Yhdysvallal: saattoi yrittää rajoittaa ulkopoli
tiikkansa taloudelliseen vuorovaikutukseen ja siten pyrkiä saamaan suurimmat mah
dolliset voitot kansainvälisestä kaupasta ja sijoituksista ja silti kantaa niin vähän 
poliittisia ja sotilaallisia velvoitteita kuin oli mahdollista taloudeUisen kasvun var~ 

mistamiseksi, Ensimmäisen kerran Yhdysvallat määritteli toisessa maailmansodassa 
kansalliset intressinsä maailmanlaajuisin termein ja ryhtyi täysmittaisiin sot ila s~ 

operaatioihin sekä Aasiassa että Euroopassa puolustaakseen määJ'itelmäänsä. Jo en~ 
nen sotaan liittymistään Yhdysvalloista oli tullut aksan vastaisen rintaman ideolo
ginen liittolainen Atlantin sopimuksen vuoksi (elokuu ssa 1941). Sopimuksen itse
määrämispykälä, jonka mukaan kaikkien kansojen tuli voida valita hallitusmuoton
sa, sekä itsemääräämisoikeus ja itsehallinto tuli palauttaa niille kansojlJe, joilta se 
oli riistety oli eräänlaista ehkäisevää diplomatiaa, joka oli suunniteltu estämään 
sen, että Neuvostoliitto ja Englanti korvaisivat Natsi-Saksan Euroopan-herruuden 
omallaan. Amerikan politiikan taloude_Ujnen aspekti esitettiin Lend~Lease-ohjelmassa 
(maaliskuu 1941), joka tunnetaan parhaiten siitä, että se antoi Liittoutuneille elin 
tärkeätä sotamateriaalia, mutta se oli myös painostuskeino, jolla yritettiin saada 
Liittoutuneet hyväksymään sodan jälkeen multilatcraalinen avoimien ovien kauppa
pol i tiikka. 

Pohjustustyö USA: n sodanjälkeiselle diplomatiaIle oli tehty jo ennen kuin 
maa liittyi toiseen maailmansotaan. Siihen kuuluivat jo Winthropin "kukkulan 
huipun kaupungin" ihanteet, vallanhalu, joka on niin yleinen suurvaltojen kes
kuudessa, laajeneva määritelmä sellaisista olosuhteista maailmassa, jotka olisivat suo
siollisia Amerikan instituutioille ja arvoille, ja päätös käyttää sotilaallista voimaa 
puolustamaan elintärkeiksi katsottuja intressejä. 
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POIMlNTOJA DOKUMENTEISTA 

John W inthropin käsitys Amerikan lähetystehtävästä 

John Winthrop oli puritaanien 1600-luvulla perustaman Massachusettsin lahden siirtokun
nan ensimmäinen suuri johtaja. Seuraava ote on hänen kirjoituksesraan "Kristillisen 3rmeliaisuu
den malli", joka käsittelee puritaanien kokeiluyh teiskunnan merkitys tä heille itselleen ja muille. 

'I Ihmiset tulevat sanomaan seuraavista siirtokunnista : Jumala tehköön ne Uuden Englannin 
mallin mukaan. Sillä meidän täytyy ajatella, että o lemme kUlo kaupunki kukkulan huipulla . 
Kaikkien ihmisten silmät ovat meihin suunnarut. Niin että jos me huonosti täytämme Jumalan 
tahdon tässä tehtävässä, jonka olemme ottaneet suorittaaksemme ja siten saamme hänet otta
maan nykyisen apunsa pois meiltä, meistä tulee naurun aihe koko maailmalle. 

John Win tbrop, "A Modc1J of Chris dan Chariryu, Perry Miller ja Thomas H. Johnsoo, toim. 
The Puritans (New York, 1938). ss. 198-99. 

George Washingtonin jäähyväispuhe 

George Washingtonin erotessa virastaan amerikkalainen yhteiskunta oli vaarassa jakaamua 
kahtia Ranskan val lankumouksen jälkimainingeissa. Hänen jääbyväispuheensa sisälsi sekä varoi
tuksen hänen maanmiehilleen että neuvoja, kuinka vähennetään yhtciskuntaa hajoittavien voimien 
vaikutusta Amerikassa. 

Seuraava ote on hänen puheensa roisesta osasta, joka käsittelee ulkopolitiikkaa. Puheesta 
käy selvästi ilmi, että Washington uskoo vo itavan erottaa talouselämä ja politiikka toisistaan. 
Muutamilla myöhemmin vaikuttaneilla amerikkalaisilla johtomiehillä on ollut sama käsitys. 

I>Tä rkeä lIieraita kansakun tia koskeva menettelyohjeemme on se, että laajcmaessamme kau
poltisia suhteita niihin mciJ lä on mahdollisimman vähän poliittista vuorovaikutusta hiedän kans
saan. Ne sitoumukset, jotka jo on tehry, hoidettakoon sopimuksen mukaan. Mutta älkäämme 
tehkö enempää. 

Eu roopalla on tärkeitä etuja valvortavanaan, joiden kanssa meillä on hyvin vähän tai ei 
mitään tekemistä. Tästä syystä Euroopan täytyy sekaan tua lukuisiin erimieusyyksiin, joiden syyt 
ovat oleellisesti vieraita meille. Sen vuoksi meidän ei ole viisasta puuttua keinotekoisia sitoumuk
sia solmimalla Euroopan politiikan tavallisiin muutoksiin tai Jijttoutumisiin ja ristiriitoihin sen 
YSli.ivyyssuhreissa tai vihollisuuksissa. 

Etäinen ja erillään oleva asemamme houkuttelee meitä ja tekee meidät kykeneviksi seuraa
maan erilaista linjaa. J os me pysymme yhtenä kansana ja meitä hallitsee tehokas haUitus, se aika 
ei ole kaukana, jolloin saatamme uhmata aineellista vabingoirtumista, joka seuraa ulkomaista 
närkästymistä. Se aika, joUoin saatamme omaksua asenteen, joka luo puolueettomuuden, jonka 
ehdo ttomaan kunnioittamiseen voimme kaikkina aikoina luottaa. Se aika, jolloin sotaa käyvät 
kansat, havai tessaan, että on mahdotonta esittää meille vaatimuksia, eivät helposti ota sitä riskiä, 
joka seuraa meidän ärsyttämistämme. Se aika, jolloin me saatamme valita rauhan tai sodan, 
sen mukaan miten etumme oikeustajurnmc ohjaamana neuvoo. 

M.iksi hyljätä näin edkoislaatuisen tilanteen suomat edut? Miksi luopua omastamme sei
soaksemme vieraalla maaperällä? Miksi, liittämällä kohtalomme jonkin Euroopan kolkan kohta
loon, saattaa rauhamme ja vaurautemme riippuvaisiksi eurooppalaisten kunnianhimojen, kilpai
lun, etujen, mielialojen ja oikkujen kamppailuista? 
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Meidän todellinen poli riikkamme edellyttää, että vältämme pysyvien liittolaisten hankki. 
oUsta mistään maailman osasta. 

Jos pidämme huolta siilä, että sopivin keinoin pysymme puolustuskannalla, mitä kunnioite
taan, saatamme luottaa väJiaikaisun lii[mlajsiimme poik keuksellisissa hätätilanteissa. 

John C. Fitzpatrick, mUn., The Wrifings 0/ George 1Vashingfoft, XXXV (Washington: Govern
menl Printing Office, ]940), ss. 231-35. 

John Quincy Adamsin puhe heinäkuun 4. p:nä 1821 

Amerikkalaiset kauppiaat ja poliittiset johtajat painostivat voimakkaasti ulkoministeri 
Adamsia avustamaan Latinalaisen Amerikan siirtokumia niiden kapinoidessa Espanjaa vastaan. 
Vastineessaan John Quincy Adams muistuttaa mieliin Winthropin mallin. 

"Missä vapauden ja itsenäisyyden lippu on nostettu liehumaan tai nostetaan liehumaan, 
siellä on sen [Amerikan] sydän, sen siunaus ja rukoukse:t. Muna se ei lähde ulkomaille etsimään 
hirviöitä ruhottavakseen. Se toivoo kaikille vapautta ja irsenäisyyttä. Mutta se lukee ja suojelee 
vain omaansa. Se tulee kannustamaan vapauden ja itse näisyyden asiaa äänensä painoilla ja hy· 
väliä es imerkillään. Se tietää hyvin, että liitrymälJ ä vail1 yhden kerran taisteluun muiden kuin 
omien vi iriensä aIJa, vaikka ne olisivatkin vieraan maan itsenäisyyden viirejä, se joutuisi pe· 
ruuttamattomasti mukaan kaikkiin sotiin, joita sytyttävär etujen tavoittelu ja juonittelu, yksi
tyinen ahneus, kateus ja kunnianhimo, jotka vääryydelJä pukeutuvat vapauden väreihin ja aoasta
vat sen vi irin. Sen politiikan perusaatteet muuttuisivat huomaamatta vapaudesta väkivaUaksi. .. 
Siitä voisi tulla maailman diktaattOri. Eikä se enää olisi oman [vapautta päämääränään pitävän] 
henkensä h allitsija . - - - Amerikan kunnia ei ole ylivaltiaana oleminen vaan sen vapaus. 

John Q. Adams, "Address af July 4, 1821 ," Walter LaFeber, toim., John Quincy Adams and 
American. Continental Empire, (Chicago, 1965), ss. 42-46. 

Woodrow Wilsonin neljäntoista kohdan pulhe 

Tammikuun 8. p:nä 1918 Woodrow Wilson esitti suunnitelman uudesta maailmanjärjestyk. 
ses tä kongrcssiUe pitämässään puheessa. Tämä puhe ol i tarkoitettu myös rohkaisuksi Venäjän 
kansalle heidän sodassaan Keskusvaltoja vastaan , ja se oli ideologinen vast ine Leninille. Se oli 
suunnattu myös Keskusvaltojen sosialistisille jäsenille ja niilJe Liittoutuneiden vapaamielisille ja 
vasemmistolai si lle ryhmille, jotka halusivat uuden maailrnanjärjestyksen, joka ei kuitenkaan olisi 
bolshevikkinen. 

Puheen tärkein osa sisältyy ns. Neljääntoista kohtaan. 
"- - - Maailmanrauhan ohjelma on sen vuoksi meidiin ohjdmamme, ja se ohjelma, se 

ainoa mahdollinen ohjelma käsityksemme mukaan, on st~u [aavan1aioen: 

1. Julkiset rauhansopimukset, jotka julkisesti solmitaan ja joiden jälkeen ei ole minkäänla isia 
salaisia kansainvälisiä sopimuksia, vaan diplomatiaa harjo itetaan aina vilpi u ömästi ja julkisesti. 
2. Täydellinen purjehtilnisvapaus merillä, lu kuun ottamatta n.Iuevesiä, niin sodan kuin rauhan· 
kin aikana. Kuirenkin meret voidaan sulkea kokonaan tai osittain kansainvälisellä päätöksellä 
kansainvälisten sopimusten valvomjseksi. 
3. Kaupan kaikkien esteiden poistaminen mahdollisimman täyde.lliscsti ja kaupan ehtojen saatta· 
minen samanarvoisiksi kaikkien niiden valtioiden keske.n, jotka suos tuvat rauhaan ja liittoutu
vat sen ylläpitlimiseksi. 
4. Riittävien takuiden antaminen ja saaminen si.itä, että maitten asevoimat supistetaan siihen 
minimiin, joka on tarpeen maan sisäiselle turvallisuudelle . 
5. Kaikkien siirmmaavaatimusten vapaa, ennakkoluuloton ja täysin puolueeton sovitteleminen, 
jota tdlläessä noudatetaan tiukasti periaatetta, että kaikkien hallitsevaa valtaa koskevien kysy· 
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mysten ratkaisussa on kyseessä olevan väestön eduilla oltava yhtä suuri paino kuin sen halli
tuksen oikeuter.uilla vaatimuks,illa, jonka omistusoikeus on ratka isravana_ 
Kohdat 6--13 käsittelevät kansallista itsemääräämisoikeutta ja kansainväliste.n vähemmistöjen 
oikeuksia. 
14. On muodostettava erikoissopimuksilla kansojen yhteinen tiitto, jonka tarkoitus on taata 
poliittinen itsenäisyys ja alueellinen koskemattomuus yhtä lailla suurille kuin pienillekin val
tioille. 

Ray S. Baker and William E. Dodd, toim., The Puhtic Papers af Woodrow Wilson, V, ss 
155-62. 

LÄHDEVIITTEITÄ 

NiIden ideologisten ja taloudellisten voimien päälinjat, jotka muovasivat Amerikan ulkopolitiik
kaa vallankumouksen ja tasavallan ensimmäisten vuosien aikana, löytyvät mm, seuraavista teok
sista: Richard W. Van Alstyne, The Rising American Empire (Chicago, 1965), Felix Gilbert , 
Ta the Farewell Address: Ideas 0/ Early American Foreign PoLic:v (Princeton, N. J., 1961), Paul 
A. Varg, Foreign Policies 01 the Founding Fathers (East Lansing, Mich ., 1963), and Loren Barirz, 
City on a Hill: A History 0/ Ideas and Myths in America (New York, 1964) . 

Van Alstyne keskittyy itsenäisen Amerikan jmperiumin luomiseen, Gllbert analysoi talous. 
politiikan muotoutumista, Va rg tarkastelee kotimaisten ja ulkomaisten tekijöiden vuorovaiku
tusta ja Baritzin teos koostuu esseistä, joiden aiheena on ame:rikkalaiset oletettuna valittuna 
kansana. 

Muuttuvaa taloude1lispoliittista tilannetta ;a mantereen yli tapahtuvaa laajentumista käsit
televät Douglas C. North, The Economic Growth 0/ the United States/ 1815-1860 (New York, 
1966), Arthur P. Whitaker, The United States and the Independence 01 Latin America, 1800-
1830 (Baltimore, 1941 ), Glyndon G, Van Duesen, The JacksoniaPl Era, 1828-1848 (New York , 
1959) ja Frederick Merk, Manilest Destiny and Mission in American History: A Reinterpreta~ 

tion (New York, 1963) , 
North antaa lukijalle taloudellisen viitekehyksen, Whitaker erittelee Monroen opin taus

taa, Van Dllesen kä!:iinelee sekä kotimaisia että ulkomaisia diplomaattisuhteita Jacksonin presi
denttikaudella, ja Merk tarkastelee menestyksellisesti (viimeistä kappaletta lukuun ottamatta) 
mantereen yli tapahtuvan laajenemisen myyttejä ja todellisuutta. 

Johtavien ametikkalaisten historioitsijoiden erilaisia tulkintoja Yhdysvaltain laajentamis
pyrkimysten syistä voidaan verrata Merkin ja Van Alstynen yllämainituissa teoksissa sekä 
Samuel F. Bemisin kirja~sa A Diplomatic History 0/ the United StateJ (New York, 1965) . 
Bemisin teos, joka painottaa eri tekijöitä Yhdysvaltain ulkopoliittisista suhteista kuin tämä 
esitys, korostaa maanviljelijäväestön luomaa painetta koko mantereen käyttöön ottamiseksi ja 
strategisia tekijöitä mantereen ulkopuolella tapahtuvissa aluelaajennuksissa . Bemis ja Merk pitä· 
vät mantereen sisällä tapahtuvia aluelaajennuksia amerikkalaisen nationalismin positiivisina 
iJmentyminä ja katsovat, että ne ja mantereen ulkopuolelle tapahtuneet laajennukset ovat eri 
asia. Van Alstyne puolestaan katsoo laajennus ren kuuluvan yhteen ja korostaa niiden kaupallista 
:mer~itystä. Van Alstynen tulkintaa voi verrata Walter La Fcberin teokseen The New Empire 
(Ithaca, N. Y., 1963) on myös hyvä yleiskatsaus Sisällissodan jälkeisestä ajasta, jolloin laadit· 
tiin sunnitelma uudesta taloudellisesta imperiumista. 

Sisä- ja ulkopolitiikan yhtymäkohtia ISOO-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa tarkaste1cvat 
Ray Ginger, Age af Excess, The United States Irom 1877 to 1914 (New York, 1963) ja Robert 
Wicbe, The Search tor Order, 1877- 1929 (New YOl'k, 1967). Howard K. Beale. Tbeodore 
Roosevelt and the Rise af America to World Power (Baltimore. 1956) ja Ernes t R. May, 
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Jmperial Democracy (New York, 1961) ovat ehkä parhaat anti-materialistiser tulkinnat Ameri
kan ulkopolitiikasta vuosisadan vaihteessa. 

Amerikan Kiinan-näkemyksistä kirjoittaa Thomas McCol'mick, China Mdrket : America's 
Quest lor Jnlormal Empire, 1893-1901 (Chicago, 1967), ja Latinalaista Amerikkaa tarkastelee 
Dana Munro, lntervention and Dollar Diplomacy in the Caribbean, 1900- 1921 (Princeton, 
N. ]., 1964). 

Amerikan reaktioita sotaan ja vallankumoukseen 1900-luvun alkupuolella käsittelevät N. 
Gordon Levin , WoodroUJ WiLwn and World Polities (New York, 1968), _Ernest R. May, The 
World War and Ameriean Isolation, 1914-1917 (Cambridge, Mass., 1959L Howard F. Cline, 
The United S1ates and Mexico (New York, 1963) ja Tien-yi, Woodrow Wilson's China Po!icy, 
1913-1917 (New York, 1952). Levin analysoi Wilsonjn yrityksiä uuden maailmanjärjestyksen 
rakentamiseksi, Mayn teoksen vahvana puolena on analyysi Amerikan politiikasta ennen sen 
liittymistä ensimmäiseen maailmansotaan. Cline kirjoittaa Amerikan politiikasta Latinalaisessa 
Amerikassa ja Tien·y-l käsittelee Aasian politiikkaa. 

Amerikan käsitykset Keski-Idästä ennen toista maailmansotaa, ks . John DeNavo, American 
lnterest and Policies in the Middle East , 1900-1939 (Minneapolis, 1963) . De Nova osoittaa, 
että jo ennen nykyisiä poliittisia ja taloudellisia päämääriä Keski-Itä kiinnosti Amerikkaa uskon
nollisten ja kasvatuksellisten seikkojen vuoksi . 

Selig Adler, The Uncertain Giant, 1921- 1941: Anteriean Foreign Policy between the \\7ars 
(New York, 1965) on poliittinen yJeiskatsaus Amerikan ulkopölitiikasta maailmansotien välisenä 
aikana. Dorothy Borg, Ameriean Policy and the Chinese Revolution, 1925-1928 (New York, 
1968) ja Akira Iriye, A/ter Imperialism : The Search /or a New Order in the Far East, 1921-
1931 (Cambridge, Mass. 1965), käsittelevät Amerikan Aasian-politiikkaa 1920·luvulla. Kuubaa taf' 
kasetlee Robert Freeman Smith, The United States and Cupa: Business and Diplomacy, 1917-
1960 (New York, 1960), joka keskittyy erityisesti 1920·lu.kuun . Talouspolitiikasta kirjoittaa Joseph 
Brandes, Herbert Hoover and Economic Diplomaey: Department 0/ Commerce Poliey, 1921-
1928 (Pittsburgh, 1962). 

Amerikan politiikkaa 1930-1uvulla käsittelee Robert Divine, The fUusion 01 Neutrality 
(Chicago, 1962). Bryce Wood, The Making 0/ the Good Neighbor Policy (New York, 1954) 
larkastelee Latinalaista Amerikkaa, ja Dorothy Borg, Th e United States and the Far Eastern 
Crisis 0/ 1933- 1938 Kauko-Idän kriisiä. William Hardy McNeillin kit;joittama America~ Britain~ 
and Russia: The Cooperation and Confliet> 1941- 1946 (New York, 1953) on tasapainoinen, 
yksiosainen esitys Amerikan sodanaikaisesta diplomatiasta. 

Amerikkalainen historiantutkimus jaetaan yleisesti kahteen koulukuntaan . Ns. realistinen 
koulukunta on hallinnut kirjallisuutta toisesta maailmansodasta lähtien, ks. esim. Robert E. 
Osgood, ldeals and Sel/-Interest in America's Foreign Relations (Chicago, 1953). Revisionisti~ 

sesta tulkinnasta on esimerkkinä \Xfilliam Appleman William, The Tragedy 01 American History 
(New York, 1962). 

48 



2. YHDYSVALLAT KANSAINVÄLISESSÄ POLITIIKASSA 

TOISEN MAAILMANSODAN JÄLKEEN 

Pro/. Douglas r Ollila, ] r. , Augsburg College, Minneapolis 

Toisen maailmansodan jälkeen Yhdysvaltain ulkopolitiikka siirryi nopeasti odote
tulta kaosainvälisen yhteistoimi11l1an kannalta jäykkään, kylmän sodan linjalle, jota 
kesti 25 vuotta. Vuoden 1966 tienoilla ilmestyi merkkejä muutoksesta - suhde 
toisiin kansoihin ja varsinkin kommunismiin näytti olevan sovinnollist3, sujuvaa, 
eikä niin jyrkkää kuin aikaisemmin. Tämän viimeisen aikakauden kuluessa ulkopoli· 
riikan asiantun tijat kehittivät käsitteen "detente", ottivat osaa "Strategic Arms 
Limitations Talks" (SALT:iin) Helsingissä, ja niin kuin eräs historioitsija pani mer· 
kille, Nixonin Kiinan matkan jälkeen, kylmä sota oli enää vain historiaa. 

Alaitamme tutkimaIla ensimmäistä aikakautta, joka sisälsi alkuperäisen Ameri
kan kannan jyrkkenemisen Neuvostoliittoa vastaan, vuosina 1945 ja 1946. Sodan 
jälkeen suurin osa korkeimmista ballituksen virkamiehistä oli erittäin optimistisia 
Yhdysvaltain suhteista Neuvostoliittoon ja muuhun maailmaan. Harry Truman, esi· 
merkiksi, oli päättänyt, että kolme sodanaikaista liittolaista saattaa "elää yhdessä ja 
toimia yhdessä maailman rauhan järjestämislyössä. "1 Siis oli unelma sodan jälkeisestä 

yhteistoiminnasta - kansamme halusi olla samaa mieltä kuin Harry Hopkins, joka 
o !.i keskustellut pääministeri Stalinin kanssa , Hopkins kertoi kuinka "Neuvostoliitto 
on yhtä halukas kehittämään sopusointua meidän kanssamme kuin me heidän 
kanssaan,,'2 

Mutta tämä optimismi muuttui melko dramaattisesti , Truman uskoi pian, että 
yhteistoiminta ei ollutkaan enää mahdollista ja että Stalin ei ollutkaan vakavissaan 
toivoessaan rauhaa eli, kuten Truman kirjoitti muistelm.issaan: "Väkivalta on ainoa, 
mitä Neuvostoliitto ymmärtää."3 

Mitkä olivat ne vaikuttavat seikat, jotka aiheuttivHt tämän muutoksen? Jotkut 
ovat esittäneet, että se ei ollut mikään radikaali muutos USA:n asennoitumisessa 
vaan se oli vanha mielipide Neuvostoliitosta, joka ilmestyi uudeLleen sodan jälkeen ja 
jota oli tilapäisesti hillitty sodanaikaisen suurvaltojen liiton takia4 j olihan jo kauan 

ollut vastakohtaisuutta Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiron välillä, vuoden 1917 jäI· 
keen oli tU11l1ettu syvää epäluottamusta kaikkia bolsbevikkijohtajia kohtaan . Sota 
oli siis vain väliaikaisesti hillinnyt tämän vanhan epäluottamuksen, Useat tapaukset 
tekivät jyrkemmäksi Amerikan kylmän sodan asenteen , joka kesti 25 vuotta. Yaltan 
sopimus ja Neuvostoliiton vastaus alkuperäi seen sopimukseen oli epäilemättä suurin 
syy tälle sodanjälkeiselle vastakkaisuudelle Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton välillä. 
Lännen diplomaatit antavat perusteellisen merkityksen. Yaltalle kylmän sodan syn
tymisessä, Konferenssi pidettiin helmikuussa 1945, juuri silloin kuo Neuvostoliitto 
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aikoi hyökätä Berliiniin, ja kun Puola, Unkari ja Tshekkoslovakia olivat jo puna
armeijan joukkojen valtaamia. Amerikan olisi nyt tietenkin saatettava Japani 
lopulliseen tappioon, ja arveltiin, että hyökkäys tälle saarelle tulee aiheuttamaan 
ainakin miljoonan kuollutta ja haavoittunutta. Amerikkalaiset olivat siis haluk
kaita pitämään Neuvostoliiton aseistetut joukot velvoitettuna auttamaan Yhdys
valtoja sen hyökkäyksessä Japania vastaan. Samaan aikaan Neuvostoliiton tärkein 
huoli oU saada itselleen kansainvälistä vaikutusta, että sen oma sodanjälkeinen 
kansallinen turvallisuus olisi varmistettu. Useat amerikkalaiset historioitsijat ovat 
esittäneet Neuvostoliiton uskoneen, että voidakseen rakentaa uudelleen sodan
hävittämän taloutensa, sen täytyy ensin eliminoida mahdollisuudet uudesta sodan 
vaarasta lännestä tulevaisuudessa. 

Näissä keskusteluissa Yaltassa Puolan rajakysymys jäi ratkaisematta. Samaan 
aikaan Saksa oli jaettu kolmeen sotilaalliseen vyöhykkeeseen. Päätös, joka aiheutti 
suurimman kiistan Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton välillä, oli "Deklaraatio va
paudesta Euroopassa." Tässä julistuksessa annettiin lupaus, että vapautetuille 
eurooppalaisille annettaisiin demokraattisia hallituksia. Tulisi järjestettäväksi vapaat 
vaaut. Amerikkalaiset olivat hyvin optimistisia. Harry Hopkins, Rooseveltin neu
vonantaja, muisteli jälkeenpäin kuinka "me todellakin uskoimme sydämissämme, 
että tämä oli se uuden päivän koitto, jota olimme rukoilleet ja josta olimme puhu
neet niin monta vuotta. Me olimme aivan varmat, että nyt olimme saavuttaneet 
ensimmäisen suuren rauhan voiton "5 

Mutta tämä Yaltan optimismi katosi pian. Stalin tulkitsi sopim ukset siten että, 
- ainakin niin kuin amerikkalaiset käsittivät Stalinin aikomukset - demokraatri
nen hallitus tarkoitti ainoastaan kommunistista hallitusta, sillä missään muussa po
liittisessa systeemissä todellinen kansanvalta - demokratia - ei voinut olla mah
dollista . Vaalit olivat vapaat ainoas taan, jos ne sulkivat pois ne poliittiset puolueet, 
jotka olivat kommunistista puoluetta vastaan. Vuoden 1946 päättyessä Neuvosto
liiton valvonta tuli lujasti juurruteruksi Puolassa , Unkarissa, Bulgariassa ja Ro

maniassa. Amerikassa nämä tapahtumat tulkittiin siten, että jännityksen lieventä

misen sijasta NeuvostoUitto "yhtäkkiä esiintyi hajaantumista aiheuttavana, riidan

haluisena valtiona ."6 

Yhdysvallat pitivät Neuvostoliittoa hyökkäyshaluisena valtiona, jolla oli suun

nitelmia länteen päin, Saksaan, ja ehkä kauemmaksikin. Näin Amerikassa ajatel

tiin Neuvostoliitosta - ja luultiin että Amerikkaa oli "petetty." Tämä käsitys oli 

epäilemättä koko lailla erilainen kuin todellisuus. On yleisesti myönnetty, että 

Neuvostoliitto oli suora ja rehellinen selittäessään käsityksiään kans@nvallasta ja 

vapaista vaaleista. Meitä ei oltu petetty, vaan me olimme ymmärtäneet väärin Neu

vostoliiton ulkopoliittiset päämäärät. 

Oli myös toisia tapahtumia, jotka johtivat suhteitten huonontumiseen. Neuvos

toliiton toiminnasta Lähi-Idässä vuonna 1946 johtui, että uhkan pelko amerikka

laisten mielissä nousi. Neuvostoliiton sotajoukot jäivät Iraniin Persiaan sen päivä-
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maatan jälkeen, jona ne olivat luvanneet lähteä . Ne obvar viimeinkin pakotettuja 
lähtemään Lännen diplomaattisen toimeliaisuuden vuoksi. Samoin capahtui Tur
kissa. Kreikassa kommunistinen toiminta lisääntyi, kun englantilaiset eivät voi
neet jatkaa sodanjälkeistä avustustaan. Tämä vaikutti syvästi amerikkalaisiin, jotka 
olivat levottomia Neuvostoliiton aikomuksista. Lisää huolia tuli, kun Neuvosto
liitto vaati kymmenen miljardin dollarin sotakorvaukset Saksalta, Tämä näytti Län
nelle siltä kuin Neuvostoliitto haluaisi niin taloudellisesti kuin poliittisesti heiken· 
tää omaa vyöhykettään Saksassa, (DDR), että se helposti joutuisi Neuvostoliiton 
vaikutuspiiriin . 

Yhdysvallat käsitti kaikki nämä tapahtumat esimerkkeinä riidanhaluisista teoista. 
USA:n hallituksen mielestä sodanjälkeisten vuosien yhteistoiminnan aika oli ohi, 
Puolivälissä vuotta 1946 Trumanin hallitus päätd , että kiinteä menettelytapa oli 
välttämätön, Jos Amerikka olis i ankara ja käyttäisi Jluhteita, niin Neuvostoliitto 
p'erääntyisi. Tämä tietenkin oli haave. Lännessä ei yritettykään ymmärtää ainut
laatuisia kansaUisia ja ideologisia perusteita ja käsityksiä, jotka olivat StaUnin sodan
jälkeisen toiminnan pohjana . Amerikan virkamiehet näkivär vain aggressioita, ja 
meidän päätöksemme oli, että voimakas esiintyminen oli ainoa vastaus, joka pa· 
nisi NeuvostoUiton näkemään erehdyksensä ja tekemä~in parannuksen. 

Yhdysvaltain ulkopolitiikan kehittymisessä tämän j'älkeen on paljon tuttua teil
le . Sirä kutsuttiin kylmäksi sodaksi. Winston Churchillin mielestä "rautaesirippu" 
oli laskeutunut Euroopan keskelle tarkoittaen, että Neuvostoliiton aggressio oli 
muodostanut rautaesiripun, joka erotti Itä-Euroopan Länsi·Euroopasta , ja että 
länsivaltojen tulisi edistää poliittista yhdentymistä ja seisoa lujina. Kolme_ uutta 
perusainesta kansainvälisessä politiikassamme tuli ilmi. Ensimmäinen oli Truman 
Doctrine. Yhdysvallat käsittivät, että Neuvostoliitto laajentaisi vaikutustaan Lähi
Idässä, varsink in Kreikassa, Tehtiin johtopäätöksiä, että jos Kreikka luisuisi kom
munisteille, Turkki ja Iran olisivat myös pian Neuvostoliiton hallinnassa. Sitten 
Italia olisi seuraava, siUä Ita]jassa oli voimakas kommunistipuolue. Ja lopuksi 
Ranska. Tämä oli varhainen muoto niin sanotusta "Domino teoriasta." Kun yksi 
kaatuu, niin kaikki kaatuvat. Truman esitti käsityksensä kongressille, ja vaati, että 
Yhdysvaltojen täytyy auttaa vapaita kansoja säilyttämään poliittiset ja yhteiskun
nalliset laitoksensa silloin kun nämä laitokset olivat vaarassa tuhoutua. Sentäh· 
den taloudellista vakavuutta täytyi edistää , ja vahvistaa uhanalaisia va ltioita sotilaal
lisesti, Kongressi myönsi 400 miljoonaa dollaria taloudellisina ja sotilaallisina avus· 
tuksina Kreikalle ja Turkille. Truman Doctrine oli hyvin merkityksellinen Ameri· 
kalle itselleen, Se oli laajentamisoppi - me uskoimme, että Yhdysvalloilla oli kan
sallinen kiinnostus Lähi·Idässä . Muna se myöskin kannatti väliintuloasemaa, mikä 
tarkoitti, että koro(taaksemme omaa kansallista turvallisuuttamme, meidän tu1isi 
sekaantua näiden maiden asioihin. 

Toiseksi oli Marshall PIan. Tämä oli suun nitelma myöntää tuntuvia avus
tuksia taloudellisissa vaikeuksissa oleville kansoille, Marshall Plania ei kehitetty 

ainoastaan sen johdosta, että Amerikan myötätunto oli mukana. Päinvastoin Yh~ 
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dysvallat uskoi vat , että Euroopan kansojen kyky vastustaa kommunismia riippui 
näiden nopeasta taloudeUisesta toipumisesta. Taloudellisesti heikentynyt Eurooppa 
tulisi ve tämää n puoleensa kommunismia kuin magneetti. Neljän vuoden aikana 
Yhdysvallat lähetti kaksitoista ja puoli miljardia dollaria avustuksina Eurooppaan . 

Kolmatta osaa politiikastamme kutsutaan si tomisteoriaksi, jonka kehitti George 
Kennan uskoen, euä NeuvostoLiuo pid toisia kansoja uhkaavina ja vihamielisinä. 
Neuvostoliittolaiset uskoivat, että kapitalistit olivat kiinnostuneet ainoastaan saar
tamaan ja vihdoin sekaanmmaan heidän asioihinsa . Neuvostoliiton oli sen mukaan 
pakko välttää vihollisia, mikä merkitsi sitä , että se otti hyökkäävän asenteen . Yh
dysvaltojen reaktio oli itsestään selvä. "Tärkeintä Yhdysvaltojen politiikassa Neu
vostoliittoa vastaan täytyy olla pitkäaikainen, kärsivällinen, mutta luja ja tarkkaa
vainen Neuvostoliiton laajenemispyrkimyksien sitominen." Tämä tarkoitti tietysti, 
että Yhdysvaltojen täytyi tulla enemmän agressiiviscksi. On kiinnostavaa huomata, 
kuinka Kennan lujasti uskoi, että Neuvostoliiton yhteiskunnassa oli olemassa sie
men sen hajoamiseen. Hän ajatteli , että sodan aiheuttamat vaikeudet, kauppatava
roiden vähyys, hallituksen ankara kontrolli ja vaatimukset kaikille työläisille yhä 
suurempaan tuotantoon vähentäisivät Neuvostoliiton kykyä saavuttaa vahva ja tasa
painoinen talous. Amerikan osalta Kennan uskoi, että meillä oli erikoinen kohtajo: 
me olimme valittu kansa . Hän uskoi, että Sallimus oli antanut Amerikalle erikoi
sen haasteen ja että meidän täytyi ottaa vastaan "velvollisuudet moraalisesta ja 
poliittisesta johtajanasemasta, jonka historia ol:i selvästi tarkoittanut meidän kan
nettavaksemme."7 

Melkein kaikki hallituksemme johtajat - paitsi H enry Wallace - esimerkiksi 
Averell Harriman, olivat samaa mieltä Kennanin sitom isteoriasta. Te kaikki tiedätte, 
kuin.ka tämä teoria pantiin käytäntöön. Viisitois ta kansaa yhtyi NATOol1 , North 
Atlantic Treaty Organizationiin, joka oli rauhanaikainen puolustusliitto, muodos
tettu vuonna 1949. Meidän kansamme joutu i mukaan useaan vakavaan yhteenottoon, 
erityisesti Koreassa, Berliinissä ja Kuubassa . Kuuban ohjuskriisi oli vaarallisin yh
teenotto siihen mennessä, sillä me jouduimme katsomaan Neuvostolii ttoa kasvoista 
kasvoihin. Eisenhowerin hallituksen aikana John Foster Dulles batjoitti "brink
manshipiä", joka meni yhden askeleen sitomis ta pitemmälle. Me olimme valmiit 
menemään vaikka sotaan asti saavuttaaksemrne päämäärämme. Samaan aikaan me 
aloirimme "Southeast AIea T reaty O rganizacionin " luomisen, joka oli tähdätty 
suoraan Kiinaa vastaan. Ranskalaisten tappio Indokiinassa teki amerikkalaiset hyvin 
Jevouomiksi. Loppu on historiaa . Tiedätte Vietnamin asian. Meidän päämäärämme 
siellä ei ollut ainoastaan vapaitten ihmisten itsenäisyyden säilyttäminen, vaan val
tiomiehet uskoivat lujasti, että jos me emme tule väliin Vietnamissa, kaikki muut 
kansat, Intiakin ) kaatuu niin kuin "dominot." Mutta Vietnamin sota jakoi Ameri
kan syvästi. William Bundy, apulaismini steri, uskoi, että tämä sota ei oHut sisällis
sota. Päinvastoin se oli Hanoin johtama. Mutta senaattori Frank Church oli toista 
m.ieltä. Hän toivoi neuvottelusopimusta sillä pohjalla, että ei ollut voittoa näky

vissä. Hän ei uskonut "domino-teoriaan ." Sota Vietnamissa ei ole tuottanut yhtään 

52 



kunniaa. Yhdysvalloissa me emme edes puhu siitä sodasta . Se on liian masentavaa. 
Loppupuolella 1960-lukua tapahtui huomattava muutos ulkopolitiikassamme. 

Siihen asti olimme luottaneet ainoastaan sotavoimiimrne turvallisuutemme takaajana. 
Nyt sen sijaan ajateltiin, että sotavoimien ja puolustusvalmiuden vähentäminen 
ehkä paremmin hyödyttäisi kansallisia etujarnrne. Tästä johtuen me osallistuimme 
SALT keskusteluihin Helsingissä vuonna 1969. Päämäärämme oli siirtyä pois kyl
män sodan linjalta ja koettaa hillitä jännitystä maailmassa rajoittamalla itse sota· 
varustelujamme. Neuvostoliitto ja Yhdysvallat sopivat hyökkäys- ja puolustusoh
juksien rajoittamisesta. 

Nyt meidän ulkopolitiikkaamme voisi kutsua uudeksi realismjksi. Me emme 
voittaneet emmekä voineet mitenkään saavuttaa kunniallista sotiJaallista voittoa 
Vietnamissa. Yhä enemmän kansalaisemme epäilivät, että poliittiset päämäärät oli· 
vat epämiellyttävät. Tulimme huomaamaan , että kommunismin sitomisen vel· 
vollisuus oli yksinkertaisesti liian kallis. Me olemme tulleet paljon pidätty
vämmiksi , ja Yhdysvaltojen on täytynyt oppia elämään Neuvostoliiton ja Itä
Euroopan kommunistimaiden kanssa. Entisen presidentti Nixonin vierailu Kiinaan 
ilmaisi, että amerikkalaiset ovat vihdoinkin todenneet Komm unisti·Kiinan olemassa~ 

olon. Vaikka amerikkalaiset eivät hyväksyneet kommunismia, kylmän sodan yh
teenottotakriikkakaan ei ollut mieluista. Amerikkalaiset eivät halunneet ottaa osaa 
yle iseen strategiseen sotaan. Kuuban ohjuskriisi ehkä enemmän kuin mikään muu 
johti amerikkalaiset ajattelemaan uudelleen yhteenottomenette!ytapojaan ja etsi 
mään muita keinoja, joiden kauua voisi ratkaista maailman ongelmia. Jouduim· 
me silloin aivan sodan partaalle, ja se oli hyvin järkyttävä kokemus . Se on nyt 
Nixonin "doctrine", joka enemmän kuin mikään muu määrää Yhdysvaltojen suhteita 
muuhun maailmaan. Tämä tarkoittaa, että haluamme estää toisia Vietnameja syn· 
tymästä. Se tarkoittaa, että meidän läsnäolomme ja äänemme ulkomailla tulee vä· 
hentymään, ja että itsenäistyviä kansoja kehoirarnme te.kemään enemmän oman ke· 
hityksensä hyväksi . Ja kaikkein tärkeinlä on, että me nyt koetamme tavoitella kan
salUsta etuamme diplomaattisilla neuvotteluilla eikä militarislisilla keinoilla. Ly
hyesti sanottuna, me o lemme koettaneet olla paljon hiJlitympiä. 

Suosikki sana Amerikassa nykyään on "detante." Mutta eivät kaikki pidä siitä. 
Ray S. Cline, Georgetown yliopiston kansainvälisen instituutin johtaja, ajattelee, 

että "syvempi yhteistoiminta on vain haave tai harhapetos." Hänen mielestään mei· 

dän täytyy estää Neuvostoliiton hyökkäyslaipumuksia . Ja republikaanien presi

denttiehdokas Ronald Reagan on kokolailla samaa mieltä elinein kanssa . 

Haluan lopettaa esitykseni mainitsemalla, että amerikkalaiset historioitsijat ovat 

eri mieltä Amerikan ulkopolitiikan tulkinnasta , Olimrneko me passiivinen maa) 

joka reagoi uhkauksia ja aggressiota vastaan ainoastaan silloin, kun meidät pako~ 

teniin siihen? Louise J. Haile, esimerkiksi, ajattelee että ulkopolitiikkamme 

perustui siihen, että Neuvostoliitto harrasti Jaajentamispolitiikkaa , "Ei voi olla 

kysymystäkään puolueettomassa mielessä siitä l että kun Länsi ryhtyi Amerikan 
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johdolla pysäyttåmaan tätä laajennusta, se toimi oman puolustuksensa vuoksi eikä 
hyökkäyshengessä ... , 

Mutta revisionistihistorioitsijat eivät ole niin varmoja siitä, että tämä on totta . 
Heidän mielestään Amerikka itse harrasti laajennuspolitiikkaa. Korean ja Vietna~ 

min sodat olivat esimerkkejä Amerikan imperi alismista. Revisionistir, kuten Step
hen Ambrose, sanoivat, että meidän ulkopolitiikkamme perustui Amerikan haluun 
estää toista lamakautta toisen maailmansodan jälkeen, Vasrustaakseen NeuvostOlii
ton ylivaltaa Itä-Euroopassa, Yhdysvallat lisäsivät yrityksiään saada uusia markki
noita ulkomailta, Poliitikot etsivät alueita , joissa Amerikan vaikutusvalta voisi 
hallita; liikemiehet etsivät tuottavia markkinoi ta ja uusia raaka~ainelähteitä; sota
voimat etsivät ulkomaalaisia tukikohtia; ja Amerikka aloitti "laajennuspolitiikan 
jolla ei ollm luontaisia rajoituksia. "9 

Revisionisteille, sana "sitominen" tarkoitti ainoastaan imperialismia ja laajen
tumista. William A. Williams ja Cabrie] Kolko pitivät Neuvostoliiton ulkopolitiik
kaa toisen maailmansodan jälkeen melko konservatiivisena. Neuvostoliitolla oli huo
mattavia vaikeuksia toisen maailmansodan jälkeen ja se oli hyvin sovitteleva koet
taessaan saada jonkinlaista "modus vivendia" Lännen kanssa . 

J) Harry S. Truman, Memoirs (New York, 1955-56) VoI. 1, p. 65 . 
2) Donald Brandon, American Foreign Policy: Beyond Utopianism and Realism (New York, 
1966), p. 85. 
J)Truman ,p. 411 , f. 
4) H enry T. Nash, American Foreign Poliey: .Response to a Sense of Threat (New York, 
1975), p. 6. 
5) Robert E. Sherwood, Roosevelt and Hopkins: An Tmimate History (New Yo rk, 1948), 
p. 870. 
6) Na,b, p. 10. 
7) George B. Kenoan , "The Sources of Soviet Conduct," Foreign Af/airs, ]uly, 1947, pp. 
566-82. 
8) Louis Halle, "The Embroilment of the United Stntes in Asia as a Consequence of the 
Cold War, and the Prospects af the Future," The eold War as History (New York, 1967), 
p . 414. 
9) Stephen Ambrose , "From Korea to Vietnam: The Failure af a Policy Rooted in Feat," 
"The Progrel'Sive (Madison, 1960), pp. 14-20, 

TUNTI SUUNNITELMA 
lukIon 2. Jk~ (soveltaen peruskoulun yläasteen 8. {kj 
Puheenjohtajat : Dr. Michael Betry ja prof. Douglas J, Ollila/sihteeri lehtori Erkki Sarkki 
Aika: ] -2 oppituntia 
Työtapa: opeaajajohroinen 
Mo/ivointi: ajankohdan (kun asia otetaan esille) päivälehtien uutisajnes 

- USA:n ulkoministerin neuvotteluja . 
presidentin esiintyminen . . . 
YK:n keskusreluja .. 

Toteamus: USA on yksi maailman johtavia maita, koska sen oli toisen maailmansodan jälkeen 
voittajaval tana otettava vasruu maailman kohtalosta 
Katsaus USA :n ulkopolitiikan tavoitteisiin 
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- opettajan luento tai 
- oppilas/ oppilasrybmä on laatinut aiheesta tu tkiel man 

lähteenä Bertyn esitelmä ja 01lilan esi telmä 
li säksi (esim.) Gordin-Laine-Tapiola: Maailma 1945-71 ; 

Niitemaa : Atomiajan historiaa 
Havaintoväline : kaaviokuva (USA:n ulkopoliliikka toisen maailmansodan jälkeen ) 
Keskustelu luokassa aiheena: 

USA :n ulkopolitiikan arvostelu , mitä on ilmennyt mm. Suomessa 
Kysymyksiä : (annettu oppilaille etukäteen) 

miksi USA luopui 1945 vapauttamasta Saksan iti'iosaa ja jätti puna-armeijan michi
tenäväksi Euroopan itäi set maat 
kun USA on 1945 jälkeen runsaasti jakanuc dolla.riapua (esim. Marsh all-apu 1947-
51 ), niin miten kauan veronmaksajat USA :ssa myöntyvät sellaiseen 

~ USA on tähdentänyt kansojen oikeu tta vapaisiin vaaleihin, mutta miksi Espanjassa 
ja Latinalaisessa Amerikassa U SA on tukenut di.ktatuurijärjestelmiä 

- miksi USA on sallinut itäryhmän toimet 1953 Berliinissä, 1956 Unkarissa , 1968 
Tsekkoslovakiassa, 1976 A ngolassa 
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III YHDYSVALTAIN ETNINEN PERINTÖ 

1. INTIAANIT 

VT M Markku Henriksson, Helsillgin yliopisto 

"Ennen kuin voimme rakentaa tien menestykseen, meidän täytyy tietää minne olemme 
menossa, ja ennen kuin voimme tietää senJ meidän täytyy tarkkaan tietää, missä me 
olemme aiemmin olleer. Tämä on perusvaatimuksena intiaaniemme historian tutkimiselle. 
YhdysvalloiUa on paljon opittavaa Amerikan intiaanien perinteestä. Vain tämän tutki· 
misen avulla me voimme kansakuntana toimia siten, ettei meidän intiaaniemme kohtelua 
kaikkina aikoina viedä kirjoihin kansallisena häpeänä." 

Presidentti John F . Kennedy esipuheessaan Alvin M. Josephyn LOimiuamaan teokseen 
The American Heritage Book 0/ Indians. (American Heritage Publisbing Co" New 
York, N.Y. 1961, sivu 7) 

Intiaanien vaikutus Yhdysvaltain perinteeseen 

Intiaanien osuus Yhdysvaltain väestöstä on aina ollut vähäinen ja viime vuosi· 
kymmeniin saakka koko ajan pienentynyt. Tällä hetkellä Yhdysvalloissa asuu run
sas miljoona intiaania. Määrä on vajaa puoli prosenttia koko Yhdysvaltain väestöstä. 
I nriaanien osuus amerikkalaisten - yhdysvaltalaisten - perinteestä ei siis näytä 
ainakaan lukujen valossa kovin suurelta. 

Intiaanien suurta vaikutusta Yhdysvaltain kulttuuriin ja historiaan ei kuiten
kaan voida kiistää. Ellei Amerikassa jo ennen valkoisen "siirtolaisuuden" alkamista 
1500-luvulla olisi ollut asukkaita, oli si Yhdysval t ain histotia varmasti ollut toisen
lainen, ja myös tämän päivän amerikkalaisen arvomaailma saa ttaisi olla toisenlai
nen. Ehkäpä USA:n poliittinen järjestelmäkin olisi nykyisestä poikkeava. Onhan 
perustuslain laatijoiden sanottu saaneen vaikuttei ta irokeesien kuuden kansaku nnan 
liiton säännöksistä. 

