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-------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani rodun esittämistä Yhdysvaltojen Louisianaa syksyllä 2005 kohdanneen Katrina-hirmumyrskyn valokuvallisissa representaatioissa. Tarkastelen sitä, miten suomalaiset lehdet Helsingin Sanomat ja Aamulehti esittivät katastrofi Katrinan kuvallisesti ja millaisissa rooleissa mustat ja
valkoiset katastrofikuvissa esiintyivät.
Tutkin Helsingin Sanomien ja Aamulehden Katrina kuvastoa määrällisen sisällönanalyysin avulla. Sen lisäksi analysoin yksittäisiä representaatioita. Tutkimukseni aineisto koostuu Helsingin Sanomissa ja Aamulehdessä 29.8.2005–6.9.2005
julkaistuista ihmiskuvista.
Tutkin suomalaismediaa osana länsimediaa ja sen totuttuja tapoja kuvata eri rotuja. Rotu ei tässä ole biologinen vaan sosiaalinen kategoria, jonka avulla tietyt ihmisryhmät erotetaan toisista tiettyjen ulkonäöllisten seikkojen perusteella. Rotu
toimii yhteiskunnassa ideologisesti. Rodullistaminen on prosessi, jossa erolla ja
eron luonnollistamisella on suuri rooli.
Valokuvaan liitetty luonnollisuus ja realistisuus lisää kuvallisen representaation
totuusarvoa. Valokuva nähdään yhä totuudenmukaisempana kuin esimerkiksi
piirroskuva. Sillä on ideologista valtaa, joka on toteutuu kuvanlukuprosessissa.
Näkökulmani valokuvaan on antiessentialistinen: valokuvaa sinänsä ei ole olemassa, vaan sen merkitykset rakentuvat kulttuurissa, ajassa ja paikassa. Kulttuurin visuaalisen todellisuuden säännönmukaisuuksia ja niihin kytkeytyvät merkityksiä kutsutaan visuaalisiksi järjestyksiksi. Visuaalisten järjestysten ja representaation merkityksen muodostumisen mekanismien tiedostaminen vaativat kuvanlukutaitoa.
Katrinan jälkipuinnissa puhuttiin Katrinan kolmasmaailmaisista piirteistä. Tutkimuksessani pureudun Katrinan kolmasmaailmaisuuden käsitteeseen kahdella tasolla: Katrina-kritiikissä ja tutkimissani representaatioissa. Yhtäältä Katrinan aiheuttaman kaaoksen ja yhteiskunnallisen epäjärjestyksen kritisoitiin olleen kuin
kolmannesta maailmasta, toisaalta tutkimani Katrina-kuvasto heijasteli länsimedian tapaa kuvata kolmatta maailmaa.
Tutkimukseni tulokset tukevat aiempaa rodun tutkimuksen teoriaa. Siinä käy ilmi, että sekä Aamulehti että Helsingin Sanomat kuvasivat Katrina-kuvastoissaan
mustat ja valkoiset erilaisissa ja eriarvoisissa rooleissa. Mustat kuvattiin valkoisia
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useammin uhrin asemassa, ja lähes kaikki pelastajat olivat valkoisia. Mustat uhrit
olivat valkoisia useammin lapsia ja vanhuksia ja heidät kuvattiin useammin passiivisessa ja autetun uhrin roolissa. Valkoiset uhrit olivat muutamaa poikkeusta
lukuun ottamatta aikuisia ja useimmiten aktiivisen uhrin roolissa. Mustuus kuvattiin kolmannen maailman ja valkoisuus lännen diskurssissa.
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1 Johdanto
1.1 Tutkimuksen tavoitteet
Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani rodun esittämistä Yhdysvaltojen Louisianaa kohdanneen Katrina-hirmumyrskyn kuvallisissa representaatioissa. Tutkimukseni tavoitteena on tarkastella sitä,
miten suomalaiset lehdet Helsingin Sanomat ja Aamulehti esittivät Katrinan aiheuttaman katastrofin
julkaisemissaan kuvissa. Erityisesti olen kiinnostunut siitä, miten rotu esitettiin kyseisissä lehdissä
ja millaisissa rooleissa mustat ja valkoiset katastrofikuvissa esiintyivät. Tutkin suomalaismediaa
osana länsimediaa ja sen totuttuja tapoja kuvata eri rotuja.
Tutkimukseni alkuasetelma olettaa, että on olemassa rotu. Rotu ei tässä ole biologinen vaan sosiaalinen kategoria, jonka avulla tietyt ihmisryhmät erotetaan toisista tiettyjen ulkonäöllisten seikkojen
perusteella (Hall 2002, 55). Kuten mikä tahansa ideologia, usko ihmisrotuihin vaikuttaa ihmisten
käyttäytymiseen. (Pietikäinen 2002, 17–18.) Rotu toimii yhteiskunnassa ideologisesti (ks. 4.5.4).
Tutkimukseni pohjautuu rodun historialle: tiettyjä rotuja on länsimaisissa yhteiskunnissa toiseutettu
niiden ”löytämisestä” lähtien. Tutkimukseni ei tue rotujen erottelemista, vaikka se erottelee rotuja
saadakseen selville, millä lailla rotu esitettiin Yhdysvaltoja kohdanneen luonnonkatastrofin kuvallisissa representaatioissa. Rotuerottelu elää yhä länsimaisissa yhteiskunnissa, eikä siitä vaikeneminen
poista sitä. Siksi lähdin ”rotuerottelun” avulla tutkimaan, toiseuttaako aineistoni kuvasto mustuutta
suhteessa valkoisuuteen.
Mustuuden vastakohtana pidän valkoisuutta. Valkoisuuden käsite kietoutuu suurelta osin läntisyyden ajatukseen. Suomalaisessa kulttuurissa valkoisuus on normi, jota ei nähdä mustuuden lailla roduksi. Mustuus on toiseutta valkoisuuteen nähden. Valkoisen kulttuurin endeeminen idea siitä, että
valkoiset ovat vain ihmisiä, ei ole kaukana ajatuksesta, että muun väriset olisivat jotain muuta kuin
ihmisiä. Valkoisuus on läpinäkyvää siinä mielessä, että se erotetaan rodusta. (Dyer 1997, 2–3.) Dyer
on sitä mieltä, että valkoisten on opittava näkemään oman valkoisuutensa, ja huomaamaan, että tämä ominaisuus ei ole normi, vaan erityisyys. Valkoisuudesta on tehtävä merkillinen, ja siihen pyrkii
osaltaan myös tämä tutkimus. (Emt., 10.) Median on merkillistettävä tavat, joilla valkoisuutta esitetään, ymmärtääkseen, että valkoisuuden esittäminen on samalla tavalla ideologisesti latautunutta
kuin mustuuden tai minkä tahansa muun rodun kuvaaminen. Ensin on kuitenkin ymmärrettävä toiseuttamisen mekanismit – se, millaisissa rooleissa länsimedia näyttää toisensa suhteessa itseensä.
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hooksin (1994, 198) mukaan yhdysvaltalaisille on vaikeaa hyväksyä sitä, että sikäläinen yhteiskunta
on yhä valkoisuuden ylivallan kannattaja. Kulttuuriset mustuuden narratiivit ovat iskostuneet syvälle valkoisen ylivallan ideologioihin, jotka taas puolestaan muovaavat sitä, kuinka sekä mustat että
valkoiset ymmärtävät median mustuuden kuvaston. (hooks 1992, 5, ks. Carter 2006, 216–217.)
hooksin suunnitelmana on päästä rikkomaan nykyisen kuvallisuuden rajoja. Hän kutsuu tätä prosessia mustuuden kuvaston dekolonialisaatioksi (hooks 1992, 5, ks. Carter 2006, 217.) Suomalaismedia on osa länsimediaa, jolla on iskostuneet käsitykset kuvata yhteiskuntiensa toisia. Tutkimuksellani olen mukana murtamassa suomalaismedian tapoja kuvata mustuutta. Janne Seppänen kutsuu
median visuaalisia säännönmukaisuuksia visuaalisiksi järjestyksiksi (Seppänen 2001, 15, ks. ks.
4.5.4). Tutkin tässä Katrinan kuvia osana mustuuden visuaalisia järjestyksiä, median konventionalisoituneita tapoja kuvata mustuutta.
Katrinan uutisoinnin ja sen jälkeisen tieteellisen kirjoittelun yhteydessä puhuttiin sen aiheuttaman
katastrofin kolmasmaailmaisista piirteistä. Katrinan kaltaista luonnonkatastrofia ei odotettu tapahtuvan Yhdysvaltojen kaltaisessa länsimaassa. Luonnonkatastrofit ovat yleisiä siellä, missä kehitys
on länttä jäljessä, kolmannessa maailmassa. Journalistit käyttivät Katrinan uutisoinnissa usein kolmannen maailman käsitettä. He yrittivät sanoa, että ”Yhdysvallat ei ollut enää oma itsensä”. Kolmas maailma -käsitettä käytettiin uutisoinnissa halveksivassa mielessä. Sen avulla syy katastrofista
siirrettiin köyhän ja mustan kansanosan niskoille, vaikka itse asiassa katastrofissa kehitysmaiden
kaltaista oli byrokratian hitaus. (Cunningham 2005, 45.)
Analyysissäni tarkastelen sitä, näkyykö suomalaismedian Katrina-kuvastossa yhdysvaltalaisjournalistien mainitsema kolmasmaailmaisuus. Sysättiinkö suomalaismedian kuvastossa syy katastrofista
mustan ja köyhän kansaosan niskoille, kuten Cunningham (2005) pohtii? Suomessa on totuttu näkemään luonnonkatastrofeissa kärsiviä kolmannen maailman asukkaita. Kuvalliset representaatiot
mustista kärsivistä hurrikaanin uhreista muistuttavat näitä länsimedian Afrikan maiden katastrofikuvia.
Tutkimukseni kuuluu kulttuurintutkimuksen piiriin. Tutkimukseni kohteena ovat representaatiot,
joita tutkin yhteydessä niiden kulttuuriseen kontekstiin. Valotan tutkimuksessani suomalaisen vastaanottokontekstin lisäksi yhdysvaltalaista tuotantokontekstia. Molemmat edustavat läntistä kulttuuripohjaa.

Kuvalliset representaatiot toimivat ideologisesti. Ne ehdottavat tiettyjä tulkintamalleja.

Valokuvan merkitykset rakentuvat kulttuurisissa käytännöissä, joissa sitä katsotaan, käytetään ja
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tulkitaan. Ei ole olemassa kontekstista irrallista ja yleistä valokuvaa. Näkökulmani valokuvaan on
Janne Seppäsen Valokuvaa ei ole -teoksen mukaisesti antiessentialistinen. (Seppänen 2001, 8.)
Analysoin ja erittelen aineistoani kuvan sisällönanalyysin avulla. Mediakuvaston sisällönanalyysillä
tutkin visuaalisia järjestyksiä, representaatioiden säännönmukaisuuksia ja rakenteita (ks. Seppänen
2005, 144). Tarkastelen rodun esittämisen säännönmukaisuuksia: millaisissa rooleissa mustat ja
valkoiset tutkimissani lehdissä kuvattiin? Lisäksi syvennyn tiettyihin representaatioihin tarkemmassa tapausanalyysissä, joissa tulkintani nojautuvat sekä sisällönanalyysin tuloksille että tutkimukseni
kannalta oleelliselle teorialle.

1.2 Tutkimusaineisto ja kysymykset
Tutkimusaineistoni on hirmumyrsky Katrinaa ja sen tuhoja kuvaavat valokuvalliset representaatiot
Aamulehdessä (AL) ja Helsingin Sanomissa (HS) ajalla 29.8.2005–6.9.2005. Tarkastelen ihmisiä
kuvaavia valokuvia, joita lehdissä oli 31 (HS) ja 22 (AL). Sisällönanalyysissä havaintoyksikkö on
kuvan ihmiseksi tunnistettava henkilö. Näin havaintoyksiköitä on Helsingin Sanomissa 152 ja Aamulehdessä 101.
Tutkimuskysymykseni etsivät vastauksia siihen, kuvasivatko AL ja HS mustat ja valkoiset toistuvasti eri tavoin, ja jos, niin millaisissa rooleissa kuvien mustat ja valkoiset useimmiten esiintyivät. Kysyn aineistoltani myös sitä, millä lailla suomalaislehtien Katrina-uutisointi kietoutuu lännen kehitysmaauutisointiin. Sisällönanalyysin lisäksi syvennyn muutamiin representaatioihin laadullisen
representaatioanalyysin keinoin.
Tutkimuskysymykset muotoutuivat seuraavanlaisiksi:
1. Millaisissa rooleissa Aamulehti ja Helsingin Sanomat kuvasivat mustat ja valkoiset
Katrinan tulvakatastrofista kertovissa valokuvallisissa representaatioissa?
2. Millä tavoin Aamulehden ja Helsingin Sanomien Katrina-uutisointi muistutti länsimedian tuottamaa kuvaa kehitysmaista?
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2 Katrina ja New Orleans
Taustoitan tässä luvussa hurrikaani Katrinan kulun lisäksi lyhyesti New Orleansin kaupungin rakennetta ja luonnetta yhdysvaltalaisessa yhteiskunnassa, sillä kaupunki nousi suomalaislehtien Katrina-uutisoinnissa esiin muuta Louisianaa useammin. Lisäksi valotan hieman sitä, millaista yhteiskunnallista keskustelua Katrina aiheutti sekä median että tutkimuksen saralla.

2.1 New Orleans – ”musta pikkukaupunki”

Tarkastelemani lehtien huomio keskittyi Katrinan uutisoinnissa New Orleansin tuhoon, vaikka kaupunki ei ollut ainoa alue, joka jäi hirmumyrskyn alle. Vaikka sisällönanalyysissäni on mukana kuvia
myös muilta Katrinan tuhoamilta alueilta, näen New Orleans -kuvien korkean frekvenssin vuoksi
tähdelliseksi valottaa hieman kaupungin historiaa ja asemaa. Olen koonnut tämän luvun tiedot eri
internetsivustoilta.1
New Orleans oli ennen Katrinaa 455 000 asukkaan kaupunki (2005). USA:n mittakaavassa kaupunki oli pieni, ja sitä kutsuttiin Katrinan uutisoinnin yhteydessä pikkukaupungiksi. Kaupungin väestöstä 67,3 prosenttia oli mustia ja 26,6 valkoisia. Kaupunki on tunnettu turismistaan ja kulttuuritarjonnastaan: New Orleansissa käy vuosittain kymmenisen miljoonaa turistia. Kaupungin imago perustuu afrikkalaisen, karibialaisen ja eurooppalaisen kulttuurin eksotiikalle.
Ranskalainen Sieur de la Bienville perusti New Orleansin Meksikonlahden rannalle Missisipin suistoon. Kaupunki sijaitsi puolitoista metriä merenpinnan alapuolella, mutta se oli kaupan käynnin
kannalta mainiolla paikalla meren rannalla. Kaupungin ensimmäiset asukkaat olivat ranskalaisia.
Ranskan hallinnon jälkeen aluetta hallitsivat espanjalaiset kunnes Yhdysvallat perustettiin.
1700- ja 1800-luvuilla New Orleans hallitsi Meksikonlahden vilkkaimpana satamakaupunkina. Haitin vallankumouksen seurauksena kaupunkiin saapui pakolaisia Keski-Afrikasta vuosina 1791–
1804. New Orleans oli 1800-luvun puolivälissä Yhdysvaltojen neljänneksi suurin kaupunki. Se oli

1

McNabb & Madère: ”A History of New Orleans”, <http://www.madere.com/history.html.> 23.10.2006; The Convention & Visitors Bureau, “About New Orleans”, <http://www.neworleanscvb.com/static/index.cfm/contentID/708/
sectionID/1/subsectionID/708>. 23.10.2006 ja “New Orleans, Louisiana”, <http://www.city-data.com/city/NewOrleans-Louisiana.html>. 9.10.2006.
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myös yksi rikkaimmista kaupungeista, ja se veti matkailijoita ranskalaisilla ravintoloillaan ja hienostuneella kulttuurillaan.
Missisippi-yhtiön romahdus vuonna 1720 kosketti tuhansia New Orleansin keski- ja yläluokan
ranskalaisia. Koska Ranska ei kehittänyt siirtomaa-aluettaan riittävästi, New Orleans kasvoi hitaasti.
Oli puutetta työvoimasta. Vähäinen maahanmuutto nostatti orjientuonnin tarvetta: 1800-luvulle
mennessä puolet ranskan siirtomaa-alueen asukkaista oli afroamerikkalaisia. New Orleans oli yksi
tärkeimmistä orjakaupan keskuksista.
Mustasta jazzista tunnettu kaupunki koki kovia hirmumyrsky Katrinan rantauduttua Meksikonlahdelta Louisianaan. Suurin osa kaupungista jäi tulvaveden alle. Suuri osa evakuoiduista ei koskaan
palannut kaupunkiin.

2.2 Katrinan kulku

New Orleans nousi otsikoihin, kun Katrinaksi nimetty hirmumyrsky iski Meksikonlahden pohjoisrannikolle elokuussa 2005. Tässä alaluvussa esittelen Katrinan aiheuttaman katastrofin kulun. Koska saatavana ei ollut tieteellistä tekstejä aiheesta, tyydyin vertailemaan useiden yhdysvaltalaislehtien artikkeleja. Parhaaseen tietojen luotettavuuteen pääsin selailemalla useiden eri lähteiden sisältöjä. Käyttämieni lähteiden2 täydelliset lähdemerkinnät löytyvät lähdeluettelosta.