Intiaanien vaikutus Yhdysvalloissa ei kuitenkaan valitettavasti ole niinkään 
intiaani kulttuurien suurten saavutusten omaksumista valkoisten enemmistökult
tuuriin, vaan pikemminkin vaikutusta intiaanien ja valkoisten vastakkaisuudesta. 
Vastakkaisuudesta ja erilaisuudesta, joka pakotti. sekä alkuperäiset amerikkalaiset 
että uudet tulokkaat usein kipeisiin ja tuhoisiin ratkaisuihin jälkimmäisten halutessa 
itselleen sellaista, jota edelliset pitivät omanaan tai ka.ikille yhteisenä; vastakkaisuu
desta ja kulttuurien erilaisuudesta, joka johti enemmistön tuhoamaan suurimman 
osan intiaanien kulttuureista, ja joka vaikutus tänäänkin näkyy ehkä parhaiten sen 
amerikkalaisen myytin vaalimisessa, jonka eräs tarkoitus on osoittaa intiaanien ja 
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heidän kulttuurinsa murskaaminen välttämättömäksi, oikeaksi ja moraalisesti oike
utetuksi. 

Tuo myyttihän korostaa valkoisen amerikkalaisen kulttuurin ylemmyyttä inti· 
aanien kulttuureihin, valkoisen "sivistyksen" ylemmyyttä intiaanien villeyteen näh
den. Usein myös historian, yhteiskuntaopin, maantieteen ja muidenkin aineiden 
oppilcirjoissa tämä valkoisen amerikan LOimenpiteitä puolustava myytti on usein 
syrjäyttäny t objektiivisuuteen ja totuuteen pyrkivän kirjoittelun ja ajattelunkin. 
~-IolIywood on tuottanut satoja elokuvia, jotka miltei poikkeuksetta ovat olleet 
myyttiä tukevia. Epätodellinen " Villi Länsi", jonka kaupungeilla ei o1e vastinetta, 
eikä ihmisillä alkuperää, elää edelleen vahvasti kaikkialla maailmassa; kirjallisuu
dessaJ elokuvissa ja televisiossa. Epäilemättä se on myös antanut meille kaikille 
ensimmäiset mieli kuvamme intiaaneista, ja valitettavasti se on monille myös jäänyt 
ainoaksi ja useimmille ainakin hallitsevaksi mielikuvaksi intiaanien ja valkoisten 
suhteitten histOriasta. Eivätkä historian tai minkään muunkaan aineen oppikirjat 
millään tasolla ole tehneet paljoakaan tämän virheen korjaamiseksi . 

"Villin Lännen" kirjallisuus 

Vaikka Lännen valtaamisesta on klrjoitettu ehkä enemmän kuin mlstaan muus
ta ajanjaksosta tai aiheesta Yhdysvaltain historiassa, on intiaanikysymyksestä kui
tenkin vaiettu, tai siitä on annettu vääristynyt kuva - usein ei ole edes esitetty 
kysymystä "mitä intiaaneille todella tapahtui ja miksi". Useimmat amerikkalaiset 
tutkijat myöntävät kyllä, että intiaaneille tehtiin vääryyttä, mutta rientävär pian 
lisäämään runsaasti kielteisiä laatu sanoja kuvaamaan intiaaneja, ikään kuin tämä 
tekisi valkoisten toimenpiteet oikeutetuiksi . Lähes varauksetta voi yhtyä nez perce
intiaani Keltaisen Suden (Yellow Wolf) sanoihin siitä, että valkoiset kertoivat vain 
omat parhaat tekonsa ja vain intiaanien huonoimmat teot. 

Harold Underwood Faulkner kuvaa teoksessaan American Political & Social 
History. intiaaneja koviksi ja säällmärtömiksi, ja Foster Rhea DuIles kirjassaan The 
United States since 1865 nimittää intiaaneja villeiksi ja vihamielisiksi valkoisten 
tulokkaiden jäädessä vaiUe näitä epämiellyttäviä määreitä . AlIan Nevinsin ja Henry 
Steele Commagerin A Pocket History 0/ the United States puhuu intiaaneista 
-aggressiivisina. Luette.Ioa esimerkeistä voisi jatkaa loputtomiin. 

Intiaanien nimittämistä viUeiksi ja julmiksi puolustellaan joskus myös sillä, 
että jo ennen valkoisten tuloa intiaanit kävivät sotia keskenään. Cheyennien ja 
pawneeiden väliset taistelut ovat merkki heidän kulttuuriensa alemmasta tasosta, 
va.ikka samanaikaisesti Ranskan ja Englannin välillä käyty sota ei mitenkään alenna 
näiden maiden sivistykseJlisyyttä J melkeinpä päinvastoin. 

Toinen keino epämiellyttävän asian peittämiseksi on si itä vaikeneminen
J 

ja 
monet hi storioitsijat tahtovatkin peittää tai unohtaa intiaanien julman kohtalon Yh
dysvaltain historiassa. Ja jos intiaaneista puhutaankin, ei puhuta IS00-luvun lopun 
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tuhoamissodista. Earl Miersin The American Story ei edes mainitse tasankointiaa
neja. Sekä Merle Curtin, Richard Shryockin, Thomas Cochranin ja Fred Harvey 
Harringtorun An American History, sekä Nevinsin ja Commagerin A ShoTt His
tory 01 the United States jättävät tasankointiaanit vain maininnalle, vaikka molem
mat kirjat sisältävät kymmeniä sivuja läntisestä ekspansiosta; eikä C. p, Hill muista 
kirjassaan A History of the United States paljonkaan paremmin, mitä Yhdysvaltain 
kolmikymmenvuotisen intiaani sodan vihoUisille tapahtui . Luetteloa esimerkeistä 
voisi jälleen jatkaa loputtomiin . 

Tietysti on myös ansiokkaita kirjoituksia valkoisten ja intiaanien kanssakäy
misistä. Amerikkalaiset historian kirjat ovat nOS1:attaneet joukon 'protesteja', joista 
parhaimpia lienevät intiaanien itsensä kirjoittamat. Vine Deloria, Kirke Kicking
bird , Karen Ducheneaux, N. Scart Momaday ja eräät muut ovat kolkutelleet val
koisen lukijakunnan omaatuntoa. Myös sellaiset valkoisten teokset kuin Ralph 
Andristin The Long Death ja meilläkin hyvin tunnettu Dee Brownin Bury My 
Heart at Wounded Knee, antavat todellisemman kuvan Yhdysvaltain pyrkimyksestä 
alkuperäisten asukkaidensa tuhoamiseksi I800-luvun lopulla , kuin aikaisempi Villin 
Lännen "tieteellinen" myyttikirjalJisuus. Suomalaisen Tapio Hiisivaaran Int iaanit 
tulevat kannattaa puutteellisuuksistaan huolimatta mainita "parempien intiaanikir
jojen" edelläkävijänä - ja klassikkona. 

Lukuisten hyvien erikoisteosten rinnaJJa ilmestyy kuitenkin yhä myös vähem
män ansiokkaita intiaanien ja valkoisten suhteita kuvaavia kirjoja. Eräs uusimpia 
tämän lajin "tutkimuksista" on Yhdysvaltain Intiaaniasiainviraston (Bureau af 
Indian Affairs, BIA ) kustantama S. Lyman Taylorin A History of Indian Poliey. 
Jos Tay]orin tekstiin on uskomista , oli intiaanien onni, että valkoiset saapuivat 
Uudelle mantereelle pelastamaan punaiset veljensä perikatoon joutumasta ja suku
puuttoon kuolemasta . Jos (ja kun) tämä on edelleen Intiaaniasiainviraston kanta , 
ei tarvinne ihmetellä monien intiaanien suhtautumista siihen kaiken pahan alkuna 
Ja Juurena. 

Tärkeämpää kuin erikoisteokset on kuitenkin asiallisen tiedon saaminen myös 
yleisteoksiin ja oppikirjoihin. Kriittinen lukija kyllä pystyy erottamaan jyvät aka
noista erityisteoksiin tutustuessaan, varsinkin jos hän jo on saanut oikeaa tietoa 
yleis teoksista. Toisaalta vain melko harvat tutu.stuvat erikoiskirjalIisuuteen J kun 
taas useimmat lukevat yleis teoksia ja melkein kaikki ainakin jossain elämänsä vai
heessa oppikirjoja. 

Kehitystä parempaan onkin onneksi tapahtumassa. Monien yhdysvaltalaisten 
hisroriankirjojen uudet painokset poikkeavat edukseen edellisistä painoksista pyr
kiessää n antamaan oikeutuksen myös intiaanien olemassaololle. Intiaaneja kuvaa
via epämiellyttäviä adjektiiveja on poistettu ja uusia kappaleita lisätty kirjoihin 
maan alkuperäisistä asukkaista. 

Ray AlIen Billingtonin W estward Expansion -teoksen neljännessä laitoksessa 
intiaanien osuutta USA:n "ekspansionistisessa prosessissa" on lisätty ja sa maJla 
si irretty näkökulmaa myös intiaanien vastustuspyrkimyksiä ymmärtäväksi. Intiaanien 
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päärooli, "MAJOR ROLE", on Billingtonin mukaan tehnyt muutoksen välttä

mättömäksi. Nä.in ehkä paras Yhdysvaltain ekspansiota kokonaisuutena käsittelevä 

teos on siirtynyt myytin tukemisesta valkoisten kulttuurista poikkeavien ja sitä 

vastustavien ymmärtämiseen. 

Intiaanien erilaisuus 

Intiaanien erilaisuuden ymmärtäminen onkin ollu t suurimpia puutteita heistä 

Ifirjoitetuissa teoksissa. Nykypäivän historioitsijoiden , sosiologien , antropologien, 

maantieteilijöiden ja etnologien on ollut yhtä vaikea k uin Lännen valloittajan, ym

märtää sitä, etteivät intiaanit kritiikittömästi halunneet omaksua valkoista kulttuu

ria, vaan nousivat vastustamaan sen laajentamista. Intiaanien erilaisuuden ymmär

tärnättömyys ja/ tai sen tunnustamattomuushan olivat syynä moniin väkivaltatiIan

teisiin intiaanien ja valkoisten välilJä, ja heijastuvat eclel1eenkin valkoisten ja intiaa

nien suhteissa, etenkin kun useimpien valkoisten tieto intiaaneista on jäänyt edellä 

mainitun kyseenalaisen myytin tasolle. 

Indaanien erilaiset käsitykset omaisuudesta) työstä , ajasta, yksilöllisyydestä ja 

monesta muusta seikasta - yleensä koko maailmankatsomuksen ja ajawsrakenteen 

erilaisuus - saivat - ja saavat yhä - valkoiset suhtautumaan epäluuloisesti intiaa

neihin . "Mitä et ymmärrä, se on pahaa ja pitää tuhota." Mahdollisesti intiaanit 

ajattelivat samoin. 
Niinpä inliaanikulttuureista tehtiin "pahoja" eli aJempiarvoisia kulttuureja . "Si

vistys" vaati intiaaneja luopumaan omista arvoistaan ja tavoistaan ja omaksumaan 

valkoisen enemmistön tavat ja arvot. Tästä oli enää vain lyhyt matka ajatukseen, 

jonka mukaan intiaanien kulttuuri uli ensin tuhottava ennen kuin intiaanit voitiin 

" sivistää" . 

Intiaanien ja valkoisten suhteet 

Englantilaisten tullessa nykyisen Yhdysvaltain itärannikolle 1600-luvun alussa, 

olivat maan alkuasukkaiden ja uusien tu lokkaiden väliset suhteet aluksi hyvät. In

tiaanit neuvoivat valkoihoisille monia hyviä metsästys·. ja maanviljel yskeinoja ja aut

toival heitä muutenkin sopeutumaan Uuden maailman outoon ympäristöön. Koska 

intiaanien apua tarvittiin, syntyi aluksi myytti jalosta villistä (noble savage). 

Ensimmäiset merkittävät vaikeudet syntyivät sen jälkeen, kun eräät valkoiset 

kaappasivat intiaaneja viedäkseen heidät näytteinä Eurooppaan . Intiaaneja yritettiin 

myös pakottaa töihin valkoisten viljelmille l mutta he pakenivat metsiin, joita val

koiset eivät tunteneet. Indaanit eivät tahtoneet alistua siirtokunr ien johtajien vallan 

alle, ja kun englantilaiset eivät halunneet myöntää intiaanien itsenäisyyttä, oli pe

rusta konflikt iIle valmis. 
Vaikka intiaanit vielä tuolloin olisivatkin yhteenliittyneinä voineet "heittää 

maahantunkeurujat mereen ') eivät he ymmärtäneet liittoutumisen merkitystä. Pi-
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kemminkin eri heimot olivat iloisia saadessaan kuulla, että valkoiset tulokkaat olivat 
kurittaneet jotain toista heille vihamielistä heimoa. 

Valkoisten tulokkaiden ta voissa oli paljon sellaista, mitä intiaanit eivät ymmär 
täneet, vaikka elivätkin aluksi sovussa siirtolaisten kanssa. Eräs tällainen punaiselle 
miehelle käsittämätön tapa oli yksityinen maanomistus, joka ennen pitkää muo· 
dostui suurimmaksi häiriötekijäksi rotujen suhteille. Intiaani ei ymmärtänyt, miksei 
hän enää saanut mennä alueelle, missä toissapäivänä oli käynyt metsällä tai vi ime 
vuonna viljelJyt maissia. 

Koska intiaanit eivät ymmärtäneet maanomistusta, he eivät myöskään käsittä· 
neet maa kauppoja - ja tulivat siksi usein petetyiksi. Intiaaneille maa oli yhteistn . 
Se oli jakamaton osa luontoa. Ei si tä voinut omistaa. Vain sellaista saattoi omistaa, 
minkä voi kuljenaa mukanaan. Shawnee-päällikkö Tecllnseh sanoikin : "Myydä maa
ta! Miksei saman tien ilmaa, pilviä tai suuria vesiä!?" Valkoisia miel1yttääkseen 
monet intiaanit panivat puu merkkinsä näiden papereihin ja olivat mielissään saamis· 
taan lahjoista . Katkera totuus selvisi vasta myöhemmin, kun intiaanit ajettiin ase· 
voimin pois valkois ten "omistukseen" siirtyneiJt~i mailta. 

Uutta vaihetta intiaanien ja valkoisten suhteissa merkitsi siirtolaisten asutuksen 
laajeneminen Appalakkien vuoriston yli. Kaikkialla itärannikolla intiaaneja tunget
tiin yhä kauemmaksi mets iin, ja valkoisten asutus levisi ripeästi jokia ja suuria jär· 
viä myöten syvemmälle sisämaahan. Kun intiaanit eivät tahtoneet luopua mais· 
taan, alkoi siirtolaisten ja alkuperäisten amerikkalaisten välillä pitkä ja julma sota 
Amerikan maiden omistuksesta. 

Tuhoamissodat 

Vielä 1700·luvulla kävivät intiaanit ja valkoiset suhteellisen casavertaista kamp· 
pailua, mutta vähitellen oli intiaanien pakko perääntyä valkoisen rintaman tieltä 
tai alistua surcokuntien johtajien valtaan. Mikä rauhanomaisesti, mikä taistellen 
siihen pakotettuna, monet heimokunnat siirtyivät kohti lännen laajoja ruohoaavikoi
ta valkoisten maahantunkeurujien tieltä kahden vuosisadan ajan. 

Yhdysvaltain vapaussodan jälkeen alkoi punaisten ja valkoisten suhteissa jäI' 
leen uusi vaihe. Intiaanien usko omaan etevämmyyteen oli järkkynyt, ja vaikka 
valkoisten monia tapoja halveksittiinkin, ei myöskään lakattu ihmettelemästä ja 
kunnioittarnasta valkoisen miehen voimaa ja paljoutta. Viime vuosisadan ajan suh· 
reita sävyttääkin valkoisten valtava ylivoimaisuus, joka huipentui vuosina 1862-
1890 käydyissä tuhoamissodissa. 

Laajat tasankoalueet sekä lounaan puoliautiomaat saivat aina viime vuosisadan 
puoliväliin saakka olla intiaanien hallinnassa siksi, ettei valkoisiUa ollut alueelle 
mitään käyttöä. Suuria tasankoja käytettiin vain läpikulkualueena länsirannikon 
kasvavien keskusten ja Mississippin itäpuolisen asutuksen välillä. Tosin useimmat 
matkas!vat vielä ennen ensimmäisen mantereen poikki kulkevan rautatien valmisru· 
mista (1869) mieluummin laivalla Kap Hornin ympäri. 
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Valkoisen karjankasvatuksen alkaminen eteläisillä tasangoilla l840·luvuUa ja 
vehnän viljelyn alkaminen 1870-luvun alussa, li säs ivät valkoisen asutuksen pai
netta tasangoilla, ja kun alueelta vielä löydettiin mineraaleja, oli viimeisten vapai
den intiaanien kohtalo sinetöity. Sisällissota (1861-l865) hidasti jonkin verran vaI· 
koisten pyrkimyksiä alueella, mutta sodan päätyttyä asutustoimet alkoivat toden 
teolla. 

Washington ruki näitä pyrkimyksiä säätämällä suotuisia asutuslakeja ja anta
malla siunauksensa intiaanien kanssa tehtyjen sopimusten rikkomise lJ e. Sisälljssodan 
jälkeen alkaneissa taisteluissa oli uutena, aikaisemmasta poikkeavana piirteenä pyr

kimys intiaanien tuhoamiseen. Intiaanien ei enää sal.littu paeta, vaan heitä ajettiin 
takaa tarvittaessa useitakin päiviä monen miehen voimalla ja kiinni saataessa sääli
mättä su rmattiin. Toisaalta ei intiaaneilla enää ollut paikkaakaan mjnne paeta, sillä 
valkoisten kasvava asutus kavensi heidän aluettaan sekä idästä että lännestä. Metsä
intiaanien tapainen perääntyminen ei ollut mahdoUista, vaan tasankoheimojen oli 
noustava puolustamaan viimeisten asuinsijojensa koskemattomuutta valkoisia maa
hantunkeutujia vastaan. 

Vaikka tuhoamissodista ei oppikirjoissa paljon puhuta , useimmat amerikkalai

sen sivilisaation myytin kertomukset käsittelevät juuri tätä aikakautta. Täältä ovat 
suuret sankarit Kit Carson ja Buffalo Bill, mutta myös Punainen Pilvi, Istuva Här· 
kä, Hullu Hevonen ja Geronimo, jotka pyrkivät puolustamaan oikeuksiaan ylivoi· 
maista vihollista vastaan, Valkoisten toimien helpottamiseksi luotiin myytti veren
himoisesta punanahasta. Oikeutettua sotaa varten tarvitaan julma vihollinen, 

Ra tsuväen painostuksella, alkoholin avulla ja väiirillä lupauksilla intiaanit ah· 
dettiin pieniin reservaatteihin karu Ile maalle. Tasankointiaanien toimeentulolJ e tär

keät puhvelit tapettiin miltei sukupuuttoon, ja intiaanit pelasti täydelliseltä tuholta 
vain sotien kalleus. Yhden intiaanin tappaminen maksoi liittohallitukselle miljoona 
dollaria, Samalla summalla eli moni intiaani pitkään reservaatissa . 

Intiaanien perinteinen yhte1smaanomistus lopetettiin ja reservaauien maat pirs
tottiin pieniksi palstoiksi, joista monet ennen pitkää joutuivat valkoisten haltuun, 
Intiaanien uskonnot kiellettiin ja lapset operettiin halveksimaan vanhempiensa kult
tuuria. Wounded Kneen verilöyly vuonna 1890 symboloi maailmanloppua Ameri· 
kan alkuperäisille asukkaille. 

Intiaanien väkiluku oli runsaan sadan vuoden aikana pudonnut miljoonasta nel
jännekseen. Intiaani ei voinut eikä saanut tunnustaa perinnettään. Valkoinen mies 
oli kieltänyt intiaani1ra tämän identiteetin. Suhteissa S t~urasi yli puoli vuosisataa kes
tänyt hiljaisuuden, välinpitämättömyyden ja apatian kausi. Sen rikkoi hetkeksi vain 
vuonna 1924 annettu intiaanien kansalaisuuslaki ja 1934 annettu uusi intiaanilaki , 
joka osottautui kuitenkin vain tyhjäksi lupaukseksi. 

Tuona "hiljaisuuden aikana" valkoiSIen yksipuoliset käsitykset kuitenkin kai' 
ken aikaa vahvistuivat. Kertomukset Lännen urheista ja jaloista vaLloittajista levisi
vät miljoonapainoksina kaikkialle ja Hollywood tuli mukaan "Lännenleffoineen". 
Ihmi sten mieHin iskostui stereotypia su lkapäähineises tä ratsastavasta villistä, joka 
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metsästi milloin puhveleita milloin valkoisten uudisasukkaiden päänahko;a - sur· 
kean vääristynyt kuva pohjoisten tasankojen asukkaista ja heidän sata vuotta kestä· 
neestä ratsastajakulttuuristaan. Kaikkia intiaaneja alkoi edustaa tämä valkoinen kar
rikatyyri puhvelinmetsästäjistä, jotka tuskin koskaan edustivat edes 25 % koko in
tiaaniväestöstä . 

" lnutta aurinko nousee" 

Toisen maailmansodan jälkeen Yhdysvaltain hallitus ja kongressi jälleen tehos
tivar pyrkimyksiään intiaanien kulttuurien hävittämiseksi. Alkuperäiset amerikka
laiset aioniin sulattaa täysin valkoiseen enemmistöön. Intiaanien muuttoliikettä 
kaupunkeihin tuettiin ja reservaatit pyrittiin lakkauttamaan. 

Intiaanien vastarinta kuitenkin terästyi. Nuoret intiaanit löysivät kulttuuriensa 
rikkaat perinteet ja alkoivat vaatia kansoilleen oikeuksia yhtä päättäväisesti kuin 
heidän esi-isänsä sata vuotta aikaisemmin olivat niitä puolustaneet. Intiaanien tyy
tymättömyys purkautui Alcatrazin vankilasaaren valtauksena, Custerin oikeustalon 
polttamisena ja monina muina toimina. Valkoisen maailman huomio intiaanien kur
jiin oloihin pyrittiin kiinnittämään myös Wounded Kneessä 1973 ja Greshanissa 
1975, 

Kaikki intiaanit eivät tietysti hyväksy radikaalien rotuveljiensä tempauksia. In
tiaanit eivät vieläkään ole yhtenäisiä, eikä valkoisen miehen " hajoita ja haJlitse" 
-politiikka siihen pyrikään. Kaikkien intiaanien on k uitenkin helpompi saada äänen
sä kuuluville sen jälkeen kun Amerikan Imiaaniliike (American lndian Movement) 
AIM) tai joku muu militanttien intiaanien järjestö on toimillaan saanut katseet 
kääntymään intiaaneihin. Tämä intiaanien tOiminta on ehkä juu ri sitä 'intiaanien 
roolin merkityksen kasvua', jonka vuoksi Ray BilIington ja monet muut tutkijat 
uudistavat kirjojensa sisäl töä . 

I nriaani on kuitenkin viejä kaukana tasa-arvosta. Kansalaisuusoikeudet hän sai 
vuonna 1924 ja äänioikeus varmistettiin vasta vuonna 1953. Kaikissa reservaatei ssa 
ei intiaanilla ole vieläkään oikeutta äänestää os,~valtion tai liittOvaltion vaaleissa. 
Työttömyys on kymmenkertainen valkoiseen ja viisinkertainen mustaan väestön
osaan verrattuna. Intiaaniperheen tu lot ovat puolet valkoisen perheen keskiarvo
tuloista. Kuolleisuus ja sairastavuus ovat intiaanien parissa huomattavasti suurempia 
kuin Yhdysvalloissa yleensä. Elinolojen vertai.!ussa intiaani jää aina toiseksi. 

Hyvää tahtoa intiaanien aseman parantamiseksi kuitenkin ilmeisesti on. Äsket· 
täin tehdyn tutkimuksen mukaan yhdysvalta laiset suhtautuvat kaikista vähemm is
töistään myötärnielisimmin juuri intiaaneihin. Toisaalta tiedot intiaaneista olivat 
kaikkein puutteellisimmat ja virheellisimmät, Tärkei n tietolähde on edelleen eloku
vateollisuus. 

E räs askel oikean tiedon lisäämisessä lienee myös luopuminen valkoisen "sivis
tyksen" ylemmyyttä korostavasta myycistä . Urhei nen Lännen valtaajien ja julrnien 
intiaanien legendan tappaminen. 
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ERÄITÄ VUOSILUKUJA AMERIKAN YHDYSVALTAIN INTIAANIEN 
HISTORIASSA 

n. 20 000-60 000 

n. 1000 jKr 
n. 800--1500 jKr 

n. 1200-1400 jKr 
1492 
1540--1542 

n. 1600--1775 

1607 
1608 
1609 

1622 
1675-1676 

1680 

1754--1763 

1763 
1775-1783 
1778 
1787 
1790--1803 
1804--1806 

1812-1814 

1816--1846 

1863-1890 
1871 
1887 

eKr Ensimmäiset ihmiset nykyisen Yhdysvaltain alueella . 
Lukuisia esihistoriallisia intiaanikuJnuureja eri puolilla Yhdysvaltoja 
Viikingit St. Lawrence ·joella ja Suurina järvillä (?). 
Rio Grande -joen pohjoisen laakson Pueblo-kulttuuri t täydessä ku 
koistuksessaan Uudessa Meksikossa . 
Kummunraken raja-kuI ttuuri t Pohjoisessa Keski-Lännessä. 
IOliaanit löytävät Kolumbuksen. 
Espanjalaisen Coronadon tutkimus matkat saattavat pueblo-inriaanit 
ja muut Lounaisalueen intiaanit yhteyteen valkoisten kanssa, 
lrokeesien liitto (aluksi viiden, sittemmin kuuden eri intiaanikansan 
liino) ) "maailman ensimmäinen kansainvälinen liiua rauhan ylläpitä
miseksi "_ 

Englantilaiset perustavat Jamestownin Virginiaan 
Ranskalaiset perustavat Quebecin St. Lawrence -joen suulle . 
Espanjalaiset perustavat Santa Fen Rio Grande -joen pohjoiseen 
laaksoon. 

Suhteet intiaaneihin melko hyvät kaikissa siirtokunnissa. 
Ensimmäinen inriaanjkapina Opechancanaughin johdolla Virginiassa. 
Wampanoagien kuningas Pb ilipin johtama intiaanisot3 Uudessa 
Englannissa . 
Suuri pueblo-kapina Uudessa Meksikossa . Espanjalaiset ajetaan pois 
alueelt a 12:s(a vuodeksi. 

Intiaani- ja ranskalaissota eli Seitsenvuotinen sota . 
Useimmat intiaanit ranskalaisten puolella. 

Pontiacin kapina , 
Yhdysvaltain Vapaussota. 
Ensimmäinen Yhdysvaltain ja intiaanien (delaware) välinen sopimus. 
Yhdysvallat antaa LuoteisrerritOriota koskevan järjestyssäännön . 
Ohio-joen alueen intiaanit joutuvat peräytymään. 
Lewisin ja Clorkin tutkimusmatka tuo monet Län nen intiaaniheimot 
yhteyteen Yhdysvaltain kanssa. 
SOla Englantia vas taan . Monet pohjoisen metsäintiaaneista taisteleva! 
englantila isten puolella. 
Etelävaltioiden intiaanit, mm. viisi sivistynyttä heimoa (cherokeet, 
chocrawt, chicasawt, creek it ja scminolet) sekä useimmat Luolcisler
ritorion intiaanit joutuvat vetäytymään tai siirretään Mississippi joen 
länsi puolelle "pysyvän intiaanirajan wakse" . Valkoise t rikkovat kui
tenki n pian rajan pysyvyyttä , ja intiaaneiJle varattu alue supistuu 
I ntiaan iterritorioksi nykyisen Oklahoman osavaltion alueelle. 
Lännen intiaanien ruhoamissodat. 
Sopimusten teko intiaanien kanssa kielletään. 

Yleinen palslOituslaki el i Dawesin laki jakaa tietyn suuruiset pa lstat 
reservaattien maata kullekin intiaaniperheelle yksityisomistukseen, ja 
yli jäänyt maa myydään valkoi sille . 
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1889-1893 
1901 

1924 

1934 
1953- 1965 
1969 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

Inriaaniterritorion (O klahornan ) maat avataan valkoiselle asutukselle. 
Viiden sivislyneen heimon jäsene t saavat Yhdysvallain kansalais

oikeudet. 
Intiaanien kansalaisu uslaki antaa Yhdysvaltain kansalaisoikeudet kai

kille Yhdysvaltain intiaaneille. 
Uusi intiaanilaki 
Terminaariopolitiikan aikakausi. 
Radikaalien intiaanien näkyvä toiminta alkaa San Franciscossa sijait
sevan Alcatrazm hylätyn vllnkilasaaren valtaamisella. 
Joukko intiaaneja marssii presidentinvaalien aikana "rikottujen lu
pausten tietä" Washingtoni in ja valtaa Imiaaniasiainviraston raken
nuksen. 
Amerikan intiaaniliikkeen johtamat intiaanit valtaavat Wounded 
Kneen kauppa-aseman Pine Ridgen reservaatissa Etelä-Dakotassa. 
Armeija ja liittovaltion poliisi (FBI ) lähenävät runsaasti joukkoja 
kukistamaan 'intiaanikapinaa' . 
Amerikan Intiaaniliikkeen (AIM) ja Wounded Kneen valtaukse.n 
avainhenkilöt Dennis Banks ja Russell Means joudutaan Wounded 
Kneen valtausta koskevassa oikeudenkäynnissä vapauttamaan, koska 
syy u äjäosapuolen todettiin sortuneen useisiin laittomuuksiin sekä 
oikeudenkäynnin etlä itse valtauksen aikana. 
Menominee Soruriyhdistyksen (Menominee Warrier Society) intiaanit 
valtaavat hylätyn luostarin Greshamissa Wisconsinin osavaltiossa, ja 
vaativat vanhan sopimuksen nojalla rakennusta intiaaneille sairaalaksi 
tai alkohoustihuoltolaksi . Kuukauden kestäneiden taistelujen jälkeen 
intiaanien vaatimuksiin suos tutaan, muna valtaajat teljetään vanki· 
laan, AIM tukee valtaajien toimia. 
Sheriffi ampuu kaksi menominee valtaajista. Dennis Banksia ammu
taan selkään ja Banks halvaantuu tilapäisesti. Means suljetaan nel
jäksi vuodeksi vankeuteen. 



AMERIKAN YHDYSVALTAIN INTIAANEJA KOSKEVIA 
DOKUMENTTEJA: 

l. SIIRTOKUNTIEN PERUSTAMISASIAKIRJOJA 

Englannin kuninkaan antamiin siirtokuntien perustamiskirjoihin sisällytettiin 
usein idealistinen ajatus "Amerikan alkuasukkaiden" sivistärnisestä. Georgian siir· 
tokunta peruste ttiin kuitenkin "puskuriksi" Etelä-Carolinan asutuksen ja Espanjan 
Floridasta ryös töretkiä tekevien intiaanien väliin . 

1.1. Virginian ensimmäinen perustamisk irja 20.4.1606 

II! . Me, suuresti kiittäen ja ylistäen hywäksycn heidän tahtonsa niin jaloon työhön, joka saat
taa, Kaikkiwaltiaan Jumalan armosta, wastedes tuoda kunniaa hänen jumalaiselle majestee
tilleen, wälittäessään eristinuskoa sellaisille ihmisille, jotka wielä e1äwät pimeydessä ja surkessa 
tie tämättömyydessä oikeas ta Totuudesta ja Jumalan palweluksesta, ja tuodessaan aikanaan wää
räuskoiset ja willit, jotka asuwat noissa maan osissa inhimilliseen Siwistykseen sekä asetettuun 
ja rauhalliseen Hallintoon : TEEMME tiettäwäksi tällä Lupaki.rjalla, että armollisesti hyväksym
me ja suostLlmme heidän nöyrään ja hywää tarkoittavaan pyymöönsä (siirtokunnan perustami
seksi) 
1. 2. Massachusettsin lahden siirtokunnan ensimmäinen perwaamiskirja 14.3. 1629 

ja ohjaamaan, hallitsemaan, ja sääntelemään kaikkia muita tarwittawia asioita, nlln että 
meidän kansaamme, siellä asuwia, hallitaan uskonnollisesti, rauhallisesti ja säällisesti, niin etlä 
heidän hywäcliimänsä ja lainkuuliaisuutensa woittaa ja kutsuu tuon maan Alkuasukkaita ainoan 
tosi Jumalan ja ihmiskunnan vapah tajan tiemisuutecn ja kuuliaisuuteen, ja Kristityn uskoon , joka, 
Meidän kuninkaallisen tahtomme mukaan, on tämän siirtokunnan päätarkoitus . 
1. 3. Rhode Is landin ja Providencen siirrokuntien perustamiskirja 18.7. 1663. 
OTTAEN huomioon että T IETOOMME on saatettu . .. , että he, pyrkien rauhallisin ja uskonnol
!isin mielin, ollen heidän se1wä, wakawa ja uskonnollinen aikee:nsa, hurskaasti y.1entäcn itsensä ja 
toinen toistansa pyhässä Kristinuskossa ja palwelukscssa kuten heitä on opetettu: yhdessä nii
den tietämättömjen Indiaanien, alkuasukasparkojen kanssa, jota he owat woittanect puole1Ieeu 
ja jotka owat kääntyneet noissa American os issa) saman uskon ja palwcluksen wilpittömään 
har;oitukscen ja kuuliaisuuteen, .. aseuuivat asumaan keskelle Indiaanialkuasukkajta, jotka 
kuten TIETOOMME on saate ttu, owat tuon maan mahtawimpia ruhtinaita ja kansalaisia ; 
jossa he hallitsewat, ostoIla ja sopimuksella sanottu jen l ndiaanien kanssa, heidän täydeksi 
tyydytyksekseen, sanottuja maita, jokia, saaria, satamia ja t(:itä, ovat hywin tarkoituksenmu· 
kaisia .. ja saartawat edistää tämän Waltakunnan kauppaa, ja suuresti laajentaa sen alueita ; 
he, asuen läheisessä naaouuruudessa ja hywässä ystäwyydcssä suuren Narragansett-I ndiaanien 
kansan ka nssa, owat antaneet heille rohkeutta, ja heidän om.an kertomansa mukaan, he owat 
alistaneet itsensä, kansansa ja maansa MEILLE; joten, kuten toiwotaan , ajan kuluessa ja Ju
malan siunatessa heidän pyrkimyksiään, tulkoon nustä wahwa perusta onnelie kaikessa Ame
ricassa. .. Ja täten säädetään , että muilla siinokunnilla ei ole ilman MEIDÄN Rhode
Islandin ja Providencen wil jclmjen siirtokunramme Kuwernöörin tai Komppanian tietämättä 
tai suosrumatt:1, oikeutta \Valloittaa ja ahdistaa alkuperäisiä lndiaaneia tai ketään muita asuk-
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kaita, jotka (ali steuuaan itsensä MEILLE ja rulmaan MEIDÄN armolIiseen suojelukseemme) 
asuwat niiden rajojen ja linjojen sisällä jotka jäljempänä mainitaan , , , , 
1.4. Georgian perustamiskirja 20. 6. 17.32 

koska MEIDÄN siirtokuntamme Pohjoisessa Americassa owat äskettäin joutuneet wiha
mielisten Indiaanien hyökkäyksen kohteeksi; erityisesti Etelä-Karoliina, joka sodassa, naapurina 
elä wien willien toimesta saatettiin autioksi tulella ja miekalla , ja jossa suuria joukkoja eng
lami laisia asukkaita surkeasti surmattiin werilöylyissä, ja koska MEIDÄN rakastettawat 31a
maisemme, jotka nyt asawat siellä , johtuen pienestä lukumäärästään , uuden sodan sattuessa , 
tuhoutuvat tuollaisissa onnettomuuksissa, koska heidän koko eteläinen rajaseutunsa jatkuu asur
tamattQmana ja awoinna mainituille willei1le - .. . Tulkoon tieuiiwäksi, että Me . , . näiden 
l~snäoi lessa . määräämme . enä luotettavat ja rakastettawat alamaisemme . . ,Owat yksi ja 
yhteinen toimielin sanoissa ja teoissa perustaessaan näiden luottamushenkilöiden nimissä Geor. 
gian siirtokunnan Americaan. 

2. LUOTEISTERRITORION JÄRJESTYSSÄÄNTÖ 13 .7. 1787 

Luoteisrerritorion järjestyssääntö (North west Ordinance) pyrki Ja rJestårnaan 
Ohio-joen pohjoispuolella sijaitsevan Versaillesin rauhassa 1783 Yhdysvalloille 
jOLHuneiden alueiden käytön. Samalla pyrittiin myös ystäväUisiin suhteisiin alueen 
intiaanien kanssa, joista monet olivat taistelleet Yhdysvaltain vapaus sodassa eng· 
lantilaisten puolella. 

Mitä suurinta luottamusta noudatetaan aina intiaaneja kohtaan; heidän maataan ja omai· 
suunaan ei koskaan viedä heiltä ilman heidän suostumustaan; eikä heidän omaisuuttaan , oikeuk
siaan ja vapauttaan loukata tai häi ritä, ellei niin tehdä Kongressin va ltuuttamana oikeutetussa 
ja laillisessa sodassa; mutta oikeamielisiä ja inhimillisiä lakeja säädetään aika ajoin vääryyk. 
"ien ehkäisemiseksi ja rauhan ja ystävyyden säilyttämiseksi heidän kanssaan 

3. CHEROKEE-INTJAANIEN VETOOMUS RAUHAN YLLÄPITÄMISEKSI 
1813 

l800-luvulla valkoinen väkivaltaisuus rehotti Yhdysvaltain rajaseuduilla, ;a 
intiaanit joutuivat usein sen kohteeksi. Monet näis tä esittivät vetoomuksia myös 
USA:n hallirukselle väkivallan lopettamiseksi. 

Yhdysvaltain kansalaisille, erityisesti Tennesseen, Pohjoi:s-Carolinan, Ete1ä·Carolinan ja Georgian 
valtioiden ja Mississippin territorion alucdla asuville hyvillc ihmisille: 
Naapurit, ystävät ja veljet, - Asutuksen nopeasti edistyrtyä Yhdysvaltojen länsiosissa , mei
dän maamme on miltei kokonaan valkoisten veljiemme ympäröimä. .. Kaikkien ctujen mu
kaista on että rauha ja hyvä naapuruus välillämme säHyy - ja miUoin väärinkäsiryksesrä rai 
yksityisten henkilöiden vääryyksistä johtuen rauha voi joskus häiruntyä. koska emme voi sää· 
dellä ihmisten luonneua , on meidän suurin huolenaiheemme tehdä kaikkemme asiantilan pa
rantamiseksi ja aiheutenujen vahinkojen korvaamiseksi , emmekä epäile, etteivätkö hyvät jhmi
set puoleleanne tekisi samoin.. Meillä ja Teillä on yhteneväiset edut, eikä niitä voi erot
taa. . .. 

4. INTIAANIEN SIIRTOLAKI 1830 
Verenvuodon välttämiseksi ja intiaanien maiden saamiseksi valkoiselle asutuk

selle> omaksuttiin jo varhain pyrk imys siirtää intiaanit pysyvästi alueille, jotka 
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eIVar valkoisille kelvanneet. Näin sai alkunsa reservaattipolitiikka. Vuonoa 1830 
siitä tuli Jaki . Useimmat intiaanit eivät kuitenkaan tahwneet lähteä kotiseudui ltaan 

vapaaehtoisesti, vaan heidäl oli si ihen pakotettava väkivaltaisesti. 

4 Säädös 411 

Kongressiin kokoonruneet Yhdysvaltain Senaatt i ja Edustajainhuone säätävät täten, euä Yh· 
dysvaltain presidentti voi lain nojalla ·saattaa mitä tahansa Mhsissippi-joen länsipuolella Yh· 
dysvalloille kuuluvaa aluetta, mikä ei kuulu mihinkään vaJlioon tai järjestäytyneeseen territo
rioon , ja johon intiaanien oikeudet on mitätöity, niin paljon kuin hän katsoo tarpeelliseksi, 
jaettavaksi sopivaksi määräksi alueita, varattavak. .. i sellaisille intiaanihcimoille tai -kansoille, 
jotka saattavat valita ja vaihtaa maan jolla nyt asuvat, ja muuttaa sinne; ja saa ttaa jokaisen 
mainiwnlaisen alueen merkittäväbi joko luonnon- tai keinoj;ckoisilla merkeillä, niin että ne 
voidaan helposti erottaa toisistaan. 

PYKÄLÄ 2 : Ja olkoon lisäksi säädetty, että p residentti voi lain nojalla vaihtaa minkä tahansa 
tai kaikki sellaiset alueet, jotka siten vara taan ja määrice tään, minkä tahansa intiaaniheimon 
tai -kansan kanssa, joka nyt asuu minkä tahansa (Yhdysvaltain) valtion tai territorion rajojen 
sisäpuoJeJla ja joiden kanssa Yhdysval loilJa on voimassa olevia sopimuksia, joko kokonaiseen 
tai mihin tahansa osaan tai lohkoon tällaisen heimon tai useamman valtion tai territorion 
aIueeUa, m.jssä intiaanien vaatiman ja asuttaman maa-alan omistaa Yhdysvallat , tai Yhdysvallat 
on velvollinen mitätöimään int iaanien vaatimukset sille valtiolle jossa maa si jaitsee. 

PYKÄLÄ 3: Ja olkoon lisäksi säädetty, että tehdessään jonkin sellaisen vaihdon tai vaihtoja, 
olkoon presidentillä lain mukaan oikeus juhlallisesti vakuuttaa heimol1e tai kansalle, jonka 
kanssa vaihto on suoritettu, että Yhdysvallat ikuisesti varaa ja takaa heille ja heidän perijöil
leen tai seuraaji lleen heidän vaihdossa saamansa maan; ja jos he haluava t, Yhdysvallat tekee 
ja toimeen panee heille valtakirjan tai lahjoituskirjan siihen: edelJyttäen aina, että mainitut 
maa-alat palaavat Yhdysvalloille, jos intiaanit kuolevat sukupuul100n tai hylkäävät ne. 

PYKÄLÄ 4: Ja olkoon lisäksi säädetty, että jos jollain intiaanien nyt asuttamista maa-aloista, 
jotka vaihdetaan, tapahtuu sellaisia parannuksia jotka lisäävät sellaisen heimon tai kansan 
jonkun yksityisen henkilön tai henkilö iden vaatiman maa-alan arvoa, olkoon presidentillä lain 
nojalla oikeus seJvinää lisäarvo joko arvioimalla tai muuUa t'<lvoin saattaa vahvistettu lisäatvo 
maksettavaksi sellaisista parannuksisla todella vastanneelle henkjlötle tai henkilöille. Ja sellai
sen maksamisen jälkeen, näin arvostetut ja maksetut parannu.kset siirtyvät Yhdysvalloille, eikä 
niiden hallintaa enää jälkikäteen sallita samalle heimolle. 

PYKÄLÄ 5 : Ja olkoon lisäksi säädetty, että sellaisen vaihdon jälkeen , joka on otettu huo
mioon ja kuvattu tässä laissa , voi presidentti lain nojalla anla3 mu unajille varustettavaksi sel
laista apua ja avustusta, mikä on tarpeellista ja sopivaa auttamaan heitä muuttamaan ja aset
tumaan asumaan maahan, jonka he ovat saaneet vaihdossa; ja myös antamaan heille sellaisra 
avustusta ja apua, joka saattaa oUa tarpeen heidän tukemisekseen ja olemassaoJoUeen ensim
mäisenä muuton jälkeisenä vuonna. 

PYKÄLÄ 6: Ja olkoon lisäksi säädetty, että presidenrti voi Jain nojalla suojella sellaista hei
moa tai kansaa tämän uusilla asuinalueilla kaikkia jonkun muun intiaaniheimon cai kansan tai 
kenen tahansa henkilön tai henkilöiden aiheuttamia häiriöi[ä ja levottomuuksia vas taan. 

PYKÄLÄ 7: Ja olkoon lisäksi säädetty, että presidentillä on tämän lain nojalla edelleen sama 
velvoitus huolenpitoon ja valvomaan mitä tahansa heimoa tai kansaa kohtaan maalla, jonne he 
voivat muuttaa kuten tässä Jaissa on säädetty, joka hänelle on valtuutettu heitä kohtaan heidän 
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nykyisillä asuinsijoillaan: edellytetään, ettei mitään tähän lakiin sisällytettyä tulkita valtuu
rukseksi tai ohjaukseksi minkään Yhdysvaltain ja jonkun intiaaniheimon välillä voimassaolevan 
sopimuksen rikkomiseksi . 

PYKÄLÄ 8: Ja oJkoon lisäksi säädetty, että tämän lain säädösten voimaansaattamiseksi myön
netään täten viisisataatuhatta dollaria maksettavaksi mistä tahansa valtion varoista, joira ei ole 
varattu muuhun. 

HYV AKSYTTY, 28. toukokuuta , 1830. 

5. FORT LARAMIEN SOPIMUS 1868 

Kenties kuuluisin Yhdysvaltain ja intiaanien välisistä sopimuksista on Port 
Laramiessa, \Wyomingissa, vuon na 1868 tehty sopimus, joka päätti ns. Punaisen 
Pilven sodan. Siouxien, cheyennien ja arapahojen lyötyä Yhdysvaltain armeijan 
oli sopimus soi mittava edulliseksi intiaaneille_ Armeija lupasi sulkea Bozemanin 
reitin (§ 16) ja intiaaneille luvattiin lehmiä ja härkiä (§ 10) sekä lasten kouluolot 
luvattiin järjestää (§ 7). Jälkimmäisiä sopimllsehtoja ei pidetty koskaan. Valkoiset 
ovat myöhemmin lainsäädännälIään "kumonne(;:t" sopimuksen) mutta koska sopi
muksen muuttamista edeIlyttävä intiaanien määräenemmistö ei ole muutoksia alle
kirjoittanut, on sopimus edelleen laillisesti voimassa. Tähän vetoavat myös mm. 
Wounded Kneen vuonna 1973 vallanneet intiaanit, jotka vaativat sopimusehrojen 
palauttamista kunniaan. 

SOPIMUS BRULE-, OGLALA-, MINICONJOU-, YANKTONAI-, HUNKPAPA-, 
BLACKFEET-, CUTHEAD-, TWO KETTLE-, SANS ARCS- JA SANTEE
SIOUXIEN SEKÄ ARAPAHOJEN KANSSA, 1868 

29. toukokuuta, 1868. 15 säädös, 635 . 

Ratifioitu 16.2.1869. Julkisesti ilmuitettu 24 .2.1869. 

Sopimusartikkel it, jotka on laadittu Yhdysvaltain puolesta asianmukaisesti nimitettyjen val
tuutettujen, kenraaliluutnantt i William T. Shermanin, kenraali S. Harneyn, kenraal i Alfred H . 
Terryn, kenraali C. C. Augurin , ]. B. Hendersonin, Na.thanie! G. Taylorin, John B. Sanbornin 
ja Samuel F. Tappanin, sekä intiaanien Siouxien kansakunnan eri leirikunria edustavien pääl
liköiden ja päämiesten, joiden nimet on jäljempänä allekirjoitettu ja jotka on asianmukaisesti 
val ru utettu toimimaan sopimuksen laatimiseksi, toimesta ja välille . 

1 ARTIKLA: Tästä päivästä lähtien kaikki soda t tämän sopimuksen osapuolten välillä Jukkaa
vat ainaiseksi. Yhdysvaltain hallitus tahtoo rauhaa ja täten se lupaa kunniansa kautta taat:1 
sen_ Intiaanit tahtovat rauhaa , ja he asettavat nyt kunniansa sen säilyttämisen pantiksi. 

Jos valkoisten pahat miehet tekevät vääryyttä, tai muut pahat miehet, jotka ovat Yhdys
valtain vallan alaisia, tekevät väädn jotain intiaania tai hänen omaisuuttaan kohtaan, Yhdys
vallat, saatuaan (reservaatin) agentilca todisteet, jotka on toimitettu Intiaaniasiainkomissaarille 
Washingtonin kaupunkiin, ryhtyy heti toimiin syyllisen pidättämiseksi ja tuomitsemiseksi Yh
dysvaltain lakien mukaisesti, ja myös loukatun henkilön vahinkojen hyviuämiseksi ja menetys
ten korvaamiseksi . 

Jos intiaanien pahat miehet tekevät vääryyttä tai rosvoutta kelle tahansa Yhdysvaltain val
lan alaiselle valkoiselle, mustalle , tai intiaanille, joka on rauhassa heidän kanssaan, tai hänen 
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omaisuudelleen, tässä nimetyt imiaanit juhlallisesti vakuuttavat että heidän edustajansa saa· 
tua todisteet ja ilmoitettua ne heille, he luovuttavat väärin tekijän YbdysvallOjen cutkittavaksi 
ja sen lakien rankaistavaksi; ja jos he tieten tahtoen kieltäytyvät niin tekemästä, loukatull 
henkilön menetykset korvataan hänelle heidän vuoruisista korvauksistaan tai muista maksuista, 
joita he saavat tämän tai jonkun muun Yhdysvaltojen kanssa. tehdyn sopimuksen mukaisesti. 
Ja presidentti voi Intiaaniasiainkomissaarin avustamana säätää vahinkojen määrittämiseksi sel· 
laisia määräyksiä ja sääntöjä, jotka tämän artiklan säädösten ja hänen käsityksensä mukaan ovat 
oikeita. Mutta kukaan, joka kärsii menetyksiä loukatessaan tämän sopimuksen säädöksiä tai 
Yhdysvaltain lakeja, älköön saako niistä korvauksia. 

2 ARTIKLA: Yhdysvallat hyväksyy sen, että seuraava alue maata, nimittäin: alkaen Missouri
joen itärannalta, missä 46. aste pohjoista leveyttä ylittää sen, kulkjen pitkin matalan vcde.o 
merkkilinjaa sanotulla itärannalla vastapäähän sitä paikkaa, jossa Nebraskan valtion pohjoisraja 
leikkaa joen, siaen länteen yli mainitun joen, ja pitkin Nebraskan pohjoista rajaa 104:l!e 
pituuspiirille Greenwichistä länteen, siten pohjoiseen mainittua pituuspiiriä pitkin paikkaan 
jossa 42. leveysp iiri pohjoista leveyttä sen katkaisee, sitten itä;än mainittua leveyspiiriä aloitus~ 

paikkaan; ja sen lisäksi kaikki mainitun joen jtäpuolella olevat reservaatit tulevat olemaan, ja 
samalla ovat, varattu tässä mainittujen intiaanien yksinomaiseen ja häiritsemärrömään käyttöön 
ja hallintaan, ja sellaisten muiden ysrävällisten heimojen tai }Iksicyisten intiaanien (käyttöön), 
joita he Yhdysvaltain suostumuksella saattavat hyväksyä joukkoonsa; ja YhdywaIlat suostuu 
vakaasti siihen, ettei kenenkään tässä nimettyjä ja valtuutettuja lukuunottamatta, ja lukuun· 
ottamatta sellaisia virkailijoita, agentteja ja hallituksen työntekijöitä, joille saatetaan antaa lupa 
tulla intiaanireservaattiin suorittamaan lain määräämiä virkatoirnia, sallita koskaan kulkea läpi, 
asettua asumaan tai oleskella tämän artiklan määrittämällä alueella, tai sellaisella alueella, joka 
voidaan lisätä tähän reservaaniin mainittujen intiaanien käyttöön, jotka siksi luopuvat täten 
kaikista vaatimuksistaan ja oikeuksistaan missä ja mihin whansa Yhdysvaltain tai sen terri· 
rorioiden osaan, paitsi edellä main itun rajan sisäänsä sulkemaan alueeseen, ja paitsi kuten 
jäljempänä on sovittu. 

3 ARTIKLA: Jos käy niin, että varsinaisessa tutkimuksessa tai jossain muussa tyyd.vt tävässå 
sanotun maa·alan tutkimuksessa tulee ilmi, että se sisältää vähemmän kuin 160 eekkeriä viljely· 
kelpoista maata jokaiselle henkilölle, joka siihen aikaan saatetaan valtuuttaa asumaan siellä 
tämän sopimuksen säännösten nojalla, ja jOista henkilöistä hyvin huomattava osa on halukas 
alkamaan maanviljelyn farmareina, Yhdysvallat suostuu, kuten tässä on säädetty, varaamaan 
mainittujen intiaanien käyttöön sellaisen lisämäärän kyntömaata, joka on tarpeen tarviaavar: 
määrän saamiseksi ja joka liittyy mainittuun reservaattiin tai on niin lähellä sitä kuin vain on 
mahdollista hankkia. 

4 ARTIKLA: Yhdysvallat suostuu rakentamaan täysin omalla kustannuksellaan lähelle mainitun 
reservaatin .keskustaa johonkin paikkaan Missouri.joen rannalle, jossa puuta ja vettä on sopi
vasti saatavilla, Seuraavat rakennukset, nimittäin: varasto, säilytystila agentin käyttööD intiaa
neille kuuluvien tavaroiden säilyttämiseksi ja joka ei saa maksaa vähempää kuin 2500 dollaria , 
agentin asuttavaksi toimitalon, joka ei saa maksaa enempää ku:in 3000 dollaria, ja; puusepälle, 
maar:viljelijäUe, sepälle, myllärilIe, ja insinöörille viisi muuta rakennusta, jocka saavat kukiJl 
maksaa korkeintaan 2000 doUaria; myös koulutalon tai lähe rysaseman, jonka kustannukset ",ivi), 
saa yJjttää 5000 dollaria, niin pian kun riittävä määrä laps ia saadaan agentin toimesta hou
kutelluksi käymään koulua. 

Yhdysvallat suostuu edelleen pystynämään mainittuun reservaattiin, lähelle tässä mainittuja 

muita rakennuksia, hyvän höyryllä toimivan pyöräsahan, jonka kustannukset eivät saa yliträ~ 

8000 dollaria) ja johon kuuluvat jauhomylly ja sahauskone. 
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5 ARTIKLA: Yhdysvallat suostuu siihen että mainittujen intiaanien agentti perustaa tulevan 
kotinsa toimitaJoon; ja että hän asuu heidän luonaan, ja pitää toimistoa avoinna kaikkina ai
koina sellaisten valitusasioiden valpasta ja ahkeraa Tutkintaa varten, joita saatetaan esittää tut
kittavaksi intiaanien toimesta tai heitä vastaan heidiin sopimuksensa ehtojen mukaisesti, ja 
myös lain hänelle määräämien muiden tehtävien tunnolliseksi hoitamiseksi. KaiJUsta henkilöihin 
tai omaisuuteen kohdistuvista loukkauksista saattaa hän todisteet kirjalliseen muotoon ja vä
littää ne edeUeen, yhdessä omien havaintojensa kanssa, Imiaaniasiainkomissaarille, jonka päätös, 
sisäministerin päätökseUe alistettuna, sitoo tämän sopimuksen osapuoli a. 

6 ARTIKLA: Jos joku yksityinen mainittuihin inuaaneihin kuuluvista, tai laillisesti he idän jä
senekseen Otctulsta henkilöistä, joka on perheenpää, haluaa harjoittaa maanviljelystä , on hänellä 
etuoikeus, vastuussa olevan agentin läsnäollessa ja avulla, valita mainitusta reservaatisra maapala, 
joka ei ylitä kooltaan 320 eekkeriä, ja joka pala, sitten kun se on valittu, varmistettu ja luette· 
loitu "maakirjaan", kuten tässä on säädelty, lakkaa olemasta yhleisomistuksessa, ja sitä voidaan 
hallita ja pitää sen valinneen henkilön tai hänen perheensä yksinomaisessa omistuksessa, niin 
kauan kuin hän tai he jatkavat sen viljelyä. 

Kuka tahansa yli 18-vuotias henkilö, joka ei ole perheen pää, voi samalla tavoin valita ja 
saada viljely tarkoitusta varten varmistetuksi itselleen maa-alan, jonka koko ei ylitä 80 eekkeriä, 
ja saada sen yksinomaiseen omistukseensa siten kuin yllä 00 säädetry. 

Jokaista näin vatittua maapalaa varten annetaan siihen oikeutetulle osapuolelle vakuuskirja, 
joka sisältää kuvauksen siitä ja sen valinnecn henkilön nimen ja jonka mukaan sama asia on 
luette1oitu, agentin toimesta, &en jälkeen kun agentti on sen merkinnyt hänen toimistossaan 
pidettävään kirjaan, joka on avoinna tarkastukselle, ja joka kirja pitää tunnettaman "Siouxien 
maakirjana" _ 

Pres ideoui voi milloin tahansa määrätä pidettäväksi tutkimuksen rcservaatissa, ja kun sel
laineo on tehty, Kongressi huolehtii mainitrujen maanviljelijöiden oikeuksien suojelemisesta 
näiden vitjelmillä , ja voi parantaa kunkin omistusoikeuden luonnetta. Yhdysvallat voi vaalia 
sellaisia intiaanien ja heidän jälkeläistensä omaisuuden luovuttamista ja periytymistä koskevia 
lakeja, joita voidaan pitää oikeina. Ja lisäksi määrätä:"ån erikseen, että jokainen miespuolinen 
intiaani, joka on yli 18 vuotta vanha, mistä tahansa leirikunnasta tai heimosta, joka on tai 
tulee olemaan tästäJähtien tämän sopimuksen osapuolena, ja joka jo on tai tästälähtien on 
jonkun sell aisen reservaatin tai alueen asukas tai talon hallussa pitäjä, joka ei sisälly siihen 
maa-alueeseen, joka on tässä sopimuksessa määritetty ja kuvattu intiaanien pysyväksi kodiksi, ja 
joka ei ole mineraalirikasta maata, eikä Yhdysvaltain taholta varatru johonkin muuhun erityis
tarkoitukseen kuin intiaanien asuuavaksi, ja joka intiaani on tehnyt siellä parannuksia vähin
tään 200 dollarin arvosta, ja joka on jatkuvasti asuttanut sitä maatalona kolmen vuoden ajan~ 

saa oikeuden saada Yhdysvalloilta omistukseensa 160 eekkeriä maata mukaanluettuna hänen vii
jelmänsä, ja sillä on yhteismaiden tutkimusten mukaisen laillisen palstan asema. Sellaisen kit
joitetun anomuksen nojalla, joka sisältää kahden ulkopuolisen lodistajan todistuksen ;a joka 
on tehty paikalliseen maatoimis roon silloin kun maa jolle halutaan asettua on maanjakoalucella, 
ja joka anomus ja todistus silloin kun maa ei ole maanjakoalueelJa on toimitettu yleisen maa· 
toimiston komissaarille, tu lee maapala anomuksen tehneen intiaanin tai intiaanien omaisuudeksi 
ja hänen oikeutensa siihen täydellisiksi hänen ens immäisestä vi ljelyspäivästään alkaen, ja oikeu
det säilyvät niin kauan kuin hän jatkaa asumistaan ja vilje1yään, mutta ei pidempään. Kuka 
tahansa intiaani tai i.miaanit, jotka saavat maapatcmin edellä minittujen säädösten mukaisesti , 
tulevat siten ja siitä lähtien Yhdysvaltain kansalaisiksi, ja ovat oikeutettuja kaikkiin täJlaistcn 
kansalaisten oikeuksiin ja helpotuksiin, mutta samalIa säilyttävät kaikki oikeutensa tämän 
sopimuksen mukaan intiaaneille kuuluviin etuihin. 

7 ARTI KLA: Tämän sopimuksen piiriin kuuluvien intiaanien sivistyksen varmistamiseksi, tun
nustetaan koulutus välttämättömäksi, eriryisesti niille, jotka ovat asettuneet tai asettuvat sanOt· 
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luihin maanviljelysreservaaucihin, ja siksi he sitoutuvat pakottamaan lapsensa, pojat ja tytöt kuu
den ja kuudentoista ikävuoden väliltä, käymään koulua; ja taten maarataan malnJttujen inti
aanien agentti huolehtimaan siitä, että tätä ehtoa täydellisesti noudatetaan; ja YhdysvaJlat suos
tuu kutakin kolmeakymmentä mainitun ikäistä lasta varten, jotka voidaan houkutella tai pa· 
kattaa käymään koulua, varustamaan (kouJu)talon ja palkkaamaan opettajan, joka pystyy anta· 
maan englanninkieljsen alkeisopetuksen, ja joka asuu mainittujen intiaanien luona ja tunnolli
sesti täyttää velvollisuutcnsa opeuajana. Tämän artiklan säädökset ovat voimassa vähintään 20 
vuotta. 

8 ARTIKLA: Kun perheen tai majan päämies on saanut val itsemansa maat ja vastaanottanul 
vakuuruskirjan niihin , ja (kun) agenni on vakuuuunul siitä, että hän aikoo hyvässä uskossa 
viljellä maata elintarkoituksia varten, hän on ensimmäisenä vuonna oikeutettu saamaan sie· 
meniä ja maanviljelystarpeita, joiden arvo ei ylitä sataa dollaria, ja jokaista seuraavaa vuotta 
varten jotka hän jatkaa viljelyä, hän on lisäksi kolmen vLloden ajan oikeutettu saamaan edellä 
mainitulla tavalla sicmeniä ja tarvikkeita, joiden arvo ei kuitenkaan saa ylittää 25 dollaria . 

Ja lisäksi säädetään, että henkilöt jmka harjoittavat maanviljelyä, saavat opastusta palka. 
tulta maanviljelijältä, ja milloin yli sata henkilöä harjoirraa maan viljelyä, paIkataan toinen 
seppä ja varusretaan hänet tarpeellisilla rauta-, teräs- ja muilla työkaluilla. 

9 ARTI KLA: Yhdysvalloilla on milloin tahansa kymmenen vuoden kuluuua tämän sopimuksen 
solmimisesta oikeus vetää pois tässä patkarut lääkäri , maanviljelijä, seppä, puuseppä, insinööri 
ja mylläri , mutta sen sattuessa, 10000 dollarin vuosittainen lisäsumma uhrataan mainittujen 
intiaanien kouluttamiseen , ja Intiaaniasiainkomissaati laatii, tutkittuaan huolellisesti heidän 
olosuhteens3, sellaisia määräyksiä ja säännöksiä mainitun summan käyttämiseksi, jotta se par
haiten edesauttaisi mainittujen heimojen kasvatuksellista ja moraalista edistymistä. 

10 ARTIKLA: Tässä sopimuksessa tai missä tahansa edellisessä sopimuksessa tai sopimuksissa 
intiaaneille makseuavaksi määIättyjen rahasummien tai muiden korvausten sijasta Yhd ysvallat 
suostuu toimitramaan agentin loimi taJoon tässä mainittuun reservaattiin , kunkin vuoden elo
kuun ensimmäisenä päivänä tai sitä ennen, kolmenkymmenen vuoden ajan seuraavat tavarat , 
nimittäin: 

jokaiselle yli 14·vuotiaalJe miehelle hyvän , vahvaa villakangasta olevan puvun, johon kuulu
vat takki, housut, f1anellipaita , hattu ja pari kotitekoisia sukkia, 

jokaiselle yli 12·vuotiaalJe naiselle flanellihameen tai sen valmistamiseksi tarvittavat aineet, 
parin vilJaisia pitkiä sukkia, 12 yardia ka likokangasta, ja 12 yatdia kotikutOista puvillakan
gasta, 

kaikille yllä mainittujen ikärajojcn alapuolelle jäävilJe tytöille ja pojille, sellaisen määrän 
flanelUa ja puuvHlakangasta kuin on tarpeen puvun valmistamiseksi jokaiselle edellä mainitulla 
tavalla, ja lisäksL parin pitkiä sukk ia kullekin. 

Ja jotta Intiaaniasiainkomissaari voisi arvioida kunnollisesti tässä mainittujen artikkel ien 
tarpeen, kuuluu agentin velvollisuuksiin toimittaa hänelle vuosittain intiaaneista tarkka ja täy
dellinen väestönlaskenta, johon tarkka arvio vuosi vuodelta voidaan perustaa. 

Tässä mainitun vaatetuksen lisäksi annetaan vuosittain 30 vuoden ajan jokaiselle tämän 
sopimuksen etuihin oikeuretuUc henkiölle , joka vaeltaa ja metsästää, 10 dollarin rahasumma, ja 
20 dollaria jokaiselle, joka harjOittaa maanviljelyä, käytettäväksi s,isämi nisterin toimesta sel· 
laisten tarvikkeiden ostoon, kuin intiaanien olosuhteet ja tarpt~et aika ajoin vaativat. 

Ja jos 30 vuoden aikana milloin tahansa, käy niin että tämän arriklan mukainen vaatteisiin 
varattu rahasumma voidaan osoittaa paremmin käytettäväksi tässä minittu;en intiaanien hyväksi, 
Kongressi VOl säätämällä lain, muuttaa määrärahan käytertävfiksi mu ihin tarkoituksiin; mutta 
missään tapauksessa dimän määrärahan määrää ei saa vähentää tai lakata jatkamasta mainittuna 
ajanjaksona. Presidentti määrää vuosittain jonkun armeijan upseerin olemaan läsnä ja todista
maan (ässä mainittujen tavaroiden jakamista int iaaneille, ja tämä henkilö tutkii ja raportoi 
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tavaran määräsIn ja laadusta ja tavasta jolla ne jaettiin. Ja täten lisäksi vana vasteo määrätään, etlä 
jokainen yli neljävuotias intiaani , joka on muuttanut ja asettunut pysyvästi asumaan mainittuun 
reservaatriin ja alistunut tämän sopimuksen ehtOihin, on oikeutettu saamaan Yhdysvalloilta, 
neljän vuoden aikana siitä lukien kun hän asettui asumaan mainittuun reservaattiin, yhden pau
nan lihaa ja yhden paunan jauhoja päivässä, edellyttäen eueivät intiaanit aikaisemmassa vai
heessa voi järjestää omaa toimeemuloaan. Lisäksi säädetään, että Yhdysvallat varustaa ja toi
mittaa jokaiselle tässä kuvattuun reservaattun muuttaneelIe ja maataloutta harjoittavalle intiaani· 
perheelle tai perheelle, joka koostuu ihmisistä, jotka ovat laillisesti asumassa heidän kanssaan, 
yhden hyvän amerikkalaisen lehmän ja yhden hyvän opetetun parin amerikkalaisia härkiä, 
kuudenkymmenen päivän kuluessa siitä kun mainirunlainen intiaani- tai muu perhe on aset· 
tunut asumaan majnittuun reservaattiin . 

11 ARTIKLA: Harkitessaan sitä etua ja hyötyä joka seuraa Iästä sopimuksesta, ja monia 
Yhdysvaltain ystävyydenosoituksia , tämän sopimuksen osapuolena olevar heimot suostuvat luo
pumaan kaikista oikeuksis taan asu ttaa pysyvästi tässä määritetyn reservaatin ulkopuolista aluet· 
ta, kuitenkin varaten oikeuden metsästää millä tahansa maalla Pohjoisen PIatte-joen pohjois· 
puolella ja Smoky Hill·joen Republican Forkissa, niin kauan kun puhvelir laiduntavat siellä 
lukumäärältään niin suurena errä ajojahti on oikeutettua. Ja he, mainitut intiaanit, edelleen 
varta vasten suostuvac 
ensiksi: luopumaan kaikesta tasangoilla nyt takennettavien rautateiden vastustamisesta. 
toiseksi: sallimaan minkä tahansa sellaisen rautatien rauhallisen rakentamisen, joka ei kulje 

heidän tässä määritetyn reservaauinsa läpi . 
3:ksi: eneivär he hyökkää kenenkään Yhdysvaltalaisen henkilön tai heidän kanssaan ystä· 

vällisissä suhteissa olevien henkilöiden kimppuun näiden kotona tai matkalla, eivätkä 
ryöstä tai tuhoa mitään heidän vankkurikaravaaniaan, postivaunujaan, muulejaan tai 
karjaansa . 

4 :ksi: he eivät koskaan vangitse tai vie pois asuluks ilm valkoisia naisia tai lapsia. 
5:ksi: he eivät koskaan tapa tai vie päänahkaa valkoisilta miehiltä tai muuten yritä vahin· 

goittaa heitä 
6:ksi he luopuvat kaikista vaatimuksistaan vastustaa sen rautatien rakentamista, jota nyt 

takennetaan pitkin Platte-joen rantaa länteen TyynelIe merelle, eivätkä he tulevai· 
suudessa vastusta (sellaisten) rautateiden, maan teiden ja postiasemien rakentamista tai 
tarpeellisia töitä, joita Yhdysvaltain laki saiEi. Mutta jos sellaisia teitä tai muita 
töitå tehdään heidän reservaattinsa mailla, hallitus maksaa heimolle minkä tahansa 
vahingonkorvaussumman, jonka kolme puolueetonta presidentin tätä tarkoitusta var· 
ten nimittämää tarkkailijan, joista yksi on heimon päällikkö cai päämies, asettavat. 

l: ksi: he suostuvat vetämään pois (kaikki joukkonsa jotka) vastustavat Pohjoisen Plaue
joen eteläpuolelle perustettuja tai perusteuavia soti lasascmia tai teitä, jotka eivät 
loukkaa minkään intiaaniheimon kanssa aiemmin tehtyjä tai myöhemmin tehtäviä 
sopimuksia. 

12 ARTIKLA : Mikään sopimus joka koskee tässä kuvatun reservaatin yhteisesti hallittavan 
palan tai osan luovuttamista, ei ole pätevä eikä sitä voida käyttää mainittuja intiaaneja vastaan, 
ellei sitä toimeenpane ja allekirjoita vähintään JI4 kaikista aikuisista intiaanimiehistä, jotka asu· 
vat sillä tai jolla on osuus siihen: ja mitään luovutusta heimon taholta älköön ymmärrenäkö tai 
toimeenpantako niin, että se riistää, ilman hänen suostumustaan, joitain heimon yksityiseltä 
jäsene1tä hänen oikeuksiaan johonkin hänen tämän sopimuksen kuudennessa aniklassa sääde· 
tyll ä tavalla valitsemaansa maahan. 

13 ARTIKLA: Sovitaan että kolmena vuotena tästä lukien käytetään vuosittain viidensadan 
dollarin summa lahjoihin kymmenelle mainitun heimon jäsenelle, jotka agentin arvostelun mu
kaan ovat kasvattaneet kuluneen vuoden arvokkaimman ~iadon. 
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14 ARTIKLA: Yhdysvallat suostuu täten varustamaan vuosittain intiaanit lälikärillä, opeuajilla, 
puusepä!lä, myllärillä, Jnsinöörillä, maanviljelijäJ!ä ja sepillä kuten tässä on suunniteltu, ja 
että sisäministerin arvioiden pohjalla varataan aika ajoin määrärahat siten, että ne riittävät 
tällaisten henkilöiden palkkaamiseen. 

15 ARTIKLA: Tässä mainitut intiaanit suostuvat siihen etta kun agentin toimitalo tai muut 
rakennukset on rakennettu tässli nimettyyn reservaattiin, he pitävät mainittua rescrvaattia py
syvänä kotinaan, ejvätkä tee pysyvää asutusta muualle; multa heillä on niiden ehtojen ja tar· 
kempien määräysten mukaiset oikeudet, jotka on säädetty 11 :sta aniklassa . 

]6 ARTIKLA: Yhdysvallat täten suostuu ja säätää euä maa·alue pohjoiseen Pohjoisesta Platle
joesta ja itään Big Horn-vuoriston huipuista säilytetään ja pidetään luovuttamattomana intiaa· 
nien alueena, ja myös säätää ja suostuu siihen, ettei kenenkään valkoisen henkilön tai henkilöiden 
sallita ase[[ua asumaan tai hallitsemaan mitään osaa siitä; eikä ilman intiaaneilta ensin bankittua 
ja saatua lupaa kulkea sen halki; ja lisäksi. Yhdysvallat suOStuu si ihen että 90 päivän sisäUä 
siltä, kun kai.kkien Siouxie.n kansakunnan heimojen kanssa on saatu aikaan rauhansopimus, 
tässä artiklassa mainitulle alueelle pystytetyt sotilasasemat hy.lätään, ja niihin ja niiden kautta 
Momanan territorion asutukselle johtava tie su ljetaan. 

17 ARTIKLA : Tämän sopimuksen korkeat osapuolet täten hyväksyvät ja suostuvat siihen, että 
tämän sopimuksen toimeenpano ja sen ralifiointi Yhdysvaltain senaatissa saa aikaan sen, eltä 
kaikki näiden korkeiden sopimusosapuolten välillä aiemmin voimaan saatetut sopimukset j& 
si toumukset on kumottu ja mitätöity niiltä osin kun sellaiset sopimukser ja sitoumukset vei· 
voittavat Yhdysvaltoja varustamaan tämän sopimuksen osapuoliksi tulevia intiaaneja rahava· 
roilia, vaatteilla taj muilla tarvikkeilla, mutta ei muilta osin. 

Tämän todis teeksi me, main illl t komissaarir , ja me, Siouxi.en kansakunnan Brulc-Ieirikunnan 
päälliköt j:l päämiehet , olemme rämän päälle Iaiuaneet kätemme ja sinettimme Fon Laramiessa, 
Dakoran territo riossa

l 
tänä 29:nä päivänä huhtikuuta vuonna tuhat kahdeksansataa kuusikym· 

mentä kahdeksan . 

Seuraavat allekirjoitukset: 
Siouxicn .Brule-Ieirikunnan päälliköt ja päämiehet Fort Laramieessa 29.4.1868. 
Siouxien Ogallalah-leirikunnan päälliköt ja päämiehet Fon Laramicssa 25.5_1868. 
Siouxien Minneconjon·leirikunnan päälliköt ja päämiehet Fon Laramiessa 26.5. ]868. 
Siouxien Yanctonais·leirikunnan päälliköt ja päämiehet Port Laramiessa 6.11.1868 . 
Muur ogallalahit Fort Laramiessa 6.11.1868. 
Siouxien Uncpapa-leirikunnan päälliköt ja päämiehet. 
Siouxien BIavkfcct-leirikunnan päälliköt ja päämiehet_ 
Siouxien Cuthead-Ieirikunnan päälliköt ja päämiehet. 
Siouxien Two Kcule-Jeirikunnan päälliköt ja päämiehet. 
Siouxien San Arch-leirikunnan pää1!iköt ja päämiehet. 
Siouxien Santce-leirikunnan päälliköt ja päämiehet. 
Ratifioiru helmikuun 16., 1869 
]ulkisaatettu helmikuun 24., 1869 

6. UUSI INTIAANI LAKI 1934 

EdistykseJlisintä aikaa Yhdysvaltain intiaani polit iikassa edustaa kenties John 
Collierin komissaarikausi presidentti Franklin D. Rooseveltin aikana. Tällöin ajettiin 
läpi myös Uusi intiaanilaki (The Indian Reorganization Act, lRA, tai Wheeler-
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Howard Act}, joka edelleenkin on muutamin lisäyksin intiaaniasiain hoidon poh

jana. Lukuisista parannuksistaan huolimana, lRA sisältää myös pettymyksiä inti

aaneille; mm. papago-intiaaneilta evättiin oikeu!i Iuonnonvarojensa hallintaan, mo

nia heimoja jätettiin kokonaan tai osittain lain ulkopuolelle, intiaanien maata saate

taan yhä vallata tiettyihin tarkoituksiin, jne. 

48 Säädös 984 

Laki intiaanien maiden ja luonnonvarojen suojelemiseksi ja kehittämiseksi; liikeyritysten ja mui
den järjestöjen perustamisoikeuden antamiseksi intiaaneille; luotlojärjestclmän luomiseksi inti
aaneja varten; tiettyjen itsehallinto-oikeuksien antamiseksi intiaaneillc; intiaanien ammattikoulu
tuksen järjestämiseksi; ja muihin tarkoituksiin . 

Kongressiin kokoontuneet Amerikan Yhdysvaltain Senaatti ja Edustajainhuone säätävät 
täten, että tästä lähtien ei mitään maata missään sellaisessa intiaanireservaatissa, joka on perustettu 
cai varaHU intiaanien kanssa tehdyllä sopimuksella tai sitoumuksella, Kongressin säätämällä 
lailla, presidentin määräyksellä, osto kaupalla, tai muulla tavoin, jaeta kenenkään yksityisten 
intiaanien omistukseen . 

PYKÄLÄ 2: Jäljellä olevat ajanjaksol suojelua, jotka on säädetty joillekin inriaanjen maiUe ja 
mitkä tahansa sellaisen maan luovunamista koskevat rajoitukset ovat täten voimassa ja jat
kettu kunnes Kongressi tOisin säätää. 

PYKÄLÄ J: Mikäli sisäministeri katsoo sen olevan yleisen edun mukaisra, hän on täten 
oikeutettu palauttamaan heimon yhteisomistuksccn jäljellä olevat minkä tahansa tähän mennessä 
avarun inriaanireservaarin ylijäämämaat, tai valtuutettu avaamaan ne myymiin tai avoimeKsi 
jollekin muulle presidemin julistuksen tai mille tahansa Yhdysvaltain yhteismaalakien sallimaUe 
järjestelylle: Kuitenkin edellytetään, että tämä laki ei V'aikuta mitään kenenkään henkilön täl 
laisen jiirjestelyn päivänä voimassa oleviin oikeuksiin ja vaatimuksiin johonkin tällaisista mais+ 
ta: Edelleen edetIytetään, että tätä pykälää ei sovelleta niihin maihin, jotka kuuluvat johonkin 
aikaisemmin vaIruutettuun parannusprojektiin jossain intiaanireservaatissa: Edelleen edellytetään, 
että sisäministeriön määräys, jonka kunnianarvoisa Ray Lyman Wilbur on sisäministerinä alle~ 

kirjoittanut , leimannut ja hyväksynyt elokuun 28:na päivänä, vuonna 1932, ja joka tilapäisesti 
estää Arizonassa Papago-inciaanien reservaatin maita kaikilta yhteismai ta koskevien kaivoslakien 
mukaisiIra kaivannaisten halruunotto- tai vaatimusmuodoiJta, on täten peruttu ja kumouu, ja 
main irun Papago-imiaanien reservaacin maat on täten jälleen avattu tutk imukselle ja vahauksi1le 
Yhdysvaltain voimassa olevien kaivoslakien mukaisesti, ja ma initun Papago-intiaanien reser
vaarin perustamiseksi annerussa presidentin määräykses5ä vana vasten asetettujen ehtojen ja 
säädösten mukaisesti: Edelleen edellytetään, ellä vahingot Papago-heimon menettämistä viljel
mistä millä tahansa kaivostoiminnaUe vaJlatulla maalla, korvataan sisäministerin päättämällä 
summalla , joka ei ylitä mainitun viljelmän maanparannustöistä aiheutuneita kustannuksia: 
Edelleen edellytetään, että vuosittainen vuokra, joka ei ylitä 5 eentiä eekkeriltä, maksetaan Pa
pago-heimollc kaivosrointa varten otetun maan käytöstä tai haltuunotosta aiheutuvista mene
tyksistä, ja vahingonkorvauksista tai vuokrista kertyviit mllksut ralleteraan Yhdysvaltain valtion
kassaan Papago-heimon hyväksi: Edelleen edellytetään, että jos joku henkilö tai henkilöt, kom
mandiittiyhriö, osakeyhtiö, tai yhdistys haluaa Yhd ysvaltain kaivoslakien mukaisen kaivannais
luvan, tulee hänen tai heidän ensin tallettaa Yhdysvaltain valtionkassaan Papago-he,imon hy
väksi tässä aiemmin edeUytetyn vuosittaisen vuokran sijasta yksi dollari eekkeriltä, korvatak
seen kaivostoimin[Qjen vaatiman maan haltuunotosla aiheutuneet menetykset: Edelleen edellyte-
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tään, että luvan saaja maksaa Yhdysvaltain valtionkassaan f'apago-heimon hyväksi myös kor
vaukset niistä maaparannuksien menetyksistä , joita ei ole aikaisemmin maksettu, ja tekee sen 
sellaisella summalla, jonka sisäministeri päättää, mutta joka ei ylirä parannusten kustannuksia ; 
ja että yhden dollarin maksu eekkeriltä maan käytöstil palautetaan Juvanhakijalle siinä tapauk· 
sessa etrei patenttia ole hankittu_ 

Mikilän tähän sisällytetty ei estä rasiteoikeuksia tai helpotuksia koskevien lupien käyttöä 
tai myöntämistä; tai pääsyä tai käyntiä maaIJa kaikissa asiallisissa ja lainmukaisissa tarkoituk4 
sissa; ja mitään tähän sisällyteuyä, ellei sitä ole varta vasren mainittu, ei voida pitää valruutuksena 
sisäministerille tai kellekään muulle henk ilölle, sellaisen määräyksen tai säännön antamiseen, 
joka on ristiriidassa L 2.1917 annetun Arizonassa sijaitsevan Papago-intiaanien reservaatin pe
i'ustavan presidentin määräyksen, tai 21. 2. 1931 annetun lain (46 Säädös 1202) kanssa. 

PYKÄLÄ 4 : Ellei tässii ole mainittu , älköön mitään muuta minkään in tiaaniheimon tai alla 
mainitulla tavalla järjestyneen yhtiön osakkeiden tai intiaaneille varattujen maiden myyntiä , 
testamenttausta, lahjoittamista, vaihtoa tai muuta siirtoa tehtäkö tai hyväksyttäkö: Kuitenkin 
edellytetään, että sisäministerin luvalla tällaisetkin maat tai osakkeet voidaan myydä, testamen· 
tata, tai muuten siirtää sille intiaaniheimolle, jonka alueella tällaiset maat tai osakkeet sijaitse
vat tai jolta ne ovat peräisin, tai seuraajayhtiölle; ja kaikissa tapauksissa tällaiset maat tai 
osakkeet periytyvät tai testamentataan kelle tahansa tällaisen heimon tai yhtiön jäsenelle 
tai sellaisen jäsenen kelle tahansa petijälle niiden lakien mukaan , jotka ovat sillä hetkellä voi
massa siinä valtiossa, jossa mainitut maat sijaitsevat tai m.issä kohteena olevan asian yhtiö 
sijaitsee, tai liittovaltion lakien mukaan milloin ne ovat sovellettavissa: EdelLeen edellytetään, 
että sisäministeri voi valtuuttaa samanarvoisren maiden vapaachtoisen vaihdon tai samanarvois
ten osakkeiden vapaaehtoisen vaihdon, milloin sellainen vaihto, häncn arvosteJukykynsä mu· 
kaan, on tarkoituksenmukaincn ja hyödyllinen tai sopusoinnussa intiaanien maiden asianmukai· 
sen yhdistämiscn kanss~ ja hyödyksi yhteistyötä tekeville järjestöille. 

PYKÄLÄ 5 : Sisäminis te. tarkoituksena intiaanien varustaminen maalla , valLUutetaan täten 
oman harkintansa mukaan hankkimaan ostolla, hylkäämisen nojalla, lahjoituksena, vaihdolla , tai 
jakamisella, minkä tahansa osakkeen maahan, vesioikeuksiin tai maankäyttöoikeuksiin , jonkin 
olemassaolevan reservaatin sisältä tai ulkopuolelta, mukaan lukien holhottavat tai muuten käytöl
tään rajoitetut palstat, riippumatta siitä , dääkö palstan haltija tai ei. 

Tällaisten maiden , maaosakkeiden, vesioikeuks.icn ja mlHlOkäyttöoikeuksien hankkimiseen, 
ja sellaisista hankinnoista koj[uviin kuluihin , valtuu letaan tä ten varattavaksi mistä tahansa 
valtion varoista joita ei ole varattu muuhun tarkoitukseen, summa joka ei ylitä $ 2.000,000 
minään yhtenä tilivuotena : Edeli)'uäen, että mitään osaa sellaisista varoista ei käytetä hankki
maan lisää maata Navajo-inr iaanien reservaarin äärimmäisten rajojen ulkopuolelta Arizonan ja 
Uuden Meksikon NavajoiDtiaaneille siinä tapauksessa, että ehdotettu Navajojen rajan siirto 
etäämmäksi , joka nyt on vielä auki Kongressissa, ja joka on esitetty lakiehdotuksissa (Senaatin 
päätös 2499 ja Edustajainhuonecn päästös 8927) , ja jonka tarkoituksena on määrätä Navajo 
intiaanien reservaatin äärimmäiset rajat Arizonassa ja eräät muut toimet, ja Navajo-intiaanien 
reservaatin äärimmäiseen rajojen määräämiseksi Uudessa Meksikossa ja muihin tarkoituksiin 
tarkoitetut lakiehdorukset (Senaatin päätös 2531 ja Edustajainhuoneen päätös 8982), tai sao 
manlainen lainsäädäntö, saavat lain voiman. 

Mitkä tahansa käyuämäHömät varat, jotka on varattu tämän pykälän mukaisesti , jäävät va
ratuiksi kunnes ne on käytetty. 

Saantokirja maihin ja oikeuksiin ja maat ja oikeudet, jotka on hankittu, tämiln lain mukaan , 
tulevat Yhdysvalrain nimiin pidettäväksi holhottavana sitä intiaanibeimoa tai yksityistä intiaa
nia varten, jolle maa on hankittu , ja tällaiset maat tai oikeudet ovat vapaat valtion ja pai4 
kaU isveroista . 
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PYKÄLÄ 6: Sisämin is(eriä kehoirelaan tekemään määräyksiä ja saånto!a intiaanien metsien 
käyttämiseksl ja hoitamiseksi jatkuvan tuoton periaatteella, intiaanien laidunmailla laiduntavien 
eläinten lukumäärän ra joillamiseksi vastaamaan sellaisten Ja idunmaiden arvioitua kantokykyä, 
sekä saattamaan voimaan muita sellaisia määräyksiä ja siiäntöjä, jotka saattavat olla tarpeen suo
jelcaessa Iaidunmaita pilaantumise1ta, estettäessä maaperän eroosiota, varmennettaessa laidun
ma iden täysi käyttö, ja muissa saman kaltaisissa tarkoitu ksissa. 

PYKÄLÄ 7: Sisäministeri v,ltuutet"n täten perustamaan uusi , intiaanireserv"ttej, minkä 
tahansa tämän lain mukaisen valruuruksen nojaJla hank itu ilIe maille, tai lisäämään tällaiset 
maat jo o lemassa olev iin reservaatteihin: EedeUyttöen, että olemassaolevi in reservaattcihin Iisä
tyt maar määrätään niiden intiaanien yksinomaiseen käyttöön, jotka ovat o ikeutettuja joko vi
rallisen merkinnän tai heimon jäsenyyden kautta se llaisen reservaatin asukkaiksi. 

PYKÄLÄ 8: Minkään tähän lakiin sisälly retyn ei pidä tul kita koskevan mitään intiaanien omis
tamaa palstaa tai maatilaa yhreismaatIa, joka on joko olemassaolevien tai perustettavien intiaan i
rcservaattlcn maantieteellisten rajojen ulkopuolella. 

PYKÄLÄ 9: Täten valtuutetaan vara ttavaksi mis tä tahansa valtion varoista joita ei ole varattu 
muuhun tarkoirukseen , ta rpeellisia summia , jotka eivät yl itä $ 250,000 minään tilivuonna, 
käytettäväksi sisäministerin määräyksestii intiaanien erioikeuskirjaUa perustettujen osakeyhtiöi
den ja tämän lain nojalla lt.lotujen järjestöjen järjestymisestä koiluviin kuluihin . 

PYKÄLÄ 10: Täten valtuutetaan varattavaksi mis tä tahansa valtion varoista joila ei ole 
varattu muuhun tarkoitukseen, .$ 10,000,000 perustenavaksi lainausrahastoksi, josta sisämin isteri 
vo i säätämiensä määläysten ja sääntöjen mukaan antaa lainoja intiaanien erioikeuskirjo illa pc
rustetuille osakeyhtiöille, tarkoituksenaan tällaisten heimojen ja niiden jäsenten taloudel lisen 
kehityksen edis täminen, ja korvata seUaisten lainojen halli nnosta aiheutuvat kulut. Tämän va l
ru utuksen nojalla lainanujen summien takaisinmaksu suoritetaan laina rahastoihin ja on kä y
tettävissä niihin tarkoituksiin, joihin lainarahasror on perustettu. Tämän valtuutuksen mukai
sis ta toimenpiteistä tehtäköön vuosittain rapottti KongH~ssiUe. 

PYKÄLÄ 11: Täten valtu utetaan vararravaks i mistä tahansa Yhdysvaltain valtion varoista joita 
ei ole varatt u muuhun tarkoitukseen, summa joka ei yl'itå vlLosinin $ 250,000, käytettäväksi 
yhdessä kaikkien niiden käyttämättömien varojen kanssa, jotka on aiemmin varattu tämän 
lain mukaisesti, lainoi ksi intiaaneiIIe yleisesti hyväksyttyjen ammatillisten koulujen ja ammaui
koulujen luku kausi maksujen ja kulujen maksamiseksi : Edellyttäen, että enempää kuin S 50,000 
ei tästä summasta ole tarjolla l ainaksi intiaaniopiske.1ijoiJle oppikouluissa ja lukiöissa. Tällai
set lainat maksetaan takaisin I nt'iaani as iankomissaarin antamien määräysten mukaan . 

PYKÄLÄ 12: Sisäministeriä kehoiteta.n laatimaan te"eys-, ikä-, luoono- , kokemus-, tieto- , 
ja kykyvaatimukset intiaaneille, jotka voidaan nimetä, siviiIihallintolaeista riippumatta, eri· 
laisiin paikkohin, joita, nyt tai myöhemmin, in tiaan itoimistolla on jotain intiaan iheimoa kos
kevien toimintojen taj palvelujen hallinnossa. TäUais iUa pätevi lIä intiaaneilla on vastedes etu
oikeus tull a nimireryksi minkä tahansa sellaisen loimen vapaaseen paikkaan . 

PYKÄLÄ 13: Tämän lain säännökset eivät koske mitään Yhdysvaltain lerritoriota, sii n omaata , 
tai saaristo-omistuksia, pailsi että pykäJilt 9, 10, 11, 12 ja 16 koskevat Alaskan ter ritoriota : 
Edelleen , euä pykälät 2, 4, 7, 16, 17 ja 18 eivät koske seuraavassa luetelruja intiaan iheimoja 
tai sellais ten inriaaniheimojen jäseniä-, ei kä muiden sella.isten heimojen jäseniä , jotka heimot 
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asuvat yhdessä mainittujen heimojen kanssa Oklahoman valtiossa, kuren seuraa : Cheyenne, 
Arapaho, Apache, Comanche, KioWD , Cnddo, Delaware, W'ichita , Ottawa, Quapaw , Seneca, 
Wyandotte, Iowa, Sac ja Fox, Kickapoo, Poua atomi , Cherokee, Chickasaw , Choctaw, Crcek , ja 
Seminole. Tämän lain pykä lä 4 ei koske K1amath-reservaatin intiaaneja Oregonissa, 

PYKÄLÄ 14 : Sisäministeriä kehoitetaan täten jatkamaan 2.3.1889 annetun lain (23 Säädös 
894) pykäl lissä 17 luetcJtujen tarvikkeiden antamista, tai 10.6.1896 annerun .lain (29 Säädös 
334) mukaisen vastaavan käteisen rahan antamista kaikille Sioux-intiaaneiUe, jotka ovat oikeu
tettuja, ellei tämän lain säädöksiä olisi, saamaan maapalstoja yksityisomistukseen 29.5_1908 an
netun lain (25 Säädös 451) pykälän 19 mukaan, tai jonkun aiemman lain mukaan , ja joilJa 
on lakisääteinen perheenpään asema tai jotka ovat yli l8-vuotiaita naimattomia henkilöitä, ja 
hänen päätöksensä on 10puUinen ja ratkaiseva, ja joka vaatii siksi maksun kuten aiemminkin, 
edellä mainitussa 17 :ssa pykälässä vamtusta pysyvästä määrärahasta , joka on viety valtior:
kassan kirjoihin tä tä tarkoitusta varten. Kukaan henkilö ei saa oman käden oikeudella saada 
enempää kuin yhden annoksen hyödykkeitä , ja pyyntö sen saamiseksi rulee tehdä ja hyväksyä 
palstansaajan elinaikana tai oikeus lakkaa . Tälläisten hyödykkeiden jakamista tai maksu;a jat
ketaan tällaisissa reservaa teissa siihen saakka, kunnes palstoitukseen saatavilla oleva t maat -tämän 
lain voimaamu[Jessa ovat loppuneet, koska jokaiselle sellaisia hyödykkeitä saavalIe henkilölle on 
annettu 80 eckkerin palsta jotain sellaista maata, 

PYKYLÄ 15 : mitään tässä laissa älköön tulkittako niin , eltä se heikenrää tai tuottaa bait
taa millekään jonkun in ti aaniheimon vaatimukselle tai anomuksclle Yhdysvalloilta . Täten julis
tetaan Kongressin tarkoituksena olevan ettei mitään inriaanien hyväksi maksettavia menoja, 
jotka on maksettu tai maksetaan tämän lain valtuunamis ta miiärärahoista , pidettäkö vastikkeena 
millekään sellaiselle intiaanien Yhdysvaltoja kohtaan esittämällt! anomukselle, jonka tarkoituksena 
on saada korvausvaatimus hyväksytyksi oikeudessa. 

PYKÄLÄ 16: Millä rahansa intiaaniheimolla tai heimoills , joka tai jotka asuvat vakituisesti sa
massa rescrvaatissa, on oikeus järjestäytyä halli nnollisesti yleise:n hyvinvointinsa vuoksi, ja se voi 
omaksua ta rkoituksenmukaisen perustuslain ja paikallislait, jotka tulevat voimaan kun he.i 
mon aikuiset jäsenet tai reservaatissa pysyvästi asuvat aikuiset intiaanit , mikä tilanne lieneekin, 
ovat sen ratifioineet enemmistön äänin erityisessä äänestyksessä, jonka sisäministeri on valtuu t
ranut ja ku tsunut säätämiensä määräysten ja sääntöjen mukaan. Tällainen perustuslaki ja pai
kallislaie, sen jälkeen kun ne on yllä mainitulla tavalla .ratifioiru ja sisäministeri on ne hyväk
synyt, ovat muu tettavissa samoille äänestäjille avoinna olevillf: ja samalla tavoin kuin tässä on 
yllä mainittu tOimeenpannulla äänestyksellä. Perustuslain ja lJaiknllisten lakien lisäykset voi
daan rarifioida ja hyväksyttää ministerillä , samalla tavoin kuin alkuperäinen perustuslaki ja 
paikallislai t. 

Kaikkien mille tahansa intiaaniheimol1e tai heimoneuvostolIe voimassaolevien lakien no
jalla annettujen valtuuksien lisäksi, sanotun heimon perustu~ laki antaa tälle heimolle tai sen 
heimoneuvostoll e seuraavat oikeudet ja valtuudet: palkata laillinen asianajaja; asianajajan va
linta ja palkkionmaksun järjestäminen ali stettava sisäminister in hyväksyttäväksi; estää heimon 
maiden, maaosakkeiden tai heimon muun omaisuuden myynti, luovuttaminen, vuokraus tai 
kiinnittäminen, joka tapahtuu ilman heimon suostumus ta ; ja neuvotella liittovaltion , osavaltion 
ja paikall isten hallitus ten kanssa. Sisäministeri antaa tällaiselle heimolle tai sen heimoneuvos
tolle tiedon kaikista määräraha-arvioisra tai liittovalcion projekteista, jotka koituvat heimon 
hyväksi , ennen sellaisten arvioiden alistamista budjettivirastolle tai Kongressille. 

PYKÄLÄ 17: Sisäministeri voi, kun vähintään 16 aiku is ista intiaaneista sitä pyytää, antaa 
osakeyhtiön perustamiskirjan seUajselle heimolle: Edellyttäen, euä tällaista perustamiskirjaa ei 
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panna toimeen, ennen kuin se on ratifioitu erityisiiänestyksessä reservaatissa elävien aikuisten 
intiaanien enemmistön äänillä, Sellainen perustamiskirja voi luovuttaa osakeyhtiöksi järjestäyty
neelle heimolJc vahuudet ostaa, vastaanottaa lahjana tai testamenttilahjoituksena tai muuten, 
omistaa, hallita, hoitaa, käyttää ja luovuttaa mitä tahansa omaisuutta, kiinteää ja irrainti, mu
kaanlukien valta ostaa intiaaneille rajattuja maita ja antaa vaihdossa niistä yhtiön omaisuuden 
osakkeita, ja edelleen sellaisia satunnaisia valtuuksia, jotka saattavat olla tarpeen osakeyhtiön hoi
tamiseksi eivätkä ole ristiriidassa lain kanssa, mutta mitään valtuutusra ei anneta minkään re
servaatin rajojen sisällä sijaitsevan maan myymiseen, kiinnittämiseen tai vuokraamiseen yli kym
meneksi vuodeksi. Mitään täten annettua perustamiskirjaa ei saa peruuttaa tai luovuttaa muu
ten kuin Kongressin säätämällä lailla. 