2

”Katrina’s Chronology”, San Francisco Chronicle -lehden www-sivusto, 1.10.2006; ”Katrina Latest Warnings”, Katrina, It’s Everyone’s Business -www-sivusto, 7.10.2006; “Special Defence Department Briefing with Commander of
Joint Task Force Katrina via Satellite Telephone”, United States Department of Defence -www-sivusto; “Chronology of
errors: how a disaster spread”, The Boston Globe -lehden www-sivusto, 1.10.2006; Gordon Russell, “Mayor Nagin
issues mandatory evacuation for New Orleans” The Times-Picayune -lehden www-sivusto, 6.10.2006; Lise Olsen 2005
”City had evacuation plan but strayed from strategy”, Houston Chronicle -www-sivusto, 1.10.2006; U.S. Census Bureau 2000; Michael D. Brown 2005; “Memorandum to Michael Chertoff, Secretary of Homeland Security", Associated
Pressin (AP) www-sivusto, 8.10.2006; Raymond Seed, et al 2005, vi.; “Mayor: Katrina may have killed thousands”,
Associated Press, saatavana New York Daily Newsin www-sivustolla, 8.10.2006; Garland Robinette, radiohaastattelun
litterointi, 7.10.2006; "Desperation in New Orleans; Interview with FEMA Director Mike Brown”, haastattelun litterointi, saatavana internetissä CNN:n www-sivustolla; Kirkpatrick & Shane 2005, "Ex-FEMA Chief Tells of Frustration
and Chaos," New York Times, 15.9.2005. ks. Annenberg Political Factcheck -sivuston artikkeli “Katrina: What Happened When”, 8.10.2006; “Good Morning America”, ABC Newsin 1.9.2005 esitetyn ohjelman litterointi, ks. Annenberg Political Factcheck, “Katrina: What Happened When”, 8.10.2006; Red Cross: State rebuffed relief efforts”, CNN:n
www-sivusto, 8.10.2006 ja Thomas, Evan 2005 "The Lost City". Newsweek, 12.9.2005. ks. Annenberg Political Factcheck -sivusto, 8.10.2006.
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Tiistai, 23. elokuuta, 2005.. Tiistaina 23. elokuuta Yhdysvaltojen kansallinen hirmumyrskykeskus
National Hurricane Center (NHC) varoitti trooppisen matalapaineen synnystä kaakkoisilla Bahamasaarilla. Osalle Floridaa annettiin myrskyvaroitus.
Keskiviikko, 24. elokuuta, 2005. Keskiviikkoaamuun mennessä Keski-Bahamalla sijaitseva matalapaine oli kehittynyt trooppiseksi myrskyksi, Katrinaksi. Floridan virkamiehet ennustivat, että
myrsky vahvistuisi ensimmäisen asteen hurrikaaniksi, joka rantautuisi Floridan kaakkoisrannikolle
torstaihin mennessä.
Torstai, 25. elokuuta, 2005. Katrinasta tuli vuodenajan neljäs Yhdysvaltoja kohdannut hurrikaani.
Torstai-iltapäivällä se raivosi Floridan rannikolla Hallandale Beachin ja Miami Beachin pohjoisosan
välillä. Raskaat sateet piiskasivat rannikkoa ja tuulten nopeus nousi. Kaksi kuoli ja tuhat ihmistä jäi
ilman sähköä.
Perjantai, 26. elokuuta, 2005. NHC varoitti, että tuolloin toisen asteen hurrikaanin vaatimukset
täyttävä hirmumyrsky siirtyisi länteen Meksikonlahden yli. Katrinasta kehittyisi neljännen asteen
hirmumyrsky, ennen kuin se rantautuisi Louisianan tai Missisipin rannikolle. Louisianan kuvernööri
Kathleen Blanco julisti osavaltioon hätätilan. Luutnantti kuvernööri Russel Honoré, Joint Task Force Katrinan komentaja, kertoi tiedotustilaosuudessa, että Meksikonlahden rannikkovaltiot vaativat
sotilasvahvistusta Pentagonista.
Lauantaina, 27. elokuuta, 2005. Floridan kuolonuhrien luku nousi yhteentoista. Katrinan kasvoi
kolmannen asteen hirmumyrskyksi, ja hurrikaanivaroitukset annettiin Meksikonlahden Los Angelesin Morgan Citystä Alabaman ja Floridan rajalle asti. Louisianan kuvernööri Blanco lähetti yhdeksän miljoonan dollarin tukipyynnön presidentti Bushille, joka myönsi tuen. Bush julisti liittovaltion
puolesta hätätilan Meksikonlahden osavaltioille ja antoi Federal Emergency Management Agencylle
FEMA:lle täydet valtuudet vastata Katrinasta.
New Orleansin pormestari Ray Nagin sai puhelun kotiinsa myöhään illalla Floridan NHC:n Max
Mayfieldiltä. Katrina oli pahimmanlaatuinen hurrikaani, hän varoitti: kaupunki oli pakkoevakuoitava. Nagin epäröi evakuointimääräyksen antamista, sillä kaupunki oli vastuussa hotellien sulkemisesta ja muista liiketoiminnan häiriöistä.
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Sunnuntai, 28. elokuuta, 2005. Sunnuntaiaamuun mennessä Katrina oli kasvanut harvinaiseksi
viidennen asteen hurrikaaniksi. Pormestari Nagin antoi aamulla klo 9.30 New Orleansin historian
ensimmäisen koko kaupungin laajuisen pakkoevakuointimääräyksen kaksikymmentä tuntia ennen
hurrikaanin rantautumista.
Autoilijat tukkivat moottoritiet, mutta kaikilla ei ollut pakokeinoa. New Orleansin valkoisista talouksista noin viidellätoista prosentilla ja mustista talouksista noin kolmellakymmenelläviidellä prosentilla ei ollut käytössään autoa. Koko kaupungissa oli kymmenen väestösuojaa, jotka oli suunniteltu majoittamaan yhteensä vain satatuhatta suojaa kaipaavaa. Oli suunniteltu, että bussit hakisivat
evakuoidut sovituista kokoontumispaikoista ja siirtäisivät heidät väestönsuojiin, kuten Superdomestadioniin. Louisiana National Guard pyysi FEMA:lta seitsemänsataa bussia evakuointiin. FEMA
myönsi sata.
Samoihin aikoihin Washingtonissa Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden sihteeri (US secretary of
homeland security) Michael Chertoff ja FEMA:n johtaja Michael D. Brown saivat varoituksia kansalliselta sääpalvelulta (National Weather Service, NWC), että New Orleansin tulvaesteet eivät välttämättä kestäisi. Organisaatio antoi myös erityisen varoituksen siitä, että suurin osa alueesta tulisi
olemaan asuinkelvoton viikkoja tai ehkä pidempäänkin ja että ainakin puolet alueen hyvin rakennetuista asuintaloista saisivat katto- tai seinävaurioita.
Iltapäivällä NHC:n Max Mayfield varoitti Bushia, Brownia ja Chertoffia tulvaesteiden murtumisen
mahdollisuudesta. Louisianan kuvernööri Kathleen Blanco lähetti Bushille toisen, 130 miljoonan
dollarin avunpyynnön.
Maanantai, 29. elokuuta, 2005. Kuivat keskilännen tuulet heikensivät Katrinaa, ja sen kulkurata
muuttui. Kymmenen yli kuusi neljännen asteen hurrikaaniksi määritelty Katrina rantautui noin kahdeksankymmenen kilometrin päähän kaakkoon New Orleansista. Se turmeli useita Meksikonlahden
rannikkokaupunkeja. Katrina hajotti rakennuksia, peitti tulvan alle arvioiden mukaan neljäkymmentätuhatta asuintaloa ja repi kaksi reikää tärkeän evakuointikeskuksen Superdome-stadionin kattoon.
Sen suojissa oleskeli yli kymmenentuhatta ihmistä. Yli viisikymmentä ihmistä kuoli Missisipin Biloxissa ja Gulfportissa, joita Katrina turmeli voimakkaimmin. Alabaman Downtown Mobile oli
osittain veden peitossa, ja telakalta lipunut öljynporaustorni törmäsi siltaan. Katrina menetti pian
voimansa, ja se laantui hurrikaanista trooppiseksi myrskyksi maanantaina ilta kuuteen mennessä.
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Maanantai-aamuun mennessä varoituksia vesien korkeuksista sateli. National Oceanic & Athomspheric Administrationin NOAA:n poiju kahdeksankymmenen kilometrin päässä Missisipin
jokisuusta itään raportoi läpi yön kasvavien aaltojen korkeuksista. Aamuseitsemältä aallot olivat
neljäntoista metrin korkuisia. Yhdeksältä NOAA:n hirmumyrskykeskus NHC varoitti, että New Orleansin pohjoispuolella sijaitsevan Pontchartrain-järven vedenpinnankorkeus nousi ja että tulva olisi
mahdollinen suurella alueella New Orleansia. Samaan aikaan Lower Ninth Wardin tulvaeste rikkoutui, ja täytti matalalla sijaitsevan alueen lähes kahden ja puolen metrin syvyisellä vesimassalla.
Maanantai-iltapäivällä merkittävä 17th Streetin tulvaeste murtui, ja kaksikymmentä prosenttia kaupungin pinta-alasta peittyi veden alle. FEMA:n johtaja Brown kehotti lausunnossaan liittovaltiollisia, kansallisia ja paikallisia viranomaisia pysymään siellä missä olivat, kunnes heidät pystyttäisiin
järjestämään työhön paremmin. FEMA:n US Fire Administration kehotti palo- ja hätäapuhenkilökuntaa odottamaan.
Pormestari Nagin raportoi tulvivasta vedestä. Brown pyysi, että Chertoff lähettäisi tuhat kotimaan
turvapalvelun (homeland security) työntekijää alueelle. Tämän tulisi tapahtua neljänkymmenenkahdeksan tunnin kuluessa. Seitsemän päivän sisällä alueelle tulisi lähettää kaksi tuhatta työntekijää
lisää. Hän ehdotti, että työntekijät lähetettäisiin ensin koulutukseen Floridaan tai Georgiaan, ja vasta
sitten kun olosuhteet ovat turvalliset, itse katastrofialueelle. Työnteon lisäksi työntekijöiden tulisi
harjoittaa mediajulkisuutta: heidän tulisi välittää positiivista kuvaa katastrofin pelastustöistä sekä
hallitukselle, kansalaisjärjestöille että suurelle yleisölle (Michael D. Brown 2005).
Bush oli maanantaina Arizonassa kuvattavana senaattori John McCainin kanssa ja matkusti sen jälkeen Kaliforniaan. Kuvernööri Blanco pyysi uudelleen apua presidentiltä: "Herra Presidentti, me
tarvitsemme apuasi. Tarvitsemme kaiken mitä sinulla on annettavana.”
Tiistai, 30. elokuuta, 2005. Kymmenet tuhannet ihmiset olivat yhä loukussa suojissansa. Punainen
Risti käynnisti historiansa laajimman avustuskampanjan. FEMA raportoi historiansa pahimmat tuhot ja presidentti George Bush katkaisi lomansa keskittyäkseen katastrofiin. Kahteensataanviiteenkymmeneen suojaan sijoitettiin 75 000 kodittomaksi jäänyttä uhria. Lähes kolme miljoonaa ihmistä
oli yhä ilman sähköä ja juomavettä. Missisipin osavaltion kuolonuhrien määrä nousi sataan. Brown
aktivoi National Response Plan -ohjelman, joka antoi hänelle täydet valtuudet ottaa käyttöön hallituksen voimavarat.
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Useita tulvaesteitä sortui eri puolilla New Orleansia. Suurin osa esteiden pettämisestä johtui niiden
mataluudesta: vesi nousi reilusti tulvaesteitä korkeammalle ja/tai hankasi tulvaesteitä, jotka saivat
säröjä tai romahtivat kokonaan. Noin seitsemänkymmentäviisi prosenttia suurkaupunkialueesta oli
tulvanveden peitossa.
Ihmisiä jäi loukkuun koteihinsa, ja osa heistä kiipesi katolle paetakseen tulvavesiä. Korkeampien
alueiden asukkaat kuljeskelivat kaduilla etsien ruokaa ja juomaa. Tavaroiden varastelu rehotti sekä
ammuskelu ja autojen anastaminen lisääntyi läpi keskiviikon vastaisen yön. Helikopterit ja veneet
aloittivat koteihinsa vangiksi jääneiden pelastamisen. Louisianan kuvernööri Kathleen Blanco kertoi
50 000–100 000 ihmisen odottavan yhä evakuoimista. Vesi ympäröi Superdome-stadionia, jossa
oleskeli 15 000–20 000 ihmistä. Ilmastointi ei enää toiminut, ja tilanne paheni pahenemistaan, kun
WC:t eivät enää vetäneet, katto vuoti ja vesi sekä ruoka lähenivät loppuaan.
Keskiviikko, 31. elokuuta, 2006. Health and Human Services -organisaation sihteeri Mike Leavitt
julisti federatiivisen hätätilan Meksikonlahden rannikolle. Pentagon lähetti laivaston aluksia etsi ja
pelasta (search-and-rescue) -operaatioon New Orleansiin. Missisipin kuolonuhrien määrä nousi
sataankymmeneen.
Jengit jatkoivat New Orleansin terrorisoimista, ja yhä nälkäisempi ja janoisempi väestö tuli toivottomammaksi. (Em.) Louisianan virkamiehet lähettivät varastelun ja epäjärjestyksen vuoksi yli seitsemänkymmentä poliisia ja muuta aseistettua henkilökuntaa alueelle.
Blanco myönsi ongelman vakavuuden: “Me emme pidä varastelijoista, mutta tärkeintä on etsi-japelasta,” hän sanoi. Associated Press (AP) raportoi poliisien pyytäneen evakuoituja luovuttamaan
aseensa ennen busseihin ja kuorma-autoihin astumista, sillä he tarvitsivat epätoivoisesti aseita.
Vesirajan nousun lakattua armeijan insinöörit yrittivät tukkia kaupungin hajonneet tulvaesteet hiekkapusseilla ja betoniesteillä. Kaupungin lentokenttä avattiin humanitäärisille lennoille. Viranomaiset suunnittelivat evakuoitujen siirtämistä Houstonin Astrodome-stadioniin 560 kilometrin päähän.
Houstonin ratkaisun lisäksi FEMA pohti evakuoitujen sijoittamista risteilyaluksiin, telttakaupunkeihin, asuntovaunualueille ja niin sanottuihin kelluviin asuntoloihin (floating dormitory) -veneisiin,
joita laitos käytti omien työntekijöidensä majoittamiseen.
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Tulva vaikutti myös bensiinin hintaan. Se nousi joissakin maan osissa kolmeen dollariin gallonalta
(3,8 l), kun Katrina kaatoi viisitoista Meksikonlahden rannalla sijainnutta öljynpuhdistamoa ja siirsi
seitsemän avomeren öljynporauslauttaa paikaltaan. Keskiviikkona presidentti Bush valtuutti kansakunnan strategisen bensiinivaraston (Strategic Petroleum Reserve) käytön.
New Orleansin pormestari Nagin arvioi keskiviikkona, että katastrofi olisi tappanut vähintään satoja, mutta hyvin todennäköisesti tuhansia henkiä. Vedessä leijui huomattava määrä ruumiita, ja ihmisiä oli varmasti kuollut ullakoille, hän kertoi medialle.
Torstai, 1. syyskuuta, 2006. Levottomuudet ja väkivalta lisääntyivät New Orleansissa. Armeija
päätti lisäsi joukkojensa määrää kaupungissa. New Orleansin virkamiehet ja hirmumyrskyä paenneet pakolaiset anoivat lisäjoukkoja, ruokaa, vettä ja lainvalvonnan vahvistusta kontrolloimaan kaupungin kaaosta. Väestönsuojiin evakuoitujen määrä paisui vauhdilla: Superdomessa oleili torstaina
noin 30 000 henkeä, kaupungin convention centerissä 25 000 ja Punaisen Ristin suojissa 75 000.
Texasin osavaltio lupautui ottamaan 75 000 pakolaista. Missisipissä kerrottiin olevan kuollut 126.
Pormestari Nagin kertoi tunteellisessa haastattelussa WWL-radiolle olevansa ärsyyntynyt. ”He (liittohallitus) eivät edes tiedä mitä täällä on meneillään.”
Torstai herätti kritiikin. Liittohallitusta arvosteltiin epäonnistumisesta hirmumyrskyyn valmistautumisessa. Tulvaesteet olivat liian matalat, eikä niitä vahvistettu ennen hurrikaanin rantautumista,
vaikka myrskyn merkkien olisi pitänyt olla selvät. Samoin pelastustöihin ryhtymisessä viivästeltiin.
Presidentti Bushia kritisoitiin New Orleansin unohtamisesta: hän oli liian syventynyt terrorismiin ja
Irakin sotaan. FEMA:n johtaja Mike Brown kertoi televisiossa (CNN:n ohjelmassa Paula Zahn
Now), että liittovaltion virkamiehet eivät tienneet ennen torstaipäivää 15 000–25 000 ihmisen olleen
loukussa kaupungin convention centerissä. Myöhemmin, 15.9.2005, Brown kertoi New York Timesille olleensa väärässä: FEMA tiesi New Orleansin convention centerin uhreista jo vuorokautta aiemmin, mutta sai heihin yhteyden vasta torstaina. Erittelen kritiikkiä tarkemmin alaluvussa 2.3.
Bush kertoi ABC-kanavan Good Morning America -ohjelman haastattelussa, ettei hän uskonut kenenkään arvanneen tulvaesteiden murtuvan. Hän kertoi avun olevan tulossa. Punaisen Ristin presidentti Marsha Evans kysyi Louisianan osavaltion virkamiehiltä lupaa aloittaa avustustyöt New Orleansissa, mutta logististen ongelmien pelossa lupaa ei annettu. Kun lupa olisi saatu, New Orleans
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oli jo lähes kokonaan evakuoitu. Ensimmäiset bussit saapuivat evakuoimaan Superdomessa oleskelevia Houstonin Astrodome-stadioiniin.
Perjantai, 2. syyskuuta, 2006. Kongressi hyväksyi kymmenen ja puolen miljardin dollarin rahaston välittömiin pelastustoimiin ja hätäapuun. Bush kiersi katsomassa raunioita Alabamassa, Missisipissä ja Louisianassa. New Orleansissa erityinen saattue jakoi ruokaa ja vettä, sekä tuhannet
kaartilaiset tarjosivat järjestyksen tuntua. 58 000 kansalliskaartilaista palveli Meksikonlahden rannikolla, ja 17 000 armeijan, laivaston, ilmavoimien ja merijalkaväen avustajaa auttoivat Katrinan
uhreja. Yhdysvaltojen sisällissodan jälkeen tämä oli suurin ikinä kotimaan asioiden hoitoon käytetty
sotilasmäärä. Tulipaloja syttyi. Missisipin kuolonuhrien luku nousi 147:ään.
Pastori Jesse Jackson nimitti FEMA:n hidasta toimintaa rasistiseksi: jos pääasiassa mustan köyhälistön asuttama New Orleans olisi ollut valkoisen keskiluokan asuinaluetta, olisiko FEMA toiminut
nopeammin? Tämä kysymys askarrutti myöhemmin myös tutkijoita (ks. 2.3 ja 3.1).
Lauantai, 3. syyskuuta, 2006. New Orleansin tyhjennys jatkui. Bussit, lentokoneet ja junat jatkoivat ihmisten evakuoimista. Bush määräsi 7200 sotilasta ja 10 000 kaartilaista lisää Meksikonlahden
rannikolle. Kansalliskaarti ilmoitti jakaneensa 70 000 ateriaa New Orleansin convention centerin
edustalla, ja jaettava oli vielä 130 000. Rannikkokaarti kertoi pelastaneensa 9500 ihmistä hirmumyrskyn jälkeen.

2.3 Kritiikkiä viranomaisille

”On paljon, mitä emme vielä tiedä, mutta mitä meidän täytyy ehdottomasti oppia Katrinasta,” sanoi
Richard Falkenrath, edellinen homeland security adviser presidentti Bushille. “Mobilisaatio aloitettiin liian myöhään”. (The Boston Globe.)
Katrina herätti keskustelun viranomaisten toiminnan hitaudesta ja byrokratiasta. (ks. mm. Molotoch
2006). Keskusteluissa kritisoitiin Bushin budjettia: rahat, jotka olisi voitu käyttää New Orleansin
alueen suojelemiseen, olivat menneet Irakin sodan käymiseen. Ennen kaikkea Katrina herätti keskustelun mustien asemasta yhdysvaltalaisessa yhteiskunnassa (ks. mm. Molotoch 2006) ja köyhyyden unohtamisesta mediassa ja hallituksen ohjelmissa (ks. mm. deMause 2006a ja b). Kysymys sii-

15

tä, miten tällaista voi sattua maailman johtavassa länsimaassa, esiintyi useissa sekä tieteellisissä että
journalistissa kirjoituksissa (ks. mm. Anjaria 2006).
2.3.1 Siunattu kaupunki, luvatut joukot
Monet uskoivat Katrinan ohittavan New Orleansin. Jotkut sanoivat New Orleansin olevan Jumalan
suojelema kaupunki. Jopa poliisit ja virkamiehet epäilivät hurrikaanin aiheuttavan sen suurempia
tuhoja, vaikka uutiset piirtelivätkin uhkakuvia Katrinasta ja tulvasta. (The Boston Globe, Katrina,
It’s Everyone’s Business.) Usko siihen, että mitään pahaa ei tapahtuisi, näytti jatkuvan siihen asti,
kunnes Nagin julisti kaupungin evakuoitavaksi. Liittovaltion edustajanhuoneen jäsen neworleanslainen Nita Hutter kertoi Boston Globelle, että jopa päättäjätasolla uskottiin yleisesti, että oli olemassa suuri suunnitelma (great plan), joka pantaisiin täytäntöön. (The Boston Globe.)
Katrinan rantauduttua poliisilla oli vain neljä pelastusjollaa käytössään. Niiden uskottiin riittävän,
sillä ne olivat riittäneet aina ennenkin. Jos jollia olisi liian vähän, osavaltion ja valtion uskottiin tulevan apuun. Kaupungin poliisi oletti, että joukkoja oli mobilisoitu lähelle New Orleansia varusteet
valmiina. ”Odotin liittovaltion poliisia. Odotin kansalliskaartia, Odotin merivoimia. Odotin liittovaltion tukea. Mitä en odottanut, oli täysi anarkia,” sanoi Jay Batt, New Orleansin kaupunginvaltuutettu. (Ema.)
Vuosien ajan neworleanslaisia oli kehotettu valmistelemaan evakuointireitit, hankkimaan pullovettä
ja eineksiä sekä säilyttämään kirveitä ullakolla. New Orleansin asukkaat olivat olettaneet avun tulevan pian, jos hurrikaani iskisi. (Ema.)
Useat neworleanslaiset eivät tuoneet evakuointikeskuksiin mukanaan ruokaa ja vettä, kuten heitä oli
pyydetty. Ruoka loppui pian ja varastelu ja vandalismi alkoivat. Ihmiset tulivat yhä epätoivoisemmiksi. Tämän kaiken ei olisi Anjarian mukaan pitänyt tulla yllätyksenä virkamiehille, sillä muun
muassa Superdomea oli käytetty evakuointikeskuksena ennenkin. Vuonna 1998 toisen asteen hurrikaani Georges pyyhkäisi New Orleansin yli, ja noin 14 000 ihmistä hakeutui Superdomeen. Samat
ongelmat toistuivat Katrinan evakuoinnin yhteydessä kuin tuolloin. (Ema.)
Apu tuli monelle liian myöhään. Yksi kolmasosa New Orleansin asukkaista eli köyhyysrajan alapuolella, ja joka neljäs (100 000) käytti julkisia kulkuneuvoja päivittäin. Pohdittiin, kuinka autottomat neworleanslaiset olisivat ylipäänsä voineet päästä pakenemaan tulvan alta. ”Kenen tulisi odot-
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taa heidän johtavan kansakunnan katastrofia?” kysyi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Oliver
Thomas. (Ema.)
2.3.2 Avunsaannin byrokratiaa
Kuvernööri Kathleen Blancon presidentille sunnuntaina 28.8.2006 kirjoittamassa kirjeessä keskityttiin New Orleansin talouden elpymiseen Katrinan jäljiltä. Vaikka kirje kirjoitettiin ennen hurrikaanin rantautumista, siinä ei puhuttu mitään siitä, mitä neworleanslaiset tarvitsisivat seuraavina päivinä: vettä, ruokaa ja kuljetusvälineitä. (The Boston Globe.)
Noin neljäkymmentä prosenttia Louisianan kansalliskaartilaisista palveli paraikaa Irakissa. Tästä
tietoisena muiden osavaltioiden kuvernöörit kuten New Mexicon Bill Richardson tarjosivat apua.
Sunnuntaina Richardson tarjosi omia sotilaitaan Blancolle, joka hyväksyi tarjouksen. Kuitenkin
byrokraattiset kuviot hidastivat avuntuloa ja -saantia alusta alkaen. Richardson ei pystynyt lähettämään ainuttakaan sotilasta New Orleansiin ennen kuin Washingtonin National Guard Bureau antoi
siihen luvan. Washington taas ei voinut antaa lupaa ennen kuin Blanco lähettäisi heille muodollisen
hakemuksen. Tämä hakemus tehtiin tiistaina, jolloin New Orleans oli jo lähes täysin veden peitossa.
Myös muita byrokraattisia esteitä avuntulolle oli. Vain maantieteellisesti järjestetty rannikkovartiosto pystyi toimimaan ilman erityislupia. (Ema.)
2.3.3 Rasismia vai sattumaa?
”Jätettäisiinkö niin moni elämästään taisteleva valkoinen niin pitkäksi ajaksi huomiotta?” (Molotoch 2006, 31). Rasismi selittää Molotochin mukaan osan siitä, mitä tapahtui New Orleansissa Katrinan aiheuttamassa katastrofissa.
Katrinan alle jääneet ihmiset olivat suurimmaksi osaksi köyhiä: heitä, joilla ei ollut mahdollisuutta
päästä pakoon omin avuin. Molotochin (2006, 31) mukaan muun muassa U.S. Army Corps of Engineerin tulvanhallintaprojekteissa näkyy institutionaalinen rasismi. New Orleansin tulvaesteiden
rakentamiseen ei myönnetty rahaa, koska hirmumyrskyn sattuessa kärsisivät suurimmaksi osaksi
köyhät. Useat köyhistä ovat juuri mustia. Rasismin takana vaikuttavat orjuuden perintö, yhteiskunnallinen poissulkeminen ja rotuerottelu.
Molotochin (2006, 32) mukaan Katrinan toimijoista tuli byrokraatteja sanan formaalissa merkityksessä. Jotta organisatorinen luovuus pääsisi valloilleen, täytyy olla motivaatiota eli halua tehdä jo-
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tain asian hyväksi. Ensinnäkin, auttajalla on oltava näkemys toisen tuskasta. Mitä syvemmin tuntee
myötätuntoa, sitä energisemmin tahtoo auttaa. Toiseksi, auttajalla on oltava mielikuva siitä, että
muut auttajat jakavat hänen mielipiteensä, jottei hänen tarvitse olla eristyksissä empatiassaan. Itse
katastrofi ei ollut byrokraattinen, mutta ympäristö, jossa toimittiin, oli.
Tähän toimijoiden – poliitikkojen ja pelastajakunnan – empatiakyvyttömyyteen löytyy Molotochin
mukaan selitys: valkoiset amerikkalaiset eivät täysin hyväksy afroamerikkalaisia. Gary Schulmanin
(1974) mukaan valkoiset järkyttyvät vähemmän nähtyään mustia uhreja kuin valkoisia samassa tilassa (ks. Molotoch, 33). Molotoch myöntää, että valkoisten asenteet mustia kohtaan ovat muuttuneet positiivisemmiksi ajan myötä, ja että mustat ovat saaneet asemansa USA:n julkishallinnossa.
Kuitenkin valtaapitäville tulvan uhrit olivat riittävän ”ulkopuolisia”, jotta heidän ”pakonsa tulvan
alta voitiin estää”. Paniikkinappulaa ei painettu. (Ema., 33–34.)
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3 Aiempi tutkimus
3.1 Tutkimukset Katrinan mediateksteistä

Tässä alaluvussa erittelen hirmumyrsky Katrinan herättämää tieteellistä keskustelua. Paneudun mediaa koskeviin puheenvuoroihin. Nostan esiin Katrinan uutisoinnissa nousseen kolmannen maailman diskurssin luvussa 3.1.1 ja Katrinan katastrofikuvien tutkimuksen luvussa 3.1.2.
Syvälle luotaavaa mediatutkimusta Katrinasta ei ole vielä tätä kirjoittaessani julkaistu. Southern
Institute for Education and Research -laitoksella Tulanen yliopistossa Yhdysvalloissa on meneillään Katrina Research Project on Equity -tutkimusprojekti (KRPE), jota varten on perustettu tutkijayhteisö A Network for Research on Race and Class in the Post-Katrina Recovery. Se on sähköpostiyhteisö tutkijoille, eri yhteisöille ja vapaaehtoisille toimijoille, jotka keskittyvät tutkimuksissaan Katrinan aiheuttaman katastrofin tarkastelemiseen rodun ja luokan näkökulmasta.
Yhdysvaltalaisen National Communication Association (NCA) vuosikokouksessa San Antoniossa
Teksasissa vuoden 2006 lopulla esiteltiin joukko Katrina-aiheisia tutkimussuunnitelmia. NCA on
Yhdysvaltojen vanhin ja laajin viestintätiedettä tukeva rahoitus- ja koulutusjärjestö. Vielä julkaisemattomissa papereissa pohdittiin muun muassa Katrinan aiheuttaman kriisin kehystämistä yhdysvaltalaisissa televisiouutisissa, Sun Herald -lehden Katrina-juttujen otsikointia ja Katrinan uutisoinnin yhteyttä yleisen mielipiteen muodostumiseen presidentti Bushista. Myös kriisi- ja katastrofiviestinnän järjestymiseen kiinnitettiin huomiota.
3.1.1 Kolmasmaailmaisuus
Kuukausi ennen Katrinan rantautumista New Orleansiin Intian Mumbain väestö koki samantyyppisen hurrikaanin. Mumbain katastrofista ei kirjoiteltu sosiaalisen epäjärjestyksen diskurssissa vaan se
tuli tunnetuksi toimijoiden anteliaisuudesta ja altruismista. Siinä missä Katrinan jälkipuinti keskittyi
viranomaisten kritisointiin ja kaaoksen päivittelyyn, kehitysmaa Intian tulvan jälkeen kiiteltiin ihmisten ahkeraa osallistumista pelastustöihin. Intiassa ei jouduttu puimaan sitä, kuka ei auttanut ja
ketä, kuten Katrinan tapahtumien jälkeen. (Anjaria 2006, 80.) Kun kehitysmaassa katastrofin pelastustyöt toimivat hyvin, Katrinan pelastustöitä kritisoitiin byrokraattisiksi ja hitaiksi. Kirjoitettiin
”shokista, että tällaista saattoi tapahtua Amerikassa” (Cole 2005, 367).
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Katastrofijournalismin kuvat New Orleansista ja Mumbaista olivat niin samankaltaisia, että yhdysvaltalaislehdet selvensivät New Orleansissa veden varaan joutuneista autoista julkaisemiaan kuvia
tekstillä ”This is not Mumbai”. Tekstiä ei lisätty muistutukseksi siitä, että katastrofeja sattuu muuallakin, vaan rinnastamaan Yhdysvallat kehitysmaiden kanssa. Teksti korosti sitä, että kyseessä oli
läntinen ja kehittynyt suurmahti Yhdysvallat, jolle tällaista ei pitäisi tapahtua. Katastrofin jälkipuinti
osoitti, että ”ensimmäinen maailma – kolmas maailma -retoriikan” olivat sisäistäneet jokaisen hierarkian tason toimijat. (Anjaria 2006, 80.)
Mumbain tulvasta ei paljon uutisoitu yhdysvaltalaisessa mediassa. Se oli yksi kolmannen maailman
katastrofeista. (Ema., 81.) Kuitenkin siinä missä Katrinasta kertovat mediatekstit kauhistuttivat
maailmaa näyttämällä sen kolmannen maailman, joka väijyi ensimmäisen maailman länsimaisessa
yhteiskunnassa, Mumbain tulvista kertovat median tarinat yllättivät mumbailaisen yläluokan näyttämällä heille sen hyväsydämisyyden ja inhimillisyyden, joka piileksi kolmannen maailman kaupungin oletetussa dystopiassa (ema., 82).
Kaakkoisaasialainen freelancejournalisti Philip J. Cunningham (2005, 45) huomauttaa, että journalistit käyttivät Katrinan uutisoinnissa usein kolmannen maailman käsitettä. Hänen mukaansa he yrittivät sanoa näiden sanojen avulla, että ”Yhdysvallat ei ollut enää oma itsensä”. Hänen mukaansa
kolmas maailma -käsitettä käytettiin uutisoinnissa halveksivassa mielessä: sitä hyväksikäytettiin
New Orleansin uutisoinnin yhteydessä.
Käyttämällä kolmannen maailman käsitettä journalistit summasivat tiettyjä kehitysmaille länsimaissa annettuja ominaisuuksia yhteen: ”black, poor, powerless and pathetic” – musta, köyhä, voimaton
ja säälittävä. Kolmas maailma implikoi ajatuksia ”kaaos”, ”roskia kaduilla”, ”varastelu ja raiskaus”
ja ”lain ja järjestyksen hajoaminen”. Kolmas maailma laittoi syyn uhreille itselleen, ja viittasi poikkeustilan julistamisen tarpeeseen. Laittomuus laitettiin köyhien ihmisten syyksi. Cunninghamin
(2005, 45) mukaan, New Orleansin katastrofin kolmasmaailmaisuus näkyi erityisesti hallituksen
laiminlyönnissä, kyvyttömyydessä auttaa New Orleansia ja sen kitsaudessa. (Emt.)
"Näen luonnonkatastrofin kehityksen epäonnistumiseksi”, sanoi U.S. katastrofiapuviraston päämies
Nan Barton (Bachman 1996). Luonnonkatastrofit ovat yleisiä siellä, missä kehitys on länttä jäljessä,
kolmannessa maailmassa.
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3.1.2 Katrinan mediakuvat
Faux, II & Kim (2006) esittelevät artikkelissaan Visual Representation of the Victims of Hurricane
Katrina – A Dialectical Approach to Content Analysis and Discourse käynnissä olevaa tutkimustaan Katrinan mediakuvastosta. He kiinnittivät huomionsa erityisesti mustien toiseutettuun esittämiseen hurrikaani Katrinasta kertovassa kuvastossa. He tarkastelevat The New York Times On the Web
-sivuston kuvia konstruoituina ja muokattuina todellisuuden esityksinä. (Faux, II & Kim 2006, 56.)
Kuvan merkitysten kerroksisuus on peräisin kuvan tuotannon eri tasoilla tapahtuvista tulkinnoista ja
niitä seuraavasta valinnasta. Muun muassa juonen rakennus kuvasarjoihin ja yksittäisten kuvien
henkilöt vaikuttavat siihen, kuinka koko hurrikaani Katrina tulkitaan eli millainen kuva katsojalle
syntyy tapahtumasta. Kun toimittaja kertoo tarinan tietyllä tavalla, hän tulee kertoneeksi sen omasta
perspektiivistään. (Ema., 57.)
Faux, II & Kim (2006) lähtevät tutkimaan kulttuurintutkimuksellisesta näkökulmasta. Kriittisen ja
diskursiivisen näkökulman yhdistäminen historiallisten, sosiaalisten ja poliittisten vallanrakennelmien tutkimiseen on heidän mielestään hyvä lähtökohta tutkia median representaatioita. He tutkivat
The New York Times On the Web -sivuston 108:aa kuvaa sisällönanalyyttisesti. Aineistoksi valittu
sivusto edustaa suurta kansainvälistä uutiskonsernia. He tutkivat eri rotujen erilaista esittämistä (racial differences) kuvasarjoissa. Lisäksi he tarkastelevat diskurssianalyysin avulla sisällönanalyysin
tuloksia. (Ema.)
Faux, II & Kimin (2006) tutkimusasetelma lähentelee omaani. Heidän tutkimuksensa on vielä työn
alla, eikä tuloksia ole vielä tätä kirjoittaessani saatu.
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3.2 Mustat valkoisten mediassa

Tässä alaluvussa valotan mediatutkimusta, joka on ruotinut mustien ja mustuuden esittämistä länsimediassa. Luvussa 3.2.1 paneudun tutkimuksiin afroamerikkalaisen väestön esittämisestä yhdysvaltalaismediassa. Yhdysvaltalainen valtamedia on yhä pitkälti valkoisten väestön hallussa. Sillä voi
olla vaikutusta siihen, että musta vähemmistö esitetään toisen asemassa suhteessa valtaväestöön.
(Ks. Entman & Rojecki 2000, 1–15.)
Olemme tottuneet näkemään, kuinka luonnonkatastrofit runtelevat köyhyydessä riutuvia kehitysmaita. Katrinan yhteydessä puhuttiin siitä, että tällaista katastrofia ei pitäisi tapahtua kehittyneessä
länsimaassa (ks. 3.1.1). Valotan alaluvussa 3.2.2 tutkimusta kehitysmaiden esittämisestä länsimediassa. Tyypillinen länsimainen kuva kehitysmaista on sodan ja nälän passivoima musta afrikkalainen. Tarkastelen tutkimuksessani, onko suomalaismedian Katrina-kuvastossa kolmasmaisuutta:
kuvattiinko Katrinaa samalla tavalla, kuin länsimedia on tottunut kuvaamaan kehitysmaita?
Rinnastan tässä alaluvussa tarkoituksenmukaisesti afroamerikkalaiset mustat ja kehitysmaiden mustat. Oletukseni on, että länsimedian kehitysmaiden mustuuden representaatiot ovat eräänlainen esikuva afroamerikkalaisten esittämiselle länsimediassa. Kolmasmaisuus, se tapa, jolla kehitysmaita
kuvataan, heijastuu yhdysvaltalais- ja muun länsimedian tapaan kuvata afroamerikkalaisia. Mustuudella viitataan yhteen rotuun, jota on kautta aikojen totuttu kuvamaan tietyllä tavalla länsimediassa
(ks. 4.3).