P YKÄLÄ 18: Tätä lakia ei sovelleta missään reservaatissa, jossa aikuisten intiaanien enem
mistö, erityisessä sisäministerin asianmukaisesti toimeenpanemassa äänestyksessä, äänestää sen 
soveltamista vastaan. Sisäministerin velvollisuutena on vuoden kuluessa tämän lain käsittelystä 
ja hyväksymisestä toimeenpanna sellainen äänestys, joka pidetään salaisena lippuäänestyksenä 
JO päivän kuluessa senilmoittamisesta. 

PYKÄLÄ 19: Tässä laissa käytetty termi "intiaani" tarkoittaa kaikkia henkilöitä, joilla on inri
aaniverra ja jotka ovat minkä tahansa tunnustetun ja nyt liittovaltion lainsäädännön piirissä 
elävän intiaaniheimon jäseniä, ja kaikkia henkilöitä jotka ovat sellaisten jäsenten jälkeläisiä, 
jotka kesäkuun 1. päivänä 1934 asuivat vakinaisesti jonkun intiaanireservaatin nykyisten ra
jojen sisällä, ja edelleen kaikkia muita henkilöitä, jotka ovat puoliksi tai enemmän intiaanive
risiä. Tämän lain tarkoituksia varten pidetään Eskimoit:a ja muita Alaskan alkuperäisiä kansoja 
intiaaneilla. Missä tahansa tässä laissa käytetty te.rmi "heimo" tulkittakoon viittaamaan mihin 
tanhansa intiaaniheimoon, järjestäytyneeseen leirikuntaan, puebloon tai imiaaneihin, jotka asu
vat vakinaisesti yhdessä reservaatissa. Missä tahansa tässä laissa käytetyt sanat "aikuiset intiaanit" 
lulkittakoon viittaamaan intiaaneihin, jotka ovat saavuttaneet 2.1 vuoden iän . 

Hyväksytty 18.6.1934 

7. TERMINAATIOPÄÄTÖS 

Toisen maailmansodan jälkeen Yhdysvaltain hallitus tahtoi sulauttaa maan 
aLkuperäisen väestön valkoiseen enemmistöön. Tässä tarkoituksessa se aloitti ns. 
terminaatio- eli lopettamispolitiikan 1950-luvun alussa. Elokuussa 1953 annettu 
terminaatiopäätös (rIouse Concurrent Resolution 108) aloitti lainsäädäntötoimet 
intiaanien erioikeuksien poistamiseksi. Terminaatiolakien alaisiksi. joutuneet intiaa
niheimot joutuivat usein myymään maataan tai metsiään} selvitäkseen heille nyt 
sälytetyistä veroista ja muista velvollisuuksista. Terminaatiopolitiikka aiheuttjJun 
suu rta tuhoa intiaanien keskuudessa ja yhä useammat valkoisetkin liittyivät sen 
vastustajiin . Tämän painostuksen alla presidentti Johnsonin hallitus luopui ter
minaation jatkamisesta. Onnistuipa Wisconsinin menominee-heimo palauttamaan
kin reservaattiasemansa vuonna 1975, vaikka suuri osa reservaatin maasta olikin 

menetetty ja intiaanit velkaantuneet korviaan myöten . Muiden 'terminoitujen' inti· 
aaniheimojen asema on edelleen epäselvä. 
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EDUSTAJAINHUONEEN YHTEINEN PÄÄTÖS 

J08, 8J . Kongressi , 1 istunrokausi, hyväksyuy j . 8. 1953 

Onaen huomioon, että Kongressin politiikkana on saattaa Yhdysvaltojen alueen rajojen sisäpuo· 
leUa asuvat intiaanit niin nopeasti kuin mahdollista samojen lakien alaisiksi ja oikeutetuiks i 
samoihin etuuksiin ja vastuuseen ku in muutkin Yhdysvaltain kansalai set, ja lopettaa heidän 
asemansa Yhdysvaltain holhokkcina, ja antaa heille kaikki Amerikan kansalaisuuteen kuuluvat 
oikeudet ja etuudel; ja 

Ottaen huomioon, E ttä Yhdysvaltain alueen rajojen sisripuolella asuvien intiaanien tulisi 
anaa kannettavakseen täysi vastuu Amerikan kansalais ina; nyt siksi, olkoon 

EDUSTAJAINHUONEEN PÄÄTöS (JOI-JON SENAATTI YHTYY), Että Kongressin 
käsityksenä julisteman olevan, että aikaisimmassa mahdollisessa vaiheessa, kaikki intiaanihei
mot ja siten niiden yksity iset jäsenet, jotka asuva t Kalifornian, Floridan, New Yorkin tai Teksa
sin valtioissa, ja kaikki seuraavassa nimetyt intiaaniheimot ja siten niiden yksityiset jäsenet, 
vapautettaisiin lii ttovaltion erityisvalvonnasta ja määräysvallasta ja kaikista eri tyisesti intiaaneja 
koskevista kelpoisuus kielloista ja rajoi tuksista : Montanan Lattapää {Flathead)-heimo, Oregonin 
Klamath-heimo, Wisconsinin Menominec-hc imo, Kansasin ja N ebraskan Potawatomie-heimo, ja 
ne Chippewa-heimon jäsenet, jotka asuvat Kilpikonnavuoren (Tun le Mountain) reservaatissa 
Poh jois-Dakotassa. EdeUeen julistetaan Kongressin käsityksen ii olevan, että tällaisten heimojen 
ja siten ni iden yksityisten jäsenten vapautuessa tällaisista kdpoisuuskielJoista ja rajoituksista, 
kaikki Intiaaniasiainviraston toimistot Kal ifornian, Floridan, New Yorkin ja Teksasin valtioissa, 
ja kaikki muut J nriaaniasi ainviraston ne toimistot, joiden pääasiallisena tarkoituksena oli palvella 
jotain liittovaltion valvonnasta vapautettua in tia3niheimoa tai yksityistä imi3ania, lakkautetaan . 
EdeJJeen julistetaan Kongress in käsilyksenä olevan, e ttä sisäministerin tulee tutkia kaikki voi· 
massaoleva [äJlaisia intiaaneja koskeva lainsäädäntö ja sopimukset. Yhdysvahain hallituksen ja 
Iq.: nkin sellaisen heimon välillä, ja raportoida Kongressille aikaisimmassa käytännöllisessä vai
heessa, mutta ei myöhemmin kuin 1. 1.1954, ehdotuksensa sellaiseksi lainsäädännöksi , joka 
hänen arvionsa mukaan voi oUa tarpeen tämän päätöksen tarkoirusten toteunamiscksi . 

Todistaa : Lyl.e O . Snydcr 
Edustajainhuoneen kirjuri 

Todistaa: J. Mark Trice 
Senaatin sihteeri 

8. ALCATRAZIN INTIAANIEN JULK ILAUSUMA 

Kaupungeissa pitkään kytenyt intiaanien tyytymättömyys leimahti liekkiin 
San Franciscossa jou lukuussa 1969, kun joukko intiaaneja asettui asumaan hylä
ly lle Alcatrazin vankiJasaarelle ja vaati saaren muuttamista kaikkien intiaanien 
kulrtuurikeskukseksL Jmiaanien monista vetoomuksista huolimatta ei vaatimuk· 
seen suosturtu vaan vuonna 1970 intiaani t pakotettiin poi stumaan saarelta. Tänään 

Alcatrazin vanki laa näytetään maksus ta turisteille. 

JULKI LAUSUMA SUURELLE VALKOISELLE ISÄLLE JA KAIKELLE 
HÄNEN KANSALLEEN 

Me, al kuperäiset amerikkalaiset, vaadimme kaikkien Amerikan intiaanien nimissä Alcatrazin 
saarena tun netun maan itsellemme, löytäjän oikeudella. 
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Me tahdomme olla vilpittömiä ja kunnioitettavia lOlmlessamme tämän maan valkoisten 1) 
asukkaiden kanssa, ja siksi ehdotamme seuraavaa sopimusta: 

Me ostamme sanotun Alcatrazin saaren 24 dollarin hinnalla lasihelmiä ja punaista kan~ 

gasta, valkoisen miehen noin 300 vuotta sitten tclcem:än erään samanlaisen saaren oston anta
man ennakkotapauksen mukaisesti. Me tiedämme että :24 dollaria kauppatavaroina näistä 16:sta 
eekkeristä on enemmän kuin mitä maksettiin Manhattanin saaresta kun se myytiin, mutta 
me tiedämme myös että maan arvo on kohonnut vuosien kuluessa . Meidän tarjouksemme 
$ 1.24 eekkeriltä on suuurcmpi kuin se 47 centiä eekkeriltä, jonka valkoinen mies nyt maksaa 
Kalifornian intiaaneille näiden maasta. 

Me annamme tämän saaren asukkaille osan maata omaksi, pidettäväksi Amerikan Intiaa
nien Keskuksen ja Valkoisten l ) asiainviraston holhottavana ikuisesti - niin kauan kuin aurinko 
nousee ja joet virtaavat meriin. Me ohjaamme edelleen asukkaita kunnolliseen elintapaan. Me 
annamme heille uskontomme, kasvatuksemme ja tapamme, auttaaksemme heitä saavuttamaan 
meidän sivistystasomme, ja siten nostamme heidät ja heidän valkoiset veljensä ylös heidän vil
listä ja surullisesta tiIastaan. Me tarjoamme tätä sopimusta hyvässä uskossa ja toivomme toi
mivamme vilpittömästi ja kunnioirettavasti kaikissa teoissamme valkoisten miesten kanssa. 

Meistä tuntuu , että tämä niin kutsuttu Alcatrazin saari on mitä sopivin intiaanireservaa
tiksi valkoisen miehen määrittämien vaatimusten mukaan. Tällä tarkoitamme sitä, että tämä 
paikka muistuttaa useimpia intiaanireservaatteja siinä että: 
1. Se on erisTetty nykyaikaisista mukavuuksista ja on ilman riittäviä liikenneyhteyksiä. 
2. Siellä ei ole juoksevaa vettä. 
3. Siellä on puutteelliset saniteettitilat. 
4. Siellä asuvilla ei ole öljy- tai mineraalioikeuksia. 
5. SieLlä ei ole teollisuutta ja siksi työttömyys on hyv in suurta. 
6. Siellä ei ole terveydenhuoltopalveluja. 
7. Maaperä on kivistä ja tuottamatonta; ja maalla ei ole riistaa. 
8. Siellä ei ole mitään koulutuspalveluja. 
9. Väestön määrä on aina ylittänyt maaperän tuotanto·· ja kantokyvyn. 

10. Väestöä on aina pidetty kuin vankeja ja pidetty riippuvaisina ulkopuolisista. 
Edelleen olisi sopivaa ja symbolista, että kaikkialta maailmasta tulevat laivat, saapuessaan 

Kultaisesta Portista (Golden Gate), näkisivät ensin intiaanien maata, ja tulisivat täten muistu
tetuiksi tämän kansakunnan todellisesta hiswriasta. Tämä pieni saari olisi symbolina niistä 
suurista maista, joita kerran hallitsivat vapa~lt ja jalat intiaanit. 

Amerikan Int iaanien Keskus 

J) Intiaani t käyttävät tässä nimitystä "kaukaasialaiset", sen nimen mukaan, jonka Blumenbach 
antoi valkoiselle suurrodulle, jonka hän uskoi olevan alunperin kotoisin Kaukaasian alueelta. 
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AMERIKAN YHDYSVALTAIN INTIAANIEN HALLINTO 

YHDYSVALTAIN YHDYSVALTAIN YHDYSVALTAIN 

KONGRESSI r- PRESIDENTTI r- KORKEIN OIKEUS JA 
MUUT OIKEUSISTUIMET 

----SOSIAALI· JA I SISÄMINI STERI 
TERVEYSMINISTERI l SISÄMINISTERiö I 

SOSIAALI- JA INTIAANIASIA IN· 
TERVEYSMINISTER IÖ KOMISSAARI 

LIITTOVALTION INTIAAN IASIAIN· 
YLEINEN TERVEYS· VLRASTO 
PALVELUJÄRJES-
TELMÄ I NTIAANI ASIAIN· 
(intiaanien terveys- VIRASTON ALUE-
palvelut) JOHTAJA 

INTlAANIASIAIN· r-- -- - --- --- - VIRASTON ALUE-
TOIMISTO 

RESERVAATTI[N 
ULKOPUOLELLA iNTIAANI RESER-
ASUVAT INTIAANIT VAATIN YLI· 
(ja "tcrminoidut" INTENDENTT I 
intiaaniheimor) 

RESERVAATlN 

..1 
HE I{l~~~~UVOSTON lXrEEN iPriiUN-A 1 

VARA1NHOITA.IA 
VARA?RESlDENITI l SIHTEERI 

I HEIMONEUVOSTO J (kukin j,i sen edustaa 
;-icrvn alueen lai Ir-iri· 
tai kyläkunnan väestöä 

INTlAANIRESERVAA-
TIN ASUKKAAT 

TUNTI SUUNNITELMA 
Puheenjohtaja VTM Markku Henriksson /sihteeri lehtori Marjariitta Saari 

1. Väärä käsitys intiaaneista oikaistava. Villi / verenhimoinen myyni hävirettävä, skalpeeraus.idea 
on lähtöisin valkoisista. Esim. valkoihoiset maksoivat tappo rahaa intiaaneista. Kaikki intiaanit 
eivät ole samanlaisia. HevoseIJa ratsastava sulkapäähinettä kantava intiaanj edustaa vain 15 %. 
USA:n alueella on .350 eri intiaanikie:!tä j jotka eivät ole sukukieliii. 

2. Inliaanjen ajattelun ja maailmankatsomuksen ero länsimaiseen. 
3. Intiaani on osa luontoa. Siitä selittyy esim . maanomistus. Puuta ei kaadettu eikä maata kyn

netty. Vrt. Suomessa karhunkaatoon . 
4. Uskonto. Monia kirkkokuntia. 
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5. Miksi puhutaan 3lsreekkien ja rnayojen kulttuurien tuhosta , muuei Pohjois-Amerikan intiaa
nien hävittämisestä. Viimeksimainirui ll a ei ollut pysyviä asumuksia, paitsi Wisconsinissa j~l 

Ohtosta on löydetty 5-kerroksinen talo, jonka ikä on n. 5000 v. Pohjois-Amerikan intiaaneilla 
ei myöskään ollut keskushall intoa, koska he kunnioit tivar yksilöllisyyttä. 

6. Lisäksi oppitunti muodoscuu dokumenteista, asiakirjoista, joiden pohjalta keskustellaan (J-len
rikssonin luento ja lähteet) . Lisänä voidaan esittää diakuvia, Otava, WSOY sekä Historian 
maailma g·sa rjassa kuvia intiaaneista. 
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2. AFRO-AMERIKKALAISET 

v s. professori Olli Alho, Turun yliopisto 

Rajaan seuraavassa tarkasteluni siten, että se suuntautuu ensIslJaISestl histo
riaan ja siinäkin yhteen tiettyyn periodiin, yhdysvaltalaisen neekeriorjuuden 
aikaan. Vaikka tämän rajauksen myötä jääkin käsittelemättä sellaisia seikkoja, jot
ka eittämättä kuuluvat tämän päivän Yhdysvaltojen kannalta kansakunnan his
torian formatiivi siin aineksiin, sen mielekkyyttä voidaan puolustaa : näin pääsem
me käsiksi niihin perustekijöihin, joiden varaan aho-amerikkalainen historia on 
rakentunut. On myöskin ilmeistä, että eräät tämän päivän "mustaa Amerikkaa" 
luonnehtivat tekijät ovat ymmärrettävissä Juun neekeriorjuuden muodostamaa 
taustaa vasten, Jaao esitykseni kolmeen jaksoon: luonnostelen ensiksi Yhdysval
tojen orjaväestön maantieteellistä ja sosio-kulttuurista taustaa, tarkastelen sen jäl
keen sitä tapaa miten afrikkalaiset sopeutuivat elämään uudella mantereella ja 
niitä ehtoja joiden puitteissa afro-amerikkalainen kulttuuri sai muotonsa, ja lopuk
si yritän suppeassa muodossa kuvata orjayhteisön ja sen edustaman kulttuurin 
olennaisia piirteitä. 

Afrikkalainen tansta 

Tutkijoiden piirissä on vakiintunut käsitys, että se alue, jolta pääosa amerik
kalaisista neekeriorjista tuotiin oli se noin 500 mailin levyinen rannikkokaista, 
joka ulottui Senegal-joesta Kongo-jokeen; erillisenä kauppakeskuksena voidaan 
mainita Mosambik. Tämä merkitsee, että afro-amerikkalaisen kul ttuurin afrikkalai
set juuret ovat, laajasti ottaen, Länsi-Afrikassa . Tämä alue on niin kattava, että 
orjakauppa kosketti satoja eri heimoja, mutta käytännössä sen paine kohdistui 
suurimpana rannikon heimoihin, erityisesti Kultarannikon akan- ja ashanti-heimoi
hin, Dahomein ewe-, Eon-, ja twi-heimoihin, sekä l~intisen Nigerian joruboihin ja 
itäisen Nigerian bineihin . 

Näiden kaikkien kansojen yhteiskuntaelämä perustui suuressa määrin saman
laiseen, maanviljeJykseen ja maan kollektiiviseen omistukseen pohjautuvaan tuo
tantomuotoon . Maan omistivat klaanit tai muut niihin verrattavat sukuryhmät 
ja sitä viljeJtjin ko-operatiivisesti . Tuotannon jakelu tapahtui varsin pitkälle kehit
tyneen markkinointiorganisaation puitteissa, jossa naisilla oli huomattava asema . 
Orjuus näyttää oUeen koko alueella tunnettu instituutio. Paitsi että tämä tuotan
tojärjestelmä pystyi takaamaan väestölle pysyvän toimeentulon, se tuotti myös 
huomattavan ylijäämän ja loi näin edellytykset luokkarakenreen synnylle. 
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Länsi-afrikkalaista uskontoa voidaan karakterisoida usein käytetyllä viittauk~ 
sella kolmioon, jonka kärkenä on ylijumala J toisena sivuna luonnonjumalat, toise~ 

na esi~isäin palvonta ja kantana magiaan perustuva riiuitekniikka. Yleisesti ottaen 
voimme pitää afrikkalaista uskontoa polyteistisena: sen jumaluudet ovat persoo
nallisia, yliluonnol.lis ia ja kaikkialla läsnäoJevia, eivät persoonattomia, paikallisia 
animistisia henkiä . Polyteististen järjestelmien tapaan se kykenee vaivattomasti 
omaksumaan uusia elementtejä sellaisissa tilanteissa kuten vaellukset, valloitukset 
tai jopa heimojen keskeiset avioliitot. 

Supranormaalin maailman strukturoinnissa, oli kysymys sitten jumalten hier~ 

arkiasta tai esi~isistä, on selvästi havaittavissa yhteiskuntarakenteen määräävä vai
kutus: esi-isien kuItt.i on tiiviisti sidoksissa sukujärjes telrnään ja jumalpantheonin 
koostumus puolestaan heijastaa yhteisön taloudellis-poliittista ja ammatillista stra
tifikaatiota. "On kiinnostavaa", kirjoittaa Melville J. Herskovits, "että järjestäes
sään yliluonnollisen maailmansa dahomeilaiset ovat reprodusoineet sen tavan jolla 
heidän jokapäiväinen elämänsä on järjestynyt". Juuri tämä uskonnon ja yhteis
kuntaelämän kiinteä suhde auttaa meitä ymmärtämään sitä edelleenkin afrikkalaj~ 

seUe yhteiskuntaelämälIe ominaista piirrettä , että rajaa uskonnon ja muun toimin~ 
nan, sakraalin ja profaanin välille on tavattoman vaikea vetää. John S. Mbiti, mo
derni afrikkalainen uskonnon tutkija kirjoittaa: " Ihmisenä oleminen merkitsee 
kuulumista yhteisöön, ja tämä taas merkitsee ottamista osaa yhteisön uskontoon, 
seremonioih in , rituaale ihin ja juhLiin. Yksilö ei voi irroinautua ryhmänsä uskon
nosta, sillä tämä merkitsisi irroittaummista om ista juurista, elämän perusteista, 
perusturvallisuudesta, suvusta ja koko siitä todellisuudesta johon yksilö perustaa 
tietoisuutensa omasta olemassaolostaan". 

Lopuksi on syytä vielä viitata siihen tosiasiaan, että läntinen Afrikka oli orja~ 

kaupan vuosisatoina suurelta osin islamin uskonnon valtapiiriä ja että tämä seik
ka on tiettyyn rajaan otettava huomioon tarka ttaessa amerikkalaisten neekerior
jien taus taa . Vaikka islamin vaikutus olikin merkittävimmillään sisämaassa ja heik~ 

keni olennaisesti rannikkoa kohti, on ilmeistä, että orjakauppa siirsi mantereelta 
toiselle myös muslimeita ja että myös Muhammedin oppi näin kuului afro-ame
rikkalaisen maailmankatsomuksen rakennusaineksiin . Osoituksena tästä voidaan 
pitää jo sitäkin seikkaa, että orjien varhaiset kristill iset kasvatlajat eivät katsoneet 
taistelevansa vain afrikkalaista "pakanuutta" vaan myös "Muhammedin hatha
oppia" vastaan, 

Afrikkalainen traditio uudella mantereella 

Useat sosiaaliset tekijät Pohjois-Amerikan or javaltioissa saivat aikaan arrjkka~ 

laisten kulttuurisen perinnön hajoamista. Ensiksi on kuitenkin otettava huomioon 
jo sen selektion laatu, joka afrikkalaisiin kohdistui Afrikan mantereella: koska 
afrikkalaiset hankkivat orjansa pääasiassa heimojen välisissä sodissa, ja koska mo~ 
niavioisuus salli va ngiksi joutuneiden naisten ottamisen vaimoiksi oli pääosa val
koisten orjakauppiaiden käsiin joutuneista orjisra miehiä. Toisaalta Uuden man~ 
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tereen orjamarkkinat vaativat Juun nuoria ja voimakkaita orjia - käytännössä 
enimmäkseen miehiä. Franklin Frazier on epäilemättä oikeassa huomauttaessaan, 
että "nuoret miehet, on kai myönnettävä, ovat huonoja perinteenkannattajia". 

Eräät tutkijat, näiden joukossa erityisesti Stanley Elkins, ovat korostaneet 
niiden tapahtumien shokkiluonnetta, joiden puitteissa afrikkalaiset kuljetettiin 
Amerikkoihin: "Se läpikotaisuus, jolla afrikkalaiset neekerit riistettiin aikaisem
mista kulttuurisista perusteistaan on . _. osittain selitettävissä juuri sen shokin 
kautta, joka liittyi orjien hankkimiseen" . Se seikka ~ että Etelä-Amerikan valtioi
den orjat, jotka tunnetusti säiJyttivät afrikkalaista perintöään pohjoisia tovereitaan 
tehokkaammin, joutuivat myös käymään läpi saman prosessin, tuntuu kuitenkin 
viittaavan siihen että "middle passage" (jolla nimellä laivamatkaa valtameren yli 
kutsuttiin) ei fyysisestä rasittavuudestaan huolimatta merkinnyt kovin ratkaisevaa 
tekijää orjien kulttuurisen taustan tuhoutumisessa. 

Afrikkalaisten Pohjois-Amerikassa tapahtuneeseen distribuutloon sen sijaan 
liittyy telUjöitä, jotka olivat omiaan estämään afrikkalaisen kulttuurin säilyvyyttä . 
Herbert Aptheker toteaa orjien kapinotta ja salaliittoja käsittelevässä teoksessaan, 
että juuri orjien tarkoituksenmukainen jakaminen muodostui yhdeksi levotto
muuksia ehkäiseväksi sosiaalisen kontroJlin muodoksi . Pyrkimyksenä oli riistää 
orjilta mahdollisuus keskinäisestä yhteenkuuluvuuden tunteesta nousevaan yhdis
rymiseen j tämän vuoksi afrikkalaiset jo ensimmäisessä myynnissä pyrittiin erotta
maan heimostaan ja sukulaisistaan. 

Tätä sosiaalisten yksikköjen hajoamista edisti ja sen sinetöi pohjois-amerikka
laisen plantaasitalouden rakenne. Päinvastoin kuin Etelä-Amerikassa ja Länsi-In
tiassa olivat Pohjois-Amerikan plantaasit keskikoolta,an pieniä ja myös levittäyty
neet laajemmalle alueelle. Orjien jakaantumisesta ja hajonnasta saa kuvan kun 
tarkastelee plantaasien kokoa kuvaavia lukuja: vain 12 % orjanomistajista omisti 
enemmän kuin 20 orjaa, ja noin puolella kaikista orjanomistajista oli vähemmän 
kuin viisi orjaa. Suuret, satojen orjien plantaasit olivat harvinaisia. 

Viime kädessä myös elämä plantaaseilla oli omiaan estämään sellaista orjien 
välisen sosiaalisen yhteyden syntymistä, jonka puitteissa afrikkalaisella kulttuurilla 
olisi ollut säilymisen edellytyksiä. Jos kävikin niin,. että samojen kulttuuristen 
alueiden orjia joutui samalle plantaasilIe, pyrittiin plantaasin sisäisten määräysten 
avulla eliminoidaan se mahdollisuus, että orjat yhdistyisivät afrikkalaisten teemo
jen ympärille. Orjien äidinkielen käyttö oli joko kokonaan kielletty tai siihen suh
tauduttiin torjuvasti. Uudet tulokkaat joutuivat käymään läpi J'kasvatusvaiheenl! J 
jonka aikana nämä joutuivat kylpemään usein, harjo:ittamaan liikuntaa, erityisesti 
tanssia, ja totuttautumaan työhön vähä vähältä. Tulokkaat saatettiin myös siro· 
tella pienissä ryhmissä vanhojen orjien joukkoon, jotta mukautuminen uusiin olo
suhteisiin sujuisi mahdollisimman tehokkaasti. Vanhempien orjien suhtautuminen 
oli usein akkulturaadota edistävä tekijä: nämä suhtautuivat usein tulokkaisiio 
ylemmyydentuntoisesti ja näiden afrikkalaisuutta halveksivasti. Plantaasien pääJ
lysmiehet pitivät edeJleen huolta siitä että orjien keskinäinen yhteydenpito ylei
sesti pysyi tietyissä rajoissa: oli tarkoin määrätty millaisin edellytyksin orjat saivat 
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kokoontua ilman valkoisia ja valkoisten valvonnassa. Tämä säännöstö o.li merkh
tävä erityisesti uskonnollisten kokoontumisten Jeannalta. 

Vihdoin on mainittava orjien liikkuvuudesta - sinänsä jossakin määrin kiis
tanalaisesta kysymyksestä - orjien keskinäistä yhteyttä heikentävänä tekijänä: 
orjuuden kuvaan kuului myös orjien jatkuva myynti ja ostaminen plantaasilta toi
selle . Toisaalta voidaan tietysti ajatella, että juuri tällaisella liikkuvuudella oli 
myös merkitystä orjien sosiaalisen vaihdon mahdollisuuksien lisääjänä. 

Afrik~alaisen kulttuurin säilymistä Pohjois-Amerikassa ei kuitenkaan voi tar
kaste lla yksinomaan tämäntyyppisten yksityisten ilmiöiden näkökulmasta: yhtä 
selvää kuin se, että ne monin tavoin jouduttlvat afrikkalaisten kulttuuripiirteiden 
häviämistä on se, että ne eivät pystyneet kokonaan estämään afrikkalaisen vaiku
tuksen leviämistä. Todellinen ongelma on - kuten Eugene D. Genovese on eri
tyisen vakuuttavasti osoittanut - afrikkalaisten kulttuuripiirteiden merkityk
sessä. "Afrikanismien" ongelma näyttäytyy täss:l viime kädessä yhteiskunnan tuo
tannollisen ja sosiaalisen rakenteen ja näiden luoman kulttuurien välisen suhteen 
ongelmana. Jos afrikkalainen uskonto, kuten edellä olen esittänyt, on nähtävä 
erottamattomana. osana afrikkalaista yhteiskuntaa, on selvää, että sen selittäminen 
voi tapahtua vain suhteessa tuon yhteiskunnan konstituoiviin tekijöihin, tuotanto
tapaan, työnjakoon, sukulaisuusjärjesreImiin, yhteiskuntarakenteeseen. Irrallaan 
näistä afrikkalaisella uskonnolla, ja epäilemättä muullakin kulttuurilla oli elinmah
dollisuuksia vain siinä määrin kuin ne uudet rakenteet joihin ne asetettiin Uudella 
mantereella, antoivat niille mielekkyyttä. Tästä näkökulmasta on luonnollista, ettei 
afr ikkalainen kulttuurinen perinne voinut siirtyä kokonaisuutena tai edes olen
nais ilra osin osaksi aho-amerikkalaista kulttuuria; samoin on selvää että niitä osia 
afrikkalaisesta kulttuurista jotka siirtyivät osaksi uutta kulttuuria voidaan ym
märtää ja selittää vain niiden omaksumien uusien tehtävien ja merkitysten kan
nalta, ei enää niiden afrikkalaisesta tehtävästä käsin, 

Afrikkalaisen kulttuuritaustan merkitys afro-amerikkalaisessa 
kulttuurissa 

Afrikkalaisesta kulttuuri taustasta voidaan nyt puheena olevassa yhteydessä 
keskustella kahdessa mielessä: voidaan kysyä toisaalta, millaisia afrikkalaisia piir
teitä afro-amerikkalaisessa kulttuurissa voidaan tavata, ja toisaalta, miten afro-ame
rikkalaiset suhtautuvat historiallis-maantieteelIiseen taustaansa. Ajatukseen, että 
aEro-amerikkalaiset olisivat afrikkalaisen perinnön kantajia, on alunperin suhtau
duttu negatiivisesti mustien omalla taholla. Varhaisimmat reaktiot tunnetaan jo 
orjuuden ajalta: tiedetään että plantaasien vanhimmat ja Amerikassa syntyneet tai 
mantereella pisimpään asuneet orjat suhtautuivat uusiin tulokkaisiin ylemmyyden
tuntoisesti ja pilkaJlisesti, eivätkä hyväksyneet ajatusta , että he kantaisivat muka
naan vanhan mantereen tapoja. Samaan suuntaan vaikurti tietysti myös orjien kris· 
tillinen kasvatus ) joka pyrki luomaan selvää vastakohta-asettelua afrikkalaisen "paka
nuuden H ja islamin sekä toisaaJta kristillisyyden välille . Yleisesti ottaen voidaan 
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ymmärtää, että olosuhteissa, joissa kulttuurisen sopeutumisen, akkulturaation , 
paine on ollut varsin suuri, traditioiden säilyttäminen on koettu sekä valkoisten 
että useiden mustienkin taholla negatiiviseksi ilmiöksi, joka on omiaan ehkäise
mään toivottua sopeutuvaa kehitystä. 

Afro-amerikkalaisten 400-vuot1sessa historiassa nämä asenteet vaihtelevat mo
nin tavoin. Äärimmäisyyksiä edustavat toisaalta ne yksilöt, jotka ovat totaalisesti 
hylänneet taustansa ja pitävät Afrikkaa itselleen yhtä merkityksettömänä kuin 
mitä tahansa vierasta mannerta; toisaalta ne, jotka ovat kokonaan hylänneet aja
tuksen sopeutumisesta amerikkalaiseen kulttuudin ja ajaneet joko täydellistä sepa
ratismia tai tukeneet erilaisia Back to Mrka-tyyppisiä liikkeitä. Näiden välille 
sijoittuvat ne, joiden ilmeisesti voi katsoa muodostavan enemmistön: mustat ame
dkkalaiset, jotka pitävät itseään ennen muuta amerikkalaisina, mutta tuntevat silti 
mielenkiintoa sitä mannerta kohtaan, josta heidän esi-isänsä bhtivät - erityisesti 
sen positiivisiksi mieUettyjä piirteitä kohtaan. 

W. E.B. DuBois, musta sosiologi, historioitsija ja kansanjohtaja, aloitti viime 
vuosisadan vaihteessa aEro-amerikkalaisessa ajattelussa uuden kauden. Kolme mer
kittävää seikkaa on pantu hänen .nimiinsä: hän oli luultavasti ensimmäinen ame
rikkalainen, joka esitti ajatuksen kaikkien värillisten kansojen yhteisistä intres
seis tä kansallisuusrajoista huolimatta; edelleen hän oli ensimmäinen amerikkalai
nen, joka kirjoitti länt isen Afrikan suurista keskiaikaisista kuningaskunnista ja 
samalla kiinnitti huomiota Afrikan kompleksisiin kulttuureihin; DuBois lienee 
myös ollU{ ensimmäinen henkilö, joka myös esitti ajatuksen afrikkalaisten kulttuu
rien va.ikutuksesta afro-amerikkalaiseen kulttuuriin. 

DuBois 'n ajatukset eivät saaneet ensi alkuun suurtakaan kannatusta, siitä huo
limatta, että toinen merkittävä musta tutki ja , Carter C. Woodson, esitti saman
laisia ideoita. Vasta myöhemmin afrikkalaisista kulttuurivaikutteista tuli suosittu 
tutkimusaihe. Kaikista alueella liikkuneista tutkijoista voidaan keskeisenä pitää 
Melville J. Herskovitsia - lähinnä sen johdosta, että hän oli ensimmäinen, joka 
perusti väitteensä kahden mantereen kult tuuriyhteyksistä empiiriseen. tutkimuk
seen. Herskovitsin väitteet perustuvat havainnoille, jioita hän teki tämän vuosisa
dan ensimmäisinä vuosikymmeninä toisaalta länsiaftikkalaisten kulttuurien, toisaal
ta Länsi-Intian, Brasilian ja Yhdysvaltain afro-amerikkalaisten kulttuurien suh ~ 
teista. On aluksi todettava, että mitä tulee afrikka.laisiin vaikutteisiin Länsi-Intiassa 
ja Etelä-Amerikassa, Herskovits ei suinkaan ole yksin : tutkijat näyttävät olevan 
pitkälle yhtä mieltä siitä, että afrikkalaiset uskonnot, perheinstituutiot, kielelliset 
elementit sekä folklore, eräät sosiaaliset järjestelyt sekä musiikin ja tanssin muodot 

heijastuvat tai esiintyvät sellaisinaan näillä alueilla. 
Yhtä yksimielisiä ei sen sijaan ole oltu näiden samojen piirteiden säilyvyydes

tä Pohjois-Amerikassa. Myöhemmät tutkimukset ovat kuitenkin vahvistaneet eräi
tä Herskovitsin alunperin heikoin perustein esittämiä näkemyksiä: on vahvis
tettu , että eräät sanastolliset ja syntaktiset erikoisuudet tietyillä alueina ovat läh
töisin afrikkalaisista kielistä, samoin on päästy joltiseenkin yhteisymmärrykseen 
afro-amerikkalaisen musiikin ja t.anssin afrikkalaisista elementeistä; folkloristit 
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ovat edelleen todenneet esi m. kansanlääkinnän, satuperimeen ja kansanuskon pii
rissä seJlaisia elementtejä, jotka viittaavat afrikkalaiseen alkuperään. Pääasiallinen 
kiistan kohde on kuitenlcin oHut uskonto ja eräät perhe-instituu tioon liittyvät 
ilmiöt. Kun sosiologi E. Franklin Ftazier tutkimuksessaan The Negro Family in 
the United States v. 1939 kiinnitti huomiota ametikkalaisen neeketiperheen mat
riarkaaliseen luonteeseen , hän piti ilmiön syntytaustana orjuuden aikaa , jolloin 
äidin ja lapsen suhde oli ainoa perhesuhde, jota orjanomi stajat ja orjakauppiaat 
saattoivat edes jotenkin kunnioittaa . H erskovitsin näkemyksen mukaan kysymyk
sessä taas oli afrikkalaisen perheinstituution sopeutuminen uusiin olosuhteisiin : 
juuri afrikkalai selle perheelle on ominaista naisten dominoiva asema, erityisesti 
talouselämässä, selitti Herskovits. Toisaalta afrikkalaisissa moniavioisissa yhteis
kunnissa on tapana, että miehen kukin vaimo asuu omassa asunnossaan; täUainen 
järjestely on omiaan luomaan erityisen voimakkaita identifikaatio- ja kiintymys
suhteita juuri äid in ja lapsen, ei ni inkään isän ja lapsen vä lille. Eo kehit te le tätä 
leoretisointia tässä pitemmälle, vaan tyydyn [Oteamaan, että myöhempi tutkimus 
on kenties pikemminkin kalli stunu t kannattamaan Frazierin näkemystä. 

Otan vielä toisen esi merkin Herskovi ts in päättelystä. Tarkastellessaan musta lle 
uskonnollisuudelle ominaista hurmoksellisuutta Herskovits väittää, että tässä jäl
leen on kysymys nimenomaan afrikkalaisesta piirteestä - itse asiassa Herskovits 
menee niin pitkäIle, että hän uskoo ilmiön sittemmin siirtyneen mustilta yhteisöiltä 
valkoisille, ja että amerikkalaisten herätysl iikkeiden hurmoksellisuus näin ol.isi 
afrikkalaista perua. Ajatukseen ei ole suhtauduttu kovi nkaan vakavasti, lähinnä 
siksi, että uskonnollisesta hurmoksesta voidaan osoi ttaa esimerkkejä melkein kaik
kialta maailmasta. Edelleen Herskovirs väittää, että baptistien suosio amerikkalais
ten neekeriorjien keskuudessa johtui siitä, että baptistien käytän teet muist,-,ttivat 
länsi-afrikkalai sten jokikulttien menoja . Tässä kohdin Ftazier jälleen korosti, e ttei 
kysymyksessä ollut sen kummempi seikka , kuin että bapti stit itse asiassa olivat 
metodistien ohella ainoa kirkkokunta joka tavoitteli orjajäseniä ja että näiden suo
sio perustui baptistien organisaation desentralisoituun luonteeseen : baptis tien pij

rissä paikall isi lla yksiköillä ol i pitkälle menevä autonomia , joka salli jopa orji lle 
mahdollisuuksia saavu ttaa muutoin tavoittamattomissa olevia yhteiskunnallisia 
statuksia . 

Puuttumatta tarkemmin Herskovitsin ja Frazierin k iistoihin on konklusiivi
sesti sanottava, että tietty etninen kehitys on nostanut näistä kahdesta kunniaan 
Herskovitsin : 1950-luvulla ja sen jälkeen tapahtunut kehitys uusien afrikkalaisten 

valtioiden muotoutumisessa ja poliittisen vallan sijr tymisessä mustien käsiin antoi 

myös Yhdysvaltojen mustalle väestölle rodullista ylpeyttä ja siirsi huomiota van

haan manteteeseen. Tämä heijastui useilla alm~il1a: toisaalta kansalai soikeusliik

keessä ja erityises ti sen kaikkein radikaaleimmassa ryhmittymässä) toisaalta afrik

kalaisiin kulttuureihin suuntautuvassa tutkimuksessa sekä puoli- tai kvasitieteelli · 

sessä keskustel ussa jostakin negrltude~käsitteestä. Laajimman ja merki tykselJi sim

män ilmauksensa tämä afro-amerikkalai nen aalto on kuitenkin saanut yliopi stojen 
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opetusohjelmien uudelleenmuoroilussa: Afro-American Studies on yhä yleistyvä 
oppiaine. Havaittavassa määrin ilmiö on myös heijastunut kusrannuspolitiikassa; 
paitsi että on syntynyt yksinomaan afro-amerikkalaiseen tutkimukseen liittyvää kir
jallisuutta sisältäviä sarjoja , on alueen ammoin llnohdettujen klassikkojen ullsima
painoksia liikkeellä moninkin uusin painoksin. 

Orjan ongelmallinen status 

Ensimmäinen tietO afrikkalai sten saapumisesta Pohjois-Amerikan englantilaisiin 
siirrokuntiin tavataan eräästä v. 1619 ilmestyneestä v-irginialaisesta sanomalehdestä, 
sen mukaan mainitun vuoden elokuussa Jamestownin. satamaan oli tullut hollanti.
laisalus mukanaan 20 neekeriä, jotka se myi kaupunkilaisille. Ensimmäiset afrikka
laiset eivät kuitenkaan tulleet mantereelle orjina, vaan määräaikaissopimuksen teh
neinä palvelijoina, jotka sopimuskauden jälkeen oliva t vapaat ostamaan maata ja 
elämään itsenäisinä viljelijöinä. Tiedetäänkin, että yksi mainituista, v 1619 maahan 
tuoduista afrikkalaisista vapautui palveluksesta jo kahden vuoden kuluttua, kääntyi 
kristinuskoon ja otti nimekseen Anrhony Johnson. Usean muun afrikkala isen koh
calot noudanivat samaa kaavaa , eräät saavuttivat jopa siinä määrin varallisuutta , että 
saattoivat pitää valkoisia palvelijoita ja myöhemmin neekeriorjia . Orjuus - lailli
sena instituutiona - perustettiin siirtokunnissa 160Q-luvun ensi vuosikymmeninä 
tilanteessa, jossa taloudellinen kehitys teki mahdolliseksi ajatella koko ihmisiän kes
tävää palveluskautra. E telän tu.leva vauraus näytti lii ttyvän tupakan , riisin ja indi
gon viljelyyn ja nämä tuotteet vaativat suurten työläi sjoukkojen sä ~innöllistä ja ku
rinalaista työtä. 

Voidaan yleisesti QtUlcn sanoa , että koko siirtorn,la-ajan kausi sekä vielä muu
tama sen jälkeinenkin vuosikymmen olivat orjuuden instituution kannalta hyvin 
elastista aikaa: orjuuua ja orjia koskevat säädökset olivat pitkään muotoutumisvai
heessa, eikä orj uutta selväs tikään pidetty ehdottomana ja lopullisena ratkaisuna Ete
län ryövoimakysymykseen . lvIutta vuoteen 1830 mennessä "kohtalokas päätös oli 
tehty " - kuten historioitsija Kenneth M. Stampp asian ilmaisee: orjuus nähtiin 
nyt Etelän yhteiskuntarakenreeseen liittyvänä positiivi sena ilmiönä ja sai yhtenäisen 
ja kiteytyneen insitutionaaJisen muodon ; tähän samaan vaiheeseen liittyy myös 
huomattava apologeenisen kirjallisuuden synty, samoin kuin eräänlaisen " orjuuden 
teologian " kehittely ; orjuutta haluttiin puolustaa sekä yhteiskuntafilosofisin että 

uskonnollisin perustein . 
Orjuus oli ennen muuta maanviljelykseen luttyvä työvoimainstituutio . Vuonna 

1850 tehdyn arvion mukaan noin 2,5 mil joonaa eri ikäryhmiin kuuluvaa orjaa toi · 
mi maanviljelyksessä : orjien kokonaismäärän laskeuii n tällöin o levan noin 3 ,2 mil
joonaa. Näistä arviolta 60000 oli hampunviljelyn , 1.25000 riisin, 150000 soke
rin, 350000 tupakan ja 1 185000 pUlIvillanviljelykscssä . Orja oli ennen muuta 
tuotannontekijä ja orjien pitaan lijttyvät kysymykset olivat ennen muuta kysymyk
siä, jotka l.ihtyjvät työvoiman mahdolU simman tehokk aaseen hyväksikäyttöön . 

Kun orjien asema eri osavaltjoissa, aikaisemmin s iirtokunnissa, oli määriteltävä 

89 



laeilla , kysymys oli nähtävissä kaksijakoisena: piti määritellä arjan status toisaalta 
omaisuutena, toisaalta henkilönä . Edellisen puitteissa vahvistettiin omistajana oi
keus orjan "aikaan, työhön ja palveluksiin", kuten Alabaman laki sanoi, sekä oikeus 
saada or;alta osakseen kuuliaisuutta ja tottelevaisuutta. Näihin seikkoibin liittyvien 
lakien noudattamista valvottiin ja edistettiin normaalein valtion käytössä olevin 
keinoin. Jälkimmäinen status taas merkitsi sen seikan tunnustami sta, että orjanomis
tajalla oli tiettyjä velvollisuuksia orj ia kohtaan henkilöinä: omistajien tuli olla or
jilleen humaaneja, tarjo ta näille elanto ja vaatetus, pitää näistä huolta sairauden tai 
vanhuuden aikana - eräissä tapauksi ssa näihin velvollisuuksi in liitettiin myös vel
voll isuus opettaa orjille kristillisen uskon perustotuuksia. Suuri osa orjuuden kes
keistä problematiikkaa liittyy näiden kahden statuksen väliseen ristiriitaan: ihmistä 
oli va ikea käsi teUä samalla kertaa sekä omaisuutena että henkilönä. Etelän oikeus
laitoksen hi storia osoittaakin - Kenneth M . Stamppin sanoin - että orja oli 
enemmän esine kuin henkilö. 

Tässä yhteydessä ei ole mahdollista esitellä orjia koskevaa lainsäädäntöä lähi
mainkaan kattavasti, siksi tyydyn eräiden keskei sten seikkojen lyhyeen mainitsemi
seen . Jokaisella valtioIJa oli luonnollisesti oma lainsäädäntönsä, mutta orjalait muo
dostivat näiden puitteissa suhteeUisen yhtenäisen kokonaisuuden . Lähtökohtana 
voidaan pitää , että orjalla ei ollut minkäänlaisia oikeuksia: orja ei ollut oikeuske1-
poinen henkilö, hän ei saanut hankkia omaisuutta millään keinoin eikä tehdä sopi
muksia , eikä arjan kanssa tehdyillä sopimuksilla tai hänelle annetuilla lupauksilla 
ollut sitovuutta. Orja ei voinut todistaa oikeudessa asiassa johon liittyi valkoisia. 
Hänellä ei ollut kansalaisoikeuksia, poliittisia oikeuksia, eikä oikeutta omaan ajan
käyttöön tai liikkumiseen. Orjien välisilJä avioliitoilla ei ollut sitovuutta. 

O rjalakien ydin oli vaatimus orjien ehdonomasta kuuliaisuudesta isännälleen ja 
yleensä vaatimus valkoisten kunnioittamises ta . Kaikkinainen valkoisiin kohdistuva 
väkivalta, myös puolus tustarkoituksessa, uppiniskaisuus tai kunnioituksen puute 
oli rangaistavaa, tuntui teko miten vähäpätöiseltä tahansa, siIJä kuten muuan tuo
mari asian ilmaisi, "jokainen tällainen teko loukkaa sopivuuden sääntöjä ja jos sel
lainen sallitaan, kaivetaan maata seo kuuliaisuuden alta, jolle sosiaalinen järjestel. 
mämme on rakennettu". Orjien päivittäinen elämii oli tarkoin rajoitettu lain säädök
sin. He eivät saaneet liikkua plantaasin ulkopuolella ilman omi stajan antamaa pas
sia; tämä passi oli näytettävä jokaiselle joka sitÄ vaati nähdäkseen. Jopa sellaisiin 
asioihin kuten tupakoinri ja alkoholinkäyttö lii tettiin säädöksiä; charlestonilaiset 
orjat eivät lisäksi saaneet käyttää kävelykeppiä, osallistua sotiIasparaateihin tai 

"ilmaista iloaan näkyvällä tavalla". Myös tanssiminen, laulaminen tai sellainen ko

koontuminen, joka saattoi koitua häiriöksi oli kielletty. Yleensäkin orjien kokoon· 

tumista koskevat rajoitukset olivat tiukat. Tavallisesti määriteltiin tarkasti kuinka 

monta orjaa sai kokoontua yhteen ilman valkoisen kontrolloivaa Jäsnäoloa. 