3.2.1 Afroamerikkalaiset Yhdysvaltojen medioissa
Mustien ja valkoisten eroja amerikkalaisessa yhteiskunnassa ja mediassa on tutkittu runsaasti.
Muun muassa Robert M. Entman ja Andrew Rojecki ovat osoittaneet, että rotuerottelujen aika ei ole
ohi. Heidän mukaansa valkoinen maailma kieltää omat negatiiviset asenteensa mustia kohtaan ja
sen, että mustilla on heikommat mahdollisuudet yhteiskunnassa kuin valkoisilla. (Entman & Rojecki 2000, 1–15.)
Afroamerikkalaisten historia syrjittynä ihmisryhmänä on pitkä. Ensimmäiset afrikkalaiset orjat tuotiin Amerikan mantereelle vuonna 1526. Vuosina 1619–1860 Yhdysvaltoihin tuotiin 400 000 orjaa
Afrikasta. Yhdysvaltojen sisällissotaan mennessä mustien orjien määrä maassa oli kasvanut neljään
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miljoonaan: he olivat Afrikasta tuotujen orjien Yhdysvalloissa syntyneitä jälkeläisiä. Kun Lincoln
vuonna 1863 vapautti orjat, heistä noin yksi sadasta oli joskus ollut Afrikassa. Heidät heitettiin vapauteen antamatta heille valmiuksia siihen: vapautetuilla mustilla ei ollut oikeutta ”omaisuuteensa”
eikä heillä ollut paikkaa asua. Lisäksi valkoisille jäi vahva käsitys omasta paremmuudestaan suhteessa mustiin: jopa ”köyhä, valkoinen kurja” (”white trash”) tiesi olevansa ylempiarvoinen kuin
kaikkein korkea-arvoisin musta (”nigger”). Musta koodi (Black Code) jatkoi mustien perustuslaillista rajoittamista vielä emansipaation jälkeen. (Bigsby & Thompson 1998, 150–153.)
Toisen maailmansodan jälkeiset vuosikymmenet ovat olleet afroamerikkalaisille edistyksellistä aikaa: heidän statuksensa yhdysvalloissa nousi voimakkaasti sodan jälkeen, ja mustien tietoisuudesta
(black consciousness) alettiin puhua. Tähän vaikuttivat mustat poliittiset ja kulttuuriset johtajat,
jotka taistelivat sortoa vastaan. Radikaalit ja liberaalit mielipiteet alkoivat saada kuuluvuutta. Kansainväliset antirasistiset ideologiat nostivat yhdysvaltalaisen rasismin hävettävään valoon: pitäisikö
Yhdysvallat luokitella Etelä-Afrikan tavoin hylkiövaltioksi? (Bigsby & Thompson 1998, 167.)
Mustien asema yhdysvaltalaisessa yhteiskunnassa on yhä toisarvoinen. Harvoilla afroamerikkalaisilla on yhdysvaltalaisessa yhteiskunnassa asema, joka mahdollistaisi diskriminoivan tiedon jakamisen: esimerkiksi vuonna 2000 Yhdysvalloissa ei ole ollut yhtään mustaa senaattoria tai kuvernööriä.
Yksikään musta ei ollut työskennellyt Yhdysvaltojen korkeimmassa oikeudessa, edustajainhuoneen
puhemiehenä eikä senaatin puheenjohtajana. Eliittiyliopiston rehtorina ei ole koskaan ollut afroamerikkalaista. Yhdysvaltojen presidentit ovat olleet kautta aikojen valkoisia. (Entman & Rojecki 2000,
xii.)
Myös median johtoporras on ollut tiukasti valkoisen väestön hallinnassa: ensimmäinen kansallisen
uutisjulkaisun musta päätoimittaja oli Newsweekin Mark Whitaker, joka aloitti vuosituhannen vaihteessa. Suuren mediakonsernin toimitusjohtajan paikalla ei ollut vuoteen 2000 mennessä yhtään
mustaa. (Entman & Rojecki 2000, xii.)
Lehdistön rooli on ollut keskeinen rotuerotteluideologian vahvistamisessa Yhdysvalloissa kansakunnan perustamisesta lähtien (Rhodes 2005, 31). Yhdysvaltalaisyleisö saa viestejä afroamerikkalaisista median kautta, jonka johtoportaat ovat tiukasti valkoisten vallassa (Entman & Rojecki 2000,
2). Joukkoviestintä konstruoi kuvaa siitä, että mustat ja valkoiset ovat fundamentaalisesti erilaisia.
Mustien ja valkoisten moraalisten arvopohjien oletetaan olevan perustavanlaatuisen erilaisia. (Emt.,
6.)
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Ideologiaa rotujen biologisesta erilaisuudesta vahvistetaan yhä yhdysvaltalaisessa mediassa. Rotuerottelun ideologia perustuu sille, että ihmisten rodun voi selkeästi erotella ihmisen ulkonäön ja
käyttäytymisen perusteella. Tämä niin sanottu biologinen determinismi on saanut alkunsa 1500luvulla, kun löytöretkeilijät löysivät Amerikan ja sen alkuperäiskansat ja saanut lisäpontta orjakaupan aikana. Ajan myötä Yhdysvalloissa kehittyi sekä teoreettinen viitekehys että yleinen diskurssi
vahvistamaan sitä ideologiaa, että ei-valkoiset ovat alempiarvoisia, kykenemättömiä hallitsemaan
itse itseään sekä sopeutumaan amerikkalaiseen yhteiskuntaan ja ovat siksi uhka kansalliselle tasapainolle. (Rhodes 2005, 31.)
Mustat esitetään yhdysvaltalaismediassa usein yhteiskunnan saajina ja taakkana. Politiikassa mustat
esitetään rappion lähteinä, uhreina tai valittavina anojina. Valkoiset poliitikot esitetään kansalaislähtöisinä ja altruistisina toimijoina useammin kuin mustat. (Entman & Rojecki 2000, 8, 10.) Siinä
missä valkoinen rikoksentekijä personoidaan mediassa, musta epäpersonoidaan osaksi muuta mustaa väestöä. Mustat rikolliset esitetään valkoisia useammin poliisin huostassa. Puhuessaan köyhyydestä visuaalinen media näyttää useammin mustaa kaupunkilaisväestöä, kuin valkoista maalaisväestöä. (Emt., 8.)
hooksin (1994, 198) mukaan yhdysvaltalaisille rotuun, luokkaan, sukupuoleen, seksuaaliseen tai
poliittiseen suuntautumiseen katsomatta on vaikeaa hyväksyä sitä, että yhdysvaltalainen yhteiskunta
on todellakin valkoisuuden ylivallan kannattaja (white supremacist). Monet valkoiset feministit
käyttävät kapitalistisen patriarkaalisuuden (capitalist patriarchy) käsitettä kyseenalaistamatta sen
sopivuutta kuvaamaan yhdysvaltalaista yhteiskuntaa kokonaisuudessaan. hooks tutkii ensimmäisessä merkittävässä teoksessaan ”Black Looks: Race and Representation” mustan kulttuurin representaatioita Yhdysvalloissa (1992). Hän tarkastelee mediaa laajalti: populaarimusiikista ja mainoksista
kirjallisuuteen, televisioon ja filmiin. Häntä kiinnostavat representaatioiden sosiaaliset ja poliittiset
seuraamukset. Hänen kritiikkinsä osoittaa, että kulttuuriset mustuuden narratiivit ovat iskostuneet
syvälle valkoisen ylivallan ideologioihin, jotka taas puolestaan muovaavat sitä, kuinka sekä mustat
että valkoiset ymmärtävät median mustuuden kuvaston. (hooks 1992, 5, ks. Carter 2006, 216–217.)
hooksin keskeinen suunnitelma on päästä rikkomaan nykyisen kuvallisuuden rajoja – muuttamaan
mustuuden visuaalisia järjestyksiä (ks. 4.5.4). Hän kutsuu tätä prosessia mustuuden kuvaston dekolonialisaatioksi (decolonisation). Tämä prosessi on hänestä hyvin poliittinen. On ryhdyttävä etsi-
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mään uusia tapoja kuvitella ja toteuttaa tulevaisuutta unohtamatta vanhoja mustuuden narratiiveja.
(hooks 1992, 5, ks. Carter 2006, 217.)
3.2.2 Kehitysmaiden esittäminen länsimediassa
Ennen vuotta 1980, jolloin Unesco julkaisi viestintäongelmia tutkineen MacBride-komission raportin, kehitysmaiden esittämisestä länsimediassa ei ollut tehty paljon tutkimusta (Langton 1991, 99,
Unesco, 1983). Kehitysmaiden mediakuvaa länsimaissa on tärkeää tutkia, sillä median tarjoama
kuva vaikuttaa osaltaan länsimaalaisten käsityksiin kehitysmaista. Suomalaisille media on tärkeä
tietolähde kaukana sijaitsevien kehitysmaiden tapahtumista: ihmiset saavat kehitysmaita koskevat
tietonsa pääasiassa maakuntalehdistä ja television uutislähetyksistä (Aaltonen & Maasilta 1987,
105–107). Ulkoasianministeriön TNS Gallupilla teettämän mielipidetutkimuksen mukaan tärkeimpinä kehitysyhteistyötä ja kehitysmaita koskevina tiedonlähteinä suomalaiset pitävät juuri televisiota (78 %) ja sanomalehtiä (72 %) (Ulkoasianministeriö 2005, 24, ks. Raunio 2006, 8).
Länsimaista kehitysmaauutisointia on jo pitkään arvosteltu siitä, että se antaa kehitysmaista ja niiden väestöstä hyvin negatiivisen kuvan. Niin kehitysmaissa kuin kansainvälisestikin on 1960- ja
1970-luvuilta asti kritisoitu kehitysmaita koskevien uutisten esittävän ja toistavan länsimaista näkökulmaa ja stereotypisoivan kehitysmaita (Nohrstedt 1986, 14, ks. myös Raunio 2006, 8 ja Monta
ääntä – yksi maailma. Unescon asettaman viestintäongelmia tutkineen MacBride-komission loppuraportti 1980, 90). Nohrstedt (1986, 14) kutsuu tätä mediaimperialismiksi. Uutisvinoutumaa lisää
se, että johtavat uutistoimistot ovat länsimaalaisia.3 Anderssonin ja Ådahlin mukaan (1993, 2–5)
kansainvälisten uutistoimistojen tarjoama kuva kehitysmaista on negatiivinen ja Suomen Tietotoimiston (STT) sitäkin kielteisempi: Tutkimusotoksen Reutersin ja AFP:n (Agence France Presse)
kehitysmaauutisista noin 50 prosenttia käsitteli selvästi negatiivisia asioita, siinä missä STT:n negatiivisten uutisten osuus oli noin 69 prosenttia. Myös suomalaisen sanomalehtijournalismin kehitys-

3

Vielä 80-luvun alussa 80 prosenttia maailman uutisista tuli Lontoon, Pariisin ja New Yorkin kaukokirjoittimista. Neljällä suurella läntisellä uutistoimistolla on valtavat resurssit suhteessa muihin toimistoihin (Yhdysvalloissa Associated
Pressillä ja United Press Internationalia, Ison-Britannian Reutersilla ja Ranskan Agence France Pressillä). Unescon
asettaman viestintäongelmia tutkineen MacBride-komission loppuraportin ”Monta ääntä – yksi maailma” (1980, 90)
mukaan noin 10–30 prosenttia suurten uutistoimistojen sisällöistä on kehitysmaa-aiheisia. Uutisvirta on siis epätasainen:
teollisuusmaista kerrotaan enemmän kuin kehitysmaista. Yksisuuntaisen tiedonvirran vaikutukset ovat valtavat kehitysmaissa, koska niiden oma tuotanto on suhteellisen pieni, ja teollisuusmaissa valmistettuja viestintätuotteita on kaikkialla. Lisäksi historia ja muuttuva kulttuuri ovat aiheuttaneet riippuvuussuhteita länteen: kaupunkien väestöstä suuri
osa on länsimaisesti kasvatettu ja maaseutualueen enemmistö jää vailla mediaa. Kaupunkien lehdillä ei ole varaa toimittajiin, ja siksi suuri osa uutisista, myös kotimaanuutisista, poimitaan uutistoimistoilta. (Monta ääntä – yksi maailma
1980, 90–94.)
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maakuva on negatiivispainotteinen: Anderssonin ja Ådahlin (1993, 7) tutkimuksessa 11 suomalaissanomalehden negatiivisten kehitysmaauutisten osuus oli noin 65 prosenttia.
Uutisten negatiivisuutta pidetään länsimediassa tärkeänä uutiskriteerinä, ja länsimaiset journalistit
pitävät negatiivisia uutisia tärkeämpinä kuin positiivisia (Miller 1997, Bohle 1986 ks. Chaudhary
2001, 242). Suurin osa tutkimuksista, jotka ovat käsitelleet kolmannen maailman esittämistä länsimediassa, on päätynyt siihen, että länsimedia esittää kolmannen maailman negatiivisesti.4 Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että uutisointi painottuu konflikteihin. Cavagneron (1998) ja Clairen
(1998) tutkimuksissa selvisi, että kansainvälisten televisiouutistoimistoiden (CNN ja APTV) kolmannen maailman uutistarjonnan painotus on sodassa, konflikteissa ja armeijassa. Suurin osa uutisista oli peräisin USA:sta (ks. Chaudhary 2001, 244).5
Teichert (1985, 13) esittelee keskeisiä ongelmia länsimedian kehitysmaauutisoinnissa. Ensinnäkin,
kehitysmaista uutisoidaan hyvin vähän. Toiseksi, länsimedia on taipuvainen uutisoimaan kehitysmaista, kun kyseessä on hyvin negatiivinen uutinen: kriisi, sotilaallinen konflikti tai katastrofi.
Kolmanneksi, kehitysmaista kertovat teemat valitaan usein niin, että ne korostavat maiden eksoottisuutta ja erilaisuutta suhteessa länsimaihin. Neljänneksi Teichert nimeää sen käytännön ongelman,
että kehitysmaat ovat hyvin riippuvaisia kansainvälisistä uutistoimistoista omassa uutisoinnissaan,
mikä johtaa siihen, että kehitysmaiden medioissa länsi-orientoidut viihteelliset sisällöt valtaavat
alaa. (Vrt. mm. Monta ääntä – yksi maailma. Unescon asettaman viestintäongelmia tutkineen MacBride-komission loppuraportti 1980, ks. myös Langton 1991, 99.)
Länsimedian kehitysmaiden kuvastoa ei ole vielä kovinkaan paljon tutkittu (Langton 1991, 99).
Langtonin mukaan juuri kolmatta maailmaa esittävien journalististen valokuvien tutkiminen on tärkeää kolmesta eri syystä: Ensinnäkin, epäedullisen kuvan on todistettu aiheuttavan katsojalle negatiivisia asenteita kuvan aihetta kohtaan (Van Tubergen & Mahsman 1974, ks. Langton 1991, 99).
Toiseksi, valokuva huomataan, vaikka tekstiä ei ehdittäisi lukea (Miller, Susan 1975, ks. Langton
4

Ks. kattava lista tutkimuksista Chaudhary 2001, 242: Atwood 1987, Berkowitz 1990, Carrol 1989, Davie & Lee 1995,
Harmon 1989, Hofstetter & Dozier 1986, Jaehnig, Weaver & Fico 1981, Maushart 1981, Slattery & Hakanen 1994,
Stone & Grusin 1984, Weinberger, Allen & Dillon 1984.
5
Myös kehitysmaiden omaa uutisointia tutkittaessa on tultu tuloksiin, jotka osoittavat, että negatiiviset uutiset ovat
myös kolmannessa maailmassa arvossa ja että länsi esitetään siellä usein vastaavasti negatiivisesti (Haque 1986,
Stevenson & Cole 1984, Ume-Nwagbo 1982, Vilanilan 1979, ks. Chaudhary 2001, 244). Stevenson ja Cole (1984)
esittävät, että kolmannen maailman moite länsimediaa kohtaan negatiivisesta uutisoinnista saattaa peilata lännen moitetta siitä, että länsi esitetään negatiivisesti kolmannen maailman uutisissa. Kuitenkin esimerkiksi Lozano kumppaneineen
(1999) pääsivät tuloksiin, jotka osittivat latinalaisamerikkalaisen median esittävän länsimaat paremmassa valossa kuin
kehitysmaat. Jotkut tutkimukset ovat päätyneet siihen tulokseen, että länsimedia ei erityisesti nosta esiin kehitysmaita
uutisoidakseen niistä negatiivisesti (ks. Chaudhary 2001, 244.)
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1991, 99). Kolmanneksi, valokuvat eivät ole arvovapaita esityksiä subjekteistaan, vaan representaatioita: valokuvaaja, joka katsoo maailmaa omasta kulttuurisidonnaisesta perspektiivistään, alitajuisesti tai tarkoituksenmukaisesti tuottaa kuviin eri merkityksiä. (Nir, Yeshayahu 1985, ks. Langton
1991, 99.)
Loup M. Langton (1991) on tutkinut kolmannen maailman valokuvallista esittämistä länsimediassa
(yhdysvaltalaislehdissä) etusivujen määrällisen sisällönanalyysin avulla. Hän tutki the New York
Timesin, the Washington Postin, the Chicago Tribunen ja the Los Angeles Timesin kehitysmaakuvastoa, ja vertasi sitä lännen ja itäblokin kuvastoon samaisissa lehdissä. Hänen mukaansa kuvien
toimitukselliset valinnat ovat hyvin samankaltaiset juttujen valintojen kanssa: siksi hän nojautuu
Weaverin ja Wilholtin vuoden 1981 ”Foreign News Coverage in Two U.S. Wire Services” tutkimukseen hypoteeseissaan. Weaver ja Wilholt tulivat tutkimuksessaan siihen tulokseen, että
pienet ja keskisuuret yhdysvaltalaislehdet esittävät kehitysmaat vääristyneesti.6 Ne korostavat kehitysmaauutisoinnissaan konfliktia. Lisäksi hän nojautuu James W. Potterin tutkimukseen vuodelta
1987 ”News from Three Worlds in Prestige U.S. Newspapers”. Tämä tutki 8:aa yhdysvaltalaista
laatulehteä ja päätyi siihen, että kolmannen maailman uutiset näissä lehdissä ovat suhteellisesti paljon useammin sensaatiomaisia kuin länsimaista kertovat uutiset. (Langton 1991, 99.)
Tutkimuksessa paljastui, että 40 prosenttia lehtien etusivun kuvista oli ulkomaankuvia. Vaikka länsimaiden kuvia oli eniten (51 prosenttia kaikista kuvista), myös kehitysmaat olivat laajasti esillä (37
prosenttia kaikista kuvista). Sen sijaan itäblokkia esittäviä kuvia oli vain 12 prosenttia kaikista kuvista. Kolmatta maailmaa esittävistä kuvista lähes 74 prosenttia oli sensaatiomaisia, ja suurin osa
kuvista sijoittui armeija/sota-alaluokkaan. Lännen kuvastosta noin puolet oli sensaatiomaisia, itäblokin muutamaa prosenttiyksikköä enemmän. (Ema., 102.)
Kehitysmaita kuvattiin yhdysvaltalaislehtien etusivuilla kohtuullisen paljon. Kehitysmaakuvien
sensaatiomainen laatu välittää lehtien kuluttajille kriisi- ja konfliktiorientoitua kuvaa kolmannesta
maailmasta. Lähes kolme neljäsosaa etusivujen kolmannen maailman kuvista oli luonnoltaan sensaatiomaisia. (Ema., 102–104.) Raunion (2006, 63) tutkimuksessa selvisi, että nuorten suosimissa
6

Unescon asettaman viestintäongelmia tutkineen MacBride-komission loppuraportissa ”Monta ääntä – yksi maailma”
(1980, 104) eritellään syitä viestinnän sisällön vääristymiseen. Uutinen on vääristynyt, jos ”- - esitetyt tosiasiat ovat
epätarkkoja tai vääriä, tai ne ovat yksipuolisia kirjoittajan käyttämien pejoratiivisten adjektiivien tai ajatusmallien
takia. On toisenlaistakin vääristelyä, sellaista että sinänsä merkityksettömiä tapahtumia korostetaan eniten, että satunnaisia tapahtumia sijoitellaan näennäisesti suurempiin yhteyksiin ja että tietojen esitystapa aiheuttaa väärintulkintoja
tai tuottaa perusteltuja taikka liioiteltuja epäilyjä tai pelkoja.” Kuitenkin raportissa todetaan, että on vaikea esittää
uutista niin, että kaikki sen hyväksyisivät, sillä objektiivista totuutta ei ole. Riippuu valitsijasta, mikä uutinen on uutisen
arvoinen.
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medioissa kehitysmaat pääsevät kyllä esille, mutta juuri journalismissa ja uutisissa. Eijournalistisessa media-aineksessa kehitysmaita käsitellään vain vähän ja silloinkin hyvin stereotyyppisesti (emt.).
Kuvien tuottajat, valitsijat ja valokuvaajat ovat toimivat omassa kulttuurisessa kontekstissaan. He
ovat kasvaneet kuluttaen samankaltaisia kuvia, mitä tuottavat, ja tottuneet tiettyyn visuaaliseen järjestykseen (ks. 4.5.4). Kehitysmaissa toimivat kuvaajat oletettavasti kuvaavat sensaatiomaisesti,
sillä tietävät sensaatiomaisten kuvien menevän kaupaksi. Päätoimittajat taas suosivat näitä kuvia,
sillä uskovat omalta osaltaan lehden menevän näin paremmin kaupaksi. (Ema., 104–105, ks. myös
Rautio 2006, 8.)
Negatiivinen ja stereotyyppinen kehitysmaajournalismi vahvistaa kielteistä kuvaa kehitysmaista ja
sen ihmisistä. Raunion (2006, 5, 63) tutkimuksessa käy hätkähdyttävästi ilmi, että yksikään tutkimuksessa haastatelluista nuorista ei spontaanisti kuvannut kehitysmaita positiivisin ilmaisuin. Tyypillisimmillään kuva kehitysmaista on edelleen nälän ja sodan passivoima ihminen Afrikassa. Kehitysmaita koskevat tiedot ja asenteet omaksutaan nuoruusvuosina, ja tuolloin omaksuttuja asenteita
on vaikeaa yrittää muuttaa aikuisuudessa (emt., 9). Nuoret myönsivät, että heidän tietämyksensä
kehitysmaista on pääosin median varassa (emt., 38). Yhteisten asioiden löytäminen kehitysmaiden
ja länsimaiden ihmisten elämistä oli heille vaikeaa, vaikka erot ja kehitysmaiden ongelmat otettiin
esille (emt., 62). ”Me ylhäällä – ne alhaalla” -asetelma nousi esiin nuorten vertaillessa itseään kehitysmaiden nuoriin ja länsimaita kolmannen maailman valtioihin (emt., 63).
Median rooli mielikuvien muokkaajana näkyi Raunion (2006, 63) tutkimuksessa erityisesti siinä,
kuinka suomalaisnuoret kuvaavat kehitysyhteistyötä ja kehitysapua. Kehitysyhteistyö mieltyy nuorten mielissä lähinnä katastrofi- ja hätäavuksi. Kehitysyhteistyötä kuvataan ”lentokoneen pakkaamisilla” ja ”teltoilla”. Tunnetuin kehitysyhteistyöjärjestö on Punainen Risti, jonka tunnukset näkyvät
useasti kriisi- ja katastrofiuutisten kuvissa. Nuorten tapa kuvata kehitysmaan asukkaan nälkäänäkeväksi, apaattiseksi toimettomana kohtaloaan odottavaksi tummaihoiseksi ihmiseksi kärpästen keskellä Afrikassa paljastaa television vahvan merkityksen tietolähteenä. Puolet nuorista piti median
kuvaa kehitysmaista vääristeltynä. (Emt., 63.)
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4 Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat
4.1 Lähtökohtana kulttuurintutkimus
Perehdyn tutkimuksessani visuaalisen kulttuurin kuvallisuuteen, erityisesti valokuvien tarjoamiin
kulttuurisiin merkityksiin. Sanomalehden kuvia ei voi tutkia kontekstistaan, tekstistä ja kuvatekstistä irrallisena, joten kuvien lisäksi tutkimukseni tulkintoja ohjaavat kuvia ankkuroivat kuvatekstit.
Tutkimukseni kohteena ovat mediatekstit, jotka representoivat yhteiskuntaa ja osallistuvat samalla
sen rakentamiseen (ks. Fornäs 1998, 166). Tutkimani representaatiot, Katrinan mediakuvat, rakentavat osaltaan kulttuurista todellisuutta: ne ovat konstruktioita, jotka heräävät eloon – saavat kulttuurisia merkityksiä – inhimillisessä tulkinnassa.
Fornäsin (1998, 167) mukaan kulttuurissa on kyse merkitysten luomisesta symboleja käyttämällä.
Niinpä valokuvankin elementit symboloivat kulttuurissa yhteisesti sovittuja merkityksiä, jotka eivät
aina ole tiedostettuja. Kulttuuriset prosessit edellyttävät usean ihmisen tietoisuutta. Niihin tarvitaan
useiden ihmisyksilöiden sosiaalista vuorovaikutusta ja jaettuja assosiaatioita. Symbolit liittävät yksilöt yhteen tiettyjen merkityssisältöjen äärelle. Kulttuuri on siis yhteistä, yleistä ja jaettua tietoa,
arvoja, kokemuksia ja aatteita. Kuitenkin kulttuurissa on tilaa myös eron tekemiselle: kaikki merkitykset eivät ole yhteisiä, vaikka kulttuurin edellytyksenä ovat yhteiset koodit ja kokemukset. (Emt.,
167–170.)
Myös ulkoinen materiaalinen todellisuus sisältää kulttuurisia merkityksiä. Niitä ovat kulttuuriset
tekstit ja tekstuaaliset ilmaisut, joihin siirtyy merkityksiä prosessissa, jossa opimme niiden viittaavan johonkin muuhun kuin itseensä. Ihmismielten välisen kommunikaation edellytyksenä on kooditai kielijärjestelmä, joka on kulttuurin edellytys. Kulttuurin prosesseissa tuotetaan subjektiivista
todellisuutta, jota ei voida kunnolla rekonstruoida muuten kuin tulkitsemalla kulttuurin symboleita.
(Emt.)
Kulttuuri on symbolisten muotojen ja merkitysten viestintää. Kulttuuri ja viestintä ovat aina läsnä
inhimillisessä elämässä ja ihmisyhteisöissä. Fornäs (1998, 172) sanoo: ”Kuten kulttuuri voidaan
nähdä viestinnäksi, myös viestintää voidaan vastaavasti tutkia kulttuurina. Viestintämalleja voidaan
soveltaa kaikkiin kulttuuri-ilmiöihin, ja kulttuuriteoria on aina käyttökelpoinen viestinnän tutkimuksessa.” Käsitteiden välillä vallitsee näkökulmaero: ”kulttuurissa” korostuvat symbolien ja toi-
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minnan muodostelmat, kun taas ”viestinnässä” korostuvat vuorovaikutukselliset prosessit sellaisenaan eli symbolien toiminta.
Edellä luonnostellusta näkökulmasta myös valokuvantutkimus on kulttuurintutkimusta ja viestinnäntutkimusta. Latinankielinen sana communicatio tarkoittaa yhteiseksi tekemistä, jonkin jakamista
toisen kanssa. Kommunikaatio eli viestintä on sellaista inhimillistä vuorovaikutusta, johon liittyy
jonkinlaista jakamista, yhteyttä tai yhteiseksi tekemistä. Viestintä sekä välittää jotain joltakulta toiselle että luo merkityksiä, koska ihmiset tulkitsevat sitä, mitä välitetään. (Emt., 173.) Valokuva on
viestintää, joka tarjoaa lukijalleen erilaisia merkityksiä. Valokuvallinen representaatio nostaa tietyn
merkityksen etusijalle. Lisäksi merkitysten muodostusta ohjaavat vastaanottokulttuurin koodit, arvot ja käytännöt.
Valokuvantutkimus on myös osa mediakulttuurintutkimusta. Media on viestintä- ja kulttuuriteknologiaa, joka korvaa suoran kasvokkain tapahtuvan vuorovaikutuksen. Mediakulttuurin tutkimuksessa keskitytään kaikkien mahdollisten mediailmiöiden kulttuurisiin aspekteihin. (Emt., 174–177.)
Lisäksi tutkimukseni liittyy visuaalisen kulttuurin tutkimuksen piiriin. Käsitteen ”visuaalinen kulttuuri” lanseerasivat alunperin taidehistorian tutkijat ja nyt se on muodostumassa osaksi kulttuurinja viestinnäntutkimusta. Visuaalisen kulttuurin merkitys tutkimusalueena ja näkökulmana kasvaa:
esimerkiksi tiedotusopissa visuaalisen aineiston jättäminen syrjään on entistä vaikeampaa. Visuaalisen kulttuurin tutkimus häivyttää taiteen, elokuvan, valokuvan ja mainosten tutkimuksen välisiä
rajoja. (Seppänen 2005, 18–21.)

4.2 Rotu, etnisyys ja toiseus
Monista yhtenäisyyksistään huolimatta rotu ja etnisyys ovat kaksi eri käsitettä: Niiden historiat ovat
hyvin erilaisia ja niitä käytetään osittain tarkoittamaan eri asioita. Rotu painottaa fyysisiä tai näkyviä eroja ihmisten välillä, siinä missä etnisyys keskittyy kulttuurisiin eroihin. (Jenkins 1997, 74, ks.
Pietikäinen 2000.) Tässä tutkimuksessa on perusteltua käyttää rodun käsitettä, sillä tutkimukseni
kohde on visuaalisuus ja kuvallisuus. Kuvien analysoiminen perustuu kuvien henkilöiden fyysisten
piirteiden kartoittamiseen katseen avulla, jota ohjaa kulttuuri.
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Rotu. Rotu diskursiivisena kategoriana. Rotu-käsite oli voimissaan varsinkin 1800-luvun lopun
darvinismin ja 1990-luvun alkupuolen fasismin aikoina. Rotuajattelun perustana on usko siihen, että
ihmiset ovat eläinten lailla luokiteltavissa hierarkkisesti järjestäytyneisiin rotuihin, joilla kullakin on
omat tyypilliset ulkoiset piirteensä ja henkiset ominaisuutensa. (Pietikäinen 2002, 15–16.) Rotu ei
kuitenkaan vastoin laajalle levinnyttä uskomusta ole biologinen tai geneettinen kategoria, eikä sillä
ole tieteellistä perustaa. Se on diskursiivinen, ei biologinen kategoria (Hall 2002, 55; Cavalli-Sorza,
Menozzi & Piazza 1994, ks. Pietikäinen 2002, 17 ).
”Se on toisin sanoen kategoria, joka organisoi niitä puhetapoja, representaation järjestelmiä ja sosiaalisia käytäntöjä (diskursseja), jotka käyttävät joukkoa löyhiä ja usein
tarkemmin määrittelemättömiä fyysisten piirteiden eroja – ihonväriä, hiusten koostumusta, fyysisiä ja ruumiillisia piirteitä jne. – symbolisina merkitsijöinä, joilla jokin
ryhmä erotetaan sosiaalisesti toisista.” (Hall 2002, 55.)
Ymmärrän rodun Hallin (2002, 55) tavoin sosiaaliseksi kategoriaksi, jonka avulla tietyt ihmisryhmät luokitellaan tosiksi ulkonäöllisten seikkojen perusteella. Rodun ymmärtäminen sosiaaliseksi
kategoriaksi ei tee siitä yhtään vähemmän vaikutusvaltaista. Kuten mikä tahansa ideologia, usko
ihmisrotuihin vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen. (Pietikäinen 2002, 17–18.) Rotu toimii yhteiskunnassa ideologisesti (ks. 4.5.4). Joitain rotuja on länsimaisissa yhteiskunnissa toiseutettu niiden
”löytämisestä” lähtien.7 Tutkimukseni ei tue rotujen erottelemista, vaikka se erottelee rotuja saadakseen selville, millä lailla rotu esitettiin Yhdysvaltoja kohdanneen luonnonkatastrofin kuvallisissa
representaatioissa.
Rodut nimetään usein hallitsevimman fyysisen ominaisuuden ihonvärin perusteella. Valkoiseen
rotuun kuuluvat ihonväriltään valkoiset ihmiset, mustaan mustat. Vaikka omaa tutkijan katsettani
ohjaavat värin lisäksi tarkastelemieni kuvien henkilöiden muut ominaisuudet, lopullisen päätöksen
siitä, mihin rotuluokkaan henkilön luokittelen, teen ihonvärin perusteella. Joskus hiusten rakenne ja
väri sekä kasvojen piirteet ohjaavat katsettani ihonväriä vahvemmin. Varjossa olevan valkoisen
tunnistaa valkoiseksi esimerkiksi kasvonpiirteiden avulla.

7

Käsitys rodusta ja rodullisista eroista muuttuu kulttuurin muutoksen mukana. Eri aikoina ja erilaisissa yhteiskunnallisissa tilanteissa rotujen väliset rajat ja niihin liitetyt arvostukset ja oikeudet vaihtelevat (Pietikäinen 2002, 18). Kuitenkin toisia rotuja on läntisissä yhteiskunnissa toiseutettu jo vuosisatojen ajan, kuten esimerkiksi mustia.
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Kun puhutaan rodusta valkoisessa länsimaisessa kulttuurissa, unohdetaan usein, että myös valkoinen on yksi roduista, siinä missä esimerkiksi musta (ks. mm. Dyer 1997).8 On olemassa valtava
määrä analyysiä ja tutkimusta rodullisesta kuvastosta – mustista tai Amerikan-intiaaneista kolonialismin tai post-kolonialismin tekstien rodullisen toiseuden dekonstruktioon. Huomattava puute
on, että näiden tutkimusten joukosta puuttuu valkoisuuden kuvastojen tutkimus. Dyer paneutuu teoksessaan White valkoisuuden representaatioiden tutkimiseen. (Dyer 1997, 1.)
Dyerin (1997, 2) mukaan ei ole olemassa voimakkaampaa asemaa kuin olla vain ihminen. Valkoinen on vain ihminen siinä missä mustalla on rotu. Valkoinen voi siksi puhua ihmisyyden puolesta,
kun taas rodullistettu ihminen vain rotunsa puolesta. Valkoisen kulttuurin endeeminen idea siitä,
että valkoiset ovat vain ihmisiä, ei ole kaukana ajatuksesta, että muun väriset olisivat jotain muuta
kuin ihmisiä. (Dyer 1997, 2–3.) Dyer on sitä mieltä, että valkoisten on opittava näkemään valkoisuutensa, ja huomaamaan, että tämä ominaisuus ei ole normi, vaan erityisyys. Valkoisuudesta on
tehtävä merkillinen. (Emt., 10.)
Dyerin (1997, 11) tutkimuksessa valkoisuuden vastakohta ei ole mustuus. Mustuus sulkee pois suuren osan ihmisiä, jotka eivät ole mustia eivätkä valkoisia. Hän käyttää valkoisuuden vastakohtakäsitteenä ei-valkoisuutta, sillä mustuus ei riitä, ja värillisyys sulkee pois valkoisuuden värin. (Emt.,
11.) Omassa tutkimuksessani tutkin mustuutta, jonka vastakohtana pidän valkoisuutta, sillä valkoisuuden käsite kietoutuu suurelta osin läntisyyden ajatukseen. Kiinnostukseni kohteena on rotujen
esittäminen New Orleansin tulvakatastrofin representaatioissa. Tässä kontekstissa ja mustia esittävien representaatioiden korkean frekvenssin vuoksi on hedelmällisintä tutkia juuri mustuutta ja mustan rodun esittämistä representaatioissa. Toiseksi, suomalaisessa kulttuurissa valkoisuus on normi,
jota ei nähdä mustuuden lailla roduksi.
Valkoisuutta tai mustuutta ei voi tutkia ilman eron käsitettä. Dyer (1997, 13) yhtyy muiden tutkijoiden huomioon siitä, että tiettyä rotua on vaikeaa tutkia ilman vertailua toiseen. Tutkiminen onnistuu
parhaiten, kun samassa representaatiossa on esitetty sekä valkoinen että ei-valkoinen, ennen kaikkea