Orjia rangaistiin rikkomuksista ankarasti, rangaistuksen muotojen vaihdellessa 

kuolemasta ruoskintaan. Vapausrangaistukset olivat harvinaisia, koska ne merkit

sivät työvoiman vähenemistä. Yleisin rangaistus oli ruoskiminen. Valkoi sten orjiin 
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kohdistuvia väkivallantekoja ei pidetty raskauttavina rikoksina, sillä ne ymmärret
tiin lähinnä toisen henkilön omaisuuteen, ei toiseen henkilöön kohdisruneiksi louk
kauksiksi. Etclä-Carolinan laki määräsi vuoden 1740 l.ilJa arjan taposta 700 pun
nan sakon, mutta mikäli teko oli tehty J'äkkipikaisruksissa", summa aleni puoleen ; 
Orjan sai tappaa rangaistukselta jos tämä oli karkuteillä tai jos kyseessä oli kapi
nallinen orja. Yhdessä suh teessa laki kuitenkin oli ankara: kaikkinainen veljeily 
orjien kanssa tai osallistuminen sellaiseen toimintaan näiden kanssa joka oli kielletty 
tai yleensä esiintyminen orjuu tta vastaan oli ankarasti rangaistavaa. Yksi raskaim
pia tämän alan rikoksia oli orjien opettaminen lukemaan tai kirjoittamaan: nämä 
molemmat oli useimmissa orjavaldoissa kielletty lailla. 

Muutokset, joita orjia koskevassa lainsäädännöss~i tapahtui, tapahtuivat yleen
sä tiukkenevaan suuntaan. Niiden taustana olivat useimmiten orjien kapinat ja 
.5<i I<i liitot, joista varsinkin suurimmat saiva t aikaan suorastaan mullisravia muutok
si :- eräiden valtioiden suhtautumisessa orjiin ja orialakejhin. 

Orjien yhteistyö 

Merkittävä tekijä siinä prosessissa, jonka puitteissa orjan persoonallisuus, maa
ilmankuva ja asenteet muotoutuivat oli se asema, mi.hjn hän oli sijoittunut orjien 
omassa hierarkiassa. Tämä asema määräsi hänen kornmunikaatiokenttänsä, ulkoa
päin saamansa vaikutteet, kosketukset valkoisiin, henkilökohtaisen vapauden mää
rän, jne. Tämän hierarkian alapäässä olivat pelto-orja!:, "field hands ", jotka tekivät 
plantaasien raskaimman työn ja elivät kurjimmissa olosuhteissa. Näiden päivä alkoi 
auringonnoususra ja päärtyi auringonlaskuun , välillä oli runnin mittainen tauko. 
Työ oli yhtä kovaa miehille ja naisille ja päivittäi.sten työnormien saavuttamisesta 
pidettiin tiukasti kiinni. pJantaasikohtaiset erot olivat tietysti suuret ja paljon mer
kitsi se, mitä tila tuotti. Lousianan sokerivi ljeJykset olivat kuuluisia rasittavuudes
taan: orjat käytännöllisesti katsoen tapettiin työllä. Laskettiin, että yksi orja kuJui 
loppuun muutamassa vuodessa, mutta toisaalta tuotti työllään niin paljon samassa 
ajassa , että hänen tilalleen voitiin periaatteessa ostaa kaksi uutta työntekijää . Työn 
sujuvuutta ja yleensä orjien käytöstä kontrolloimaan ol i suuremmilla plantaasei.lla 
palkattu pääUysmies. 

Peltotyöntekijöiden yläpuolella olivat plantaaseilla tai kaupungeissa asuvat 
käsityöläisorjat, jotka harjoittivat suutarin, leipurio, puusepän, mekaanikon, myl~ 

lärin tai sepän ammatteja. Näiden kanssa samaan hierarkiseen tasooo kuului suurin 
osa omistajan kotitalouden piirissä toimivis ta orj ista: keittäjär, lastenhoitaja, ajurit, 
tarjoilijat, lakeijat. Ylinnä hierarkiassa olivat eräät kotiorjien ryhmään kuuluvat or
jat: henkilökohtaiset palvelijat, hovimestarit, ja ajurj[, joiden jatkuva, läheinen 
suhde isäntäväkeen aserti nämä poikkeukselliseen asemaan muihin orjiin nähden. 

Orjien hierarkialla oli monia sell raamuksia . Se oli ensinnäkin omiaan toimimaan 
valkoisten hyväksi sosiaalisen kontrollin keinona estäessään laajapohjaisten soli· 
daarisuussiteiden syntymistä orjien keskuudessa. Se toimi myös orjien välisen 
kommunikaation esteenä ja johti siihen, että samankin plantaasin orjien väliset Sl-
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vistyserot kasvoivat ajan mittaan su uriksi . Pelto~orjilla ei oliut suuriakaan mahdolli · 
suuksia saada tietoa ympäröivästä yhteiskunnasta, omasta asemastaan suhteessa 
muiden plamaasien or;iin , tai sellaisista kysymyksistä kuten uskonto, orjuuden vas~ 

tainen taistelu, politiikka, jne . On myös luonnollista, että eri orja ryhmien kontakti · 
mahdollisuuksilla toisiinsa ja ympäröivään yhteiskuntaan on keskeinen merkitys 
orjien akkulturaation kannalta, pyrittäessä arvioimaan esim. afrikkalaisten kulttuu· 
ripiirteiden säilyvyyttä .. On kaikki syyt olett.a, että juuri pelto-orjat olivat se 
ryhmä, jolla eristyneisyydessään oli edellytyksiä säilyttää vanhoja traditIOita, aivan 
toisin kuin palvelusorjilla, joiden ammatillinen onnistuminen suorastaan edellytti 
uuden kulttuurin tapojen omaksumista. 

Orjakulttuuri 

Niistä monista ilmiöistä. joihin tässä yhteydessä voisi kiinnittää erityistä huo
miota orjien synnyttämän kulttuurin luonteen heijastajana , haluan tässä esitellä 
vain yhden, orjien uskonnon. Ymmärtääkseni juuri orjien uskonnoll isen kehityksen 
tarkastelu - luonnosmaisenaki n - välittää jotakin siitä tavasta , jolla neekeriorjat 
kestivät orjuuden , eivätkä vain kestäneet , vaan loivat sen puitteissa perustan itse
näiselle, aho-amerikkalaiselle kulttuurille. 

Amerikkalaiset orjanomistajat tajusivat jo orjuuden ensimmäis inä vuos ikymme· 
ninä 1600-1uvun alussa, että kristinuskon opettaminen oli orjien kannalta mitä prob
lemaattisin asia. Aho-amerikkalaisten kristillisen kasvatuksen monivaiheinen his
toria jakaantuukin yleisesti ottaen kahteen perussuuntaukseen: toinen suosi orjien 
kaikinpuolista kouluttamista ja sivistämistä ja perusteli kantaansa orjien näin Ji
säänryvällä pätevyydellä sekä sillä, että orja r näin saivat moraalisen viitekehyksen 
tote.lIa isäntiään; toinen vastusti orjien opettami sta ja perusteli ajatustaan sillä, että 
orjien yksinkertainen työ ei edellyttänyt minkäänlaista opettamista ja että orjien 
uskonnonopetus vain lisäisi näiden vapaudenjanoa ja näin tekisi orj ista epäluOtetta
via. Näiden su untausten vaihteJu oli läpikäyvä teema kautta orjuuden historian , aina 
IS00-luvun alkupuolelle saakka. 

Vuosisadan vaihteessa plan taasitalous oli muuttumassa teollisen vallankumouk. 
sen ansiosta osaksi koneellista teoUisuutta ja orjuuden insti tuutio muuttui, Carter 
G. Woodsonin sanoin, " patriarkaalisesta taloudelliseksi". Orjien määrä kasvoi ja sao 
malla lisääntyi näiden tehokkaan käytön vaatimus . Orja kannatti nyt pikemminkin 
kuluttaa loppuun muutamassa vuodessa kuin yrittää koulutuksella lisä tä tämän 
kapasiteettia . Toinen kehitykseen vaikuttava voima oli orjuudenvastaisen tais
telun lisääntynyt aktiivisuus, johon vaikuttivat Ranskan vallankumouksen aatteet 
sekä Länsi-In tian neekeriorjien onnistuneet vapaustaistelul. Orjien salaliitot ja ka
pinat sekä niiden pelko yleistyivät siinä määrin, että orjien opeuamisen vastainen 
politiikka muodostui vaJkoisten ainoaksi vaihtoehdoksi . Seurasi lainsäädäntö, joka 
riisti orjilta oikeuden kokoontumiseen, luku~ ja kirjoitustaidon hankkimiseen sekä 
kaiken muun paitsi suullisen uskonnonopetuksen saamiseen. Tämä tilanne jatklli 
paikallisin lievennyksin ja lcirislyksin otj uuden lakkauttamiseen asti. 
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Orjavaltioissa kehittyi alunperin - mutta erityisesti 1800-luvu n ensimma lslna 
vllosikymmeninä - "orjuuden teologia", joka toisaalta Vanhan Testamentin pat
riarkkoihin, toisaalta Paavalin ja Pietarin kirjeisiin vedoren selitti, ettei orjuus voi
nut olla synti. Saman teologian perusteella voitiLn myös orji lta vaatia kuuliaisuutta: 
Paavalin ensimmäinen kirje korinttolaisille on tässä suhteessa keskeinen, siinä Paa
vali kehoittaa jokaista pysymään siinä asemassa " missä hänet on kutsuttu", )'Jos 
olet kutsuttu orjana, älä sitä murchdi, mutta vaikka vois itkin päästä vapaaksi niin 
ole ennemmin sii nä osassasi". Se katkismus- ja saarnakirjallisuus, joka orjuuden vii 
meisinä vuosikymmeninä syntyi orjien suullisen uskonnonopetuksen tueksi antaa 
varsin selvän todistuksen siitä, että uskonto koettiin ennen muuta orjien sosiaalisen 
kontrollin välineeksi. Näiden kirjasten yleissävy on yhdenmukainen: ne korostavat 
ahkeruuden, tottelevaisuuden.,) kovan työnteon sekä uskonnollisuuden hyveitä. 

Kun orjien uskontoa tarkastellaan sellaisena kuin se esiintyy orjien hengellisissä 
lauluissa , negro spirituaaleissa, sekä entisten orjien kertomuksissa, herättää huo
miota, että siinä o n verraten vähän jälkiä tästä valkoisten harjoittamasta indoktri
naatiosta. Se näyttää muodostuneen joidenkin aivan muiden vaikutusten ja kommu
nikaa tioprosessien tuloksena. Orjien kertomukset - joita vielä 1930-luvul1a saa
tettiin vanhoilta ex-orjilta kerätä - viittaavatkin siihen, että valkoisten tarjoama 
uskonto ja näiden järjestämät jumalanpalvelukset olivat vain osa orjien uskonnolli 
sesta elämästä; näiden uskonnollisen elämän keskuksena oli itse asiassa orjien salaa 
muovaama instituurio, "näkymätön k irkko", jonka kokoukset pidettiin metsien Ja 
soiden salais issa piiJopaikoissa. 

Se uskonto, joka vuosisatojen kuluessa kehittyi orjien salaisissa kokouksissa ja 
plantaasien orja tuvissa ~i ole vielä täysin hahmottunut tutkijoille. Erityisesti sen 
afri.kkalaiset elementit kaipaavat tutkimusta. Sen kristillisen tradition osuus on 
kuitenkin yleispiirteittäin kiteytettävissä: orjien uskonto näyttää olleen ennen muu
ta vanhatestamentillista uskontoa. Sen keskeisenä elementtinä oli orjuudessa elä
Jleen ja orjuudesta Luvattuun maahan vaeltaneen valitun kansan historia. Tähän 
perusrunkoon li ittyi aineksia Uudesta Testamentista, ennen muuta Ilmestyskirjasta, 
jossa kerrotut näyt Uuden Jerusalemin ihanuudesta yhdistettiin Vanhan Testamen
tin kuvaamaan Luvattuun maahan. Ilmestyski rja tarjosi myös materiaalia kuvitel 
mille maailman tuhosta ja viimeisestä tuomiosta, jo11a tämänpuoleinen kärsimys 
olisi saava tuonpuoleisen palkintonsa ja sorto rangaistuksensa. Ja vihdoin, sekä Van
ban Testamentin Mooseksen, Uuden Testamentin Jeesuksen, että Ilmestyskirjan 
valkoisen ratsun selässä istuvan ratsastajan inspiroimana orjien uskontoon kuului 
ajatus odotettavissa olevasta Pelastajasta, kansa njohtajasra, joka oJi johdattava kan

sansa pois orjuudesta, Luvattuun maahan . 

Negro spirituaalien tarkastelu orjien niitä koskevista kommenteista käsin osoit

taa, että orjien kollektiivinen identifioituminen Vanhan Testamentin israelilaisUn ei 

toiminut vain yksittäisten myyttisten teemojen puitteissa, vaan oli uskonnoLlisten 

orjien koko tajuntaa hallhseva viitekehys, Plantaasien suljetussa maailmassa kuva 

ulkomaailmasta näyttää hahmottuneen vanhatestamentil lisen mallin mukaan : Etelän 
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valtiot olivat Egypti, pohjoisvaltiot ja Kanada olivat Luvattu maa, ja näiden vä
liin jäävät valtiol - joiden asenne orjuuteen oli usein suosiollinen vaikka ne eivät 
kuuluneetkaan orjavaltioihin - - kuuluivat siihen erämaahan, jonka kautta tie Lu
vartuun maahan kulki; ennen sinne pääsyä orjien tuli kuitenkin raamatullisen 
mallin mukaan ylittää Jordanin virta: se oli Ohio-joki, joka erotti orjavaltiot va
paista vaJtioista. 

Myös historia nähtiin tämän myyttisen suodattimen lävitse. Sisällissota koettiin 
valkeuden voimien taisteluksi Paholaista vastaan ja presidentti Abraham Lincoln 
si ksi Pelastajaksi, jota orjat olivat odottaneet ja josta he olivat laulaneet. Muuan 
vapautettu orja selitti haastattelijalleen: "IsraeLin lapset olivat aikanaan orjuudessa 
ja Jumala lähetti heille Mooseksen . Eiköhän Jumala samalla tavoin antanut meille 
Abe Lincolnin" . Eräs toinen totesi yksinkertaisesti: "Lincoln kuoli meidän edes
tämme) Kristus kuoli meidän edestärnme, ja minä uskon, että ne ovat yksi ja sama 
mies" . 

Uskonto toimi orjien parissa paljolti sillä tavalJa kuin valkoiset halusivatkin 
sen wimivan: se perusteli orjayhteiskunnan moraalisen oikeutuksen ja antoi sille 
supranormaalir sank lior. Samalla se tarjosi orjille lohdutusta ja toivoa tulevaisuu
dessa tapahtuvas ta oikeudenmuka isuudesta. Monet orjat epäilemättä kokivat itsensä 
" Herrassa orjiksi kutsutuiksi", ja kieltäytyivät Onesimuksen, Paavalin isännälleen 
palauttaman orjan esimerkkiin vedoten karkaamasta, ja uskoivat, et tä heille joskus 
koittaisi sama kohtalo kuin köyhälle Lasarukse.lle, joka sai taivaan iloissa seu rata 
julman isän tänsä helvetin tuskia. 

Uskonnon toisenlaiset vaikutukset orjien käyttäytymiseen näyttävät kuitenkin 
orjuuden loppua kohti saaneen yhä suuremman aseman. Näyttää nimittäin siltä, 
että uskonnonopetus - suullisenakin - sekä tiettyjen raamatullisten traditioiden 
välittyminen orjilIe sai aikaan juuri sen mitä älykkäimmät orjanomistajat pelkäsi. 
vär: orjat havaitsivat Raamatusta löytävänsä sekä oman onnettoman tilansa ku
vauksen että toiminnan mallin , jolla tästä tilanteesta voitiin päästä irti. Orjuuden 
histotian dynaamisinta osaa, orjien salaliittoa , kapinoita, karkumatkoja, ei voida
kaan täysin ymmärtää ottamatta huomioon n~iiden tekijöiden merkitysrä orj ien 
toimi nnan ideologisena dynamona. 

Orjuuden tutkimuksesta 

Haluan lopuksi mainita - erityisesti tälle kuulijakunnalle - jotakin orjuuden 
historian tu tkimuksesta yleisesti. On ilmeistä, että afro-amerikkalaisen historian 
tutkimuksen keskeinen ongelma liittyy tällä hetkellä lähteisiin. Viime vuosikym
meniin asti pääasiassa valkoistelJ toimesta harjoitettu tutkimus on perustunut etu
päässä - meJkein yksinomaan - valkoisten tuottamiin lähteis iin. Tällaisena se 
on joutunm erityisesti mustien tutkijoiden samoinkuin yleensä mustan Amerikan 
ankaran kritiikin kohteeksi. Nyt tutkimus on saamassa uuden suunnan : tutkijat 
ovat löytämässä orjien itse tuottamaa todistusaineistoa, ennen muuta entisten orjien 
kertomukset joita suurehkon ohjelman puitteissa (Federal Writers' Project) 30-
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luvutla taltioitiin maan eri arIGsroihin. Tähän asd nämä kertomukset ovat jääneet 
nii_n sanoakseni kahden tuolin väliin: historiantutkijat ovat hylänneet ne kansan
perinteenä ja perinnetiereiJijät puolestaan ovat pitäneet niitä historioitsijoiden alaan 
kuuluvana aineistona . Historiantutkijoiden ~ kärjessä Rochesterin yliopiston 
historian professori Eugene D. Genovcse - viime vuosina suorittama orjakerto~ 

musten "rehabiiitointi " on tutkimuksel.le tärkeä käännekohta ja myös metodisesti 
tärkeä tapahruma: tutkijat siirtyvät nyt tulkitsevien ja toisen käden materiaalien 
sijasta kuuntelemaan orjia itseään ja raken tamaan kuvaa orjuudesta orjien omien 
kokemusten ja tulkintojen pohjalta. Vaikka orjien kertomukset eivät olekaan vä· 
himmässäkään määrin ongelmaton lähdernateriaali , on mahdollista olettaa, että 
niiden avulla päästään entistä paljon tarkempaan ja myös uskottavampaan kuvaan 
orjuudesta. 

KJ RJALLlSUUTTA 
Suomen kielellä ei juuri ole julkaistu Yhdysvaltain mustaan väestöön liittyvää tieto

kirjallisuutta, poikkeuksina eräiden 60-luvun mustien johtajien (Martin Luther King, 
Angela Davis, Eldridgc Clcaver) omaeJämäkertatyyppisct teokser. Kaunokirjallisuuden alu
eella esim. Richard Wrightin ,)::Imcs Baldwinin ja Ralph Ellisonin käännetyt teokset [at
joavllt yhden väylän afro-amerikkalaisten yhteiskunnallisen kokemuksen lähestymiscen. 
Loputtoman laajasta englanninkielisestii ki rjallisuudesta voi tässä mainita viineeltisesti 
vain muutaman. Melvillc J. HerskovilSin The Myth 0/ the Negro Post (1941) sekä E. 
Franklin Frazierin The Negro in the United States (1949) ovat kaksi perusteosta, jotka 
kanavar keskeisiä l:;ysymyksiä niin historian kuin nykyhetken puitteissa. Gunnar Myrdalin 
massiivinen An Americall Dilemma (1944) tarkastelee erityisesti Yhdysvaltain rotusuh· 
teita muna on samalla erinomainen sosio-hiswriallinen yleiskatsaus. Neekeriorjumta kä· 
sittelevistä teoksjsta ehdOttomasti suositeltavin on Eugene D. Genovesen Roll, Jordan, 
Roll ( 1974); teoksen kiinnostavuus 011 ennen muuta siinä, enä se on ensimmäinen hislO
riateos, joka PCnlstuu tärkeiltä osin orjien omien muistelmien ja todistusten tarkaste
luun. Bernard KaLzin knkoama artikkelivalikoima The Social Tm plications 0/ Early Negro 
Music ift :be United States (1969) sisältää joukon keskeisiä negro spirituaaleihin liittyviä 
tutkielma alan varhaisemmasta kirjallisuudesta. Suomessa tämän alueen kirjal1isuuua saa 
helpoimmin Yhdysvaltain tiedotustoimiswll (Uni[ed States Information Service) kirjas
tosta , Helsingistä. 

J~NTISTEN ORJIEN KERTOMUKSIA 

Vs. professori Olli Alhon käsikirjoituksesta radio-ohjelmaan MUSTAN AMERLKAN JUURET 
(1976). (Kertomukset sisältyvät kokoelmaan The American Slnve: A Compositc Autobiography. 
Ed. George P. Rawick. Westport 1972) . 

1. Lähtö Afrikasta 

Gustavus Vassa (Olaudah Equiana, ibo-heimon jäsen, jolle muuan hänen omistajis[aan antoi 
myöhemmin nimen Gustavus Vassa) 

Kun tulimme rantaan siJmäni kohtasivat ens iksi meren ja ankkurissa olevan orjalaivan, joka 
odotti lastiaan . Ensiksi laiva sai minut ihmetyksiin , mutta tämä ihmetys muuttui pian kauhuksi 
kun minut kuljetettiin Jaivaan. Merimiehe[ alkoivat heti tunnustella minua nähdäkseen olinko 
hyvässä kunnossa, ja tämä kohtelu sai minut uskomaan, euä olin joutunut pahojen henkien 
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maailmann ja että nämä aikoivat su rmata minut. Tätä uskoani vahvisti edetJeen heidän ihonsa 
väri, joka suuresti poikkesi omastani, heidän pitkät hi uksensa, sekä kieli jonkalaista en koskaan 
aika isemmin oHut Kuutlut. Toden totta, sellainen oli nuina hetkinä kaubuni ja ahdistukseni, että 
vaikka olisin ollut kymmenen tuhannen valtakunnan haUitsija, olisin mielelläni luopunut niistä 
kaikista ja vaihtanut osani oman maani kurj imman orjan osaan . 

Minut siirrettiin pian kannen alle, ruumaan, jossa minua kohtasi sellainen löyhkä etlen ol]ur 
sellaista koskaan kokenu t. Ruuman hajut ja oma masentuneisuu teni veivä t minulta ruokahalun, 
enkä saattanut edes maistaa minkäänlaista ruokaa . Toivoin vain että viimeinen ystäväni, kuolema, 
nyt vapaunaisi minut, multa sen sijaan tulikin kaksi miestä jotka tarjosivat minulle ruokaa. 
Kun kieltäydyin, toinen tantui minua käsistä ja piti minua paikoiUani samalla kun toinen tuoski 
minut perin pohjin. Tämä oli minulle täysin uutta, ja vaikka pelkäsinkin vertä - kun en ollut 
nähnyt koskaan ennen merta - ol in valmis hyppäämään laivasta. Tätä cn kuitenkaan voinut 
tehdä, sillä miehistö vartioi meitä ta rkasti , ja erityisesti se piti silmäll ä niitä joita ei olru kah
lehdittu kanteen , ettcivät nämä hyppäisi laidan yli. Mutta eräänä päivänä kun meri oli tyyni 
ja tuuli heikko, kaksi uupunutta maanmies täni jotka oli kahlein sidottu toisiinsa, päätti valita 
kuoleman sen kurjan elämän sijasta johon heidät oli pakote ttu : jotenkin he onnistuivat hank
kiutumaan ulos ja hyppäämään mereen. H eidän peräänsä hyppäsi heti muuan kolmas mies, ja 
uskon että monet muut olisivat tehneet samoin, ellei miehi~tö obsi heitä siitä estänyl. Kaksi 
noista kurjista veljisttini hukkui, muna yksi saa tiin kiLon i. Tämän he ruoskivat säälimänömästi 
sen johdosta, että tämä sillä ta voin oli yrittänyt vil inää orjuuden kuoleman avulla. Näin me 
koimme erilaista kurjuutta - enemmän kuin kykenen kuvailemaan. Monet kerrat olimme tu
kehtumisen partaalla, sill ä saatoimme pä iväkausia kärsiä raiuUn ilman puuttees ta , Tämä seikka, 
sekä eritteidemme löyhkä poisrikin keskuudestamme monia . 

Kysymyksiä: 
1. Mitkä seikat saivat Gustavus Vsssan aluksi ihmetyksiin ? 
2. Miksi GUS[3VUS Vassa uskoi tuJleensa pahojen henkien maailmaan? 
3. M.inkä laise[ o livat Gustavus Vassan tu nnelmat laivan ruumassa? 
4. Miten ja miksi laivamatkan aikana orjia kuoli ? 

ENTINEN ORJA 

Minun isoäitini nimi oli H anna. Isoisän nimi oli CaJina . Molemmat olivat iboja. Isoäidin 
minä muistan hyvin . Se sai isoisän kanssa 21 lasta. Hanna ken oi miten se oli tuotu Amerikkaan. 
Se oli ollut tätinsä kanssa pellolla kaivamassa maapähkinöitä ; tädillä oli lapsi selässään pienessä 
nyytissä. Silloin pensaasta tuli kaksi valkoista miestä ja ne sylkivät tädin silmiin. Täti sokaistui 
ja sillä välin kun hän pyyhki silmiään miehel i.t:rottivat lapsen hänen selästään. Ne otti vat kaikki 
mukaansa. Ne kuljettivat ne metsään, jossa oli muitakin lapsia joita ne olivat pyydys läneet ja 
panneet säkkiin. Hanna ja se lapsi sidotti in yh teen mu iden kanssa eikä Hanna koskaan enää 
nähnyt tätiään sen paremmin ku in si tä las takaan . Kun hänet pääs tetti in säkistäJ hän oli jo 
laivassa eikä nähnyt Afrikkaa enää koskaan. 

Kysym yksiä: 
1. Mihin heimoon Hanna kuului? 
2. Missä lapsia pidettiin ryötä tehdessä? 
3. Miten orjaksi ryös täminen kertomuksessa tapahtui? 

2. Orjamarkkinat 

MARKK1NAKUULUTTAJ A 

Orjia ja karj aa myytävänä! Alla luetellut neekeri t sekä karja ovat parhainta laatua ja kuulu
vat edesmenneen Luther MeGrowanin jäämistöön. Myynti tapahtu u maanantaina, syyskuun 22. 
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palvana Savannahin markkinoilla , klo 1 iltapäivällä. Neekerit toimitetaan markkinapaikalle kaksi 
päivää ennen myyntiä, jOlta ostajat voivat tutkia näiden kuntoa . Alla luetelluista alhaisista hin
noista johtuen orjat myydään vain käteistä rahaa vastaan ja ne täytyy siirtää ostajan haltuun kah
den tunnin kuluessa kaupanteosta.!. Lunesta, ikä 27, ensiluo kkainen riisinistuttaja, hinta 1275 
dollaria . 2. Violet, ikä 16, tekee kotitöitä ja hoitaa lapsia, hinta 900 dollaria. 3. Lizzie, ikä 30, 
maatyöläinen, lievästi mlelenvikainen, hinta 300 dollaria . 4. Minda, ikä 27, ensiluokkainen 
pUllvilJanpoimija, hinta 1100 dollaria. 6. Abel, ikä 41, peltotyöntekijä , heikko näkö, hinta 670 
dollaria. 7. Flementina, ikä 39, hyvä keittäjä, polvesta jäykkä. hinta 400 dollaria. 8. Sally, ikä 
10 vuorta, hyvä keittiöapulainen, hinta 675 dollaria . 9. Makkabe, ikä 35, ensiluokkainen mies, 
erinomainen puuseppä, hinta 980 dollaria. 10. Bessie, ikä 69, vanhuudenheikko, voidaan käyttää 
ompelutöihin, hinta 250 dollaria. 11. Lapsi, ikä yksi vuosi, vahva, hyvämuotoinen poika, hinta 
400 dollaria. J2. Honey, ikä 14, ensiluokkainen tyttö, huonokuuloinen, hinta 850 dollaria. Tässä 
samassa huutokaupassa tarjotaan myös myytäväksi kaksikymmentä hevosta ja muutia valjaineen, 
sekä 30 lehmää. Orjat myyjään yksireUen tai ryhmissä siten kuin ostajalle parhaiten sopii. Huu~ 

wkauppa pidetään säästä riippumatta. 

GUSTAVUS VASSA 

Nyt laivaan tuli kauppiaita ja tilanomistajia vaikka olikin jo ilta . He sijoitlelivat meitä 
erilaisiksi ryhmiksi ja tarkastelivat meitä huolellisesti . Ajattelimme että rne joudumme näiden 
rumien ihmisten syötäviksi , ja kun meidät pian tämän jälkeen pantiin takaisin ruumaan, joukos
samme oli paljon pelkoa ja vavistllsta, ja koko yön ajan kuulu j TUumasta katkeraa itkua ja huu
toja, niin että valkoiset vihdoin lähettivät joitakin vanhoja orjia rauhoittamaan meitä. Nämä 
kertoivat ettei meitä oltu tuotu syöräviksi vaan tekemään työtä, ja että meidät pian vietäisiin 
maihin, jossa näkisirnme omia maanmiehiämme. Tämä lohdutti meitä, ja kun sitten menimme 
maihin , luoksemme todella tuli kaikkia mahdollisia kieliä puhl.:lvia afrikkalaisia. Meidät ohjattiin 
välittömästi kauppapihaan, jossa meidät ikään ja sukupuoleen katsomatta niputettön ryhmiin 
kuin lampaat. Merkin saatuaan ostajat ryntäsivät pihaan ja ryhtyivät val itsemaan sitä ryhmää 
josta pitiivät eniten. Se melu ja mekastus joHa valinta suotitectiin ja se silminnähtävä innostus 
jonka vallassa kauppiaat olivat eivät oUeet omiaan vähentämään afrikkalaisten pelkoa, jotka 
pikemminkin näkivät kauppiaat ruhon enke!einä. Tällä tavoin, omantunnontuskitta, sukulaiset 
ja ystävät erotettiin toisistaan - useimmat ikuisiksi ajoLksi. 

Kysymyksiä: 

1. Miksi neekerit toimitettiin markkinapaikalJe pari päivää ennen myyntiä? 
2. Mitä tietoja myytävistä orjista ilmoitettiin? 
3. Mikä oli arjan alhaisin ~ mikä korkein hinta? 
4. Miten Gustavus Vassan kertomuksessa orjat myytiin? 
5 . Mikä myynnissä tuntui neekereistä erittäin taskaalta? 

3. Orjien kohtelu 

ROBERT FALLS 

Jos salSln elää elämäni uudelleen, kuolisin mieluummin taistelussa kuin olisin orjana. En 
halua kenenkään iestä hartioiUeni enää. Mutta silloin me mustat emme tienneet paremmasta, 
ainoa asia josta me tiesimme oli työ ~ kova työ. Meidät opetettiin sanomaan "kyllä herra" ja 
kumartamaan ja tekemään oiin kuin käskettiin , halusimmepa tai emme. Vanha isäntä ja emäntä 
sanoivat "tee tämä" ja me teimme, ja ne sanoivat "tule tänne" ja jos me emme menneet ne tuli 
meidän luokse ~ mutta niillä oli kimppu piiskoja kädessä. Ne tuskin Iuokkivat meitä. Elu-
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koita ne ruokkivat paremmin. Ne amoi muuleille vitsaksia pUl"eskeltavaksi yön ajaksi. Meille 
ne ei antaneet puteskeltavaksi mitään. Varastamaan ne meidät OpetCl sillä tapaa . No, miksipäs 
ei - mehän otettiin kaikkea mitä käteen sattui kun oltiin nälässä. Klln sanottiin, ettei me tit:
deny mistään mitään, ne ruoski meitä valehtelemisesta. Mutta olipa sekin helpompi kestää kun 
oli maha täynnä. 

ENTINEN ORJA 

Nykyään ihmiset valittaa kun niillä on kovat oltavat. Niiden olisi pitänyt olla orjuudessa 
niin tietäisivät mistä puhuvat . Ne ei tiedä mitä seuraa kun ei pysty seuraamaan johtajaa. Näh
kääs, aina oli joku joka teki töitä nopeammin kuin muut ja se pistettiin johtajaksi ja kaikkien 
muiden tuli seurata sen tahtia. Jos et pysynyt mukana sait ruoskaa kun tultiin kotiin. Siitä ne 
myöskin ruoski meitä kun ne kuuli mejdän puhuvan vapaudesta tai vapaista valdoista. Jos 
eivät ruoskineet niin ne pisti meidät putkaan ja antoi ruuaksi vet.een tehtyä maissileipää. 
Putkassa saattoi juuri ja juuri seistä ja kääntyä, ja siinä oli reikiä niin ettei rukehtllnut. Joskus 
meitä pidettiin siellä kuukausikaupalla: kun sieltä sitten tuli ulos, ei ollut jäljellä muuta kuin 
luuta ja nahkaa. 

ENTINEN ORJA 

Minä vihaan otjuutta. Ne piti oikeana piestä meitä kuin koiria. Ne saattoi ottaa pienen 
lapsen ja iskeä sen puuta vasten niin että aivot lensivät ulos. Ne saattoivat panna orjia seiso· 
maan joen rantaan sekä veteen päin ja ampua ne siitä jokeen. Tällaista tapahtui sisällissodan 
aikana. Pelkkää pahuutta, sitä se oli. Ne teki kaikkea mahdollista. Ne pisti orjat seisomaan 
korokkeelle julkisella paikalla ja möi nutä kuin ne olisivat olleet koiria tai hevosia - miehiä 
ja naisia . 

Kysymyksiä : 

1. Minkä eläimen kohieluun voit verrata Robert Falls'in ja hänen tovereidensa kohtelua? 
2. Mitä mieltä entinen orja on nykyisten ihmisten valituksista? 
3. Miksi johtajan seuraaminen oli vaikeaa? 
4. Miksi orjia ruoskittiin? 
5. Minkälainen oli orjien putka? 
6. Miten orjia saatettiin kobdella sisällissodan aikana? 

4. Orjien luokittelu ja kapinat 

ENTINEN ORJA. 

Valkoisia oli vain kahta lajia : niitä joiJla oli orjia ja niitä köyhiä joilla ei ollut. Mutta 
orjicn keskuudessa olj monta luokkaa. Ensimmäiseen näistä kuuluivat ne palvelijat jotka teki
vät töitä valkoisten talossa. Tähän kuuluivat hovimestari, sisäköt, lastenhoitajat ja keittäjät. 
Seuraavaan kuuluivat ajurit ja puutarhudt) puusepät , parturi ja tallimiehet . Sen jälkeen tulivat 
sepät, vaunujen tekijät ja sellaiset orjat, jotka olivat työnjohtajia. Seuraavassa ryhmässä olivat 
karjapaimenet ja ne orjat jotka hoiti koiria . Näillä kaikilla oli hyvät asunnot eikä niiden tarvin
nu t tehdä erityisen paljon töitä - eikä niitä koskaan lyöty. Sitten tulivat viljan lajittclijat, puj· 
murimiehet ja myllärit sekä puuvillakoneen syöttäjät. Alin luokka olivat tavatliset peItotyönteki
jät. Talossa palvelijana oleva orja saattoi joskus alentua ja seurustella jonkun maatyöläisen hy
vännäköiscn tyttären kanssa - ihan vain puhtaasta rakkaudesta - mutta koskaan ei sattunut 
niin että talossa palvelijana oleva tyttö olisi alentunut serustc1emaan tai menemään naimisiin 
tavallisen peltomiehen kanssa . 
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ENTINEN ORJA 

Kaikilla orjilla oli oma ryönsä. Minun äitini oli kutoja. Emännällä oli kahdet kangaspuut 
käynnissä koko ajan. Minun mieheni oli kirvesmies ja oli myös ulkotöissä sen jälkeen kun oli 
tehnyt kirvestyör. Se teki ne arkut joissa meitä haudattiin. M.inä olin itse pehotöissä. H oitelin 
atuankutkca. En ollut erityisen hyvä kuokanvarressa, mutta kyntää minä osasin. Kahdesti mi
nut vietiin orjamarkkinoille. Kun vanhaisäntä kuoli, laspille jäi niio paljon orjia jaettavaksi että 
ne pisti meidät myyntiin. John Baggct osti minut s.illoin - se sanoi että minä olin hyvä syn
nyttäjä. Sitten myöhemmin yksi Hartin nuorista herroista osti minut takaisin. Sanovat että minä 
oJism nyt 108 tai 109 vuoden van ha, muHa en kai minä niin vanha sentään ole . Vaikka olen 
millä kyUä yli sadan. 

JAMES L SMITH entinen orja, myöhemmin saarnaaja 

Kun Nat Turnerin johtama orjakapina oli tapahtunut vuonna 1831 mustilta kiellettiin 
oikeus pitää kokouksia. Turner oli orja, jolla oli oma armeija . Hän oli sen komentaja ja halusi 
vapauttaa rotunsa orjuudesta. Vaikeuksista huolimatta meillä oli tapana livahtaa pitämään ko
kouksia johonkin orjamajaan. Eräänä sunnuntaina menin muutamal1e noin viiden mailin päässä 
olevalle plantaasille, jossa eräs orja juuri oli menettänyt lapsensa. Tämä orja oli mennyt pyytä
mään hautauslupaa isännähä samana päivänä, mutta isäntä oli vastannut että lapsi oli haudat
tava ilman hautajaismenoja. Samana yönä me kuitenkin menimme eräälle yksinäiselle majalle 
ja pidimme bautajaiset sielJä. Me kuitenkin liikutuimme niin , ettemme kyenneet hillitsemään 
tumei tammc ja näin tulimme pitäneeksi suurempaa melua kuin arvasimmekaan. Isäntä oli jo 
mennyt vuoteeseen kun melu herätti hänet ja hän lähti seuraamaan äänen suuntaan. Minä olin 
juuri pitämässä saarnaa kun isäntä yht'äkkiä seisoo ovensuussa ja tuijottaa meitä valkoisella 
naamallaan. Monet olivat peloissaan: jotkut piiloutuivat suurc:en takkaan ja muutamat juoksi· 
vat pakoon ikkunan kauna . Mciltä jotka jäimme paikoillemme isäntä halusi tietää, emmekö me 
tienneet ereä oli vasroin lakia että orjat pitivät kokouksia. Hän ei kuitenkaan ryhtynyt lyömään 
meitä, kuten luulimme, vaan ilmoitti vain kertovansa tapahtuneesta isännäUeni . Luultavasti hä· 
nen tarkoituksenaan olikin vain saada selville, suunnittelimmeko me kapinaa. 

Kysymyksiä: 
1. Montako eri luokkaa orjia oli ja minkälaisia tehtäviä he suorittivat? 
2. Miten orjien kohtelu erosi eri luokissa? 
3. Miksi kertomuksen orja oli joutunut myyntiin? 
4. Miksi John Bagget osti orjan? 
5. Miksi mustilla kiellettiin oikeus pitää kokouksia vuoden 1831 jälkeen? 
6, Miksi orjat eräänä yönä kokoontuivat yksinäisclle majalle? 
7. Mksi isämä lähti seuraamaan orjia majalle? 
8. Miksi isäntä ei ryhtynyt ku rittamaan orjia? 

5. Musiikki ja uskonto 

ENTINEN ORJA 

lI1alla kun kokous oli päättynyt me mustat vihdoin saimme toteuttaa todellista hengen 
vapautta . Kun vankkurit vieri hiljalleen eteenpäin, orjat aloitti laulun , Pian ilma oli täynnä 
kauniita sävelcl rä kun me ajeltiin kotiin ja laulettiin kaikki ne laulut joita me rakastettiin . 
Laulun aloitti aina joku iso musta neekeri jolla oli ääni kuin sammakoJla . Muut miehet yhlyi 
siihen ja sillen mukaan tulivat nuonen tyttöjen äänet. Kun tultiin lähelle plantaasia me alen
nettiin ääntä niin että kuului va in syvä humina. Joskus emälHä avasi ikkunan ja pyysi meitä 
laulamaan "Swing Low Sweet Chariot". Se me kaikki haluttiin kuulla. Me ajoitett iin ja silloin 
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kaikki ne orjat jotka eivät olleet kokouksessa heräsivät ja tulivat majojen ovelle ja yhtyivät 
meidän lauluun. Siitä me sitten siirryttiin laulamaan muitakin vanhoja spirituaaleja, joista me 
kaikki tykättiin ja jotka kaikki hyvin osasi. Emännällä oli tapana sanoa että sen orjat lauloi 
niinkuin ne olisi saaneet laulunsa suoraan taivaasta. 

ENTINEN ORJA 

Me uskoimme yleisesti että jossakin on olemassa oikea Raamattu , jonka Jumala itse oli 
ihmisille antanut ; orjat pitivät sitä Raamattua jota tavallisesti käytettiin isännän Raamattuna , 
sillä enimmäkseen mei lle luettiin siitä va in että "orjicn tulee olla isiinn illeen alamaiset". 

ENTINEN ORJA 

Kun valkoinen saarnaaja tuli se otti esiin Raamauunsa ja alkoi saarnata: se usko1te!i että 
se luki suoraan Pyhää Kirjaa kun se saarnasi: " Herra sanoo, älkää te neekerit varastako cmiin· 
nän kananpoikia. Älkää viekö salaa isämänne sikoja". Tämmöisiä se meille saarnasi - ei mitään 
muuta . 

ENTINEN ORJA 

Minä olen saarnannut evankeliumia ja viljellyt maata ailla orjuuden päivistä lähtien. Liityin 
kirkkoon 83 vuotta siuen, QUessaoi majuri Gaudin orjana, ja ne kastoi minut yhdessä joenmut
kassa . Kun minä aloitin saarnaamisen, minä en osannut lukea enkä kirjoittaa ja minun oli pakko 
saarnata mitä isäntä käski, ja se käski sanoa neekereiUe, että jos ne tottelee sitä niin ne pääsee 
taivaaseen . Mutta kyllä minä tiesin että niiden varalle oli varattuna jotain parempaakin, mutta 
minä en uskaltanut saarnata siitä, paitsi salaa. Sitä minä paljon te inkin. Sanoin niille, enä jos 
ne rukoilevat ahkerasti , niin Jumala antaa niille vapauden. 

ENTINEN ORJA 

Me rukoilliin että koeuelemuksen pä ivät joskus päättyisivät ja että ruoskinta loppuisi ja 
että joskus saataisiin kengät jotka sopu j:llkaan. Me rukoiltiin että meillä nekruilla joskus olisi 
tarpeeksi syötävää ja erityisesti tuoretta lihaa. Jotkut vanhemmat orjat sano.i että piti vaan 
kestää, koska ei muutakaan voitu . Jotkut sanoi että ne ali iloisia että kuolema pian korjaa ne, 
k(lska ne mieluumm.in mätänee maassa kuin antaa ruaskia itseään. Se mitä minä itse eniten 
vihasin ali se kun ne ruoski minua enkä minä tiennyt minkii vuoksi - ja minä vihasin sitä 
että ne aina repi vaatteet päältä oiin että sirä oli alasti kuin vas tasyntynyt lapsi . 

Kysymyksiä: 
1. Miten orjat saattoivat harjoittaa 05. hengen vapautta? 
2. Mitä laulua emäntä pyysi orjia laulamaan? 
3. Miksi näitä lauluja nykyään nimitetään? 
4. Mitä orjille tavallisesti raamatusta luettiin ? 
5. Mitä valkaiset saarnaajat orjille saarnasivat? 
6. Miksi orjan oli saarnattava mitä isäntä kiiski? 
7. 1\.1itä orja kuitenkin saarnasi salaa? 
8. Mitä orjat rukoilivat? 
9. Miksi orjat iloitsival kuolemas ta? 
10. Miksi ruoskimista vihattiin? 

6. Orjuus - vap'lUS 

ENTINEN ORJA 

Eräs mies sanoi minulle että joku neekcrinaineo oli väittänyt olevansa mieluummin orja 
kuin vapaa. Minä sanoisin, vaikka saatan minä olla väärässäkin, että jokainen joka sanoo niin 
valehtelee. KyUä siinä on jotain että on vapaa, ja se kyllii korvaa kaikki kovat kokemukset. Minä 
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kun olen ollut sekä orja että vapaa, niin minun kai pltaJSl tämä tietää. Tottakai - kun minä 
olin orja, minuUa ei ol.l ut vas luuta, ei tarv innut huolehtia saiko syötävää j tai mitä piti yJlään j 

tai missä sai nukkua. MUlta ei se vapaudelle vedä vertoja. 

ENTINEN ORJA 

Että kummasta puaa enemmän, olla orjanfl vai vapaana? No, asia on näin. Kun minä olin 
orja minulla ei ollut mitään enkä minä koskaan omistanut mitään. Nyt vapaana minulla on koti 
ja perhe. Kaikki tämä tuotua minul1e paljon huolta ja vaivaa, ja orjuudessa minuUa taas ei 
ollut minkäänlaisia huolia . Mutta silti minä vautsen vapauden. 

Kysymyksiä: 
1. Miksi joku saartoi pltaa orjuutta vapautta parempana? 
2. Miksi edellä olevissa kertomuksissa orjat kuitenkin pitivät vapautta parempana vaihtoehtona? 

TUNTISUUNNITELMA 
yläasteen 7. luokkaa varten sekä lukion II luokka 
Puheenjohtaja vs. prof. Olli Alho/sihteeri lehtori Leena Salo 
Opetussuunnitelman kohta: Peruskoulu: Neekerikysymys Yhdysval10issa 180Q.!uvuUa 

Lukio: USA:n sisällissota ja sen vaikutus ja/tai Neekeriorjuus 
ja värillinen proletariaatti 

Aika: 1-2 oppit.untia 
Työtdpa: Tunti voidaan rakentaa pelkästään orja kertomusten varaan työtehtävien muodossa tai 

käyttää niilä vain osittain, jolloin tunnin alussa käytcltäisi in opetuskcskuslelua 
Asia: Orjuus yleensä - miten antiikin kansat hankkivat orjansa? 

Miksi neekereitä luotiin uudelle mantereelle - inliaani t 
Mitä töitä neekerit tekivät? Kohtelu 
Ihmisoikeuksien ju li stus - orjuus? 
Orjakysymys sisä1lissodassa: 1865 orjuuden päättyminen - muuttoliike pohjoiseen 
urbanisoituminen - mustat kaupungit Detroit, New York, Washington, Chicago 
slummiuluminen 
Haarlem 
Neekerien aseman kehitys 1950·luvulta lähtien - rotllongelma -
onko sitä enää? 

Tunnelman virittäjänä ja sopivina välipaloina Negro spiritualeja 
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3. EUROOPPALAISET SHRTOLAISET YHDYSVALLOISSA 

Dos, Reino Kero; Turun yliopisto 

Siirtolaisuuden voimakkuus eri aikoina 

Vaikka siirtolaisuus Suomesta Yhdysvaltoihin onkin nykyään lähes olematonta, 
muistetaan Yhdysvallat vielä nimenomaan Pohjanmaalla siirtolaisten luvattuna 
maana. Lähes jokaisella pohjalaisella ja varsin monella muualtakin Suomesta kotoi
sin olevalla on ainakin etäisiä sukulaisia Atlantin takana, joten monenkin kokemuk
set Yhdysvalloista siirtolaisrnaana ovat varsin omakohtaisia. 

Millainen oli se siirroJaisilmiö, jonka seurauksena meillä on tällä hetkellä serk
kuja Amerikassa? Siirtolaisuus alkoi jo 1600-luvun alussa, mutta vasta 1820-luvulla 
siitä alkoi kehittyä todellinen massnilmiö. Vuosikymmenen toisensa jälkeen oli nyt 
aikaa, jolloin Yhdysvaltoihin vyöryi aina vain kasvavia siirtolaisaahoja. Siirtolai· 
suus tyrehryi vasta 1920-luvulla, jolloin Yhdysvallat alkoi sulkea porttejaan siirto
laisilta, ja 1930·1uvun alussa "suuri amerikansiirtolaisuus" loppui käytännölljsesti 
katsoen kokonaan osittain siksi, että Yhdysvalloissa sääderyt lait tekivät siirtolaisten 
maahan pääsyn erittäin vaikeaksi, osittain epäilemättä myös siksi, että taloudeJlisen 
laman koettelema Yhdysvallat ei enää siirtolaiseksi haluavan silmissä voinut olla 
houkutteleva. Tähän mennessä Yhdysvaltoihin oli kuitenkin ehtinyt tulla jo lähes 
37 miljoonaa siirtolaista, jotka jakautuivat eri vuosikymmenille seuraavasti: 

1821-30 143439 1881--90 5246613 
1831-40 599 125 1891--1900 3687546 
1841-50 1713251 1901- 10 8795386 
1851-60 2598214 1911--20 5735811 
1861-70 2314824 1921--29 3865509 
1871-80 2812191 

Asetelmasta voidaan todeta, että Yhdysvaltoihin saapuneiden sii,tolaisten maa· 
rät lisääntyivät jatkuvasti. Huippu saavutettiin 1900-Juvun alussa, joIioL'l yhden 
vuosikymmenen aikana Yhdysvaltoihin tuli lähes 9 miljoonaa siirtolaista. Vai" 
pieni osa näistä oli lähtöisin muualta kuin Euroopasta. 

Mistä Euroopan maista siirtolaiset olivat lähtöisin? 

Aina 1820·luvu.lta 1880-luvun alkuun asti siirtolaisia tuli Yhdysvaltoihin lähin· 
nä Länsi-Euroopasta: Englannista, Irlannista , Saksasta ja Skandi navian maista. 
"Amerikankuume" oli kuitenkin koko ajan leviämässä kohti itää. Niinpä kun ame
rikansi irtolaisuus Norjasta alkoi jo 1820-1uvul1a, tuli Ruotsi vahvasti kuvaan vasta 
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1840-luvulla ja Suomi vaSta 20-30 vuotta Ruotsin jälkeen. 1880-luvun alussa 
siirtolaisuus Itä- ja Etelä-Euroopan maista alkoi nopeasti kasvaa. Erotukseksi Eu
roopan länsiosis ta tulleista "vanhoista siirtolaisis ta!! lt ii- ja Etelä-Euroopasta saapu
neita ryhdyttiin kutsumaan "uusiksi siirtolaisiksi", Suomesta tulleet 350000 siirto
laista on yleensä luettu tähän "uusien siirtolaisten" ryhmään. Seuraavaan asetel
maan on otettu ne maat, joista vv. 1821- 1929 tuJj Yhdysvaltoihin eniten siirto
laisia: 

Saksa 
Italia 
Irlanti 
Itävalta- Unkari 

5900000 
4600000 
4600000 
4 100000 

Venäjä 
Englanti 
Ruotsi 
Norja 

3300000 
3300000 
1100000 

800000 

Kun siirtolaisia esimerkiksi Italiasta ja Itävalta-Unkarista alkoi tulla Yhdys
valroihin suorastaan tulvimalla, pelkäsi moni Yhdysvaltain asukas "uusien siirto
laisten" tekevän maastaan epä-amerikkalaisen. "Uusien." ja "vanhojen" siirtolaisten 
eroavuudet olivat kuitenkin loppujen lopuksi varsin vähäisiä. Uudet siirtolaiset 
hakeutuivat tosin hyvin yleisesti kaupunkeihin, kun taas vanhat siirtolaiset olivat 
hyvin usein ryhtyneet maanviljelijöiksi . Uusien siirtolaisten sijoittuminen nimen
omaan kaupunkeihin johtui kuitenkin lähinnä vain siltä, että ltä- ja Etelä-Euroo
pasta lähtöisin olleiden siirtolaisten saapuessa hyvä viljelysmaa oli Yhdysvalloista 
jo käytännöllises ti katsoen loppunut. Uusien siirtola isten oli siksi hankittava toi
meentulonsa nimenomaan teollisuuden ja palveluelinkeinojen piiristä. 

Miten suuri osa Yhdysvaltain väestöstä koostui Euroopassa syntyneistä? 

Edellä on käynyt ilmi, että suurin yhden vuosikymmenen aikana Yhdysvaltoi
hin tullut sii rtolaismäärä oli lähes 9 miljoonaa. Osa siirtolaisiksi tulleista palasi 
kuitenkin Eurooppaan, ja kun kuolleisuus siirtolaisten keskuudessa oli melko kor
kea1 oli suurin Yhdysvalloissa samanaikaisesti asuneiden siirtolaisten määrä "vain" 
alle 14 miljoonaa. Seuraavasta asetelmasta käy ilmi, kuinka paljon Yhdysvalloissa 
asui valkoihoisia ulkomailla syntyneitä vuosien 1880, 1890, 1900, 1910 ja 1920 
väestölaskennoissa. Vertailun vuoksi on asetelmaan otettu myös Yhdysvaltain koko 
väkiluku ja laskettu, kuinka monta prosenttia valkoihoisten ulkomailla syntyneiden 
osuus oli koko väestöstä: 

Valkoihoisia Koko Valkoihoisen ulko-
ulkomailla väestö mailla syntyneen 
syntyneitä v äestön osuus koko 

väestöstä 
1880 6559679 50 155 783 13.1 % 
1890 9 121 867 62947714 14.5 % 
1900 10213 817 75994575 13.4% 
1910 13 345545 91 972 266 14.5 % 
1920 13 712 754 105 710620 13.0 % 
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Asetelmasta käy ilmi, että Yhdysvaltain koko väestöstä oli 1800-luvun lopulla 
ja 1900-luvun alussa 13-14 % ulkomailla syntyneitä valkoihoisia. Näistä oli Kana
dassa syntyneitä noin miljoona, joten Euroopassa syntyneen väestön osuus oli hiukan 
alle 13 %. 1800-luvun puolivälissä tämä osuus oli ollut hiukan alle 10 %. Vertailun 
vuoksi todettakoon, että vastaava tilanne meillä Suomessa edellyttäisi, että roaas· 
samme asuisi 600000-700000 ulkomailla synrynyttä. 

Ulkomailla syntyneen väestön lisäksi siirtolaisten lapset luokiteltiin vuosisadan 
vaihteen Yhdysvalloissa siinolaisväestöön kuuluviksi. Siirtolaisten lasten osuus koko 
väestöstä oli sekin jatkuvasti jonkin verran yli 10 % koko väestöstä, joten siiItolais· 
ten osuus Yhdysvaltain koko väestöstä 1800-luvun lopulla ja 1900-1uvun alussa ol i 
noin 25-30 %. Alueelliset etot olivat kuitenkin hyvin suuria. Jossakin Pohjois
Carolinassa siinolaisten osuus koko väestöstä oli vähemmän kuin 2 %. mutta sen 
sijaan New Yorkin, New Jerseyn, Connecticutin, Rhode Islandin, Massachusettsin, 
Michiganin, Illinoisin, Wisconsinin, Minnesotan, Dakotojeo, Montanan ja Utahin 
osa valtioissa slirtolaisväestön osuus oli ensimmäisen maailmansodan kynnyksellä 
jopa 50 %: n vaiheilla. 

Eri osavaltioiden väestön koostumuksessa on siis havaittavissa suuria eroja: 
siirtolaiset karttoivat etelää, kun taas Yhdysvaltain itärannikko - U usi Englanti -
ja keskilänsi vetivät siirtolaisia aivan erityisesti puoleensa. Siirtolaisten keskittymistä 
tietyille alueille tapahtui lisäksi siten, että siirtolaiset nimenomaan 1800-1uvun lo
pulla ja 1900-luvulla hakeutuivat kaupunkeihin . Niinpä v. 1910 maaseudun väes
töstä 64 % oli sellaista, että maaseudun asukkaan vanhemmatkin olivat jo syntyneet 
Yhdysvalloissa. Sen sijaan kaupungeissa, joiden väkiluku liikkui 100000-500000 
vaiheilla, tällaista väestöä oli vain 39 % koko väestöstä, ja 500 000 asukkaan rajan 
ylittävissä kaupungeissa vain vähemmän kuin 27 % oli "aito ameri.kkalaista". Yli 
73 % suurkaupunkien väestöstä oli siicwlaisia tai näiden lapsia . 

Kaupunkien ja maaseudun siirtolaisyhteisöt 

Millainen oli sitten amerikkalainen suurkaupunki, jonka våestösta Jopa 73 % 
oli sjirtolai,sia tai näiden lapsia. Kun esim . New Yorkin tapaisessa suurkaupungissa 
oli uSelta kymmeniä eri maista tulleita slirtolalsryhmiä, voidaan ainakin sanoa, että 
1800-1uvun ja 1900-luvun alun amerikkalaisessa suurkaupungissa vallitsi melkoinen 
kielten ja tapojen sekamelska. Yhtä kieltä puhuvat siirtolaiset keskittyivät kuitenkin 
yleensä samaan kaupunginosaan ja jopa samojen katujen varsille. Suomalaiset muo
dostivat kaupungissa oman "Finn towninsa", ruotsalaiset "Swede townin" ja ni in 
edelleen. Joissakin tapauksissa nämä yhden kansallisuusryhmän asuttamat kaupun
ginosat saattoivat oUa hyvinkin suuria. Esimerkiksi New Yorkin Brooklynissa 
sijainneen "Finn townin" asukasmäärän sanotti in olevan 1900-Juvun alussa noin 
10000. Brooklynin suomalaisten määrä oli ni in suuri , että vain muutamat Suomen 
kaupungeista olivat Brooklynin "Finn townia" suurempia . Ruotsalaisilla taas on 
ollut Chicagossa erittäin suuri "S wede town". Suuria juutalaisten asuttamia kau
punginosia taas on ollut kaikissa suurkaupungejss~_ 
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Nimenomaan kieli erotti surtolaisryhmiä toisistaan, mutta siirrolaisryhmän oma
leImaisuus ei luonnollisestikaan rajoittunut pelkästään kieleen. Niinpä esim. IIFinn 
rowneissa" oli yleensä suomalaisia seurakuntia, rahtiusseuroja, työväenyhdistyksiä, 
ja niissä luettiin suomenkielisiä sanomalehtiä, joita ilmestyi tärkeimmillä suomalais
paikkakunnilla . Ostokset tehtiin suomalaisten omistamissa kaupoissa, ryyppäämiseen 
paneuduttiin suomalaisissa kapakoissa , puhdistautuminen suoritett iin suomalaisissa 
sau nOissa Joe. 

Amerikkalainen suurkaupunki koostui siis yleensä os ista, jotka olivat tietyn 
samaa kieltä puhuvan siir tolaisryhmän asultamia . Miten siirtolaiset sitten vaikuttivat 
maaseudun kuvaan ? Vaikka siirtolaisia hakeutuikin maaseudulle suhteellisesti vä
hemmän kuin kaupunkeihin, kasvoi amerikkalaiselle maaseudulle joissakin tapauk
sissa hyvinkin laajoja ybden siirtoIaisryhmän asuuamia alueita, joi lla siirtolaisten 
lähtömaan leima luntui hyvin vahvana . Joillakin alueilla näkyy jopa paikannimis
tössä, miltä alueeha Euroopasta seudun asukkaat o:Uvat kotoisin. Nisula, Kyrö, 
Ka.leva, Toivola, Alavus, Nurmijärvi , Mäkinen, Pelto ja Savo kertovat joidenkin 
keskilännen paikkakuntien asukkaiden suomalaisesta alkuperästä. Ja kun eräällä 
paikkakunnalla Minnesotassa on nimenä Stockholm ja eräällä toise.lla Michiganissa 
Norway, on helppoa päätellä, minkä siirtolaisryhmien pesäalueita nämä paikkakun
nat ovat olleet. 

Oliko Amerikka sulatusuuni 

Edellä todettiin, kwnka Yhdysvaltoihin tulleet sii rtolaiset on aikoinaan jaettu 
" vanhoihin" ja " uusiin" ja kuinka synryperäiset amerikkalaiset suhtautuivat edelli
siin melko myönteisesti, kun taas suhtautuminen jälkimmäisiin oli varsin varauksel
lista . Siirtolaisryhmät luokittelivat myös toisiansa "parempiin ja huonompiin". Otet
takoon esimerkiksi suomalaiset. Näyttää silt ä, että suomalaiset suhtautuivat vähek
syen Itä-Euroopasta tulleisiin siirtolajsiin, ku n taas ruotsalaisia katsottiin kadehtien 
ylöspäin. Suomalaisesta näkökulmasta ruotsalainen pyrki liian usein olemaan " pääl
lysmies". Irlantilaisia suomalaiset pitivä t tappelupukareina, joiden käsittelemiseen 
Amerikan Suomalainen Lehti antoi v. 1880 seuraavan ohjeen: 

Irl an ti lainen on äreä ja lULllokas kaikkia ihmis iä wastaan, muHa heidänkin jOllkossansa 
löytyy paljon hywiä miehiä, ku in muissakin kansalJisuuksiMa, jos heitä waan miehen tawalla 
kohdellaan . LuonteeJtansa hän on yleisesti herkeä riitaa etsimään, mutta suu hänessä onkin 
enemmän pe1oltaw9. kun miehuutensa . Kohdattuamme pahan Irlantilaisen, joka pyrkii rau· 
hallisten miesten päälle , ei ole parempaa keinoa, kun lyödä ni in että hän muistaa sitä 
huomennaki n. Se, joka I rl anrilaiselle näyttää wähänkä arkuutta , ei saa häneltä koskaan 
rauhaa. 

Yleisesti ottaen siirtolalsryhmien väliset kontaktit olivat varsin vähäisiä, mikä 
joh tui ennen kaikkea yhteisen kielen puuttumisesta . Siirtolaisryhmien välisten kon
taktien vähäisyys näkyy varsin hyvin esimerkiksi siinä, että sii rtolaiset solmivat 
avioliittoja yleensä vain omaan kansallisuus ryhmään kuuluvien kanssa. Suomalainen 
meni naimisiin suomalaisen kanssa, ruotsalainen etsi elämänkumppanin ruotsalai-
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sesta jne. SuomaJaisten keskuudessa näyttää olleen varsin yleistä jopa se, että avJO
liitto solmittiin omasta kodkylästä tulleen siirwlaisen kanssa . Vasta siirtolaisten 
lapset alkoivat solmia avioliittoja myös muihin kansaU isuusryhmiin kuuluneiden 
kanssa, Maaseudulla näyttää kuitenkin olleen melko yleistä, että vielä ensimmäiseen 
Amerikassa syntyneeseen sukupolveenkin kuuluneet etsivät aviopuolison omaksi 
tuntemastaan sllnolaisryhmästä. Tämä osoittaa, että YhdysvaUat ei ollut aivan sel
lainen sulatusuuni. jollaiseksi sitä joskus on kuvattu. Eurooppalainen alkuperä ei 
jakanut väestöä osiin pelkästään siirtolaisten vaan myös näiden jälkeläisten keskuu
dessa. 

Millaisia olivat siirtolaiskulttuurit? 

Kun siirtolaisia tuli kymmenistä eri maista, oli tästä seurauksena, että I800-lu
vun lopulla ja 1900-luvun alussa Yhdysvalloissa kukoisti tai kitui kymmeniä eri 
siirtolaiskulttuureja, Kullakin niistä oli oma kielensä. jonka runkona oli vanhan koti
maan kieli. mutta jota sinen täydennettiin englannin kielestä lainatuil1a sanoilla ja 
lauserakenteiJla. Niinpä esimerkiksi ametikansuornalaiset puhujvat metsästämään 
lähtiessään "hunttaamisesta" ja Jaskiessaan "kallntaamisesta", Keittiö oli "kitsi", 
makuuhuone "petiruuma" ja auto luonnollisesti "kaata". Amerikansuomalaisten 
kieltä kuvattaessa Jainataan hyvin usein lausetta, jolla kehotetaan työntämään las
tenvaunuja keittiöstä makuuhuoneeseen . "Fingliskaksi " tämä lause kuuluu "pussaa 
peipipoki kitsistä petiruumaan". 

Oma kidi oli ehkä selvin siirrolaiskulttuurin tunnusmerkki, mutta ei suinkaan 
ainoa. Kullakin sii rtolaisryhmälIä oli myös oma sanomalehdistönsä ja kirjallisuu
tensa, Esimerkiksi suomalaisilla on ollut 1880-luvun alusta lähtien jatkuvasti vähin
tään 4-5 omalla kielellä ilmestyvää sanomalehteii. Erilaisten amerikansuomalaisten 
kirjojen ja kirjasten määrä nousee tuhansiin . Jokaisella siirtolaisryhmällä on myös 
ollut omat kirkkokuntansa ja muut järjestönsä kuten taittiusseuransa ja työväen
yhdis tyksensä. Useimmissa tapauksissa näille järjestöille Jöytyy vastine siirtolaisten 
lähtömaasta. mikä viitannee eurooppalaisen perinnön tärkeyteen, Tämä ei kuiten
kaan merkitse sitä, etteikö järjestöistä löytyisi jo niiden varhaisvaiheissa myös ame
rikkalaista vaikutusta. 

Suomalaiset olkoot esimerkkinä siitä, millaisia järjestöjä siirtolaisilla on oHut. 
Suomalaisten vanhin uskonnollinen ryhrni ttymä on ollut "aposlolis-lutetilaiset" J 

jotka ovat vaalineet Yhdysvalloissa Pohjois-Suomen uskonnollis ia perinteitä. "Apos
rolis-IuteriJaiset" ovat jakautuneet useampaan pienempään ryhmään, Suurin ameri
kansuomalainen uskonnollinen ryhm ittymä on koostunut Suomi-Synodin seurakun
nisra. Tällä kirkkokunnalla on ollut hyvät suhteet Suomen kirkkoon - niinpä Suo
mi-Synodin papitkin olivat alkuaikoina pääasiassa Suomessa koulutuksen saaneita, 
Kolmas amerikansuomalainen ryhmä on koostunu t meidän evankelista liikettämme 
lähellä olevista Kansalliskirkkokunnan seu rakunnis ta. Neljäs kirkkokunta - lähe
cyskirkko - on versonut amerikkalaisesta maap<::rästä: se on tulos ta kongregatio· 
nalistien amerikansuomalaisten keskuudessa suorittamasta lähetystyöstä. 
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J BBO-luvulta lähtien suomalaiset perustivat muidlen siirtolaisten tapaan innok
kaasti raitt iusseuroja. 1900-luvun alussa taas sosialistinen työväenliike sai voimak
kaan otteen suomaJaisista siirtolaisista. Vuosisadan vaihteessa syntyi lisäksi Kale
vaisten järjestö - amerikkalaistyylinen salaseura, joka on vaalinut innokkaasti 
siirtolaisten suomalaiskansallista perimöä. Edelleen ansaitsee tulla maini tuksi osuus
toimintaliike, jonka suomalaiset kokivat erittäin tärkeäksi. 

Tapakulttuurissa, pukeutumisessa ja ruokailussa, tapahtui ilmeisesti amerikka
Jaistumista hyvin nopeasti . Vanhasta kotimaasta tuodut vaatteet heitettiin pois niin 
pian kuin mahdollista, eivätkä ainakaan suomalaiset ole pitäneet kovin intohimoi
sesti kiinni vanhan kotimaansa ruokailutottumuksis ta ankaan . Saunasta suomalaiset 
ovat sen sijaan pitäneet kiinni varsin tiukasti - näin nimenomaan amerikkalrusella 
maaseudulla . 

Mitä siirtolaiset ovat merkinneet YhdysvalloiHe? 

Polii tt i nen elä mä 

Kokonaisuutcnakin ottaen eurooppalaiset siirtolai_set ovat muodostaneet enim
millään vain runsaat 20 % Yhdysvaltain äänestäjäkunnasta, joten on luonnollista} 
että esim. Yhdysvaltain kongressissa siirtola isten edustus on oll ut vaatlmaton . 
Joillakin alueilla kuten Minnesotassa ja Michiganissa siinolaisten panos on kuiten
kin ollut hyvinkin merkittävä . Nii npä mainituissa osavaJrioissa kuvernöörit ja Yh
dysvaltain kongressiin valitut ova t olleet hyvin usein joko ruotsalaista tai norjalaista 
syntyperää. Osavaltiota pienempien alueiden ollessa kyseessä siirtolaisten vaikutus 
on saattanut olla vieläkin näkyvämpi. 

Siirtolaisten merki tystä arvioitaessa ei ole syytä ra joittua siihen, että todetaan 
niin ja niin monen si irtolaisen tuJleen valituksi esim. kongressjjn. On lisäksi syytä 
mUlstaa, että siirrolaisryhmien olemassaolo on pakottanut ja pakottaa vieläkin äänes
täjäkunnan suosiosta kilpailevat ottamaan huomioon, millaisista siirtolaisryhmistä 
alueen väestö koostuu ja mitä tavoitteita kulJakin ryhmällä on . 

Yhdysvaltain puoluejärjestelmälIe on ollut tyypillistä, et tä maassa on ollut kaksi 
su urta puoluetta: nyt jo pitkään republikaaninen ja demokraattinen, Ns. kolmannet 
puolueet ovat olleet jokseenkin merkityksettömiä. Useat näistä kolmansista puo
lueista ovat olleet työväenpuohieita. Kun tiedämme, että Yhd ysvallat on jo 1800-
luvun loppupuolelta lähtien ollut erittäin merkittävä teollisuusmaa, herää kysymys, 
mistä merkityksellisten työväenpuolueiden puuttuminen on johtunut. Siirtolaisuu
den katsotaan olleen eräs työväenpuolueiden nousua jarruttanut tekijä. SiittoJainen 
oli yleensä työmies, mutta hän ei tuntenut itseään amerikkalaiseksi työmieheksi 
vaan esim . italialaiseksi, puolalaiseksi tai suomalaiseksi. Työmaa ll a hän ei ymmarta
nyt kunnolla naapurinsa kieltä , piti naapurin tapoja kummallisilla eikä siksi välittä
nyt p ytkiä naapurinsa kanssa mihinkään yhteistyöhön . Siir tolaisten muodostamasta 
ki rjavas ta joukosta ei voinut kasvaa laajaa ja yhtenäi stä työväenliikettä. 
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Talouselämä 

Mitä siirtolaiset Ovat merkinneet Yhdysvalloille taloudellisesti? Kun siirtolaiset 
Yhdysvaltoihin saapuessaan olivat yleensä parhaassa työiässä, merkitsi siirtolaisten 
tulo ensinnäkin sitä, että Yhdysvallat sai runsaan vuosisadan aikana suun nattoman 
määrän työvoimaa, jonka kouluttamiseen maan ei tarvinnut panna tikkua ristiin. 
Tarvitsiko Yhdysvallat sitten tätä työvoimaa? Kun yleisesti hyväksyttynä tavajt· 
reena oli ottaa käyttöön mahdollisimman nopeasti Yhdysvaltain alueella olleet suun
nattomat luonnonrikkaudet, vallitsi Yhdysvallojssa ajoittain puute työvoimasta. 
Yhdysvaltain talouselämä näin ollen tarvitsi siirtolaisia. Siirtolaisten tulo merkitsi 
sitä, että I800-luvulla vielä asumattomien alueiden asutukseen ottaminen nopeutui 
siir tolaisuuden vaikutuksesta osittain siksi, että siirtolaisia hakeutui raja-a]ueillekin, 
osittain taas siksi, että siirtolaiset täyttivät ne tyhjiöt, jotka syntyivät Amerikassa 
syntyneen väestön etsiessä onneaan lännestä, Siirtolaiset vaikuttivat myös siihen, 
että Yhdysvaltain teollisuus kasvoi nopeasti , Es imerkiksi kaivosteollisuus käytti 
nimenomaan eurooppalaista työvoimaa . Ilman Eu roopasta tulevia siirtolaisia Yhdys
valtain kasvava teollisuus olisi Hmeisesti kärsinyt jatkuvasti työvoimapulasta. 

Lyhyesti sanottuna siirtolaisten vaikutus Yhdysvaltain talouselämään suuren 
siirtolaisuuden aikana (1820-1929) oli se, että siirtolaiset tekivät Yhdysvaltain 
taloudellisen kasvun huomattavasti nopeammaksi kuin se olisi ollut, jos taloudelli
nen kasvu olisi ollut rakennettava v, 1820 Yhdysvalloissa asuneen väestön luonnol
lisen lisääntymisen varaan. 

Siirtolaiset merkitsivät siis Yhdysvaltain ta.Iouselämälle paljon. Miten kävi 
siirtolaisen itsensä? Miten hänen tulotasonsa muuttui, kun hän saaptu Yhdysvaltoi
hin? Kun siirtolainen lähti esim. Suomesta, odot ti hän rikastuvansa Amerikassa, 
ja odotukset olivat sikäli perusteltuja, että kun h:ln Suomessa renkinä olisi ansain
nut 1900-1uvun alussa 1- 2 mk päivässä, saattoi hänen päiväansionsa Yhdysval· 
loissa nousta jopa 1-2 dollariin eli Suomen rahassa 5-10 markkaan. Joskus siirto
lainen saattoi joutua työttömäksi, mutta varsin usein hän saavutti tulotason, johon 
pääsemiseen hänellä ei vanhassa kotimaassaan olisi ollut mahdollisuuksia. Yhdysval
tain ja Euroopan maiden välinen ero oli niin tuntuva) että kun amerikkalainen työ
mies yleensä pystyi jo 1920-luvu11a hankkimaan oman auton, pääsi hänen Euroo

passa ahertanut veljensä tähän yleensä vasta 1950- tai 1960-luvulla. 

Lähtöympäristöön verrattuna sii r tolaisen elintaso oli näin korkea, ja niin kauan 

kuin hän haki taloudellisia vertailukohtia vanhasta kotimaastaan, saattoi hän oUa 

elintasoonsa varsin tyytyväinen. Uudessa kotimaassaan hän kuului kuitenkin siihen 

ryhmään, jonka oli tyydyttävä esim. kaupunkien vaatimauornimpiin osiin) usein 

'jopa slummeihin. Hänen oli tehtävä työtä, joka ei kelvannut Amerikassa synty

neille, ja hän sai huonompaa palkkaa kuin syntyperäiset amerikkalaiset keskimäärin. 

Tältä pohjalla lähtien hän saattoi ajan mittaan olla niin tulorasoonsa, elintasoonsa 

kuin yhteiskunnalliseen asemaansakin tyytymätön, 
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Siirtolaiskulttuurien häviäminen 

Kun siirtolaisuus 1930·luvun taloudellisen laman aikana käytännöUisesti katsoen 
kokonaan loppui ja kun toisen maailmansodan jälkeenkin Yhdysvaltoihin tulleita 
siirtolaisia on ollut hyvin vähän, on Euroopassa syntyneiden siirtolais ten määrä 
ollut laskemassa jo 50 vuoden ajan. Suomalaiset sii.rtolaiset olkoot esimerkkinä . 
Kun Suomessa syntyneitä oli Yhdysvalloissa vuoden 1920 väestölaskennassa noin 
150000, oli määrä v. 1940 enää 117000, ja vuoden 1960 väestölaskennassa oli 
Suomessa syntyneitä enää vain 67000. Tällä herkellä Suomessa syntyneiden Yhdys
valloissa asuvien siirtolaisten määrä on tuntuvasti tätäkin pienempi. 

Euroopasta tulleen siirtolaisjoukon kiihtyvästä kutistumisesta on ollut monia 
seurauksia. Vielä tällä hetkellä löytyy New Yorkista kaupunginosa, jota juuri ja 
juuri voidaan sanoa "Finn towniksi", mutta tämä on poikkeus. Yhden siirtolais· 
ryhmän asuttamien kaupunginosien määrä on nopeasti Jaskemassa. Varsin usein 
eurooppalaisten siirtolaisten tilalle on laitakaupungeille muuttanut värillistä väes· 
töä. Siirtolaisten omilla kielillä ilmestyvien sanomalehtien määrä supistuu vuosi 
vuodelta. Pienet siirtolaisten peruslamat kirkkokunnat ovat häviämässä - ne saa· 
vat tehdä tilaa suuremmille kirkkokunnille. Niin uskonnollisella pohjalla tapahru
vassa kuin muussakin järjestöelärnässä englannin kie.l.i on jo lähes kokonaan kor· 
vannut muut eurooppalaiset kielet. Toisin sanoen : näyttää siltä, että ne siirtolais· 
kulrtuurit, jotka syntyivät 1800~juvulla ja 1900~luvun alussa, ovat nyt häviämässä. 
Jokainen siirrolaisryhmä lienee kuitenkin jättänyt amerikkalaiseen kulttuuriin jota
kin itsestään , ja on rodennäköistä, että siir tolaisuuden jäljet näkyvät amerikkalai· 
sessa kulttuurissa viejä pitkään senkin jäJkeen, kun su rtolaisia ei enää ole. 

TIETOJA AMERIKASTA SAATIIN ENNEN KAIKKEA KIRJEITSE 

Amerikkaan muuttaneen nimimerkkiä P. P. käyttäneen suomalaisen siir
tolaisen kirje 24. 2. 1870 sukulaisilleen Suomeen ' 

Tämä uusi mailma on se jaloin paikka koko mailmassa, joka kanlaa suloisinta ja hdlinlä 
äitin nimeä ja on synnyttänyt sen ylimyksiltä wihatun , mutta kansalta rakastetun wapauden. 
Tämä onnen-lapsi on Pohjois.Amerikan yhdys waltakunra, yhteisestä kansan hengestä sii· 
tetty. ja syntynyt sii tä kansasta, joka itse hallitsee itsensä ... halwin1mankaan työmiehen 
ei tarvitse ujoilla wirkamiehiä ... Minä cn saata osiksikaan teidän silmäinne eteen kuwama 
tämän onnellisen wapauden hywiä hedelmiä ... kuin ette itse ole eläneet wapaan kansan 
sylissä. Europan ja Suomen sääty·rajoitus orjuunaa kansan toisia palwelemaan ja toisia 
ylönkatsomaan , . . Jos hän [amerikka lainen] kohtaa kö}/hän .,. si lle hän toimittaa uloltu
waisen awun. Jos se oJis kuinka outO ja muukalainen, niin hän rinnallansa pöydässä hänen 
ruokkii ja puhtailla lakanoilla lewiryuää sängyn ja panee lewolle, si tten ewästää markaI.le, 
ja usein kootaan rahojakin reissuawaiscn awuksi. Täällä ei ole kalun eli ruoka-aineitten 
warkaita ja olohuoneissa ei pidetä lukkoja: ... sillä täälUi ei ole pelkoa warkaista niinkuin 
Suomessa. - Sopiman omat leiki t ja raakaluomoiset kanssapuheet, ynnä muut roistomaisel 

') Kirje julkaistiin Oulun Wiikko-Sanomicn 25 .6. 1870 ilmestyneessä numerossa. 
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käytökser, Clwat ole täällä kansassa , niinkuin waLitetlawasti usein Suomessa saa kuulla, 
johonka lienee syynä operuksen puute, kansakielen orjuus, ylimyswalta, jota pa]we!ec se 
kirottu säätyrajoitlls; rangaistus-laki ja keppi-koulllt polkewat ihmis-arwoa ja paadutrawat 
kansalaisen parantumatromaan tilaan. 

MATKA AMERIKKAAN OLI TÄYNNÄ UUSIA ELÄMYKSIÄ 

Julia Salmentaustan kuvaus v. 1910 Yhdysvaltoihin tekemästään matkasta ' 

11 0 

Papusen Hilja-vainaa tuli ehtoolla tänne ja se oli täällä yötä meillä ja sitten meitä kyytti 
]ouppilan Kustaa-vainaa. Menimme Kurun kautta. Menimme Kuruun hevosella ja siitä 
mentiin sitte laivalla Tampereelle ja siitä junalla H ankoon . Me ej oUu koskaan käyny kau
pungissa - Poris olin käyny, mutta ne toiset ei oUu käyny ollenkaan. Niin isä sanoi sille 
Jouppilan Kustaa-vainaalIe , kun me hevosella menimme, että mene sitte TampereeUe asti 
rlkettikonttuuriin , kun ne eivät ole ikinä Tampereella käyny. Ja Kustaa-vainaa tuli sille. 
Mutta sitten se Komsin Jussi-vainaa - sen rookasimme siellä TampereeJla - se meni toista 
kettaa Amerikkaan. Annomme siue Komsin Jussi-vainaalle rahat, se oli kahreksan markkaa 
Hankoon, jotta se OStaa sitte meille Jiput. Ja herrajes se ostiki silfe parempaa luokkaan, 
hävyyttänsä , itse maksoi sen lisämaksun, mikä siitä meni ... ja minulla oli maasuutarin teke· 
mät kengät, kangaswolis kudotut puvut oli pää llä, ja minä häpesin, minä häpesin ni in, etTä 
minä eo voinut pää täni kääntää, kun sielHi oli hienoja herroja ... ja sitte minä menin sinne, 
missä se Komsin Jussi ja Hilja ja Luisen Arviiti oli.. Minä sanon sille Komsin JussiUe, että 
mitä tuhatta sinä mulIe semmose pilctin ostit .. . :00 sille päästii HankoniemelIe ja sitte 
aamulla kaikki ne laivalle menevät huuretti in sinne. Se oli siiben aikaan hyvin huono laiva, 
että siinä oli miehet ja naiset kaikki yhres. Ja Herra Jumala ei silloin ollut myrskyä, kun 
maalta lährettiin. Si[[e rupes nousee mahroton myrsky, kun päästiin niin aavalIe, ellei enää 
maata näkyny. Siellä oli vanhempia ihmisiä, ne rukoili ja veisas kauheesr, ja nuoret peJas kort
tia, ja minä en ollut konin peliä oppinut . .. ja minä ajatteli, että ei se Jumala tämmöstä 
salli, että toiset veisaa ja rukoilee ja toiset pelaa korttia. Ja sittc Hilja-vaioaa ja Arviiti-vai
naa luli niin rncrisairaiks, ne oli kauheen sairaita, minä en ollul yhtään, ne oksensivat niin 
että oikeen ... niin minä menin sinne täkiJle , kun soi tettiin, että anneui;n ruokaa , siellä oli 
silliä ja kokonaista perunaa .. . ei siellä mu uta olIu . .. Sitten kun tultiin Englantiin , siellä 
oli neljä hevosta ja sitten oll semmoset kaksikerroksiset vaunut, joilla vietiin siirtolaisia 
toiselta puolelta loiselle puolelle. Ja me joudu imme siue olemaan siellä muutaman päivän ... 
Sitten minä ol in kipiänä Atlantilla, minä olin niin kipiänä . Sitten kun yhreksän vuorokaulla 
tuli täyteen , me mentiin sinne Ellis-saareJ1e . Arviit pääsikin menee yhtä mittaa, mutta meille 
ei ollu maihinnousuraha [uUU ja niin me jouruimtne sinne Ellis-saarelle muutamaksi päi
väksi. Ja kun me pääsimme sinne EUis·saareUe, niin meitä onnisti näin. Me saimme huo
neen, jossa ei ollut muita kuin me. Herra Jumala siinä oli sängys mOnta kymmentä taalaa 
rahaa. Ja Hilja-vajnaa sano, että kai me sine tasataan rahat .. Sieltä meiräl vietiin Jaivalla 
Nyyorkkiin , sieltä pantiin junaan sitte ... Ne oli meitä vastassa Monessenissa (Pennsyl
varuassa] ... Ne jotka tuli meitä vastaan meni lymyyn, ettei ne näynäny itseään. Me siu en 
rupesimme siue H ilj an kanssa tuumaan , että mihin päin sitä läherään. Ja siue me meina
simme mennä poliisin tykö ja näyttää osotteen, mutta sitten tulikin tää Arviitti ja Kyrö
vi iran Mari siihen ja kysyvät, mihinkä päin tytÖt menee . .. Ja minä sanon, että sinne päin 
mihin vierään. 

J) Parkanosr3 kotoisin oleva Jul ia Salmentausta palasi joitakin vuosia Yhdysvalloissa oltuaan 
takaisin koripaikkakunnalleen. Haastattelussa saatu matkakuvaus on vuodelta 1967. 



AMERIKASSA SIIRTOLAISIA VAIVASI KOTI-IKÄVÄ, MUTTA 
SUOMEEN LAHETETYISSA KIRJEISSA KEHUTTIIN UUDEN 
KOTIMAAN OLOJA 

(Jaakko Matinpojan kirje vanhalle kull alleen) 

Nyt otan pännän kätehen 

ja kirjeen kirjoitan, 
Täält' takaa maiden, merien 

Mä kättä ojennan. 

Viimeisen kerran tervehdän 

Sun näillä riveillä; 
Mintähden vanhan ystävän 
Noin saatoil h'yljätä? 

Sun tähtes olen raatanut, 

Sun lähdes Liisa - niin . , . 
Sun muotos olen muistanut, 
Kun mainiin painuttiin . 

Vaan älä huoli! omakses 
Ottaisit vieläkin} 

Nähdessä! vanhan Julhases, 

Mun) mister Matsonin , 

Suomessa olin Jaska vaan 

ja halpa renkimier; 
Nyt misteriksi mainitaan} 

Se enkelrkaa on - yerf 

Jo aioin ostaa liketin 

Sun tänne tuilakres, 
Sun tuoda omaan hausihi1t, 

vaan pelit sulhases. 

Se Torpan Tommi tolvana 
Sun riisti rinnallain 

Saanetko eder kahvia 

Kuin ;orkus tilkan vain? 

Ois mistres olla kelvannut 

Sun, hyvä Liisapet; 
Nyt ompi kaikki muuttunut . .. 
Voi suo, Liisapet.' 

1) Julkais tu Ky.Läkir jaston Kuvalehden B-sarjassa v. 1898. Runon lienee kirjoittanut Niilo 
Vainio -niminen henkilö. 
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Saat iäädä Kitusuomehen 
Silakan kylkeen kai; 
Syö Ma/Jon leivän vehnäisen 
Nyt sanon vain: ku pai. 

MONI SUOMALAINEN HALUSI RYHTYÄ FARMARIKSI 

Johan Piipon kuvaus "farmariksi" ryhtymisestään' 

. , . Jatkoimme matkaamme Chicago'on, jossa töllis telimme wähän aikaa työuöinnå kielen 
tai tamattomuuden puulteessa, josta taas lähdimme L a Grosseen Wis ., ja siitä eteenpäin aina 
Red Wing 'iin [Minnesotaan], jossa kohtasimme ens immäisen Suomalaisen P. P. Wälimaan 
Torniosta . Siinä olimme kesän ja siihen kokoontui muitakin suomalaisia. Kuultuamme, euä 
erämaassa saapi maita ilman, päätimme .lähteä ni.itä katsomaan, ja syksyllä Wllonna 1866 
lälidimrne P . E. JuHnin , Isak Jaosen 'io, ja August P ctcrin kanssa ja tulimme Se. C1oudiin, 
jossa otimme maita kartan päältä, emmekä tienneet, missä ne owat , Orettuamme maat lährj 
yksi Jänkki meitä wiemään lehmän poikasill a erämaahan, ja se ku lku oli hidas ta kuten 
wanha sananlasku sanoo: " kulkee kuin t~i terwatikussa". Tätä kulkua kesti toista \Viikkoa, 
ja kowat rankka sareet ja lumipyryt oliwat \Viime matkalla. 

Seuraawana kes~nä rein minä kuokalla peltoa ja kylwin siihen busheli.n nisuja jonka Sin i· 
linnur söiwät, ellä en saanut ku in 2 Iyhde ttä ja linnut söiwät nek in . Toisena kesänä sain 
1 acren peltoa, johon kylwin pOlaattia ja ropakkia . Kolmantena talwena sain minä suden 
nahkoja ja niin paljon euå sain ostaa härkäparin ja lehmän) mutta wah inko oli wiisaampi 
kuin minä. Kuin minä olin kokoamassa huonetta eräälle jänkiUe, niin sieltä kotiin tultuani 
oli kaikki luhkana, että ei jäänyt kuin kirwes ja winkkcli ja hywin repaleise t waattee t pääl
leni. Toisena syksynä paJoi nisuhuone ja .30 bushclia nisuja. 

Sitten olen menetellyt juuri hywin ja saanut Homes teerin omakseniJ jossa nyt asun omassa 
kodissani. 

LUKUISISSA AMERIKKALAISISSA KAUPUNGEISSA OLI 
"FINN TOWNEJA" 

Veisu Astoriasta2 
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A storia on kaupunki, villissä lännessä. 
Pikku pojannolkitkin ne täällä on kännissä . 
Muunsaini Astoriass' on maailman parasla, 
se sataprosenttista on miehen tappajaa , 

Täällä myös on kalastajat kaikki verkkoineen. 
Kesiikaudet joessa toisiaan korkkailee. 
Ne talvet istuu mahal/ansa boordinhausseissa, 
Romia myös pelailevat puuliruumissa 

J) Julkaistu Uudessa Kotimaassa 17.12. 1881. 
2) Punikki 1. 4. 1924. Kirjoittaja on käy ttänyt nimimerkkiä Lentävä Neekeri . Astoria sijait. 
see Oregonissa Columbia·joen suussa ja 00 oll ut eräs Tyynen va ltameren rannikon tär

keimmistä kaJastuskaupungeista . 
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Lottia myydään Ilstoriass' kallonakaupalla, 
Mies voi istua kalassa akkunan laudalla. 
Ikkunoislaan ihmiset ne uimaan hyppäävät. 
Lattian alla paataavat milloin ne tykkäävät . 

Kadut täällä kiikkuvat tolppien nokassa. 
Pojat onkii nsokkeria N soitwookin raassa. 
Suuret taulut kaduilla ne meille osoittaa. 
Eli' jokainen voi matkustaa omalla vastuullaan. 

Sitte myöskin saunoja on monta laatua, 
)'Columbia Siiimjä", "Neputus BaatiaJ)) 
Siellä ukot lauantaisin kovin hikoaa 
Kun har;an kanssa misuksien selkää raaputtaa. 

Suomea ne ihmiset Asto,.iass' tookentaa. 
Commerdal pankissa suomeksi kauntataan. 
Suomeksi myy kiinalaiset kananmunia , 
Suomeksi ne polttelevot opiumia. 

Tukkaakan ei täällä tartte Lontooks' leikata. 
Sen suomeksi ne suorittaa Huttusen sapassa. 
Suomeksi myös suutarit saappaita kor;ailee. 
Suomeksi se Seborgi Epressin kuskailee 

Suomeksi tehdään rumihille hautakiviä. 
Suomeksi ne räätälit prässäilee liiviä, 
Suomeksi myös Consumeri-maito ajetaan, 
Suomeksi sen kermat myöskin separeirataan. 

Ei täällä tartle engelskaa lainkaan oppia. 
Suomeksi saa H elbergilt' hokmannindroppia. 
Suomeksi ne umpisuolet täällä leikataan. 
Suomeksi myös kahvilois Astoriass' veitalaan. 

Myöskin kolme lehteä suomeksi painetaan. 
Toveri ja Leiditär, myös "Kur;ain SanomaII. 
T ää ihmisille tiedoksi on hyvin tärkeä. 
Kun suomeks' voipi päähänsä ajella järkeä. 

Kirkko;a on Astoriassa monenlaisia. 
Tuhansia syntisiä USkOvllisia. 
Toisissa ne tanssailee enkelten hyppyjä. 
Toisissa taas sililellään synninryppy;ä. 
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SUOMALAISET SIIRTOLAISET OVAT USEIN PYRKINEET AUTTA
MAAN VAIKEUKSISSA OLEVAA SYNN YfNMAATAAN 

S uur-New Yorkin suomalaisten vetoomus F ranklin D. Rooseveltille kesä
kuussa 1944. 

HERRA PRESIDENTTI 

L 14 

Me yli 10000 suomalaista syntyperää olevaa <l11:lcrikkalaista kokoontuoeina New Yorkin 
keskuspuistossa pidettävään juhannus;uhlaan lähetämme Teille kunnioittaen tämän muis tion 
ja vetoomuksen: 

Menneinä vuosina on ollut hyvin miellyttävää kokoontua kunnioittamaan pienen Suomen 
demokratian perinteitä, joiden vapaus- ja oikeusihanteet ovat peräisin meidän omasta rak
kaasta Amerikastamme. Nyt kokoonnumme murheellisina Suomea uhkaavan tuhon vuoksi. 

Me olemme Yhdysvaltain kansalaisia, emme "vieraita" kansalaisia vaan koko sydämesräm
me Yhdysvaltain kansalaisia, jotka eivät tingi hiu kkaakaan kiinrymyksessään ja rakkaudes
saan tätä maata kohtaan, joka on toisille uusi kotimaa ja toisille jo synnyinmaa. Herra Presi. 
denui, olemme valmiita uhraamaan elämämme ja onnemme tämän maan puoles ra, ja moni 
meidän suomalaisten keskuudesta lähtenyt on jo osoittanut rakkaUlensa ja kiintymyksensii 
lujuuden taistelemalla ja kaatumaUa ensimmäisessli maailmansodassa ja nyt käynni ssä ole· 
vassa sodassa kuuluen Yhdysvalta in armeijaan tai laivastoon . Lähetämmekin tämän muistion 
ja vetoomuksen Yhdysvaltain uskollisina kansalaisi na . 

Olette monissa yhteyksissä osoittanut kunnioi ttavanne Suomen kansan demokraattisia 
ihanteita, rauhanomaisia tavoirreita ja vapauden rakkautta . Olette myös osallistuessanne 
Atlantin julistuksen muotoiluun sytyttänyt kirkkaan toivon majakan pienille demokraatti· 
sille vapautta rakasta ville kansoille kaikkialla maaiJmassa. 

Herra Presidentti, tänään Teille on tarjoutunut tilaisuus näyttää maailmalle, että Atlantin 
julistuksen periaatteet eivät ole pelkkiä tyhjiä sanoja, vaan että ne ovat suuri ja elävä voima, 
niin suuri, että vapautta rakastavat kansat kaikk i.alla maailmassa taistelJessaan vapautensa 
säi lyttämisen puole,<;ta pyrkivät urheasti pitämään Atlantin julistuksen periaatteet voimassa . 

Herra Presidentti , Suomen kansa on rauhaa rakastava kansa. Se pyrkii, niinkuin Te itse 
olene osoittanut , vain elämään rauhassa kaikkien muiden maailman kansojen kanssa ja 
tukemaan voimiensa mu kaan yksilön vapautta ja tekemään maailmasta paremman asuinpai· 

kan jokaiselle. 
Nyt Suomen kansaa uhkaa tuho itseään suunnattomasti suuremman ja voimakkaamman 

kansan käsissä - Venäjän, jota vastaan, niinkuin itse olette osoittanuc, suomalaiset eivät 

ole esi in tyneet hyökkäillen. 
Varmasti muistatte oman maamme tarinan, kun se v . 1776 taisteli tOivottomalta näyttä

vää ylivoimaa vastaan voittaakseen vapautensa ja luodakseen nuo suuret demokratian pe. 
riaatteet, jotka sittemmin ovat levinneet mu iden kansojen keskuuteen ja ovat olleet sano· 

mattomaksi hyödyksi ihmiskunnalle . Varmasti m>'ös , Herra P residentti, huomaatte, ertä 
Englanti, jota vastaan maamme taisteli voittaakseen vapautensa, On nyt luja ystävämme ja 

l.iittolaisemme. 
Eikö tämä osoita , että nyt on iskettävä toinen kerta - tällä kertaa rauhanomaisesti -

vapauden ja demokratian puolesta? 
Herra Presidentti , olisiko mahdollista, ettii Te tekisitte hyvä n palveluksen saadaksenne 

aikaan oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan Suomen ja Venäjän väli lle nojautuen siihen 
tosiasiaan, että Yhdysvaltain ja Venäjän välillä vallitsee ystävyys. Älköön se olko rau ha, 
joka tietäisi Suomelle perikatoa, vaan rauha, joka tekee Suomen olemassaolon mahdolliseksi 
ja lopulla johtaa samanlaisiin onnellisiin ja ystäväUi~;lin suhteisiin Suomen ja Venäjän välillä, 



jolJaiset nyt vallitsevat Amerikan Yhdysvahain ja sen entisen vihollisen ja nykyisen lujan 
ystävän Englannin väUllä. 
lähetämme Teille tämän muistion ja vetoomuksen ja sen mukaaa rukouksemme, että Ju. 
mala viisaudessaan antaa Teille voimaa pelastaa urhea kansa tuholta. Olkoon Jumala apuna 
yrityksissänne. 

Tämän päätöslauselma hyväksyttiin yksimielisesti jubannusjuhlassa, jonka Suur·New Yor
kin suomalaisten seurojen keskusseura järjesti 25.6.1944 New York Cityn keskuspuistQssa . 

Väinö Sarlin 
Puheenjohtaja 

Sylvia Länsilehto 
Sihteeri 

SUOMEN KIELI JA SUOMALAINEN SIIRTOLAISKULTTUURI 
HÄVIÄVÄT VÄHITELLEN 

Se suuri sulatuspata1 

Me haihdumme suurehen sulatuspataan, 
me sulamme jänkkien joukkoon, 
vaikka kuinkakin vastaan pinnistäis 
ja piiloutuis omaan loukkoon. 