8

Rotuerottelua on tehty myös valkoisten ryhmien välillä. Esimerkiksi 1800-luvun lopulla saksalainen solutieteilijä ja
anatomi Virchow lähti tutkimusretkelle Suomeen. Hänen tutkimusretkensä tuloksena hän ilmoitti, että saksalaisilla ei
ole rodullisesti mitään tekemistä suomalaisten kanssa, vaikka he olivatkin vaaleita. Virchow vertaili kallojen tilavuuksia, ja päätyi tulokseen, että saksalaisten kallot ovat tilavampia kuin suomalaisten. Se osoitti puolestaan, että suomalaiset ovat henkisiltä kyvyiltään heikompia. Lisäksi kolmesta suomalaiskallosta löytyi luukärki, joka Virchowin mielestä
kuului olla vain eläimillä. Suomalaiset kuuluivat siis eläintenkaltaiseen rotuun. (Isaksson & Jokisalo 1999, 126, ks.
Pietikäinen 2002, 16.)
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musta. Toisen kulttuurin tai rodun erityisyyden voi nähdä parhaiten, kun ymmärtää sen erilaisuuden
suhteessa johonkin muuhun. (Emt.)
Rodun tuottaminen. Rotu tuotetaan rodullistamisen avulla, jonka yksi strategia on pelkistäminen.
Rotu pelkistää henkilön ominaisuudet yhteen tai muutamaan hallitsevaan elementtiin, usein ihonväriin. Rotu toimii yhteiskunnallisesti ja sosiaalisesti juuri pelkistämisen avulla: ihmisen ominaisuuksien pelkistäminen väriin, hiusten rakenteeseen tai muuhun näkyvään ominaisuuteen helpottaa eron
tekemistä. Tutkimukseni käyttää hyväkseen tätä yhteiskunnassa jo olemassa olevaa pelkistämisen
strategiaa: jaottelen sisällönanalyysissä eri ihmisryhmät tiettyjen pelkistettyjen fyysisten ominaisuuksien, enimmäkseen ihonvärin, mukaan. Tätä en tee tukeakseni pelkistämisen strategiaa yhteiskunnallisessa arjessa, vaan saadakseni pelkistetyn eronteon avulla tietoa siitä, miten kulttuurinen
toiseuttaminen tapahtuu kuvallisten representaatioiden tasolla.
Rodulliset stereotypiat juontuvat aina orjakaupan aikoihin ja 1800-luvun lopun populaariimperialismiin (Hall 2002, 140). Läntinen maailma on Hallin (2002, 160–161) mukaan kohdannut
tummaihoisia ihmisiä kolmessa historian vaiheessa, ensin 1500-luvulla eurooppalaisten kauppiaiden
solmiessa yhteydet länsiafrikkalaisiin kuningaskuntiin, jotka toimittivat kolmen sadan vuoden ajan
orjia Eurooppaan. Toinen merkittävä vaihe oli Afrikan mantereen kolonisaatio, johon kuului osana
Euroopan suurvaltojen välinen kamppailu alueellisesta, taloudellisesta ja raaka-aineiden hallinnasta
imperialismin valta-aikana. Kolmannessa vaiheessa toisen maailmansodan jälkeen kolmannen maailman muuttoliike Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan pakotti lännen kohtaamaan mustaihoiset.
Nämä vaiheet ovat johtaneet länsimaissa rodullisten erojen merkitsemiseen pohjautuvien populaarien representaatioiden lisääntymiseen. (Emt., ks. myös Seppänen 2001, 128.)
Vielä keskiajalla läntisen maailman kuva Afrikasta oli hämärä. Salaperäisen Afrikan koptikirkko ja
kristillisen kirkon mustat pyhimykset välittivät usein myönteistä valoa mantereelta. Vähitellen kuva
muuttui, ja pian afrikkalaisten uskottiin polveutuvan Haamista, joka kirottiin Raamatussa ikiajoiksi
veljensä orjienkin orjaksi (ks. 1. Moos. 9:25). Afrikkalaiset samaistettiin luontoon: he symboloivat
alkukantaisuutta vastakohtana sivistyneelle maailmalle. (Hall 2002, 161.)

Imperialismin ajalla rodullistaminen tapahtui muun muassa tavararasismin välityksellä. Siirtomaiden valloituksella mainostettiin kaikenlaisia tuotteita: valloituskuvia painettiin milloin minkin tuotteen kylkeen. Saippuamainokset pesivät mustat valkoisiksi. Se symboloi kotimaan ”rodullistamista”
ja siirtomaiden ”kotimaistamista”. (Emt., 163–145.)
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Rotu ja binaarisuus. Rodun ja toiseuden representaatio toimii barthesilaisen myytin tasolla. Sillä on
kirjaimellinen denotatiivinen ja temaattisempi konnotatiivinen merkitystasonsa. Valtaväestöstä erottuvat ryhmät asetetaan alttiiksi representaation binaariselle muodolle: erilaisuutta representoidaan
usein vastakkaisten ääripäiden avulla hyväksi tai pahaksi, sivistyneeksi tai alkukantaiseksi, erilaisuutensa vuoksi luotaantyöntäväksi tai outoina ja eksoottisina ihailtavaksi. Usein heidät esitetään
molempina ääripään muotoina yhtä aikaa. Rodullisesti ja etnisesti erottuvien ihmisten representaatiossa on kyse siitä, kuinka erilaisuutta tulkitaan. (Emt., 143–144.)
Binaariset vastakohdat ovat kaiken luokittelun kannalta keskeisiä, koska asioiden välillä on oltava
selvä ero, jotta niitä pystyttäisiin kategorisoimaan. Erot ja erilaisuus ovat perustavia kulttuuristen
merkitysten rakennusaineita. Erojen merkitseminen on kulttuuriksi kutsutun symbolisen järjestelmän perusta. Kuitenkaan kategorisointi ei ole aina helppoa: kulttuurinen järjestys häiriintyy Mary
Douglasin (1966) mukaan, kun asiat tulevat esiin väärässä kategoriassa tai kun ne eivät sovi mihinkään kategoriaan, kuten mulatit. Vakaissa kulttuureissa asioiden on oltava järjestyksessä omalla
paikallaan: symboliset rajat pitävät kategoriat puhtaina ja antavat kulttuureille ainutlaatuisen merkityksen ja identiteetin. Erojen merkitseminen johtaa epänormaaliksi määritellyn leimaamiseen ja
sulkemiseen ulkopuolelle. (Hall 2002, 156–57.)
Rodullistunut puhetapa rakentuu binaarisille vastakohtapareille. Valkoisen sivilisaation ja mustan
villiyden vastakohtapari käyttää hyväkseen mustien ja valkoisten rotujen biologisten tai ruumiillisten piirteiden välistä vastakkainasettelua. Ne toimivat ihmisten absoluuttisen eron merkitsijänä.
Valkoiset rodut sidotaan kulttuuriin eli älylliseen kehitykseen: hienostuneisuuteen, oppineisuuteen,
järkiuskoon, kehittyneisiin instituutioihin, muodolliseen hallintoon ja oikeusjärjestelmään sekä tunne-, sukupuoli- ja arkielämän sivistyneeseen itsehillintään. Mustat rodut taas liitetään luontoon eli
vaistonvaraisuuteen: tunteiden avoimeen ilmaisemiseen, sivistyneen hienostuneisuuden puutteeseen
seksuaali- ja sosiaalisessa elämässä, riippuvuuteen tavoista ja rituaaleista ja kehittyneiden hallinnollisten instituutioiden puuttumiseen. (Hall 2002, 167.)
Rotuteoriassa sovellettiin kulttuurin ja luonnon erottelua eri tavoin kahteen rodullistettuun ryhmään.
Valkoisten keskuudessa luonto oli kulttuurin vastakohta, kun taas mustien keskuudessa oletettiin,
että kulttuuri on yhtä kuin luonto. (Emt., 168.)
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Hallin (2002, 169) mukaan rodullista eroa merkityksellistettiin orjuuden aikakaudella pääasiassa
kahdella pääteemalla: mustien alempiarvoisella asemalla ja myötäsyntyisellä laiskuudella sekä mustien sisäsyntyisellä alkukantaisuudella, yksinkertaisuudella ja kulttuurin puutteella. Tälle rodulliselle representaatiojärjestelmälle oli tyypillistä käytäntö, jossa mustien kulttuurit palautettiin luontoon
tai erilaisuus tehtiin luonnolliseksi. Eron luonnollistaminen (naturalisointi) teki eroista pysyviä ja
kiinteitä. Ne olivat historian tavoittamattomissa. Jos erot olisivat peräisin kulttuurista, ne olisivat
alttiita muutoksille. Luonnollistaminen on representaation keino kiinnittää eroja ja varmistaa niiden
pysyvyys. ”Se on yritys pysäyttää merkityksen väistämätön liukuminen ja varmistaa sillä tavoin
diskursiivinen tai ideologinen sulkeuma.” (Hall 2002, 169.)
Rodullistettu keho ja sen merkitykset ovat tulleet esiin erilaisuuden ja toiseuden representaatioissa.
Visuaalinen diskurssi on ollut mukana tuottamassa rodullistettua tietoa. Keho ja sen erot olivat
kaikkien nähtävillä, joten ne tarjosivat kiistämätöntä todistusaineistoa rodullisen eron luonnollistamiselle. (Emt., 168.)
Mustia on myös stereotyypitetty, pelkistetty tiettyihin piirteisiin ja jopa olemuksikseen. Laiskuus,
yksinkertainen uskollisuus, mieletön jollottelu, keppostelu ja lapsellisuus kuuluivat mustille ikään
kuin rodun tai lajin ominaisuuksina. Mustat kiinnitettiin luontoon harvojen ja yksinkertaistettujen
ominaispiirteiden avulla. Heidät pelkistettiin fyysisten erojen merkitsijöiksi: paksuiksi huuliksi,
takkuiseksi tukaksi, leveäksi naamaksi ja nenäksi. (Emt., 172–173, ks. myös Pietikäinen 2002, 16.)
Vaikka rodullistettuja representaatiojärjestelmiä vastaan on taisteltu, ne ovat säilyneet sitkeinä vielä
1900-luvun lopulle asti (Hall 1981/1992 ks. Hall 2002, 175.) Eri tutkimuksissa on todistettu rodullisen ”representaation kieliopin” perusteiden osoittautuneen hämmästyttävän pysyviksi (emt. 176).
Rasismin käsite tuli käyttöön 1960-luvun loppupuolella yhdysvaltalaisten mustien kansalaisoikeusliikkeen myötä. Vaikka rasismia käytetään joskus kaikenlaisen syrjinnän synonyyminä, sillä tarkoitetaan nimenomaan uskoa ihmisten etnisyyteen ja rotuun perustuvaan eriarvoisuuteen. Tämän uskomuksen innoittamaa toimintaa nimitetään rasismiksi. Suomessa rotuun tai etnisyyteen perustuva
syrjintä on laissa kielletty. Monet etnisten vähemmistöjen jäsenet kokevat oman ryhmän mediajulkisuuden syrjiväksi, ja uskovat sen yllyttävän rasismiin. (Pietikäinen 2002, 19.)
Etnisyys. Vielä 1920–30-luvuilla sosiaalipsykologiassa ja antropologiassa ryhmien välisiä käyttäytymiseroja selitettiin biologialla ja biologisella rodun käsitteellä. Myöhemmin selittäväksi tekijäksi
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otettiin etnisyys tai kulttuuri (Klineberg 1985, 46–48; Barth 1969, 11, ks. Viljanen 1994, 146, Pietikäinen 2002, 18.) Tällöin kulttuuri tarkoitti nimenomaan ”eksoottisia kulttuureita”, joissa ei ole
sivilisaatiota: ei-länsimaisia kulttuureita. Vaihtamalla rotu käsitteisiin etnisyys ja kulttuuri on yritetty välttää rotuun liittyviä kiusallisia poliittisia konnotaatioita (Chapman et al. 1989, 16, ks. Viljanen
1994, 146.) Kuitenkin nämäkin käsitteet konnotoivat toiseutta ja vierautta .
Etnisistä ryhmistä puhuttaessa tarkoitetaan tavallisesti enemmistöstä kielellisesti tai kulttuurillisesti
eroavaa ryhmää. Valtaväestöstä puhutaan kansalaisuuden tai kansakunnan käsitteillä. (Pietikäinen
2000, 39/2002, 18.) Frenando (1989, 18) ja Sashidharan (1986, 158–159) ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että käsite ”etnisyys” liitetään usein implisiittisesti vain värillisiin – valkoiset vähemmistöt eivät ole etnisiä. Etnisyys ja kulttuuri saattavatkin olla vain peitenimiä värillisiä kohtaan
tunnetuille rasistisille asenteille. (Ks. Viljanen 1994, 147, ks. myös Pietikäinen 2000, 39.)
Etnisyys-termin implikaatioksi muodostuu etnisen ryhmän museomainen pysähtyneisyys, kehittymättömyys ja kehityskelvottomuus. Nämä etnisyyden oletetut sosiaaliset ominaisuudet on tulkittu
hyvin pysyviksi, kuten rodun luonnolliset ominaispiirteet. (Viljanen 1994, 147.)
”Etnisyydessä on kyse ihmisen tai ryhmän tavasta jäsentää itseään suhteessa toisiin:
käsityksestä, joka ihmisellä tai ryhmällä on suhteessa toisiin, kun tämän käsityksen
osasina, elementteinä on käytetty historiaa, kieltä, uskontoa, moraalisia arvoja, traditioita tai muita empiirisiä kriteereitä ” (emt., 150–151).
’Etnisyys’ on peräisin kreikan kielen sanasta ethnos, joka tarkoittaa ihmistä (Jenkins 1997, 9, ks.
Pietikäinen 2000, 36). ’Etninen’ sitä vastoin pohjautuu sanaan ethnikos, joka tarkoittaa muukalaisia,
toisia ja ulkopuolisia (Gillespie 1995, 9, ks. Pietikäinen 2000, 36). Näiden kahden sanan etymologia kielii etnisyyden kaksijakoisesta merkityssisällöstä: yhtäältä etnisyys on ryhmän yhteenkuuluvuuden keino, toisaalta sen voi ymmärtää sosiaalisen luokittelun ja eron teon keinoksi. (Pietikäinen
2002, 36.)
Etnisyyttä voidaan siis pitää arvokkaana ja ainutlaatuisena resurssina, joka sitoo ihmiset yhteen,
synnyttää tunteen yhteenkuuluvaisuudesta ja omasta, erilaisesta identiteetistä. Toisaalta etnisyys
liittyy marginaalisuuteen, syrjintään ja vähemmistöasemaan. Etninen ryhmä ja siihen liittyvät tai
siltä kielletyt oikeudet määritellään vahvasti ulkoa päin, usein enemmistön näkökulmasta. (Pietikäinen 2000, 37/2002, 18.)
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Vierauden ja toiseuden merkitykset vaikuttavat etnisyyttä koskevissa tieteellisissä keskusteluissa
sekä arkikielen etnisyys-sanan käytössä. ”Etnisyys on sitä, mitä etniseen ryhmään kuuluvalla on: se
edustaa niitä yhteisiä kulttuurisia ominaisuuksia, joita puhujan elinpiirin ulkopuolelle kuuluvalla
ihmisryhmällä on. ” (Emt., 144.) Puhuessamme itsestämme suomalaisina emme katso kuuluvamme
mihinkään etniseen ryhmään, vaan Suomen kansaan (emt., 145, vrt. Pietikäinen 2002, 18, ks. 4.3).
Ero ja toiseus. Eronteon politiikka on vallan politiikkaa. Hallin (1997, 234) mukaan ero on yhtä
aikaa tarpeellinen ja vaarallinen. Ensinnäkin, identiteetti konstruoidaan suhteessa toiseen, eikä sitä
voi muodostaa ilman eron tekemistä. Toiseksi, erontekoa toisista tarvitaan ryhmän rakennusaineeksi. Ero voi olla monimuotoisuuden ja heterogeenisuuden lähde. Kolmanneksi, merkitykset tarvitsevat eroa: kieli ja kulttuuri perustuu merkitysten eroille.
Vaarallisen erosta tekee se, että se tekee toisista ulkopuolisia. Eron avulla marginalisoidaan ulkopuoliset ja toiset (Woodward 1997, 35 ks. Pietikäinen 2000, 29). Kun tehdään eroa etnisen ryhmän
ja enemmistön välillä, etninen ryhmä määritellään ”toiseksi” (Hall 1997, 239 jne., ks. emt., 30).
”Toisen” ja ”meidän” konsepteja käytetään korostamaan toisen ulkopuolisuutta meistä. Toinen representoidaan usein ”itsen” tai ”meidän” viholliseksi (Cohen 1994, 198 jne., ks. emt.). Joskus toinen
nähdään niin erilaisena ”meistä”, että ”heidän” nähdään kuuluvan jonnekin toisaalle, ja heiltä evätään yhteiskunnalliset perusoikeudet kuten koulutus, työ tai äärimmäistapauksissa vapaus olla olemassa (Milies 1993, 13, ks. emt.).
Toiseuden historia Euroopassa on pitkä. Eurooppalaiset ovat käyttäneet toisen-ajatusta erottamaan
itsensä muusta maailmasta. Juutalaisia ja romaneita on toiseutettu eri Euroopan eri maissa. Kuitenkaan toiseuden merkitykset eivät ole pysyviä, vaan ne ovat jatkuvassa muutoksessa. (Pietikäinen
2000, 30–31.)
Toiseuttaminen on kaksisuuntainen prosessi. Kun toinen määritellään tietyn ominaisuuden kuten
ihonvärin perusteella, tullaan määritelleeksi ”itsen” samojen kriteerien perusteella (Jenkins 1996,
80–81, ks. emt.). Rotu ja rodullistaminen on yksi keino erottaa etninen vähemmistö enemmistöstä
(Pietikäinen 2001, 31).
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4.3 Kulttuurinen identiteetti eron tekijänä