Me. tuomitut olemme haihtumaanJ 

vaikka sulatus ottaakin aikaa. 
Tuhat vuotla kun kuluu, niin tuskimpa 
kieli Härmän tääll' enää kaikaa. 

Tuhat vuotta kun pannaan eteenpäin} 
niin kempähän selvän saisi 
kuka Savosta saapui} ken Torniosta 
kuka Keuruulta tulla taisi. 

Kun sielumme silmillä eteenpäin 
noin ajassa sihtailemme, 
niin siirtokansan haihtumista 
me suinkaan epäile emme. 

Kuin näyssä me näemme loppumme: 
kuinka viimeinen suomalainen 
suureen sulatuspataan liukenee -
nähtävästi hän on savolainen. 

TUNTTSUUNN [TELMAT 
yläasteen 7. luokkaa ja lukiota varten 
Puheenjohtaja : Dosentti Reino Kero/sihteeri lehtori Taina Mustelin 
Opetussuunnitelman kohta: Amerikka I800-luvulla tai taIoudellis·yhteiskunnaUincn murros Suo· 
messa 1800-1uvulla 

1) Julkaistu Punikissa 1/1927_ 
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Aika: oppitunti 
Työtapa: Opeuajajohwinen 
Motivointi: Seuraavista eri mahdollisuuksista opettaja voi valita itseUeen sopivimman : 

- Lännen lokarit-Ievy 
- pyydetään oppilaita etukäteen ottamaan selvää, onko tuttavapiirissä Amerikan kävijöitä 

ja mahdoUisesti haastattelemaan heitä rai tuomaan kuvia yms. materiaalia 
- aiheeseen liittyviä dokumentteja esitellään monisteena tai ph-kalvona 
- diasarja (jos sellainen saadaan kootuksi Siirtolaisuusinstituutin toimesta ). 

Asia: Opetuskeskusteluna syitä siirtolaiseksi lähtöön (vrt. Ruotsin siirtolaisuus) 
- piirros taululle tai ph-kalvolle siirtolaisen matkasta ja siirtymisestä USA:ssa itärannikolla 

länsirannikolle 
(Jh-kalvolle (mahdollisesti myös monisteena, jolloin mukaan voi liittää muutaman kysy
myksen, joihin vastataan joko yksitellen tai pareittain) tilastot siirtolaisluvuista ja mistä 
maista siirtolaiset saapuivat esim. pylväsdiagrammoiksi muutettuina (Lähde: Kero, Euroop
paJaiset siirtolaiset Yhdysvalloissa) 

- siirtolaisten elämää USA :ssa voidaan esitellä dioin, näytteillä fingliskasta, kertomalla Ame
rikassa ilmestyvistä suomalaisista lehdistä, mainitsemalla finncowrut 

- lopuksi voidaan pohtia lyhyesti siirtolaisuuden merkitystä lähtö- ja tuJomaaUe. 

JAAKKO MATINPOJAN MATKA USA :HAN 

KOTrMAA 
syitä lähtöön 
seikkaiJunhnlu 
puute 

ATLANTl - USA :n iräran
nikko 

Alleghany. 
vuoret 

Precria USA:n llinsi · 
rannikko 

TYYNI 
VALTA
MERI 

Jne , 

HANKALA MATKA 
paljon siirtolaisia 

- viihän mukavuuksia 

T untisuunnitelma lukiota varten 

13 ... e~~i~~- ----+1 
maista surto· 
kuntaa 1776 I 

1) METSÄSTÄJÄT 
-~ 

------.1 2) KARJAN KASVATTAJAT 
I 

-.1 J) VEHNÄN VILJELIJÄT 
I 
I 

P A -C J F Te - R A T A 1869 

Motivointi: Oulun Wiikko-Saoomat 25.6. 1870, Jaakko Matinpojan viimeinen tervehdys Suo
meen jääneelle heilalJe 

- keskustelun syistä 
Syyt: 1) oma maa - ryöntö 

2) Amerikan vetovoima 
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Mistä - mihin: Alueet 
- opettajan luentO tai mahdollisuus laadiruttaa esitelmä oppilaille etukäteen 

T aulukot: 
- nousukaudet 
- lähdettiin vauraiIta alueilta 
- USA:n siirtolaislait 

Siirtolaisten elämää uudessa maassa 
- poliittinen 
- taloudellinen 
- kulttuuri: kieli, yhteisöt, lehdet, kirkko, urheiluseurat , raittiusseurat, näytelmätoiminta, 

musiikki 
- siirtolais ten keskinäiset suhteet 

Merkitys Suomelle ja USA:lle ja siirtolaisuudelle itselleen 
- erilainen kuin nykyisin 

Liiueenä : 
- Runo Suuresla sulatuspadasta 
- Oulun Wiikko-Sanomat 25.6. 1870, Runo Jaakko Matinpojan viimeinen tervehdys ... 
- Työmiehen ystävä 12. 5.1876 

Lähde: Keron luento 
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IV KULTTUURIPERINTÖ 

1. SUOMALAINEN KULTTUURI YHDYSVALLOISSA 

Praf. A. William Hoglund, University af Cann. 

Amerikansuomalaiset sanomalehdet esi ttävät joskus, että Yhdysvalloista oli tullut 
Uusi Suomi. Heidän kirjeenvaihtajansa kirjoitt i.vat niin paljon suomalaisista eikä 
kenestäkään muista, että kaupunkeja kuten Hancock ja New ,York oltaisiin voitu 

pitää suomalaisina. Myös lukijat käyttivät paikoista tuttavallisia nimiä, joita toiskieli· 
set eivät tunnistaisi kartaistaan. (Ajatelkaa esimerkiksi kertomusta suomalaises ta 
farmarista, joka ajoi autolla rautatieristeyksen yJi ja sanoi matkustajalleen rauta
tien varoitusmerkin "RR" tarkoittavan "Rusis Roosinki" (Bruces Crossing, Michi· 
gan). Jatkettuaan matkaa farmarin kanssa vielä hieman pidemmälle, matkustaja ky. 
syi, mitä seuraava "RR"-merkki tarkoitti eräässä toisessa risteyksessä. "Ai tuo", 
sanoi viljelijä, 'se kertoo meille, että olemme "Raut Riikissä" (Trout Creek). Jopa 
suomalaisia paikannimiä ku ten Savo, Kaleva ja Nissula nähtiin sanomalehdissä. Mutta 
mikään näistä paikoista ei voinut luoda uudelleen Vanhaa Kotimaata, koska suoma· 
lainen kulttuuri ei pysynyt koskemattomana Uudessa Maailmassa, vaikka suomalai
set sitä halusivatkin . 

Amerikassa vallltsevien olosuhteiden takia suomalaiset eivät voineet pysyä kulttuu

rillisesti eristäytyneinä. Samoin kuin muutkaan siirtolaiset he eivät voineet välttää 
joutumasta tekemisiin ei-suomea-puhuvien kanssa. He eivät voineet vetäytyä saman
laiseen eristettyyn maalaisympäristöön kuin mistä he olivat lähteneet. Sen sijaan he 
tava llisesti tutustuivat ensimmäistä kertaa elämässään nykyaikaisen teoUisuuden 
työkulttuuri in Yhdysvalloissa eikä Suomessa. He aIkoivat mitata uudella tavalla 
taloudellis ta menestystä ja he joutuivat " hyvien aikojen" ja työttömyyden kiertokul
kuun. He oppivat myös uusia elämäntyylejä . Heidän et ollut aina helppoa löytää 
sanan laskun "silakoita ja näkkileipää". Jos he eivät halunneet käyttää kylpyammeita 
ja suihkuja heidän täytyi itse rakentaa omat sau nansa. Koska siirtolaisia ei ollut 
palvele massa valtionkirkkoa, he perustivat omat seurakuntansa, jorka olivat riippu~ 

vaisia maallikkojäsenistä. Keksittiin suuri määrä keinoja saada mukaan kannattajia, 
joita ilman mikään seurakunta ei olisi voinut pysyä pystyssä. Kaikki muutkin jär
jestäytyneet ryhmät ottivat vaikutteita ametikkalaisista olosuhteis ta yrit täessään 
pysyä hengissä. Heidän k ul ttuuristaan tuli suomalais-a merikkalai_nen sekoitus, joka 
oli jatkuvassa muutoksen tilassa, 

Suomalaiset eivät voineet säilyttää edes kielellistä puhtauttaan, vaan loivat 
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"fi ngelskan". Yhdistämällä suomalaisia sijapäätteitä englantilaisiin substanriiveihin 
saatiin sanoja kuten taari (state) ja peipi (baby), joita ei tunnettu suomessa. (Saman
lais ia kielellisiä muutoksia ilmeni myös muissa siirtolaisryhmissä.) Oli ymmärrettä
vää, että toisen ja kolmannen sukupolven siirtolaisten oli vaikeaa puhua suomea. 
Järjestöjen oli pakosta käytettävä lisääntyvässä määrin englant ia ensimmäisenä kie
lenään. Näihin aikoihin siinolaisten jälkeläisel menivät naimisiin muiden etnisten 
ryhmien jäsenten kanssa. Vaikkakaan amerikansuoma.laiset eivät ale vielä kadon
neet, assimilaatiovoimien lakkaamaton vaikutus heidän yhteisöissään on tunnistetta
vissa. Vain tLIlevaisuus voi kertoa voiko nykyinen suomalais-amerikkalainen kulttuuri 
säilyä paremmin kuin Uuden Ruotsin kulttuuri Delaware-joen rannoilla. 

Kaikista Amerikkaa asuttavista eurooppalaisista 1600-luvun alu~sa olivat suoma
laiset luultavasti vähhen tunnettuja 1860-luvulIe saakka Uudessa Maailmassa. Ensim
mäisiä suomalaisia Uudessa Ruotsissa Delaware-joen rannalla oli numerollisesti 
liian vähän, jotta he olisivat kyenneet säilyttämään kulttuurillisen identiteettinsä. 
V. 1656, vuosi sen jälkeen, kun hollamilaiset oli vat valloittaneet siirtokunnan ruot
saJajsilta nykyisessä Pennsylvaniassa ja Delawaressa, suomalaiset edustivat ehkä 
puolta sen neljäsläsadasta asukkaasta. Myöhemmin ryhmä heitä muutti ruotsalaisten 
kanssa läheiseen New Jersey'iin. He irtaantuivat Delawaren luterilaisesta seurakun
nasta ja perustivat omansa . Suomalaiset toimivat siis jo silloin samoin kuin nyky
ajan siirtolaiset, jotka myöhemmin perustivat uusia kilpailevia seuroja melkein 
rajattomasti . V. ]664 englantilaiset rijstivät siirtokunnan hollantilaisilta. 1600-1uvun 
loppupuolella William Penn, Pennsylvanian perustaja , mainitsi suotuisassa sävyssä 
suomalaiset ja ruotsalajset uudisasukkaat. 1700-luvun puolivälissä kuitenkin uudis
asukkaista ja heidän jälkeläisistään oli harvoja merkkejä. Lukunottamatta paikanni
miä kuten Finns Poim, pääasialliset mujstot olivat jälkeläisten sukunimet kuten John 
Morton, jota molemmat sekä suomalaiset että ruotsala.iset pitivät omanaan. Ameri
kan vallankumouksen jälkeen h.istoriankirjoittajat viittasivat vain ohimennen suoma
laisiin . Myöhempien sukupolvien täytyi itse asiassa löytää Delawaren suomalaiset 
uudelleen. 1800-luvun puolivälissä amerikkalaiset alkoivat lopulta oppia enemmän 
Suomesta ja sen asukkaista . Heidän openajinaan olivat merimiehet, kirjailijat ja 
siirtolaiset . Herman Melville mainitsi runoissaan suomalaiset merimiehet, jotka 
jättivät laivansa Amerikan satamissa . Matkailijat kuten Bayard Taylor ja Frances 
Willard kävivät Suomessa ja kixjoittivat vaikutelmislaan sen asukkaista. Willardin 
mielestä turkulai set olivat kuten new yorkilaiset. Henry Wadsworth Longfellow 
palasi Euroopasta, jossa hän tutustui suomalaiseen kirjallisuuteen käännöksinä, 
takaisin sydämessään suunnaton ihailu Kalevalaa kohtaan. Muut amerikkalai
set kuten John A. Porter ja Thomas C. Porter ryhtyivät kääntämään Kalevalaa 
englanniksi, mutta John M. Crawfordin avainkäännös ei ilmestynyt ennen kuin v. 
1888. SuomaJaisten siirtolaisten virta herätti silloin tällöin amerikkalaisten sano
malehtimjesten huomiota , jotka puhuivat "fjnlandialais ista". Amerikkalai set työn
antajat, maanomistajat ja kauppiaat tunsivat tuhannet uudet siirtolaiset suomalaisilla 
heidän aselluessaan vv. 1860- 1900 eri valtioihin aina New Yorkista Oregoniin. 
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Amerikan viranomaiset pitivät heitä kuitenkin venäläisinä siihen saakka kunnes 
jotkut suomalaiset protestoivat. V, 1900 heidät alettiin lopulta laskea erilleen väes
tönlaskennassa. 

Suurin osa Yhdysvaltain v. 1900 väestönlaskennan ilmoittamasta 62641 suo
malaisesta oli kotoisin maaseudulta. Heidän taustansa oli samanlainen kuin useiden 
muiden eurooppalaisten, jotka muutt ivat Uuteen Maailmaan ja myös samanlainen 
kuin amerikkalaisen maaseutuouorison, joka lähti kaupunkeihin Yhdysvalloissa. 
Suurin osa suomalaisesta siirtolaisista oli eri maaseutuJuokkien kuten maanomista
jien, torppareiden ja maatyöläisten naimattomia lapsia, iältään n. 16- 40-vuotiaita. 
Vähemmistöön kuuluivat naimisissa olevat ja kaupunkilaiset. Jos Suomeen lähetetyt 
Amerikan kirjeet edustivat molempien ryhmien motiiveja, pääsyy muuttoon oli pa
rempien taloudellisten mahdollisuuksien etsintä. Siirtolaiset eivät saaneet maata tai 
työtä kotona. Toiset lähtivät paetakseen perhesuhteita, joita rasittivat muuttuvat 
sosiaaliset ja taloudelliset olosuhteet. Toiset taas pakenivat pakko toimenpiteitä, ku
(en pakko-anoa sotaväkeen, joka heijasti uusia poliittisia olosuhteita. Maastamuutto 
tai siirtyminen toisen maan teolUsiin keskuksiin oli vain yksi tapa ratkaista henk
lökohtaiset ongelmat. 

Yleensä näiden siirtolaisten motiiveja väheksyttiin epäluotettavan nuorison 
kevytmielisinä ja romanttisina unelmina. V. 1890 eräässä helsinkiläisessä sanoma
lehdessä kirjoitettiin, että siirtolaisista lausuttiin harvoin julkisesti ystävällisiä sano
ja. Suurimmat sanomalehdet, papit ja virkamiehet tuomitsivat yhdessä ankarasti 
siirtolaisia. He väittivät, että kenelläkään ei oLlut tarpeeksi painavia taloudellisia, 
sosiaalisia ja poliittisia syitä lähteä. He varoittiva.t myös, että Amerikka petti siirto
lai'set ja tuhosi heidän kansallisuuswnteensa. Muuttovirran pysäyttämiseksi pantiin 
toimeen todellinen propagandakampanja. Kuitenkin siirtolaiset lähtivät kaikista 
uhkauksista ja varoituksista huolimatta. Heidän lähtönsä heijasti sosiaalista rikko 
naisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa. Siksi l:;:i olekaan ihme, että siirtolaiset 
tunsivat voimakasta vieraantumisen tunnetta kulttuuristaan ennen v. 1900. 

Amerikassa nämä suomalaiset tuomitsivat usein katkerasti suomalaisen elämän 
eri piirteitä . Paljon puhuttiin herroista ja heidän musertavista asenteistaan. Maan
omistajien katsottiin yleensä käyttävän hyväkseen työläisiä. August Jalo Aberdee
nista väitti, että palkkatyöläinen tuli paremmin toimeen Amerikassa, koska hänellä 
oli enemmän ruokaa ja hän voi tehdä työtä "vapaammassa ilmapiirissä". Ilmeisesti 
Jalo tuomitsi työnantajan, jonka maatyöläiset olivar huonosti ravittuja ja tekivät 
pitkiä päiviä. 1880- ja 1890-luvuilla toimittajat ylistivät henkilökohtaista vapautta 
ja taloudellisia mahdollisuuksia sellaisina etuina amerikkalaisessa elämässä, jotka 
puuttuivat Suomesta. He väittivät, että Suomen hallituksen virkamiehet olivat byro
kraattisia eivätkä välittäneet kansalaistensa pyynnöistä. Toiset ilmaisivat saman
laista vihamielisyyttä Suomen kirkon edustajia kohtaan, joita pidettiin ylimieli
sinä, ahneina ja valJanhaluisina . Paroonitar Alexandra Gripenberg havaitsi kaikki 
nämä tunteet kiertäessään siirtolaisyhteisöissä 1880-1uvulla. Hän mUIstt miten 
katkerasti suomalaiset olivat tuominneet maanomistajat, virka- ja ki rkonmiehet 
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vanhassa kotimaassaan . Hän oli va rma, että siirtolaisuus ei loppuisi, ellei hal
litseva luokka uudistaisi yhteiskuntaa. Siirtolaiset siis jatkuvasti lähettivät kirjeita 
Amerikasta ys tävilleen ja su kulaisilleen neuvoen parhaan ajan lähteä Suomesta. 
Heidän kirjeensä, jotka kehuiva t amerikkalaista ruokaa ja palkkoja, olivat pääasialli
nen haaste julkiselle propagandalJe, joka tuomitsi siirtolaisuuden. Niin kauan kun 
työtä oli saaravissa, kirjeet kutsuivat uusia tulokkai.ta pcopagandasta huolimatta . 

Uuden tu lokkaan suurin huolenaihe o li työnsaanti, mitä ilman Amerikassa ei 
'{ainut elää . Jos hänen ensimmäinen reaktionsa oli liioiteltu, kokemus pian tasoitti 
sen . Vaikka siirtolaiset yleisesti pitivät Amerikan taloudellisia etuja parernpina kuin 
vanhan kotimaansa, he ymmärsivät pian, että rikkaudet eivät tulleet helposri. Heidän 
kirjeissään alkoi ilmetä levottomuutta ta loudellisesta asemasta. Näin velat, joita 
oli otettu matkalipun ostamiseksi Amerikkaan eivät olleetkaan niin nopeasti 
maksetut. Joskus ystäviUe ja sukulaisil le voitiin lähettää vain vaatimattomia lahjoja . 
Kirjeenkirjoittajat selitti vät, että hyvä työll isyystilanne ei kestänyt ja että täytyi 
~äästää rahaa odottamattomlin hätäti lanteisiin. V. 1893 erityisesti taloudellinen lama 
vaikuni suuresti suomalais iin, jotka vuosikausia tämän jälkeen väittivät, että demo
kraatit toivat " huonot ajat". Tällaiset ajatukset inspiroivat kirjailijoita kuten 
Wäinö Lehtoa Michiganisra varoittamaan, että kaikki, mikä kiiltää Amerikassa ei 
ole kultaa. Lehto selitti, että Amerikassa täytyi tehdii yhtä paljon työtä kuin Suo
messa. Koska rikastuminen oli vaikeaa, siirtolaiset ku ten Lehto ottivat elämäntyök
seen muuttaa paikasta loiseen etsimään parempia mahdollisuuksia . Toiset palasivat 
nopeasti Suomeen ilman "kultaa" . Enemmistö kuitenkin jäi , joskus pikemminkin 
pakosta kuin vapaasta tahdosta . 

Siirtolaisissa kehittyi voimakas yhteisöhenki, jonka ansiosta suomalaiset olivat 
eristäytyneinä englanninkie1isistä järjestöistä, he perustivat uskomattoman määrän 
erilaisia omia järjestöjään. Perustettiin kaikenlaisia uskonnollis ia , veljes- ja raittius
seuroja ja työväenyhdisryksiä alajärjestöineen. Myös sanomalehtien kasvava verkko 
pi ti näiden järjestöjen kannattajia yhdessä. V. 1867 tämä järjestöaalto alkoi Han
cockissa, jossa perustettiin yhteinen luterilainen seurakunta . Pian pietistit tai apos
toliset luterilaiset irtautuivat muodostaakseen oman seurakuntansa. Täten H ancockin 

kirkon valloittivat oikeastaan evanke1isluterilaiset, jotka samaistivat itsensä Suomen 

valtion kirkkoon. 1880-luvulla kilpailevat uskonnolliset ryhmät uhkasivat näitä 

seurakuntia. Evankelisluterilaise t pitivät vastustaji aan lahkolaisuuden ja tietämät

tömän, kouluttamattoman papiston kannattajina. H e rohkaisiva[ myös perustamaan 

rairti usseuroja saadakseen kannarusta omiUe moraaIisille pyrkimyksilleen. Kriitikko

jen mielestä noita seuroja hallitsi ylpeä papis to, joka yritti laajentaa Suomen valtion 

kirkon vaikutusta. Kun evanke1isluterilaiset halusivat perustaa synodin 1880-luvun 

lopulla, va ltion kirkkoa vastustavat lisäsivät hyökkäyksiään. Libetaalit lehtimiehet 

kannattivat myös arvostelijoi ta, jotka perustivat Kansallisen Luterilaisen Kirkon. 

Muutamia työväenjärjestöjä, kuten Imatra-Liitto perustettiin 1890-1uvulla. Yhdes

sä erilaisten veljesjärjestöjen kanssa perustettiin muitakin itsenäisiä raitt.ius- ja 
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kirkollisseuroja. Kaikkiin niihin liittyi yleensä jonkinlainen älyllinen herätys ja 
uus i halu tietoiseen toimintaan. 

Tämä järjestäytynyt heräämi.nen suomalaisten keskuudessa kuvasteli osittain 

heidän kokemuksiaan Suomessa. Use,immat suomalaiset lähtivät maaseutuyhteiskun

nasta, joka oli muutosten keskellä ja jonka pe.rinteelliset arvot olivat uhattuina. 

Koska siirtolaisuus itsessään oli muutosprosessin OS3, amerikansuomalaiset eivät 

voineet välttää joutumasta tekemis iin nykykehityksen kanssa. Mutta kaikki heistä 

eivät muunaneet yhtä itsetietoisina. Esi merkiksi varhaisimmat surtolaiset ja erityi# 

sest i ne , jotka tulivat e ristäytyneiltä maaseutualueilta, olivat tavallisesti vähiten teke

misissä modernien suuntausten kanssa Suomessa. Uudel kehityssuuntaukset 
vaikuttivat sitä vastoin myöhemmin tuJleisiin ja erityisesti kaupunkilaisiin. Koska 

Suomi ei pysynyt muut tu mattomana 1870-luvun jälkeen, ensimmäise t suomalaiset 

eivät voineet aina ymmärtää niitä , jotka liittyivät heihin myöhemmin Yhdysvalloissa. 

Täten suomalaiset e ivät olleet synnynnäisiä järjes töllisten liikkeiden edistäjiä, vaan 

heistä tuli seUaisia . Myöskin heidän mieltymyksensä vaih tu ivat ja muuttuivat heidän 

löytäessään uusia vaihtoehtoja. Lyhyesti, Suomi ehkä aloitti kutttuurillisen herää

misprosessin, mutta Amerikka muovasi sen uusille tasoille. 

Yleensä Amerikka vahvisti irtoamista vanhoista kulttuurirraditioista ja ajatus

tavois ta. Siitä oli tulossa nykyaixainen kaupunkiyhteiskunta nopeammin kuin Suo

mesta. Ihmiset siellä alkoivat jo suoriutua uusien muutosten paineesta. SuomalaisilJa 

oli paljon yh teistä heidän kanssaan. Kirkonmiehet väit telivät uskonnon merkityk

sestä nykyajan elämälle. Raittiuden kannattajat kilpailivat työväenliikkeen edusta

jien kanssa taistellessaan työlä isten va ikeista asuinolosuhteista slummeissa. Tämä 

heräämisprosessi vahvisti sitä muutosta, jonka monet suomalaiset olivat aloittaneet 
kotonaan . Koska muutokset Amerikassa tapahtuivat epätasaisesti , ne joko hidasti.vat 

tai nopeutti vat si ir tolaisten irtautumi sta menneisyydestään. Esimerkiksi Keskilännen 

eristäytyneet maaseutuyhteisöt olivat taipuvaisia säilyttämään suomalaisten vanhat 

uskonnolliset tavat paremmin kuin Idän kaupunkikeskukset . Sama tapah tui eristäy

tyneillä , köyhtyneillä työnantajavaltaisi lla kaivosalueilla , koska suomalaisilla ei ollut 

siellä älyll istä liikkumatilaa. Samaten eriasteinen taloudellinen ja sosiaalinen menes

tys muurti siirtolaisten katsantokantaa: esim . ne, jotka nousivat tavallisten työläisten 

yläpuolelle kauppiaiksi tai esimiehiksi saiva t usein uusia perspektiivejä. Yhteys ame· 
rikkalaisen työväenliikkeen edustaji in usein avasi muiden työläisten sil mät . Lyhyes ti, 

monet voimat vahvistivat tai hidastivat irtoamista vanhasta kulttuurista. 

Kaikesta huolimatta harvat siirtolaise t, jos ketkään, pääsivät koskaan irti kulr

tuuritaustastaan . Heidän jatkuva , vaikkakin vajav ainen riippuvaisuutensa suomen 

kielestä muistutti heitä menneisyydestään. Yleensä heidän yhteytensä menneisyy

teen oli jotenkin valikoiva. Harvat t ietoisesti hylkäsivät perintönsä. Jos oh ialainen 

siirtolainen neuvoi ys täväänsä olemaan tuomatta vanhan kotimaansa vaatteita muka

naan, koska ne herätt.ivät halveksuntaa, toiset olivat ylpeitä vanhoista kansallispu

vuistaan. Useimmat säilyttivät mieltymy ksensä saunaan. Jopa kansanparannusta 

harjoitettii n kuppaamalIa saunassa paramamaan todell isia ja kuviteltuja sairauksia . 

122 



Jotkut muistivat vanhan sananlaskun 'Jos sauna ja viina elvat auta, tauti on kuole
maksi". Koska Michiganin uudisraivaajilta puuttui heinälatojen uudet malli t, he 
rakensivat samanlaisia kuin Suomessa . Raitdusseurat ott ivat nimensä vanhojen san
kareiden kuten Sampo ja Ilmarinen Kalevalan taruissa mukaan. Vanhoja kansan~ 

lauluja ja sävelmiä ei myöskään unohdettu; ne piristivät monta kuulijakuntaa ja 
tanssiryhmää. Järjestöt pyysivät harvoin pappien ja sanomalehtimiesten apua Suo~ 

mesta omiin yrityksiinsä. Tuhannet siirtolaiset pitivät satunnaista yhteyttä ystä
viinsä ja sukulaisiinsa kirjeenvaibdoUa ja sanomalehdissä. Ne, joilla oli varaa mat
Rustaa , vierailivat kesälJä vanhassa kotimaassaan. Lyhyesti , vieraantuminen Suo
mesta ei ollut koskaan täydellinen. 

Joistain suomalaisista tuli kulttuurinationalisteja kokemustensa takia Amerikassa. 
Vaikkakin suomalaisen nationalismin arvoja tuotiin joskus tietoisesti Amerikkaan , 
siirtolaiset löysivät ne usein myöhemmin uudessa ympäristössä. Tätä löytöä kan
nusti osittain mielipaha maanmiesten tahrautuneesta maineesta amerikkalaisten kes~ 

kuudessa, Sitä inspiroi osittain jonkinlainen filosofinen kulttuurijuurien etsintä 
epävarmuuden keskellä samojn kuin järjestöjen pyrkimys saada piiriinsä suomalai
set, jotka saattaisivat omaksua muita vaihtoehtoja. Kirkonmiehet vetosivat isku
lauseella "Yksi kieli , yksi mieli " houkutellakseen maanmiehiään. Vanhojen kult
tuurisiteiden ja perinteiden vaalimisesta tuli yhdistävä tekijä järjestöjen keskinäi
sen kilpailun keskellä. Tämä oli vain eräs vaihtoehto suhtautumisessa nykyelämään. 
Nationalisteista tuli usein kuitenkin Amerikan kansalaisia, vaikka he säilyttivä tkin 
sireensä menneisyyteen. 

Koska niin monet sii rtolaiset lähtivät Suomesta vuoden 1899 ja ensimmäisen 
maailmansodan välillä l amerikansuomalaisia muistutettiin yhä uudelleen vanhasta 
kotimaastaan. Uudet tulijat enemmän kuin kaksinkertai stivat asujamiston vähem
mässä kuin kahdessakymmenessä vuodessa. Siirtolaisten määrä saavutti v, 1920 
kaikkien aikojen huipun, 150770, joka keskittyi kahteentoista valtioon Massac
husettsista Oregoniin. Nämä uudet wlijat olivat eri tyisen herkkiä tapahtumille 
Suomessa, jossa sotaväen pakko-otto ja muut tapahtumat olivat masentaneet 
heitä. Siirtolaistoimittajat) kuten Eero Erkko, muistuttivat suomalaisia traagisista 
tapah tumista vanhassa kotimaassa, kun taas amerikansuomalaiset runoilijat kirjoitti . 
va t poliittisen vapauden uudelleen myöntämisestä . Sii rtolaislehdistö raportoi po
liittisista tapahtumista kuten torppareiden kapinoin nista Dlaanomistajia vastaan 
sosialismin kasvusta ja eduskunnan uudelleenjärjestelystä . Myöhemmin ensimmäi
sen maailmansodan vaikutus Suomeen ja Suomen Kansalaissota uudistivat sano
malehtien tietoisuutta vanhasta kotimaasta , Uusilla tulljoilla oli paljon kauaskan
toisempikin vaikutus vanhempiin suomalaisiin kuin vain muistuttaa tapahtumista 
Suomessa, 

Suomalais-amerikkalaiset järjestöt sai vat voimakkaan sysäyksen uusilta tulok~ 

kailta. Muuttoliike Suomesta toi tuhansia uusia jäseniä järjestötoimintaan. Kol
mella suu rimmalla luterilaisella ryhmällä oli v. 1916 245 seurakuntaa, joissa oU 
33478 jäsentä (tähän kuuluivat Amerikassa syntyneet henkilö t). Suomen Kansalli -
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sella Raittiusseuralla oli yli 200 paikallista järjestöä. Sosialistien perus tettua lii t

tonsa v. 1906 he saivat yli 14000 jäsentä seitsernässä vuodessa, Myös muut veljes~ 
ja sosiaaliset seurat lisäsivät jäsenlukuaan ja uudenlaisia seuroja kuten kuluttaja

osuus kuntia perustettiin. Vaikkakin nämä järjestöt oLivat riippuvaisia Suomesta 

tu levista papeista , toimittajista, näyttelijöistä ja puhujista, ne myös ottivat ja kou
Juttivat monia toi mihenkilöitä tyydy rrääkseen kasvavat tarpeensa. Uudet tulokkaat 
virkisrivä t järjestötoimintaa , 

Siirtolaisjärjestöt väittelivät usein katkerasti siitä, mi ten amerikansuomalaisten 

pitäisi muovata yhteinen kohtalonsa Yhdysvalloissa. Itse asiassa väittely keskittyi 

entiseen nationalismiin ja ku lt tuurisiin symbooleihin kuten Kalevala, perinteellinen 

kirkko ja vanhojen ja nuorten suomalaisten elinarvot. Nationalistien mielestä so
sialistit vaaransivat suomalaisten maineen luotettavi na työntekijöi tä. Sosialistit toi· 

saalta pitivät nationalisteja esteenä työväen yhtenäisyyden ja taistelun välillä. 

Vaikka väiue1ijät e ivät olleetkaan samaa mieltä, he selvensivät tietoisuutta niistä 

päämääristä ja arvoisw, jotka inspiroivat järjestöpyrkimyksiä. Kilpailu oli kovaa, 

kun toinen ryhmä houkutteli jäseniä toiselta. Sosialistit voitt ivat huomattavasti 

jäseniä raittiusseuroilta ja liberaaleista kirkollisryhmistä. Jos joku lahkokunta ei 

päässyt voitolle järjestössä, se usein perusti kilpailevan järjestön. Eräs kuuluisa 
väJienrikko tapahtui, kun teollisuusunionistit ja sosialistit erkaniva t ensimmäisen 

maailmansodan lopu.lla. Kilpailevat puhujat väiuelivät vakavissaan sellaisista asiois

ta kui n, oliko työväenjärjestön jäsenen sopivaa pitää solm iota. Leht.ien kirjeenvaih

tajat esitt ivät todisluksia kilpailevien johtajien ja puhujien moraalises ta käytök

sesrä . Kilpailijat menivät jopa oikeuteen saadakseen laillista apua sellaisissa tais

te.luissaan kuin pääsy johonkin haaliin (juhlasalii n), jonne heitä ei päästetty. Nämä 
kilpailU[ toivat uskollista tukea ja ta loudellisia lahj oituksia tu hansilta ihmisiltä, 

joiden sosiaalinen elämä kietoutui satojen kirkkojen ja haalien ympärille. Nuo 

sosiaaliset keskukset tekivät mahdollisiksi kaikenlaiset uskonnolliset, kirjallise t, 

poli ittiset , urheilulliset, musikaaliset ja muunlaiset riennor. Myös vuosittaiset juh· 

lar, paraat it ja retket o livat erityisiä tapah tumia niiden jäsenille . Ajatelkaamme, 

miten kulttuurielämää rikas tuttivat esimerkiksi iltamat, runonlausunta ja näytel· 
mät kuten August Strindbergin "Isä" tai musikaal i "Tukkijoella". Elämällä oli 

merkitystä niille, jotka olivat mukana tämänlalsessa toim innassa . Sotaa edeltävä 
aika oli todellista kulta-aikaa si irtolaisjä rjestöille. 

Tämän räjähdysmäisen järjestöjen synnyn jälkeen vuoden 1900 ja ensimmäi

sen maailmansodan .lopun välillä siinola isyhteisö sijrtyi uuteen aikakauteen kahden 

seuraavan vuosikymmenen aikana. Se ei enää voinut luottaa uus ien jäsenten saapu· 

miseen Suomesta. Sekä sodanaika iset vaikeuder Atlantin ylityksessä että Ameri

rikan sodanjälkeiset rajoitukset vähensivät suomalaisten sii rtolaisten määrää. Tästä 

lähtien suuri n osa Suomen siirtolaisista suuntasi kulkunsa Kanadaa n. Vaikka mah

dollisten uusien siirtolaisjoukkojen panos oli näin rajoitettu, järjes töt e tsivät Llusia 

kanat ta jia Amerikassa syntyneistä suomalaisista, joita oli 145506 tai melkein 

yhtä paljon kuin ei-Amerikassa-syntyneitä suomalaisia Yhdysvalloissa. V . 1940 

l24 



heitä oli 167080 siirtolaissukupolven maaran ollessa vain ll7210. Jopa ennen 
ensinunäistä maailmansotaa kirkkoryhmät ja sosialistien paikallisjärjestöt pitivät 
pyhäkouluja ja järjestivät muuta toimintaa saadakseen nuoret mukaan. Tällainen 
toiminta jatkui sodan jälkeenkin. 

Myös muut muutokset vaikuttivat järjestöelämän luon teeseen suomalaisten kes
kuudessa. Rajoitukset, joita aiheutti liinovaJtion hallituksen suhtautuminen työ

väen esitaistclijoihin sodan aikana, haittasivat sosialistien ja teollisuusunionistien 
toimintaa. Sosialistinen liike jakautui myös kahda Venäjän vallankumouksen takia . 
Siihen muodostui Vasen ja Oikea Siipi teollisuusunionistien pysyessä erillään. Kat
kera kilpailu synnytti tavaJlisen sanasoJan lehdistössä ja ylikuumenneita tunteita 
kokouksissa, kuten eräässä, jossa toisinajattelevat tömistivät lattiaa niin kovaa, että 
heidän kenkiensä korot irtaantuivar. Näihin aikoi hin tuhannet suomalaiset lähti
vät teollisuus· ja kaivosalueilra alkaakseen viljellä farmeja. Heidän lähtönsä hei· 
kensi vanhoja yhteisöjä, Myöhemmin vuoden 1930 suuri lamakausi hajoitti monia 
seuroja, koska työttömät jäsenet eivät voineet ylläpitää niitä , Jopa haaut mene
tettiin kiinnitysten antajille. Eräässä mielessä kaksi sodanjälkeistä vuosikymmentä 
oli vat taistelua järjestöjen henkiinjäämisestä. 

Taistelu päättyi jonkinlaiseen kulttuurin eJpymisl~en . Perustettiin uusia yhdis
tyksiä kuten Georgian osuuskunnalJinen tila. Kaikista vv. 1917- 1939 toimineista 
yhdistyksistä kuluttajaosuuskunnat kasvoivat eniten, Alkujaan etupäässä sosialis
tien eteenpäin auttama osuustoiminnalUnen Wke houkurreli erityisesti maanviljeli
jöitä 1920·luvulla. Central Cooperative W holesale'lIä Superiorissa Wisconsinissa 
oli v. 1940 yksin yli sata jäsenyhdistystä, joita hallitsivat e tupäässä Keskilännen 
suomalaiset. Tämä Jiike kuluui osan siitä energiasta., jonka aikaisemmin sai radi~ 

kaalinen työväenliike . Kärsittyään tappioita J 920-1uvun alussa työväenliike kuiten ~ 

kin voimistui hi ukan . Vasen ja Oikea Siipi perustivat uusia liittoja ja teollisuus
unionist it olivat aktiivisia erityisesti Minnesotassa. 1930-luvuUa taloudellinen lama 
inspiroi suomaJaisten kannattamia mielenosoituksa työttömien työläisten puolesta 
New Yorkissa ja koville joutuneiden vil jelijöiden puolesta Minnesotassa, Samaten 
raittiusseuraliike sai takaisin hieman lisää kannatusta 1920-luvuUa ennen kuin 
sen yhdistysten määrä laski 49:ään v. 1934. Kolme suurinta luterilaista kir· 
kollisseuraa onnistui paremmin säilyttämään suurimman osan yhdjsryksistään. 
1930-1uvulla evankelisluterilaiset ilmoittivat jäsenmä~iränsä laskeneen, Lisäksi kai ~ 

kenlaiser pienet klubir ja yhdis tykset samoin kuin kustantamot taistelivat elä
mästään erilaisella menestyksellä. Tämä aktivismi heijasti vahvoja sopimuksia, 
jotka oli tehty ennen ensimmäistä maailmansOtaa. Uskonnolliset kannattajat tekivät 
paljon uhraavaa työtä pitääkseen yhdistykset pystyssä, he hankkivat tilauksia, tarjo· 
sivat kahvia, näyttelivät näytelmissä ja tekivät kaikkia pieruä tarpeellisia asioita, Sa
dat toisen polven suomalaiset kiinnostuivat ja Wuyivät vanhempiinsa erityisesti , 
kun oli kyse sosiaal isesta toiminnasta. Heidän rooliaan ennakoi amerikansyntyisen 
papiston nouseva asema Suomi Synodissa . jopa seurakunnissa käydyt keskustelut 
englanninkielen käytöstä osoittiva t heidän vaikutustaan. Sodan jälkeisten vaikeuk· 
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sien jälkeen ei ollut hämmästyttävää, että suurimmat siirtolaisyhteisöt tavOLttlvat 
uudelleen sotaa edeltäneen aktivismin. Vuosittaisia juhlia ja kokouksia pidettiin 
yhä orkestereineell, voimistelunäytöksineen ja näytelmineen, samoin niihin kuului
vat puheiden pito ja runonlausunta. Jokaisen vuoden aikana toimivat kaikenlaiset 
alaryhmät kuten naisten avustusjårjestöt suurempien järjestöjen alaisina. Kaikki 
nämä yritykset tarvitsivat kannattajia, jotka avustivat vtlsicenttisillä ja maksoivat 
kymmenen centtiä pääsy maksua nähdäkseen näytelmän. Siirtolaislehdistö yhä mai
nosti näitä toimintoja saadakseen lisää tilaajia. 

Eräs toinen voimanlähde tähän aktivismiin oli kasvava ylpeyden tunne Suo
mea ja sen kulttuuria kohtaan. Vaikkakin suurimmasta osasta tuli Amerikan kansa
laisia, he olivat yhä kiinnostuneita Suomesta. Entinen ylpeys omasta kansallisesta 
alkuperästä erään suomalaisen nationalistin mukaan todisti hänen amerikkaJai
suuUaan. Teoria oli, että "oikea" amerikkalainen oli yhtä hyvä kuin "hyvä" suo
malainen. Nationalistit olivat erityisen itsetietoisja voittamastaan kunnioituksesta 
amerikkalaisten keskuudessa, jotka y.us tivät suomalaisia urheilijoita kuten Paavo 
Nurmi ja ihaiHvat Jean Sibeliuksen musiikkia ja kunnioinivat Suomea sen mak
senua sotavelat Yhdysvalloille. He vakuuttivat innokkaasti amerikkalaisille, että 
suomalaiset olivat uskollisesti auttaneet Ameri.kan rakentamisessa aina vuodesta 
1638 lähtien. 

Uuteen Ruotsiin kohdistuneen nationalistisen kiinnostuksen takia siirtolaisryh
mät tulivat yhä tietoisemmiksi omasta menneisyydestään. V . 1916 pastori Salomon 
Ilmonen teki tunneruksi John Mortonin ja Delawaren suomalaisten merkityksen. 
Ilmonen väitti, että uudisasukkaat olivat luoneet pohjan osavaltioiden hallituk
sille ja kristilliselle sivistykseUe Delawaren alueella. Toiset kirjailijat kuten E. A. 
Louhi kirjoittivat yliammuttuja juttuja varhaisten suomalaisten merkityksestä. De
lawaren historian löytö saavutti huippunsa v. 1938, kun Yhdysvaltain hallitus yh
dessä Ruotsin ja Suomen kanssa vietti Uuden Ruotsin 300-vuotisjuhlaa. Saadessaan 
eri kilpailevien ryhmien kannatuksen juhla merkitsi huippukohtaa suomalaisten 
kulttu urillisessa itsetietoisuudessa. Se oli myös mitta kasvavasta kiinnostuksesta 
siirtolaishistoriaan. Ilmonen oli antanut kipinän tälle kiinnostukselle kirjoitettuaan 
siirtolaisren saapumisesta 1860- ja 1870-luvuilla. Hänen kirjansa sisälsivät yleis
katsauksen siirtolaiskul ttuuri in uskonnolliselta kannalta katsottuna. Myös eri jär
jestöt valmistiva t vuosij uhlalehtiä ja -kirjasia inspiroidakseen senaikaista aktivis
mia. Lyhyesti, tämä historiallinen itsetietoisuus oli pyrkimys tukea kulttuurin 
uudelleen nousua. 

Kestettyään niin hyvin 1920- ja 1930-1ukujen koettelemukset suomalaiset siir
tolaisyhteisöt aloittivat viimeisen lukunsa toisen maailmansodan alkaessa. Sekä tal
visota että avustuskampanja Suomen hyväksi inspiroivat hetkellisesti uus ia kol
lektiivi sia pyrkimyksiä. Vedoten entiseen yksimielisyyteen avustusryhmät vetivät 
puoleensa jopa aikaisempia ideologisia kilpailijoita. Uusiin toimintoihin kuului his
lorialli sten yhdistysten perustaminen. Suurimmat seurakunnat alkoivat lopulta ra· 
kentaa uusia kirkkoja vanhojen tilalle. Nämä järjestölliset kehityssuuntaukset oli-
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vat ebkä helpommin huomattavissa Floridan suomalaisten keskuudessa. Luomalla 
uusia yhteisöjä eläkevuosiaan varten Floridan suom alaiset, jotka tulivat kaikista 

suurimmista siirtolaiskeskuksista , herättivät eloon a,ikaisemman aktivismin. Sano

malehdet vieläkin ilmoittavat heidän täydestä työjärjestyksestään mitä tulee näy
telmiin, konsertteihin , puheisiin ja tilaisuuksiin, joissa muistellaan järjestön kulta

aikoja. Mutta tämä aktivismi ei yleensä kestänyt kauan. 1920- ja 1930-lukujen 
kultuuriWnen elpyminen oIl nopeasti loppumassa. 

Olisi erehdys väittää, että nykyinen Suomen kuhtuurin suosio Amerikassa to

distaisi suomalais-amerikkaIaisen elämän kukoistuksesta. Amerikkalaiset lehtimie

het julkaisevat sympaattisia artikkeleja suomalaisesta elämästä kuvaten saunaa, jul

kituoden ihailunsa sisuun ja suomalaiseen arkldtehtuurijn. Liikemiehet tuottavat 

huonekaluja, tekstiilejä ja lasia Suomesta. Konserttiryhmät pitävät Jean Sibeliusta 
ohjelmistossaan. Kustantamot julkaisevat käännöks iä Mika Waltarin romaaneista , 

joista on tullut best-sellereitä. Ja tietysti hotellien johtajat ja virkistys- ja loma
alueiden omistajat yrittävät edistää nykyistä saunan suosiota. Vaikka jotkut ame

rikansuomalaiser ovatkin mukana tässä Suomen kulttuurin tunnetuksi tekemisessä, 

harvemmin kuitenkin siinä huomaa siirtolaisten panoksen . Siirtolaislehdistössä näh

dään joskus sen mainoksia ja se tukee muutenkin s iirtolaisten toimintaa. Kuiten

kaan tämä kaupal1inen Suomen kultuuuri n tunnetuksi tekeminen ei ole mikään 

amerikansuoma.laisten oman kulttuurin mitta , koska he eivät luoneet sitä. 

Siirtolaiste.n merkitys suurimmissa suomalais-amerikkalaisissa yhteisöissä on 

nopeasti katoamassa. Sitä osoittavat monien yhdistyksien katoaminen ja vanhempien 

henkilöiden rohkeat yritykset siirtää tuonnemmak si se, mikä saattaa o11a väistämä

töntä. Monet raittius- ja työväenhaalit ovat jo su lkeneet ovensa. Työväenliike kärsi 

takaiskuja .I940-luvun lopulla ja 1950-luvulla eikä se enää toipunut näistä. Suoma
Jais-amerikkalaiset kuuluvat nyt ammattiyhdistyksiin J joilla ei ole mitään rodullista 

identiteettiä . Jopa osuustoiminnalliset liikkeet on suljettu ja Central Cooperative 

Wholesale on sulautunut samanlaiseen ei-suomalaiseen järjestöön. Sekä evanke

lisluterilaiset ja kansallisluteri laiset sulautuivat muiden etn isten ryh mien kanssa 

suurempiin järjestöihin , jotka eivät ole suomalaisia kuten on ilmeistäkin. Suomi 

College saa Juultavasti myös enemmän tukea ei-suomalaisilta. Ajnoastaan neljää 
sanomalehleä julkaistaan enää ja njidenkin lukijakunta on vähenemässä. Laskien yli 

50 % vv. 1940 ja 1970 välillä siirtolaisten kokonaismäärä oli ainoastaan 42000 
kuusi vuotta sitten. Sen rivistöt harvenevat yhä kuten kuoLnilmoitukset paljastavat 

joka viikko. Hautajaistunnelma sävyttää siirtolaisaikakauden uhkaavaa loppua. 