Identiteetti on alusta pitäen keksintöä, kirjoittaa teoreetikko Stuart Hall (2002). Identiteetti muodostetaan: se konstruoidaan suhteessa kulttuuriin – sen yhtenäisyyksiin ja eroihin. Valkoinen identiteetti pönkittää itseään suhteessa ei-valkoisiin. Suomalaisuus on diskurssinen määre, johon identifioidumme historian ja kulttuurin kertomusten avulla. Ero on tärkeä identifioitumiselle: se, mitä emme
tahdo olla, määrittää sitä miksi tulemme. (Ks. Hall 2002, Pietikäinen 2000, 21.)
Hall (2002, 21) erottaa kolme käsitystä identiteetistä: valistuksen subjektin, sosiologisen subjektin
ja postmodernin subjektin. Valistuksen subjekti on järjellä, tietoisuudella ja toimintakykyisyydellä
varustettu yhtenäinen yksilö, jonka sisäinen ydin sai alkunsa syntymässä. Tämä subjektikäsitys on
hyvin individualistinen.
Sosiologinen subjektikäsityksen mukaan sisäinen ydin ei ollut itseään kannatteleva vaan se muodostui suhteessa ”merkityksellisiin toisiin”, jotka välittävät subjektille arvot, merkitykset ja symbolit eli
itse kulttuurin. Subjektilla on tosi minä, mutta se muotoutuu suhteessa ulkopuolella olevien kulttuuristen maailmojen tarjoamien identiteettien kanssa. (Emt., 22.)
Subjektista, jolla aiemmin koettiin olevan yhtenäinen ja vakaa identiteetti, on pirstaloitumassa. Se
koostuu monista identiteeteistä, jotka ovat joskus ristiriidassa keskenään. Identifikaatioprosessista,
jolla projisoimme itsemme kulttuurisiin identiteetteihimme, on tulossa avoimempi, moninaisempi ja
ongelmallisempi. Merkitysten ja kulttuuristen representaatiojärjestelmien lisääntyessä mahdollisuudet tilapäisesti identifioitua vaihtuviin identiteetteihin moninkertaistuvat. (Emt., 22–23.)
Kansallinen kulttuuri on yksi identiteettien keskeisistä lähteistä (emt., 45). Se ei koostu vain kulttuurisista instituutioista, vaan myös symboleista ja representaatioista. Kansalliset kulttuurit rakentavat identiteettejä tuottamalla merkityksiä kansakunnasta, johon on mahdollista identifioitua. Merkitykset sisältyvät tarinoihin, muistoihin ja kansakunnasta konstruoituihin kuviin. (Emt., 47.)
Kuitenkaan kansakunta ei ole yhtenäinen kulttuurinen identiteetti. Ne pitävät sisällään vallan, sisäisten jakojen, ristiriitojen ja erojen vuorovaikutusta. (Hall 2002, 56.) Yksi kansallisten identiteettien
yhtenäistämisen keinoista on ollut niiden esittäminen jonkin perimmäisen ”yhden kansan” kulttuurin ilmauksiksi. Kulttuurin yhtenäisiä piirteitä voidaan kutsua etnisyydeksi: kieltä, uskontoa, tapoja,
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traditioita ja kiinnittymistä paikkoihin. Kuitenkin kaikki modernit kansakunnat ovat ”kulttuurisia
sekasikiöitä”, yksikään niistä ei koostu yhdestä kansasta, kulttuurista tai etnisyydestä. (Emt., 54–
55.) Yhdysvallat on yksi vahvasti etnisesti sekoittunut valtio: on alkuperäiskansat eli intiaanit, on
eurooppalaisten siirtolaisten ja afrikkalaisten orjien jälkeläiset. Lisäksi jokaisella suurkaupungilla
on omat ”chinatowninsa” ja intialaiskaupunginosansa. Kuitenkin loppujen lopuksi kiitos kansakunnan perustamisesta näyttää kuuluvan valkoisille siirtolaisille. Yhdysvaltojen muut etniset ryhmät
ovat yhä yhteiskunnan toisia, kansakunnan ulkopuolisia.
Viime vuosina biologiset käsitykset rodusta (esimerkiksi eurooppalaiset rotuteoriat ja fasismi) on
korvattu rotua koskevilla kulttuurisilla määreillä. Rotua käytetään siis yhä kansakunnan ja kansallisen identiteetin määrittämisessä: nyt puhutaan kulttuurisesta rasismista. Tämä rasismi pyrkii Gilroyn (1992, 87) mukaan esittämään kuvitteellisen määritelmän kansakunnasta yhtenäisenä kulttuurisena yhteisönä ja rakentaa ajatuksen kulttuurista, joka on homogeeninen valkoisuudessaan, mutta
silti herkkä ja altis sekä sisäisten että ulkoisten vihollisten hyökkäyksille (Ks. Hall 2002, 56.)
Globalisaatio ja sitä seuraava etnisten vähemmistöjen muodostuminen lännen kansallisvaltioiden
sisälle on johtanut kansallisten kulttuurien ja identiteettien ”pluralisoitumiseen”. Yhdysvaltojen
asukkaista joka neljänneksellä on afrikkalais-amerikkalais-, aasialais-amerikkalais- tai intiaanitausta. (Emt., 67.)

4.4 Länsi

Länsi ei ole maantieteellinen vaan historiallinen rakennelma. Se on käsite, joka edustaa mutkikkaita
ideoita ja jolla ei ole yksinkertaista merkitystä. Länsi syntyi läntisessä Euroopassa, mutta länttä ei
ole vain Euroopassa, eikä Eurooppa ole vain länttä. Itä-Eurooppa ei ole Hallin (2002, 78) mukaan
ainakaan vielä koskaan kuulunut länteen, mutta sen sijaan Yhdysvallat on selkeästi länttä. Japani on
teknologistesti läntinen maa, vaikka se sijaitseekin kaukana idässä. Etelä-Amerikka taas kuuluu
kehitysmaihin, jotka yrittävät tavoittaa lännen, siinä kuitenkaan erityisen hyvin onnistumatta. (Emt.)
Länsi on tulosta tietystä historiallisista – taloudellisista, poliittisista, sosiaalisista ja kulttuurisista –
prosesseista. Minkä tahansa yhteiskunnan voidaan katsoa olevan läntinen, sijaitsipa se missä tahansa, jos se vain omaa tietyt läntiset piirteet. Sana ’läntinen’ onkin Hallin (2002, 79) mukaan synonyymi sanalle ’moderni’. (Hall 2002, 79.)
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Länsi-käsite mahdollistaa yhteiskuntien luokittelun eri kategorioihin: läntisiin ja ei-läntisiin. Länsi
on kuva tai joukko kuvia: erilaiset piirteet tiivistyvät kuvaan lännestä. Käsite ”länsi” representoi
verbaalisella ja visuaalisella kielellä sitä, minkälaiset yhteiskunnat, kulttuurit, kansat ja paikat ovat.
Länsi-käsite toimii representaation järjestelmänä yhteydessä muihin kuviin ja ideoihin, joiden kanssa se muodostaa kokonaisuuden: läntinen on urbaani ja kehittynyt, kun taas ei-läntinen ei-teollinen,
maalainen, maanviljelyyn liittyvä ja alikehittynyt. (Emt., 79.)
Länsi auttaa selittämään eroa. Se tuottaa vertailustandardin, jonka avulla voimme vertailla, missä
määrin yhteiskunnat muistuttavat toisiaan. Ei-läntinen yhteiskunta voi siis olla kaukana tai lähellä
lännestä tai saamassa sitä kiinni. Tämän lisäksi länsi tarjoaa arviointiperusteet, jota vasten muita
yhteiskuntia voidaan laittaa järjestykseen: länsi toimii ideologian tavoin tuottamalla tietynlaista tietoa ja siihen liittyvä asenteita tietystä aiheesta. Länsi on kehittynyt, hyvä ja toivottava, ja ei-länsi
sitä vastoin alikehittynyt, huono ja ei-toivottava. (Emt., 79–80.)
Länttä koskevan idean esiinnousu oli keskeistä valistukselle. Siinä oletettiin, että eurooppalainen
yhteiskunta oli edistynein yhteiskuntatyyppi ja että eurooppalainen ihminen oli inhimillisten saavutusten huipentuma. Kuitenkin lännen nousuun liittyy myös globaaleja piirteitä: lännen yhtenäisyyden idean syntyminen perustuu Euroopan suhteisiin ja itsensä vertaamiseen muihin. Muiden kulttuurien ja yhteiskuntien ero lännestä oli standardi, jota vasten lännen saavutuksia mitattiin (Emt.,
81.) Lännen käsitys itsestään eli sen identiteetti ei syntynyt vain sisäisenä prosessina, vaan myös
sitä kautta, että Eurooppa tunsi itsensä erilaiseksi muihin nähden – sen representoidessa itseään toisiin (emt., 82).
Länsi-käsite representoi eurooppalaisia kulttuureita kuin ne olisivat yhtenäistä, vaikka todellisuudessa ne ovat hyvin monimuotoisia. Se yhdistää nämä keskenään erilaiset kulttuurit vertaamalla
niitä muuhun maalimaan, johon nähden ne ovat yhdessä erilaisia. ”Meitä” ja ”muita” koskeva diskurssi on tuhoisa juuri siksi, että se vetää karkeita ja yksinkertaistavia rajalinjoja ja rakentaa yksinkertaista käsitystä erosta. (Emt., 84.) Ilman muuta maailmaa tai omia sisäisiä toisiaan länsi ei olisi
kyennyt näkemään ja esittämään itsestään inhimillisen historian huipuksi. Sivilisaatiota, hienostuneisuutta, moderniteettia ja kehitystä koskevan läntisen diskurssin keskiössä tuli esiin sama toisen
hahmo, joka oli karkotettu käsitteellisen maailman reunoille ja josta oli rakennettu absoluuttinen
vastakohta ja negaatio kaikelle lännen edustamalle. Toinen oli moderniteetin pimeä puoli – valistuksen ja moderniteetin unohdettu, tuhahdettu ja kielletty peilikuva. (Emt., 132.)
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Lännen vastakohtana voi nähdä on kolmannen maailman. Kolmas maailma on kehityksessä kaukana lännestä. Se voi kuitenkin löytyä myös lännen sisältä. Lännen epäonnistuminen ja rappio saa
syyllisensä sen etnisistä toisista. Kuka muu olisi parempi syyllinen lännen alemmuustilaan kuin sen
kolmasmaailmaiset toiset? (Ks. 3.1.1.) Lännen sisäiset toiset (ks. Hall 2002, 83.), kuten Yhdysvaltain musta väestö, tuovat kolmasmaailmaisuuden länteen ja rappeuttavat yhtenäisenä esiintyvää
länsimaista kansakuntaa sisältäpäin. (Ks. 3.1.2 ja 3.2.1.)

4.5 Valokuva, representaatio ja antiessentialismi

Näen valokuvan esityksenä, representaationa, tietyssä kulttuurissa luotuna ja tulkittuna esityksenä.
Valokuva saa merkityksensä vasta kulttuurisessa vuorovaikutuksessa – valokuvasta tulee valokuva
vasta siinä kulttuurisessa prosessissa, jossa se luetaan ja tulkitaan valokuvana. Näkökulmani valokuvaan on antiessentialistinen: valokuvan yhtä tiettyä olemusta ei ole olemassa.
Valokuva on kulttuurinen esitys, eli representaatio. Se toimii kulttuurissa ideologisesti eli sillä on
ideologista valtaa. Kulttuurimme on tottunut kuvaaman tiettyjä asioita tietyllä tapaa. Tällaisia vakiintuneita kulttuurisia visuaalisen esittämisen tapoja voidaan kutsua visuaalisiksi järjestyksiksi
(Seppänen 2001, 15). Käsittelen visuaalisia järjestyksiä ja ideologiaa alaluvussa 4.5.4.
4.5.1 Valokuvan totuus
Valokuvallinen totuus on valokuvan kulttuurinen ominaisuus, joka saa erilaisia muotoja kuvan
käyttöyhteydestä riippuen. Valokuvaa pidetään totuudellisempana kuin esimerkiksi piirrosta. Tätä
valokuvan toden esittämisen roolia voidaan käyttää hyväksi silloin, kun halutaan rakentaa todelta
vaikuttavia kertomuksia. Valokuvan kulttuurinen rooli toden esittäjänä vahvistaa kertomusta: kuva
antaa tekstille uskottavuutta. (Seppänen 2005, 105.) Journalismin objektiivisuusvaatimuksiin valokuvan todistusarvo sopii hyvin, sillä se lisää tekstin totuusarvoa todistamalla ja näyttämällä.
Seppäsen (2001, 153–154) mukaan ei liene väärin olettaa, että luonto/kulttuuri-binariteetti on yksi
keskeinen valokuvaa jäsentävä hahmotus. André Bazinin (1945) mukaan kaikki taiteet perustuvat
ihmisen läsnäoloon, mutta ainoastaan valokuvassa ihminen on poissaoleva. Siksi valokuva vaikuttaa meihin osittain samalla tavoin kuin ”luonnollinen” ilmiö. Bazin liittää valokuvan objektiivisuuden sen mekaanisuuteen, automaattisuuteen ja luonnollisuuteen. Koska valokuva syntyy kuin veden
41

sileäksi hioma kivi, sen tekijä on erehtymätön luonto. Siksi valokuvakin on luonnollisuudessaan
erehtymätön, tai oikeastaan erehtyväisyyden tuolla puolen. Luonto ei voi koskaan erehtyä, sillä se
vain on. (Ks. emt., 153.) Daguerrotypian keksijä Louis Jacques Mandé Daguerre (1787–1851) esitteli keksintöään seuraavasti: ”Daguerrotyyppi ei ole pelkästään instrumentti, jolla voi piirtää luontoa. Päinvastoin, se on kemiallinen ja fysikaalinen prosessi, joka antaa luonnolle kyvyn jäljentää
itseään.” (Daguerre [1839] 1980, 13, ks. Seppänen 2001, 153.) Valokuvan luonnollisuus tekee siitä
erityisen sopivan representaation käytäntöihin, jossa kuvan objektiivisuus on tärkeällä sijalla.
4.5.2 Representaatio
Uutiskuva on esitys eli representaatio. Samalla se on osa laajempaa representaatiota, itse uutisjuttua.
Representaation ymmärtämisen tapa vaikuttaa siihen, millaisella tutkimuksellisella otteella visuaalista kulttuuria lähestytään. Kuvallisuus näyttäytyy eri tavoin riippuen siitä, nähdäänkö representaatioiden heijastavan vai rakentavan todellisuutta. (Seppänen 2005, 77–78, 94–96.) Oman tutkimukseni lähtökohta on jälkimmäinen: lähden tarkastelemaan Katrinan representaatioita siitä näkökulmasta, millaisen todellisuuden ne rakentavat suomalaisessa kulttuurissa ja millä keinoin. Tällöin
mielenkiintoinen on myös kysymys siitä, millaisia keinoja representaatio käyttää antaakseen vaikutelman, että se esittää todellisuutta. Muita keinoja lähteä tarkastelemaan representaatioita ovat yllä
mainittu refleksiivinen eli heijastusteoreettinen ja intentionaalinen, tekijän tarkoitusperiin huomion
kiinnittävä lähtökohta. (Emt., 94–95.)
Representaatio on merkityksen tuottamista mielessämme olevien käsitteiden avulla (Hall 1997, 17,
ks. Seppänen 2005, 82). Representaatiot eivät ole vain henkilökohtaisia, subjektiivisia, vaan ne ovat
kulttuurin yhteisesti jaettua rakennusainetta. Tästä syystä niiden tulkinta on kulttuurisidonnaista.
(Emt.) Kuitenkaan representaatioiden merkitykset eivät ole koskaan lopullisesti kiinnittyneitä, vaan
ne rakentuvat ajassa ja uudet merkitykset korvautuvat toisilla. Valokuvien merkitykset opitaan tulkitsemaan, ja ne ovat kulttuurisia, aikaan ja paikkaan sidottuja. (Emt., 88–89.)
Yksi valokuva kantaa lukuisia hyvin erilaisia ja joskus jopa täysin vastakkaisia merkityksiä. Kuva
antaa mahdollisuuden monille eri merkityksille, mutta sillä ei ole yhtä oikeaa merkitystä. Merkitystä
ei voi kiinnittää lopullisesti. Representaation käytäntöjen tehtävänä on yrittää kiinnittää merkityksiä: se yrittää asettaa tietyn merkityksen etusijalle (Hall 2002, 143.)
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Kuvatekstillä on sijansa tässä kiinnittämisen prosessissa. Valokuvan merkitys ei löydy yksinomaan
kuvasta, vaan sen ja tekstin yhdistelmästä: teksti ankkuroi kuvan merkityksiä. Kuva ja sana kytkeytyvät erottamattomasti toisiinsa. (Barthes 1977, ks. Hall 2002, 144, Seppänen 2001, 39: 2005, 79.)
Raymond Willamsin mukaan representaation tehtävä on yhtäältä tehdä jokin läsnä olevaksi silmälle
ja mielelle sekä toisaalta edustaa jotakin, joka ei ole läsnä. Usein lehtikuvaa tarkasteltaessa unohdetaan representaation toinen ulottuvuus: se asettuu kohteen tilalle ja korvaa välittömän vuorovaikutuksen. Siten representaation myös eristää välittömästä vuorovaikutuksesta. Representaatiot saattavat tarjota katsojalle yksisuuntaisen tirkistelykanavan esimerkiksi eksoottiseen maailmaan. Tästä
päästään ajatukseen representaation politiikasta ja vallasta. Kenen lähtökohdista, kenen välineillä ja
kenen kriteereillä kuvat tuotetaankaan? (Emt., 82–83.)
Totutusta poikkeavat kuvat saattavat aiheuttaa hämmennystä. Nämä perinteisiä visuaalisia järjestyksiä rikkovat kuvastot haastavat perinteisen: esimerkiksi Hanna Weseliuksen kuvat afgaaninaisista
poikkeavat tavanomaisesta dokumentaristisesta ja antropologisesta tavasta kuvata vierasta kulttuuria. Salamalla kuvatut kauniit kasvonsa paljastavat afgaaninaiset rikkovat lännen totuttua tapaa kuvata kehitysmaita, kolmannen maailman tuttua kurjuuskuvastoa. (Emt., 83.)
Yhdysvaltoja kohdannut katastrofi aiheutti suurta hämmennystä, sillä luonnonkatastrofin ei olla
totuttu kohtaavan näin vakavasti USA:n kaltaista länsimaata. Kuvat hukkuvista ja kuolevista valkoisista ”kansalaisista” olisivat saattaneet aiheuttaa liian suurta hämmennystä länsimaisissa mediakuluttajissa. (Ks. 3.1.) Yhdysvaltoja ei olla totuttu kuvaamaan luonnonkatastrofin diskurssissa.
Suomalaismedia näytti huomattavasti useammin mustia kärsiviä kuin valkoisia . Näin USA:n kolmasmaailmaiset piirteet laitettiin yhteiskunnan toisten, mustien, harteille.
4.5.3 Antiessentialismi
Seppäsen (2001, 8) mukaan valokuvan merkitykset rakentuvat kulttuurisissa käytännöissä, joissa
sitä katsotaan, käytetään ja tulkitaan. Hänen mukaansa ei ole olemassa kontekstista irrallista, abstraktia ja yleistä valokuvaa. Valokuvan ontologiaa, olemusta ei ole olemassa. Hänen näkökulmansa
valokuvaan on antiessentialistinen.
Lähtökohtani tarkastella valokuvaa on Seppäsen (2001) Valokuvaa ei ole -teoksen mukainen. Tutkimukseni kohde, Katrinan kuvat suomalaislehdissä, saavat tutkimuksessani väliaikaisen identitee-
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tin, joka on historiaan sidottu. Sen sijaan, että pohdiskelisin valokuvan ontologiaa, pyrin Seppäsen
(emt., 69) lailla näkemään sen osana kulttuurisia käytäntöjä ja konteksteja.
Valokuvan voima muotoutuu aina kulttuurisissa merkityksissä, jotka ovat historiallisesti muuttuvia.
Myös tässä tarkastelemani Katrinan valokuvat vaikuttavat monin eri tavoin eri kulttuureissa, ajassa
ja paikassa. Antiessentialismin ydin on siinä, että myös olemukset ja identiteetit ovat väliaikaisia ja
kulttuurisesti ehdollisia. (Seppänen 2001, 69–70.)
Kun tarkastellaan valokuvaa yhteiskuntatieteellisestä ja kulttuurintutkimuksellisesta lähtökohdasta,
antiessentialismi on käypä näkökulma. Se on yksi kulttuurintutkimuksen teoreettisista perusteista.
(Emt., 70.) Antiessentialistinen käsitys identiteetistä on ollut tärkeä 1990-luvun feminismille sekä
etnisyyteen ja rotuun liittyvälle tutkimukselle. Tutkimuskohteen identiteetti muovautuu aina yhteiskunnallisten käytäntöjen kautta. (Emt., 72–73.)
Valokuvan ja muiden representaatioiden kokeminen on usein jaettua. Jaetut merkitykset kiteytyvät
kulttuurisiksi rakenteiksi, jotka ovat suhteellisen pysyviä, mutta muuttuvat ajassa. Näiden rakenteiden hahmottaminen vaatii kulttuurin ja yhteiskunnan tuntemusta, kulttuuriteoreettista tietoa. (Emt.,
76.) Analysoin Katrinan kuvien tarjoamina merkityksiä länsimediassa ja erityisesti suomalaismediassa. Tässä tutkimuksessa tärkeää yhteiskunnan ja kulttuurin teoriaa olen eritellyt tutkielmassani
edellä. Olen eritellyt muun muassa lännen ideaa (4.4), rodun esittämistä länsimediassa (4.2) ja mustuutta länsi- ja suomalaismediassa (3.2).
4.5.4 Visuaalinen järjestys ja ideologia