Se mikä nyt on jäljellä siirtolaisten järjestöllisestä aktivismista on osittain Ame

rikassa syntyneiden jälkeläisten ansiota . Toinen sukl:lpolvi eli siirtolaisten Amerj· 

kassa syntyneet lapset oli v. 1970 määrältään 158000. (Heidän lukumääränsä on jo 
aUe sen, mitä se oli v. 1940). Toisaalta kolmas su kupolvi eli siirtolaisten lasten
lapset 011 luultavasti lukuisampi. Sanomalehdel kertovat joskus jopa neljännen ja 
viidennen polven jälkeläisistä. Vaikkakin osuuskunnat ja kirkot kadottavat suo
malaista leimaansa, siirtolaisten jälkeläiset ovat niiden pääkannattajia. He osallistu-
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vat myös erilaisiin musiikki-, veljeys- ja muihin ryhmiin, jOtka vielä juhlivat yhteyk
siään Suomeen. Suomalais-amerikkalaisen Vuosikirjan vi imeinen numero viittaa hei
dän osaJListurniseensa sellaisiin ryhmiin. Mutta harvat väittäisivät, että heidän osal

listumisensa on luonut sellaista aktivismia ja siinä määrin, kuin mitä yleensä siir
tolaisyhteisössä oli Kaikenlaiset tekijät estävät siirtolaisten jälkeläisiä toimimasta 
yhdessä etrusenä ryhmänä. Puutteellisen suomenkielen taidon takia he eivät ole 
voineet tilata siirwlaislehtiä. Sitä vastoin heidän kykynsä käyttää englantia on tuo

nut heiUe mahdoUisuuden liittyä helposti ei-suomalaisiin yhdistyksiin. Aviol iitto ei
suomalaisten kanssa on vähentänyt monien yhteyksiä siirtolaisyhteisöihin. Am
matillinen edistyminen samoin on tuonut mukanaan yhteyksiä ei -suomalaisiin. Sekä 
sotapalvelus että uudet tehdastyöpaikat ovat houkutelleet tuhansia pois vanhoista 
siirtolaisyhteisöistä toisen maailmansodan aikana ja jälkeen ympäristöihin, joissa ei 
ole näkyvää suomalaista toimintaa. Maaseudulla myös suomalaiset nuoret lähtevät 
kaupunkeihin . Lyhyesti, hajaantumisprosessi on yhä käynnissä. Se vähentää suoma
lais-amerikkalaisten keskittymistä yhdelle seudulle, jossa he saattaisivat toimia yh
dessä, Koska assimilaatiovoimat hävittävät entisiä yhteyksiä, sekä siirtolaiset että 
heidän jälkeläisensä yrittävät parhaillaan säilyttää suomalaisamerikkalaisen kult tuu
rin historiaa. Viime vuosikymmeniin saakka tehtiin hyvin vähän siirtolaishistorian 
muistiinmerkitsemiseksi . Siirtolaiskirjallisuutta ei kerätty mitenkään systemaattises
ti, multa kirjailijoiden kuten Salomon Ilmonen ja Frans Syrjälä elämänkertoja val
misteltiin, jos jäi aikaa muista tehtävistä . l)aitsi prof. John 1. Kolehmainen, harvat 
tutkijat kirjoittivat suomalais·amerikkalaisista ennen toista maailmansotaa. Sodan 
jälkeisenä aikana on uhrattu paljon energiaa historiallisiin pyrkimyksiin. Suomi Col
Ieee otti tehtäväkseen kerätä suomalaista tutkimusmateriaalia, jota professori Ko
lehmainen käytti valmistaessaan bibliografian v, 1947 . Sen kerääminen annettiin 
myöhemmin tohtori Armas K, E. Holmion tehtäväksi. Uusia historiallisia seuroja 
perustettiin edistämään arkistomateriaalin keräämistä ja historiikkien kirjoitta
mis ta Michiganissa, Ohiossa, Illinoisissa, Massachusettsissa, Oregonissa ja muissa 
valtioissa. Koska Mi nnesota Finnish Ameriean Historical Society (Minnesotan 
Suomalais-amerikkalainen Historiallinen Seura) oli ensimmäisten joukossa, se onnis

tui tuottamaan ensimmäisen valtion historian suomalaisista 1950-1uvulla. Sen jäi· 
keen on ilmestynyt muitakin valtion historioLta. Merkkivuosihistoriikkeja on myös 
ilmestynyt yhdessä syvällisten tutkimusten kanssa uskonnollisista ja työväenliik
keistä. Lisäksi nuoret tutkijat sekä Suomessa että Yhdysvalloissa ovat mukana tässä 
historiallisessa tutkimuksessa, Tulevaisuudessa tullaan luultavasti julkaisemaan vie
läkin enemmän historiallisia tutkimusraportteja. 

Historialliset wtkimukset mittaavat pääasiassa siirtolaisten osallistwn1sta järjes
töihinsä. Ei ole yllätys, enä he koros tavat juuri tätä . Suuri osa siirtolaisten koke· 
muksista keskittyi haaleihin ja kirkkoihin. Tyypillisessä valtion historiassa on pitkä 
luku kirkolliselämäsrä, raittiusseuroista , työväenliikkeestä ja muista järjestöpyrki
myksistä, Se esittää yksityiskohtia myös monista kilpailui sta ja erimielisyyksistä . 
Toiset histori ikit tuovat esiin varhaiset uudisraivaajat ta i tiettyjen instituuttien ke-
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hityksen. Kaikilla kolmella suurella luterilaisella ryhmällä on jo oma historiansa. 
Työväenliikkeen historiat kuvastavat kirjoittajiensa omia mielipiteitä. Melkein 
kaikki nämä eri historiat kiinnittävätkin paljon huomiota aktivismin kultai· 
seen aikaan ennen 1920-1ukua. Tähän mennessä suurin osa siirtolaisista oli asettu
nut pysyvästi paikoilleen ja kiinnittynyt amerikkalaiseen yhteiskuntaan järjestöjen 
avulla. Historiikit edustavat pyrkimystä mitata siirtolaisten sopeutumista Ame
rikkaan . 

Nykyisen suuren mielenkiinnon takia siirtolaisten menneisyyteen suornalais
amerikkalainen hisroria tullaan varmasti tallettamaan lopulta. Sen tulevat luulta
vasti kirjoittamaan historiankirjoittajat, joilla on eri vaikutteet kuin niillä, jotka 
nyt yrittävät pelastaa suomalaisten histodaa Amerikassa. Sekä siirtolaiset että hei
dän jälkeläisensä etsivät usein uutta varmuutta menneisyydestä kulttuurillisen epä
varmuuden aikana, Toiset yrittävät johdattaa tulevaisuuden kehitystä historian 
opeista. Mitkä tahansa välittömät syyt ovatkin siirtoLaisten menneisyyden tutkimi
seen, tulevaisuuden historiikit suomalaisista tulevat varmasti olemaan laajoja . Par
haimmat eivät tule luomaan etnistä yksimielisyyttä sinne, missä sitä ei ollut, vaan 
tulevat sen sijaan näyttämään, miten siirtolaiset etsivett parempaa elämää hyvin eri

laisin keinoin. Ne tulevat kertomaan kauppiaista ja työläisistä, kirkonmiehistä ja 
sosialisteista. Itse asiassa ne tulevat kuvailemaan siirtolaiselämän monia muitakin 
aspekteja. Ne tulevat myös vertailemaan suomalaisten kokemuksia muiden amerik
kalaisten kanssa osoittaen sekä yhtymäkohtia että eroavuuksia , On hyvin mahdol
lista, että parhaita historiikkeja voidaan käyttää Amerikan kehityksen mittoina. 
Oma toiveeni on, että suomalaisten historia Amerikassa ja Amerikan oma historia 
tulevat täydentämään toisiaan nykyisessä siirtolaishistorian tutkimuksessa. Nykyi
nen suomalaisten Amerikka ei silloin joudu hämärän peittoon kuten kävi Uudelle 
Ruotsille. 
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2. AMERIKKALAINEN KULTTUURI SUOMESSA 

Pl. Jerker Ericksson, Helsingin Yliopisto 

Amerikkalainen kulttuuri on nykyisin runsaasti esillä Suomessa, Yhdysvaltain 
taiteen, kirjallisuuden ja elokuvan tapahtumat saavat meillä kaikupohjaa. Niin ei 
ole ollut aina. Silläkin uhalla, että tulee hiukan liioitelleeksi, voi väittää, että Yh· 
dysvaltain kulttuuria kohtaan tunnettu elävä mielenkiinto on Suomessa olennai
sesti sodanjälkeinen ilmiö. 

Syyt siihen, että Yhdysvaltain kulttuuriin alettiin suuremmassa määrin kiinnittää 
huomiota vasta toisen maailmansodan jälkeen, eivät ole aivan helposti selvitettävissä. 
Yksi tekijä oli varmasti se, että hallitseva kulttuuri oli sotien välisenä aikana etu
päässä Saksaan suuntautunutta. Saksasta ja Ranskasta saadut niin kirjalliset kuin 
poLittisetkin vaikutteet olivat vahvempia ja tä rkeämpiä kuin yhteydet Englantiin 
ja Yhdysvaltoihin. Vaatiessaan suurempaa avoirnmuutta ja lisää alttiutta vastaanot
taa uudet virtaukset nuori sukupolvi, "Ultran" ja Tulenkantajien piirit, halusi laa
jentaa pääasiallisesti mannermaisia näköaloja; aj~llle tyypillinen iskulause oli "Ikku
nat auki Eurooppaan!" Ne kirjailijat, joita Olavi Paavolainen piti erityisen tärkeinä 
ja jotka olivat meiJIä tuntemattomia, olivat Gide, Lawrence, Joyce, Woolf, Huxley 
ja Proust; ainuttakaan amerikkalaista tuohon komeaan seuraan ei mahtunut. 

Toinen tekijä oli koulujen kieltenopetus, joka kuvasti Suomen kulttuurielämän 
yksipuolista suuntautumista; sodan jälkeiseen aikaan saakka englannin opetus oli 
surullisen laiminlyötyä. Syystäkin Elsa Enäjärvi huomautti vuonna 1929 siitä, kuin
ka tietämättömiä meillä puutteellisen englannintaidon vuoksi oltiin Englannin ja 
Yhdysvaltain kirjallisuudesta ja tieteestä. Suoran yhteyden saaminen amerikkalai· 
seen kulttuuriin o1i ilmeisen vaikeaa. 

Kiinnostuksen rajallisuutta saattaa osaltaan selittää sekin, että Suomessa ei tuona 
aikana ollut tulisieluja, jotka oLsivat kohdistaneet huomiota Yhdysvaltain kult· 
tuuritapahtumiin. Kukaan ei meillä tehnyt sellaista innostavaa työtä kuin Artur 
Lundkvist ja Thorsten Jonsson Ruotsissa, Tom Kristensen Tanskassa ja Sigurd Hoe! 
Norjassa. Vasta myöhemmin tuli meillä esiin kirjoittajia, jotka luotettavast i ja sa
malla mukaansatempaavasti tulkitsivat amerikkalaista kulttuuria ja antoivat siitä 
tietoa. 

Yhdysvaltain dramatiikkaan ja kaunokirjallisuuteen suhtauduttiin sotien väli
senä aikana Suomessa kahdella tavalla . Virallista, akateemisesti sävyttynyttä näke
mystä edusti Eino Railo, joka vuonna 1937 ilmestyneessä Yleisen kirjallisuuden 
historiassa onnistui selviämään Yhdysvaltain kirjallisuudesta muutamalla yhden
tekevällä sivulla. Kirjatuotannossa ajankohtaista proosaa edustivat Sinclair Lewis, 
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Pearl Buck ja Thornton Wilder. Kansallisteatterissa esitettiin vuosina 1925-1939 
viiden amerikkalaisen näytelmäkirjailijan teoksia . Tunnetuimmat heistä olivat 
Eugene O"NeiJI, Sidney Howard ja Elmer Rice. Tämä näkemys riisti amerikkalai
selta kulttuurilta sen aikaa kuvastavan ulottuvuuden. 

Toinen näkymä avautui sellaisissa, kulttuuriliberalismia edustavissa aika
kauslehdissä ja julkaisuissa kuin "Nykypäivä", "KirJallisuuslehti" Soihtu", "Ke
vättervehdys" ja 30-luvun "Tulenkantajat". Niissä tehtiin retkjä oman ajan kir
jallisuuteen. Esiteltyjä amerikkalaisia kirjailijoita olivat mm. Langston Hughes, 
Carl Sandburg, John Dos Passos, Agnes Smedley, Clifford Odets, Albert 
Maltz ja hiukan myöhemmin, Erskine Caldwell ja Ernest Hemingway. Käännök· 
sistä vastasivat mm. Toini Aaltonen ja Katri Vala. J-Ielsingin Työväen Näyttämö 
esitti Maltzin, George Sklarin ja Irwin Shawn näytelmiä. Helsingin Kansannäyt
tämö otti talvella 1933 ohjelmistoonsa Marc Connellyn näytelmän "The Green 
Pastures", mutta joutui vastalauseiden myrskyn takia luopumaan hankkeesta. 
Yhdysvallat, kirjoitti Olavi Paavolainen teoksessaan "Nykyaikaa etsimässä", "ei 
enää esiinny meille pelkästään standardisoiturnisen ja materialismin myrkkyhöy
ryjä suitsuttavana hirviönä vaan uuden herkkyyden , uuden henkisen elämänsyntee
sm, uuden taiteen pioneerimaana". Kysymykseen siitä~ millaista tämä taide oikeas
taan oli ja minkälainen tuo elämänsynteesi, Paavolainen jätti vastaamatta. Kuiten
kin Yhdysvaltain kulttuurin uusia virtauksia kohtaan tunnettu orastava kiinnos
tus oli tavallaan oman ajan eurooppalaisen kulttuurin suuotauksille omistetun huo
mion seurausilmiö. 

Joka tapauksessa suomalaisten kuva uudesta amerikkalaisesta kirjallisuudesta 
oli hyvin epämääräinen. Sumu hälveni toisen maailmansodan jälkeen. Tällöin alkoi 
laajalla rintamalla "the Finnish acceptance af Amerie:an literature". Se on lasket
tava toisen tasavallan saavutusten tilille . Kulttuuri-ilmapiirin muutokset suosivat 
sellaista kirjallisuutta johon kustantajat aikaisemmin olivat suhtautuneet epäluu
loisesti. Ripeään tahtiin suomennettiin valtaosa Stcinbeckin, Hemingwayn ja 
Faulknerin teoksista - sotien välisenä aikana nämä kirjailijat oli tuntenut vain 
pieni onnellisten joukko. Myyntimenestykset todistivat, että amerikkalaisesta kir
jallisuudesta oli nopeasti tullut suosittu. Se otettiin mukaan akateemisiin kurssi· 
vaatimuksiin samalla kuin sitä alettiin käsitellä esseistiikassa ja kun tutkimus alkoi 
kiinnostua siitä. Jokamies alkoi tuntea sellaiset dramaatikot kuin Tennessee Wil
liamsin, Arthur Millerin ja Edward Albeen . Sodanjälkeisinä vuosina laskettiin 
perusta amerikkalaisen kirjalUsuuden asemalle ja vaikutukselle Suomessa. 

Tällä hetkellä käännetään amerikkalaisesta kirjallisuudesta automaattisesti ar
vokkaat tai jostakin syystä huomiota herättäneet teokset . Arvostelijat seuraavat 
Yhdysvaltain julkaisutoimintaa ja raportoivat kirjallisuuden tapahtumista . Signaalit 
ovat voimakkaita ja vastaanottajat valppaita. Korkeatasoisella proosalla, kuten 
Joseph Hellerin romaanilla "Something happened", ja. suurta yleisöä tavoittavalla 
viihteellä, kuten Peter Benchleyn romaanilla "Jaws 'l ei ole vaikeuksia saada kus
tantajaa. Kirjallisuuden edustamalla amerikkalaisen kulttuurin osalla on vankka 
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sijansa Suomessa. Vaarana on kuitenkin ama se) enä hiljainen ja omaperäinen 
proosa, joka luonteensa mukaisesti ei pidä melua itsestään, jää kääntämättö
mäksi ja tuntemattomaksi. 

Yhdysvaltain elokuvasta tuli Suomessa k.uten useimmIssa muissakin maissa 
suunnattoman suosittu, muna vei aikansa ennen kuin se alettiin yleisesti tunnus
taa kulttuuri tekijäksi. Hollywoodia pidettiin l<auan pinnallisuuden ja maun huo
nonemisen vertauskuvana. "Filmin amerikkalaistuminen on nykyään suuri vaara", 
julisti opeutusministeri I ngman vuonna 1926. "Amerikkalaiset filmiyhtiöt" , Ing
man jatkoi, "yrittävät vallata kaikki filmima rkkinat ja tunkevat jo tänne tuottei
taan". Hänen mukaansa oli syytä tarkoin valvoa Hollywoodista tapahtuvaa tuon
tia, "sillä juuri amerikkalaiset filmithän ovat tunnetut siveellisen holtittomuuden 
ylistyksiksi". Intellektuaalien enemmistö oli varmasti samaa mieltä kuin minis
teri Ingman. Elokuva oli taiteenlajina varsin heikoilla sotienvälisen ajan Suomessa 
eikä amerikkalaista elokuvaa kohtaan tunnettu juuri lainkaan vakavaa mielenkiin
toa. Oikeastaan vain kahden Hollywoodin hahmon katsottiin ansaitsevan syvem
pää pohdiskelua: Rudolph Valentinon ja, tietenkin, Chaplinin. 

Toinen as ia on, että yleisön käsitykset Yhdysvalloista olivat suureksi osaksi 
elokuvan luomia. Lienee turha todeta', että elokuvan todellisuudesta välittämä 
kuva oli paranneltu. Mutta monille niistä jotka täytt ivät elokuvateatterit, elokuva 
jäi (ja televisio meidän päivinämme jää) ainoaksi yhteydeksi amerikkalaiseen kult
tuuriin. Hollywoodin ansiosta he pääsivät myös osallisiksi yhdestä aikamme eeppi
sen ja helpporajuisen historiankirjoituksen suurimmista ja menestyksekkäimmistä 
ilmentymästä: Villiä Länttä käsittelevistä elokuvista, havainnollisista esityksistä 
Silta, miten manner otettiin haltuun. Usein unohdetaan, kuinka keskeinen merki
tys visuaalisuudelJa oli Yhdysvaltain kulttuurin vetovoimaIle ja kansainväliselle 
leviämiselle. 

Ajan mittaan epäkriiuinen käsitys amerikkalaisesta e,lokuvasta muuttui vivah· 
teekkaammaksi. Alettiin erottaa toisistaan luontee.ltaan anonyymi ja puhtaasti kau
pallinen tuotanto sekä ne elokuvat, jotka olivat sävyltää n yksilöllisiä ja joiden 
näkemys todellisuudesta oli aito. Elokuvakerho Studion 1950-luvuUa julkaisemat 
vuosikirjat osoittavat, minkälaisen aseman Yhdysvaltain korkeatasoinen elokuva 
oli saavuttanut. Tätä ei pidä käsittää niin että sodanjälkeinen sukupolvi havaitsi 
laadun, jota siihen saakka kukaan ei ollut kyennyt arvostamaan . Pikemminkin 
oli kulttuuripoliittinen asennoituminen elokuvaan muutrunut. Sitä oli aikaisemmin 
pidetty alempi arvoisena ilmaisuvälineenä. Tämä kulttuurielämän keinotekoinen 
hierarkia katosi nyt. Näin on elokuvaa seuraavien nyt luonnollista sijoittaa sellai
set ohjaajat kuin Orson Welles, John Ford ja William Wyler samaan voimakkai
den vaikuttajien ryhmään kuin suuret kirjailijat. Heidän filmiensä aiheita ja tee· 
moja selvitellään artikkeleissa ja esseissä. Robe:tt Altmanin tai Arthu"i Pennin elo~ 
kuvan ensi-iltaa odotetaan kiinnostuneesti ja se herättää samaa vastakaikua kuin 
esim. John Updiken uusi kirja. 

Samalla amerikkalaisen elokuvan tarjonta on esimerkki kulttuurinjakelulle 
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usein ominaisesta o ikullisuudesta ja epätasaisuudesta. Elokuvan markkinointi on 
järjestetty tehokkaasti. Mutta elokuvateattereihin ohjelmia toimittavia kanavia 
pitkin ajelehtii pääasiallisesti kaupallisten pelisääntöjen mukaan tehtyjä elokuvia. 
Va ikka amerikkala isen elokuvan tuntemuksemme onkin hyvä, se on kui tenkin 
epätäydellinen. Meille asti saapuneet ns. "underground movies" osoittavat, että 
kokeilevalla elokuvalla ei ehkä ole kovin paljon annettavaa. Pahaksi puutteeksi 
koemme sen si jaan sen, että vain kourallinen kuuluisia amerikkalaisia dokumentti
elokuvia, ranskalaisten "cinema veriten" rinnakkaisilmiöitä, on välitetty Suomeen . 

Näistä varjopuolista huolimatta elokuva on kuitenkin jakelun joustavuuden 
ansiosta etuoikeutetussa asemassa. Klassi kot voidaan saada yleisön ulottuville elo
kuva-arkiston ja elokuvakerhojen avulla samoin kuin sdlaiset elokuvat, joita syystä 
tai toisesta ei ole levitetty kaupallisesti. Huomattavasti suurempia ongelmia on 
esimerkiksi kuvataiteella. Edustava taidenäyttely on aikamoinen yritys, vaivalloi
nen ja taloudellisesti rasittava toteuttaa. Koska kulttuurin uutisväLitys on nopeaa 
ja tehokasta, ovat sellaiset käsitteet kuin "action painting", "aori-illusion" ja "pop
art" tai sellaiset taiteilijat kuin Rauschenberg ja Warhol tuttuja, vaikka kaikkien 
ei olekaan suotu nähdä mi tä he ovat saaneet aikaan tai millaisia poptaiteen ame
rikkalaiset muunnelmat ovat käytännössä. Yleisesti o ttaen - ja lähinnä jakelu
teknisistä syistä - Yhdysvaltain nykytaide ei liene Suomessa yhtä tunnettua ja 
koettua kuin kirjallisuus, dramatiikka ja elokuva. Perspektiivi voidaan tarkentaa 
ja kysyä, mitä tiedämme Yhdysvalloissa tämän vuosisadan ensimmäisen puoliskon 
aikana luodusta taiteesta ja mitä olemme siitä nähneet. Varsin vähän, epäilen. Jos 
Edward Hopperilla, Charles Burchfieldillä, Charles Sheelerillä ja Ben Shahnilla 
on meillä jokin identiteetti erikoistun tijoiden ahtaan piirin ulkopuolella, on se 
syntynyt heidän töittensä jäljennösten ja taidefi lmien viilityksellä. He1singissä äsken 
järjestetty Walker Evansin valokuvien hieno näyttely . jossa painopis te oli hänen 
30·1uvLln kuvillaan, osoittaa kuinka pitkälle ulottuva räjähdysvoima kuvataiteella 
on, kuten myös Vill iä länttä koskeva taidenäyttely v. 1974 osoitti. Baletti ja teat
teri ovat nekin niitä taiteenlajeja , joita on tunnetusti vaikea viedä maasta; Julian 
Beckin "The Uving Thealren" vierailu on säännön vahvistavia poikkeuksia. Sel
laisista kulLtuurin ilmauksista saavat elävä kuva ja itse pa ikalla toimiva raportoija 
kertoa. 

Sibelius- ja Helsingin juhlaviikkojen merkeissä on Suomen ja Yhdysvaltain 
musiikk ielämällä ollut melko epätavallisia yhteyksiä. Näiden juhlien yhteydessä on 
Suomessa vierai llut useita amerikkalaisia sinfoniaorkestereita aina siitä lähtien kun 
Eugene Ormandy ja The Philadelphia Symphony Orchestra kävivät Suomessa 
vuonna 1955. Luettelo täällä esiintyneistä amerikkalaisista muusikoista on muser
tavan pitkä. Orkesterirnme ovat esittäneet Aaron Coplandin, Charles Ivesin ja 
Virgil Thomsonin sävellyksiä ja opperamme ohjelmistossa on ollu t G ian-Carlo Me
Dottin teoksia. Amerikkalainen operetti on vetänyt puoleensa teatteriy]eisöä; 
"Oklahoma", "Guys and Dolls" ja "Annie Get Your Gun" ovat todisteita sen 

vetovoimasta. 
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Kaikki kunnia klassiselle musiikille ja "the American musical comedylle", 
mutta niitä enemmän kantavuutta ja vaikutusta on ollut amerikkalaisella populaari. 
musiikilla ja sen haaraurumilla. Elokuvan oheUa juuri jazz, swing ja bebop, muista 
suuntauksista puhumatta, ovat monelle antaneet elävän sisällön amerikkalaiselle 
kulttuurille. Harvinaisen hyvän esimerkin t.ästä tarjoaa ruotsalainen elokuva 
"Adalen 31", jossa joukko työttömiä nuoria perustaa jazzyhtyeen ja taikoo al
keeilisilla soittimilla esiin elokuvissa kuulemiaan tai Ievyiltä kuuntelemlaan sävel
miä ja rytmejä. Kohtaus ei ole tyypillinen vain Ruotsin tilanteelle; sillä on kansain
välistä ulottuvuutta. Se on luonteenomainen kuvaamalleen ajalle, jolloin sellaisilla 

nimillä kuin Louis Armstrong ja Bessie Smith oli maaginen kaiku. 
Mahdollisuudet saada vaikutteita amerikkalaisesta populaarimusiikista olivat 

sekä laajat että rajalliset. Esimerkiksi Paavolaisella musiikki toimii joskus merkki
kielen tavoin; jonkin kappaleen nimi, seUainen kuin "Yes, Sir, That's My Baby" , 
luo t.ietyn tunnelman ja ilmaisee tietyn eJämä.nasenteen. Jo 20-luvulla esiintyivät 
ensimmäiset jazzin harrastajat Suomessa; vuonna 1934 perustettu "Rytmin-lehti 
kirjoitti Benny Goodmanista ja hänen tyylistään. Viihdeorkesteriemme kuten esim. 
Rytmi-Poikien ohjelmistossa olivat Yhdysvaltojen tuoreimmat menestyskappaleet, 
mutta alkuperäisen musiikin kuunteleminen oli joskus hankalaa. Radio ei suhtau
tunut jazziin ja bluesiin yhtä suopeasti kuin nykyisin; Duke Ellingtonille ja Billie 
Hollidaylle oli varattu niukasti ohjelma-aikaa. Sotavuosina tilanne tietenkin pa
heni . Sellaiset elokuvat kuin "Stormy Weathe,'" ja "Cabin in the Sky" keräsivät 
40-luvun alussa ympärilleen hartaasti kuuntelevien jazzin ystävien joukkoja. Swin
giä soittavat amatööriorkesterit olivat suosiossa. 

Padot murtuivat sodan jälkeen, ja Louis Armstrongin vuonna 1949 tapahtunut 
vierailu oli yksi käännekohta. Niille, jotka olivat kasvaneet hänen musiikkinsa 
myötä, se oli Sllurtapaus, samaten Benny Goodmanin vierailu useita vuosia myö
hemmin. Jälkimaailmalle kannattaa tallettaa symbolisesti sävyttyneenä kulttuuri
poliittisena mielipiteidenvaihtona se keskustelu, jonka kävivät lentokentällä Suo
men television reportteri ja Goodman: "Miksi ette ole aikaisemmin käynyt Suo

messa , mr Goodman?") reportteri kysyi haastavasti. "Kukaan ei ole pyytänyt mi· 
nua", Goodman vastasi sävyisästi. 

Vanha äänilevy, legendaarinen ns. "savikiekko", on erään kulttuurikauden hau
ras vertauskuva. Jos Dlzzy Gillespie -harvinaisuus putosi lattialle, hajosi etäs maa
jlma kirjaimellisesti sirpaleiksi. Levyt olivat helposti särkyviä ja sotavuosina vai· 
keasti saatavissa . TuoDtirajoitllsten Suomessa ei ollut helppoa luoda edustavaa 
amerikkalaisen populaarimusiikin levykokoelmaa. Niiden luona, joiden osa oli on
nekas, kokoonnuttiin kuuntelemaan jazzia. On melkeinpä julmaa vertailla sotien
välisen ajan ja 40-luvun laihaa tarjontaa tämän hetken si tkeähenkisten long playing
levyjen ylenpalttisuuteen. Kuten Stanley Edgar Hyman on _huomauttanut, ovat 

levytuotanto, stereoforunen ääni ja nauhurit aikaansaaneet kulttllurimullistuksen, 
jota voidaan verrata huokeiden kirjojen merkitykseen kirjallisuuden levityksessä 
ja joka ehkä ylittääkin sen. Uusien painosten ansiosta nykyisin voi hankkia hal-
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vaHa klassisen amerikkalaisen Jazzin levykirjaston. Amerikkalaista kansanmusiik
kia on saatavissa äänenlaadultaan mallikelpoisina levytyksinä. Kaupallisten ajan
kohtaislevyjen jakelu toimii kitkattomasti. Yhdysvaltalaisen ja suomalaisen discon 
äänenvolyymi on samaa) niin kuin musiikkikin, ainakin sille joka ei oikein kykene 
erottamaan aikamme popin vivahteita. 

Itse asiassa olemme tilanteessa) jossa amerikkalaisen kulttuurin vaikutusta pi
detään itsestään selvänä. Erääseen Helsingin Sanomien äskeiseen numeroon sisältyi 
Etelävaltioiden politiikkaa käsittelevä reportaasi ja kolme pitkää artikkelia, joiden 
aiheina olivat Raymond Chandler, Woody AlIen ja Core Vidal. Elokuva ja popu
laarimusiikkia ovat kulttuurikuvan itsestäänselviä osia. Samalla on kuitenkin kult
tuuri-ilmiöiden asteikkoa hahmoteltaessa otettava huomioon identiteetti ja voimak
kuus. Steinbeckin romaani tai Ben Shahnille omistettu taidenäyttely ovat identitee
tiltään amerikkalaisia, mutta ne jotka kerääntyvät jazzin merkeissä Porin vuotwsilIe 
juhlille eivät ehkä ajattele sitä) että heidän kuunte1emansa musiikki on lähtöisin 
Yhdysvalloista. Joka tapauksessa olemme etääntyneet kauas niistä ajoista, jolloin 
kirjallisuuden kolme suurta amerikkalaista olivat Jack London, Upton Sinclair ja 
ennen kaikkea Edgar Rice Burroughs, jonka lukijat tuskin kuitenkaan pohtivat sitä 
tosiseikkaa) että Tarzanin henkinen isä oli amerikkalainen, 

Kulttuurin amerikkalaistuminen on iskusana) johon usein törmää. Samoin kuin 
useimmat iskusanat se on tunteenomainen ja täsmentämätön. Se ei ole suinkaan 
tyypillinen vain meidän ajallemme) kuten kävi ilmi esimerkiksi ministeri Ingmanin 
lausunnosta, jossa hän varoitti elokuvaohjelmiston amerikkalaistumisesta . Karkea 
näkemys amerikkalaiswmisesta käyttää sellaisia räikeitä symboleja kuin Coca Cola 
ja Aku Ankka; joskus jazzmusiikki pannaan merkitsemään dekanssia ja kiellettyjä 
leikkejä. Toinen, vivahteekkaampi muunnelma koskee lähinnä massakulttuurin tuot
teiden taitavaa markkinointia. Kaupallis tuminen ja se vaikutusvalta, jonka amerik
kalaisen viihdeteollisuuden anonyymir tuotteet sen ansiosta saavat, koetaan uh
kaksi kuluttajaa vastaan) ja niiden varjoon jäävät amerikkalaisen kulttuurin arvok
kaat ja omaleimaiset piirteet. Tästä näkemyksestä kannattaisi keskustella) mutta 
ongelmaa tarkastellaan tässä yhteydessä hieman toisesta näkökulmasta. 

Amerikkalaistumisella voidaan ymmärtää myös niitä voimakkaita vaikutteita, 
joita hallitseva ja dynaaminen kulttuuri antaa . Englannin kielen taitaminen on li
sääntynyt ja vaikutelmat Yhdysvalloista välittyvät ja leviävät sekä nopeasti että voi
makkaasti. Tällaisten tekijöiden ansiosta olemme amerikkalaisen kulttuurin voima
kentässä. Sellaiset liikkeet ja käsitteet kuin "womens lib", )'black power», "happe
ning", "camp" ja "pop" vaikuttavat, ja vaikuttavat usein rikastavast.i, todellisuu
denkäsitykseemme ja kielenkäyttöömme. Usein vaikutelmat jäävät sulattaruattomik
S1. Aina ei ole käytettävissä sitä aikaa, jonka kulttuurivaikutteen kunnollinen pohti
minen ja muokkaaminen vaatii ("the reaction time") kun taas vaikutteita, "the 
shocks», tulee yhä runsaammin. On kuitenkin selvää, että amerikkalaistumista on 
pidettävä eittämäuömänä etuna, jos se käsitetään valppaudeksi ottaa vastaan Yh
dysvaltain kulttuurin virtaukset ja valtimonlyönnit. Silloinkin kun Amerikasta 
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tulleet signaa.lit muuntuvat ja saavat sellaisia absurdeja rnuUa liikuttavia ilmenty
miä kuin protestoivien teini-ikäisten joukko laulamassa kouluhallituksen edessä 
"We Shall Overcome". 

Teoksessaan "Against Interpretation" Susa.n Sontag väittää, että Rauschen
bergin maalaus on tietyin edellytyksin samanarvoinen kuin "The Supremes" -yh
tyeen esittämä laulu. Tässä lausunnossa tuJee esiin taiteen demokratisoimisen vaa
timus, joka on periaatteessa miellyttävä. Tällä relativismiJIa on kuitenkin myös 
varjopuolensa, jos rajoitetaan se koskemaan amerikkalaisen kulttuurin vientiä Suo
meen. Vastaanottajan on varattava itselleen etuoikeus suodattaa vaikutelma ja aset
taa ne arvojärjestykseen. Tähtäyspisteessä ovat ne iJmiöt, joilla on kantavuutta ja 
jotka ovat laadultaan kokea tasoisia. Amerikan kirjallisuudessa on tuntemattomia 
alueita, jotka phäisi käännöksin kartoittaa. Elokuvan ja kuvataiteen uudet suun
taukset odottavat esittelyään, samaten keskustelua herättäneet televisio-ohjelmat. 
Opiskelijat, jotka tietävät jokseenkin kaiken 60-luvun Yhdysvaltojen protestiliik
keistä mutta jotka eivät ikinä ole kuulleet Thoreausta tai Dreiserista, osoittavat 
että amerikkalaisen kulttuurin ilmiötä tunnetaan Suomessa laajalti mutta että tunte
muksesta usein puuttuu syvyyttä. Yhdysvaltain kulttuurin elinvoimaisuuden ja moni
naisuuden tuntemuksen lisääminen on tärkeä tehtävä. 
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USA:N 200-VUOTISJUHLASEMINAARIN 
PÄÄTÖS SANAT 

Prof. Vilho Niitemaa, Turun yliopisto 

Niinkuin täällä jo yksimielisesti todettiin nämä esitelmät ovat olleet niin hyviä, 
että niiden pohjalla ei tarvitse keskustelJa - en min äkään myöskään ryhdy niitä 
sen enempää kommentoimaan. Kiinnittäisin kuitenkin yhteen seikkaan huomiota, 
nimittäin siihen, millä tavoin nämä esitelmät ovat jakau tuneet eri historian aluei
den kesken ja millä tavoin näissä esiintyy tiettyä painotusta. Meillä on täällä ollut 
yhdeksän esitelmää, niistä kahdessa on käsiteJty polijnista historiaa , yhdessä vaI
tiojärjestystä, ne.ljässä talous- ja sosiaalihistoriaa ja kahdessa kulttuurihistoriaa. Tä
mä jakautuma osoittaa, että painopiste on ollut talous- ja sosiaalihistoriaan liitty
vissä ilmiöissä. Jos tämä seminaari o lisi pidetty maailmansotien välisenä aikana 
niin en epäilisi, etteikö painopiste olisi ollut toisenlaisissa suhteissa, nimittäin juuri 
poli itdsen historian alueella . Tästä poJiittisesta historiasta käytettiin silloin sellaisia 
arvoarvos telmia kuin pri mus inter pares, par exe.llence jne,. millä haluttiin osoittaa, 
että kaikissa historiallisissa tapahtumissa etusija oli aina poliittisen historian 
alueelle kuuluvilla ilmiöillä , Sen jälkeen on tuossa Aurajoessakin virrannut hyvin 
paljon vettä ja arvostukset ovat muuttuneet aika tavalla . Nimenomaan juuri so
siaalihistorialliset ja ta loushistorialliset ilmiöt ovat tulleet hyvin keskeisiksi. Ja 

näkisin, että todella Karl Marxilla ja Friedrich Engelsillä on tähän painotukseen, 
muutokseen ollut merkittävä osuutensa, H e ovat todella ortaneet esiin - tietys tikin 
omalla tavallaan - juuri sellaiset historian ilmiöt, joissa yhteiskunrahis toria ja 

taloushistoria näyttelevät keskeistä osaa . J a tämän sei kan me voimme todeta näistä 
Yhdysvaltain Informaatiokeskuksen antamista kansista: tässä on tietty vaakuna

kuvio, jossa ennakoivasti tätä kehitystä tuodaan eSlJn . Tämä tunnuslause E 
pluribus unum viittaa juuri siihen, että Yhdysvalloissa nimenomaisesti on pantu 
erittäin suuri paino juuri sosiaalihistoriallisille ilmiöille ja tämä tietys tä yhteiskunta
historiallisesta näkökulmasta. Tuo "monista ykseys" viittaa siihen, että Yhdysvallat 
on todella koostunut monis ta kansakunnista , mutta tavoiueena on ollut luoda 
niistä yksi kansakunta, eli ts. tässä on ollut kysymyksessä se 1920-luvun käsiryksiä 
hallinnut teoria siitä, että Yhdysvallat on suuri kansojen sularuspata taikka -uuni, 
Mutta sitten 1920-luvun jälkeen ja - niinkuin Olli Alhon esitelmästä kävi ilmi 

- varsinkin 1930-luvun puolivälistä lähtien nämä eri kansallisuuksien erikoispiir

teet, kunkin ryhmän etninen omaleimaisuus on tullut keskeiseksi asiaksi. Silloin 
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1930~luvun puolivälin jälkeen se oli vielä varsin teoreettinen ongelma, sitä käsi
teltiin joittenkin tutkijoiden, nimenomaan folkloristien piirissä, niinkuin hänen 
esitelmästään kävi ilmi. Mutta nyt se on noussut jopa niin merkittäväksi, että par
haillaan meneillään olevat Yhdysvaltain 200·vuotisjuhlat on järjestetty juuri tämän 
etnisen moniarvoisuuden merkeissä, eli ts. katsotaan, että etnmen moniarvoisuus 
on samalla kulttuurin rikkautta. Edelleen täss~i on vielä toinenkin erikoispiirre: 
tämä tunnuslauseen teksti on latinaksi, joka vielä maailmansotien välisenä aikana
kin katsottiin maailmankieleksi. Jos tämä tunnuslause tehtäisiin nyt, en epäilisi, 
etteikö se olisi juuri englanninkielinen, siinä mäihin latina on menettänyt sen maa
ilmankielen aseman, joka sillä aikaisemmin oli. 

Jos nyt katsotaan mikä merkitys meidän kannaltamme tällä seikalla on, ts. 
sillä seikalla, että painopiste on siirtynyt pois poliittisen historian ilmiöistä ja kes
kittynyt nimenomaan yhteiskuntahistorian alueelle, niin ensinnäkin voimme to
deta, että se on varsin pitkän kehityksen tulos. Jo 1600-luvulla Descartes sanoi, 
että historia on pelkästään mielipiteitä. Tällä kiisityksellä tuli olemaan kohtalokas 
vaikutus seuraavien vuosisatojen asenteilie historiaan, nimenomaan 1700-luvun 
asenteille. Kun päästiin 1800·1uvuUe, historia oli kriittisen asenteensa ja kritiikin 
piirissä kehittyneiden metodisten menetelmiensii johdosta, mutta myöskin tietyn 
poliittisen käyttökelpoisuutensa johdosta noussut sellruseen asemaan, ettei sillä 
koskaan aikaisemmin ollut ollut niin voimakasta vaikutusta. Viime vuosisadan mo
net poliitikot olivat ammatiltaan historioitsijoita ja pääsivät sillä tavoin vaikutta
maan maailman olosuhteisiin. Tätä poliittisen historian valta-asemaa oli kuitenkin 
1700-luvulta lähtien ryhdytty ase ttamaan kyseenalaiseksi, mm. Voltaire ko
rosti kulttuurihistorian merkitystä. Ja kun sitten oltiin vuoden 1900 tienoilla, 
käytiin ns. suuri kulttuuri taistelu eli taistelu siitä kummalla alueella olisi his
toriankirjoituksen piirissä johtoasema: poliittisen historian vai kulttuurihistorian . 
Meillä tämä ristiriita ratkaistiin siten ~ niinkuin vanhempi polvi joka on luke
nut Mantere-Sarvan kirjaa muistaa ~ että poli.ittinen historia esiintyy johtavana 
tekstinä mutta kulttuurihistorian asiat ja ilmiöt on petiitillä sijoitettu kirjan asian
omaisten kohtien joukkoon. Näin pyrittiin M:antere-Sarvan historian oppikirja 
kompromissilla saamaan silloisia käsityksiä ja oloja vastaavaksi oppikirjaksi. Ja 
nämä oppikirjat olivat käytössä 1950-luvulle saakka . 

Mutta tällöin unohdettiin uusi ja erittäin tärkeä aspekti, nimittäin talous- ja 
sosiaalihistoria. Vasta nykyisissä historian oppikirjoissa alkaa varsin voimakkaasti 
myöskin tämä talous- ja sosiaalihistorian näkökulma olla vallitsevana. Katsoisin, 
että nämä alustukset ja niiden painotus juuri talous- ja sosiaalihistorian alueelle 
vastaavat tätä uutta kehitystä ja pitäisin tämän seminaarin antia juuri tästä näkö
kulmasta erittäin merkittävänä. 

Niin - olemme nyt tulleet tämän semlllaann paatepisteeseen Ja pyytalslll 
instituutin puolesta kiittää ensinnäkin kaikkia aJustajia ja eri tyisesti meidän kau
kaisia amerikkalaisia vieraitamme, kollegojamme ja ystäviämme, jotka ovat tänne 
saakka vaivautuneet tulemaan ja pitäneet meille erinomaiset ja korkeatasoiset alus-

138 



tuksensa. Samoin kiitän kaikkia nllta, jotka ovat osallistuneet keskusteluihin, eri
tyisesti kiitän Yhdysvaltain Suurlähetystöä ja Tiedotuskeskusta, joka on myötä
vaikuttanut seminaarimme järjestelyihin ja onnistumi.seen. Samoin kiitän järjestäjiä , 
jotka vaivojaan säästämättä ovat seminaarin käytän nössä toteuttaneet. Ja lopuksi 
kiitän kaikkia läsnäolijoita. 

139 



LIITTEET 

OHJELMA 

Amerikan Yhdysvallat 1776-1976 USA:n 200-vuotisjuhlaseminaari, Ruis
salon kongressihotelIi, Turku 2.-3.6. 1976. 

1. päivä keskiviikko 2.6.1916 

9.00 alkaen tutustuminen Wäinö Aaltosen Museossa olevaan USA:n 200-vuotis
juhlanäyttelyyn: "Reflections: Images af America", sekä Siirtolaisuusinsti
tuutin valokuvanäyttelyyn "Suomalainen siirtolaisuus Yhdysvaltoihin" 

11.00 Ilmoittautuminen, Ruissalon kongtessihotelli 
Lounas 

13.00 Seminaarin avaus, Siirtolaisuusinstituutin johtaja Olavi Koivukangas 
1. USA:n taloudellinen ja sosiaalinen kehitys prof. A. William Hoglund, 

Univers. af Conn . 

2. USA:n hallinnon rakenne ja toimin ta prof. Jaakko Nousiainen, Turun yli
opisto 
Kahvitauko 

3. Yhdysvallat kansainvälisessä politiikassa 
3.l.Ennen toista maaiJmansotaa, Dr. Michael Berry, University of Wisc. 

3.2.Toisen maailmansodan jälkeen, prof. Douglas Ollila, Jr., University of Minn. 
Keskustelua 

16.30 Ryhmätyöskenrelyä oppituntien valmistamiseksi 
Ryhmä 1. USA:n talous- ja sosiaalihistoria, johtajana prof. A. William Hoglund 
Ryhmä 2. USA:n hallintojärjestelmät, johtajina Dr. Michael G. Kami, University 

of Minn. ja prof. Jaakko Nousiainen 
Ryhmä 3. USA:n ulkopolitiikka, johtajina Dr. Michael Berry ja prof Douglas 

Ollila, Jr. 
18.00 Päivällinen, saunominen ja vapaata seurustelua (ravintola-ilta, yökerho jne .) 

2. päivä lorslai 3. 6. 1916 

7.JO Lenkkeily, aamu-uinti , kahviaamiainen 
9.00 Yhdysvaltain etninen perintö 
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1. Intiaanit, VTM Markku Henriksson, Helsingin yliopisto 
2. USA:n värillinen väestö, FL Olli Alho, Turun yliopisto 
3. Siirtolaiset Euroopasta, dos. Reino Kero, T urun yliopisto 

Keskustelua 



12.00 Lounas 
13.30 Ryhmätyöskente1yä oppituntien valmistamiseksi 
Ryhmä 1. Intiaanit, johtajina Dr. Michael G. Karni ja VTM Markku Henriksson 
Ryhmä 2. Värillinen väestö, johtajina prof. Douglas Ollila, Jr. ja lis. Olli Alho 
Ryhmä 3. Siirtolaiset Euroopasta, johtajina Dr . Michael Berry ja dos. Reino Kero 

Kahvitauko 
15 .15 Suomalainen kulttuuri Yhdysvalloissa, prof. A. William Hoglund 

Amerikkalainen kulttuuri Suomessa, FL Jerker Ericksson, Helsingin yli
opisto 

16.45 Seminaarin päätössanat, Siirtolaisuusinstituutin hallituksen puheenjohtaja 
prof. Vilho Niitemaa, Turun yliopisto 

Alavuo, Marjatta 
Alho, Olli 
Antikainen, Annikki 
Berry, Michael 
Björklund, Eva-Brita 
Enqvist, Nils-Erik 
Ericksson, Jerker 
Glago, Mike 
Groff-Smith, Geoffrey 
Gustafsson , Arja 

Hannula, Hanna 
Happonen, Signe 
Haukijärvi , Airi 
Heini lä, Hannu 
Helle, Aulikki 
Henriksson, Markku 
Hi ltunen, Liisa 
Hirvelä, Satu 

Hoglund, A. William 
Huttunen, Pirkko 
Joutsamo, Timo 
Juhola, Liisa 
Jäykkä, Eva 
Jääskeläinen , Eli sa 

SEMINAARIN OSANOTTAJAT 

Kalhama, Maija-Liisa 
Kamppinen, Maija 

Karni, Michael G. 
Kartano, Liisa 
Kenttä, Irja 
Kero, Maija-Leena 
Kero, Reino 
Kiiskinen, Osmo 
Kitri, Eeva 
Koistinen, Irma 
Koivukangas, Olavi 
Koskelainen, Kirsti 
Kosk inen, Aineli 
Kostiainen , Auvo 
Lai linen I Anneli 
Latomäki , Liisa 
Leppänen, Lea 
Levo, Tuula 
Lummenlampi-Saari, Kirsti 

Länsipuro, Yrjö 
Matinoll!, Eeva 
M_atsinen, Terttu 
Mattila, Marja 
Metsäranta, Markku 
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Mikkola, Anja 
Moers, E llen 
Muhonen, Irma 
Munter, E ila 
Musteiin, Taina 
Mustonen, Aino 
Mäkelä, Marja-Liisa 
Niitemaa, Vilho 
Nordling, Seija 
Nousiainen, Jaakko 
Ollila, Douglas, J. 
Pahlman, Helinä 
Pihlajamaa, Marja-Liisa 
Pirilä, Arja 
Pirkkala, Rauni 
Poussa, Anneli 
Rekunen , Eilo 
Rekunen, Pirkko 
Rintanen, Markku 
Rossi, Paula 
Rytkönen, Antti 
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Saari, Marjariitta 
Salminen, Hillevi 
Salo, Leena 
Salonen , Irmeli 
Sarkki, Erkki 
Sipilä, Leena 
Sipilä, Maire 
Stulik, Josef 
Tiirakari, Leeni 
Tiura, Yrjö 
Vanha-Kämppä, Marjatta 
Waris, Riitta 
Varjo, Uuno 
Viras, Kaarina 
Virtanen, Keijo 
Virtanen , Marjut 

Voijola, Seija 
Voipio, Ulla-Maija 
Ylärakkola, Arvo 
Ääri, Liisa 
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