Seppäsen (2001) käsite ”visuaalinen järjestys” viittaa visuaalisen todellisuuden säännönmukaisuuksiin ja niihin kytkeytyviin merkityksiin. Kuvan- tai visuaalisen9 lukutaidon vertauskuvan synonyyminä voidaan pitää tulkintaa. Vaikka monet visuaaliset esitykset näyttävät avautuvan katsojalle kuin
luonnostaan, niiden merkityksen muodostumisen mekanismit jäävät usein piiloon. Näiden merkitysten esiintuominen vaatii kuvanlukutaitoa. (Seppänen 2001, 15.)

9

Visuaalinen lukutaito on Seppäsen (2001, 141–142) mukaan visuaalisen maailman merkitysten pohdintaa ja myös
niiden kriittistä arviointia. Richard Sinatran mukaan visuaalinen lukutaito on aiemman visuaalisen kokemuksen jäsentämistä uusien visuaalisten viestien avulla merkityksen muodostamiseksi (ks. emt., 142). Visuaalisen lukutaidon voi
määritellä kyvyksi ymmärtää visuaalisten järjestysten kulttuurisia merkityksiä. Parhaimmillaan visuaalinen lukutaito on
sellaisten esitysten tuottamista, jotka haastavat totuttuja esittämisen stereotypioita. Kuvanlukutaito on taas osa visuaalista lukutaitoa, ja valokuvanlukutaito puolestaan osa kuvanlukutaitoa. (Emt., 148–149.)
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Seppänen (2001, 15–16) erottaa kaksi kuvanlukutaidon ulottuvuutta: toisaalta lukutaito opitaan
luonnostaan, toisaalta joudutaan ponnistelemaan, jotta ymmärrettäisiin, millä tavalla esim. valokuva
toimii kulttuurisena esityksenä eli representaationa ja osana visuaalisia järjestyksiä (emt., 15–16).
Visuaalisella järjestyksellä voidaan tarkoittaa niin elinympäristön esinemaailmaa merkityksineen
kuin kuvallisia esityksiä. Tässä keskityn visuaalisten representaatioiden, valokuvien visuaalisiin
järjestyksiin. (Emt., 34, 36, 52.) Tutkimukseni tavoitteena on paljastaa Helsingin Sanomien ja Aamulehden Katrina-representaatioiden esittämisen tapoja ja niiden sisältöjen säännönmukaisuuksia.
Valokuvat sisältävät vakiintuneita kuvallisen esittämisen tapoja: Ensinnäkin, väline itsessään sisältää visuaalisia järjestyksiä. Valokuvaan liittyy paljon kulttuurisia merkityksiä, joiden kautta sen
viestejä tulkitaan. Valokuvaa pidetään totuudenmukaisempana kuin esimerkiksi lyijykynäpiirrosta.
Niitä arvioidaan helposti totuudellisuuden näkökulmasta. Geneeriset eli lajityyppiin liittyvät merkitykset nivoutuvat osaksi visuaalisia järjestyksiä. Toiseksi, esitettävät asiat ja niiden esittämisen tavat
sisältävät visuaalisia järjestyksiä. Tärkeät visuaaliset järjestykset liittyvät esimerkiksi siihen, miten
sukupuoli, etniset vähemmistöt ja vieraat maat esitetään. Afrikan voidaan nähdä pelkistyvän nälänhädän, sotien ja aidsin visuaalisiin järjestyksiin. (Emt., 34.) Tutkimukseni kannalta on kiinnostavaa,
kuinka länsimedian kolmannen maailman visuaaliset järjestykset näkyvät Katrinan uutisoinnissa.
Visuaalinen järjestys on aina inhimillisen toiminnan tulosta. Ihminen muokkaa ja rakentaa visuaalista ympäristöään ja tuottaa kuvallisia esityksiä yhteiskunnallisissa käytännöissä. Sanomalehtivalokuvien ottaminen on journalistista työtä. Valokuvaajat toimivat ammatillisten käytäntöjen sisällä.
Kuva päätyy lehteen vasta kun se on käynyt kuvatoimittajan tai toimittajan näytöllä, jossa sitä mahdollisesti käsitellään. Kaikkia kuvantuoton prosessin henkilöitä määräävät journalistiset käytännöt
ja niiden julkilausumattomat tai sanattomat sopimukset, jotka osaltaan määrittelevät sitä, millainen
visuaalinen järjestys lehden sivuille syntyy – mitä näytetään ja mitä ei. Visuaaliset järjestykset sisältävät siis vakiintuneita ja jaettuja kulttuurisia merkityksiä. (Ks. 4.1.) (Emt., 35–36.)
Visuaaliset järjestykset ovat merkityksellisiä järjestyksiä, joihin liittyy odotuksia, normeja ja tunteita. Ne kiteytyvät osaksi ihmisten välistä vuorovaikutusta. Ihminen karsinoidaan ulkonäkönsä perusteella vaikkapa liikemieheksi, somaliksi tai homoksi. (Emt., 38.) Rodullistamisen käytännöissä visuaaliset järjestykset ovat avainasemassa: mustuus saa eri merkityksiä kuin valkoisuus.
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Visuaaliset järjestykset ovat sosiaalisia järjestyksiä, joihin valta liittyy keskeisesti. Seppäsen (2001,
43) mukaan voidaan ajatella, että valta on juuri se voima, jonka vaikutuksesta ihmiset mukautuvat
visuaalisiin järjestyksiin, tulkitsevat niitä tietyllä tavalla ja alkavat pitää niitä itsestään selvinä. Samalla tavalla kuin kielellisessä vuorovaikutuksessa on tärkeää se, mitä ei sanota, visuaalisessa vuorovaikutuksessa on tärkeää se, mitä ei nähdä. Näkymättömyys on poissulkemista visuaalisen järjestyksen piiristä. Lehdissä on suhteellisen vähän kuvia yhteiskunnallisiin marginaaleihin, esimerkiksi
etnisiin vähemmistöihin, kuuluvista ihmisistä. Yksi tapa marginalisoida näitä ihmisiä on tehdä heidät näkymättömiksi. Poissulkemisen kautta rakennetaan normaalin ja tavoiteltavan ihmisyyden
normia ja sitä ylläpitävää visuaalista järjestystä. (Emt., 44.)
Visuaaliset järjestykset tarjoavat samastumispintoja ja ajatusta siitä, millainen ulkonäkö on toivottavaa (emt., 46). Se, millaisissa rooleissa esimerkiksi tutkimukseni kuvallisten esitysten mustat ja
valkoiset esitetään, rakentaa tietynlaista visuaalista järjestystä ja tarjoaa sekä tiettyä ideologiaa että
tiettyjä identifioitumismahdollisuuksia.
Visuaaliset järjestykset ovat vahvoja, mutta eivät hegemonisia rakenteita, joihin on pakko sopeutua.
Ihmiset pystyvät itse tuottamaan visuaalisia järjestyksiä, tai sitten he voivat sopeutua kulttuurin tarjoamiin itsestään selviin järjestyksiin. (Emt., 87.) Jotta visuaalisia järjestyksiä opittaisiin tulkitsemaan kriittisesti, tarvitaan kuvanlukutaitoa.
Valtaa, joka saa ihmiset mukautumaan visuaalisiin järjestyksiin voidaan kutsua ideologiaksi. Jotta
voitaisiin tutkia kuvien sisältämiä merkityksiä, on Sturkenin ja Cartwrightin (2001, 21) mukaan
huomattava, että ne on tuotettu sosiaalisen vallan ja ideologian vaikutuksessa. Kuvat luovat ja heijastavat tätä kulttuurien uskomusjärjestelmää. Tarkoitan ideologialla tässä niitä jaettuja uskomuksia
ja arvoja, joiden avulla ihmiset tuottavat merkityksiä (ks. Sturken & Cartwright 2001, 21). Ideologia
luonnollistaa arvoja: esimerkiksi kodin, yksilönvapauden ja kehityksen nähdään olevan jokapäiväisiä
elämisen ehtoja (emt.).
Norman Fairclough (1997, 23) käsittää ideologian Thompsonin (1984, 1990) mukaiseksi merkitykseksi, joka on vallan palveluksessa. Ideologiat ovat hänelle väittämiä, jotka käyvät tekstistä ilmi
epäsuorasti ja esiintyvät yleensä sen alkuoletuksissa eli itsestäänselvyyksissä. Ne vaikuttavat eriarvoisten valta- ja hallintasuhteiden ylläpitämiseen ja muotoutumiseen. Hän ymmärtää tekstin oletukset esirakennetuiksi elementeiksi, jotka on konstruoitu toisaalla etukäteen. Ideologia liittyy siis tois-
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ten, aiempien tekstien läsnäoloon tekstissä. Ideologia on läsnä epäsuorasti myös siellä, jossa tietyt
vuorovaikutuksen muodot on luonnollistettu. (Fairclough 1997, 23–26.) Ideologia luonnollistaa
myös arvoja: esimerkiksi kodin, yksilönvapauden ja kehityksen nähdään olevan jokapäiväisiä elämisen ehtoja (Sturken & Cartwright 2001, 21).
Laajennan Fairclough´n tarkoittaman ideologian käsitteen ymmärtämään kirjoitetun tekstin lisäksi
myös muut mediatekstit. Kuvan ideologisuutta tarkasteltaessa alkuoletukset voidaan ymmärtää visuaalisiksi järjestyksiksi, jotka ovat läsnä kuvassa tulkintahetkellä kuin aiemmat tekstit kirjoitetussa
tekstissä. Visuaalisilla järjestyksillä on ideologista valtaa: ne tarjoavat tiettyjä tulkintamalleja ja
ovat hankalasti murrettavissa. Ne liittyvät vahvasti yhteiskunnallisiin normeihin.
Fairclough (1997, 23, 80) näkee ideologian toiminnan tärkeäksi kysymykseksi tiedotusvälineiden
kielen. Representaatiot, identiteetit ja suhteet ovat tärkeässä osassa tutkittaessa kielen ideologisuutta. Kieleen sisältyy tiettyjä tapoja, joilla maailma esitetään. Se rakentaa sosiaalista identiteettiä ja
sosiaalisia suhteita tietyllä lailla. (Fairclough 1997, 23, 80.) Samoin valokuvalliset representaatiot
sisältävät vakiintuneita tapoja, joilla maailma esitetään. Kielen lailla kuvat rakentavat identiteettejä
ja suhteita.
Tekstejä tarkastellessa voi tutkia sitä, kuinka tieto- ja uskomusjärjestelmät (representaatioiden ideationaalinen funktio) ja sosiaaliset suhteet ja identiteetit (interpersonaalinen funktio) rakentuvat yhtäaikaisesti. Jokaisessa tekstissä on kolme funktionaalista pääkategoriaa, ideationaalinen, interpersonaalinen ja tekstuaalinen. Tähän liittyen Fairclough (1997, 80) esittää kolme aspektia, joiden avulla
representaatioita voidaan analysoida. Ensinnäkin voidaan tarkastella, miten mediateksti representoi
ja kontekstualisoi tietyn sosiaalisen käytännön tietyn ideologian mukaisesti – omassa tutkimuksessani mustien ja valkoisten uhriuden tavan. Toiseksi voidaan tarkastella, kuinka mediatekstissä
konstruoidaan tietynlaista kirjoittaja- ja lukijaidentiteettiä (tässä tapauksessa kuvaaja- ja kuvanlukijaidentiteettiä), vaikkapa sen mukaan, korostuuko identiteeteissä status ja rooli vai yksilöllisyys ja
persoonallisuus. Kolmanneksi on mahdollista tutkia kirjoittajan ja lukijan (tässä tapauksessa kuvaajan ja kuvanlukijan) välisen suhteen tietynlaista konstruointia, esimerkiksi sitä, onko se muodollinen vai epämuodollinen, läheinen vai etäinen. (Emt., 80.)
Ideologian toiminta on epäsuoraa ja usein huomaamatonta. Tekstien epäsuorien väittämien ideologisuutta voidaan Fairclough’n mukaan tutkia kysymällä siltä kysymyksiä: Mikä on esitetyn vaihto-
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ehdon yhteiskunnallinen alkuperä, mistä se tulee ja kuka sen esittää? Kenen tekemä representaatio
on? Mikä voisi motivoida tällaisen valinnan? Mitä valinnasta seuraa, ja miten se vaikuttaa asianomaisten pyrkimyksiin? (Emt., 26.)
Tässä representaatioiden ideologisuuden pohtimisen helpottamiseksi olen tarkastellut muun muassa
USA:n mediahistoriaa sekä rodun- ja lännen käsitettä. Ne valottavat sitä kulttuuria, jossa kuvat otettiin. Lisäksi olen tarkastellut suomalaismedian katastrofijournalismin ja kehitysmaajournalismin
esittämisen tapoja, sillä kuvien julkaisukulttuurin normistojen ja tapojen tunteminen auttaa tarkastelemaan kuvien ideologisuutta suomalaisessa kulttuurissa.
Fairclough (1997, 26) muistuttaa, että representaatioiden ideologisuutta on mahdollista tutkia perehtymättä niiden totuuskysymyksiin. Kysymys siitä, auttavatko itsestään selvinä pidetyt väitteet tuottamaan ja uusintamaan valtasuhteita, on eri asia kuin kysymys näiden väitteiden totuudellisuudesta.
Kuitenkaan kriittinen analyysi ei saa suhtautua välinpitämättömästi totuutta koskeviin kysymyksiin.
Jos esimerkiksi mediateksti olettaa, että naiset ovat vähemmän älykkäitä kuin miehet, analyysin on
tärkeää todistaa, että tämä ideologinen oletus ei pidä paikkaansa. (Emt., 26.) Tässä tutkimuksessa
otan valokuvan totuudellisuuden ideaa koskeva keskustelun huomioon, sillä se vaikuttaa siihen,
kuinka ideologinen viesti voi piiloutua välineen totuusarvon taakse.
Tiedotusvälineiden tekstien sanotaan toimivan ideologisesti erityisesti jos ne uusintavat yhteiskunnassa vallitsevia hallinta- ja riistosuhteita. Ideologiset representaatiot esiintyvät teksteissä yleensä
peitellysti: ideologia kätkeytyy toimittajien, yleisöjen ja kolmansien osapuolten tuntemiin luonnollistettuihin kielenkäyttötapoihin (tai visuaalisen kuvaamisen tapoihin ja visuaalisiin järjestyksiin),
”tervejärkisiin” alkuoletuksiin ja itsestäänselvyyksiin. (Emt., 64.)
Tiedotustutkimuksessa on aina kyse representaatioiden arvioinnista ja vertailusta. Siinä punnitaan
sitä, mitä representaatioihin sisältyy ja mitä jää ulkopuolelle, mitä asetetaan ensi- ja toissijaiseksi,
mistä ne ovat peräisin sekä mitkä tekijät ja intressit vaikuttavat niiden esitystapoihin. Absoluuttisesta totuudesta keskustelu on hedelmätöntä, mutta representaatioiden keskinäisestä suhteellisesta totuudellisuudesta voidaan keskustella: joku representaatio voi olla enemmän ideologisesti latautunut
kuin toinen. (Emt., 66–67.)
Mediatekstit ovat artefakteja, joihin on vaikuttanut tietty estetiikka: ne samanaikaisesti sekä heijastavat että muodostavat kulttuurisia arvoja ja identiteettejä. (Emt., 68.) Kun vuonna 1994 jalkapallo48

tähti O. J. Simpsonia epäiltiin murhasta, Time ja Newsweek julkaisivat kannessaan poliisin ottaman
kuvan epäillystä. Poliisin kuvilla on vahva totuusarvo; niiden funktio on identifioida epäilty. Tapa
kuvata vakavakasvoinen epäilty sekä sivuilta että edestä konnotoi epäillyn syyllisyyttä. Newsweek
julkaisi kuvan käsittelemättömänä, kun taas Time lisäsi kuvaan kontrastia ja tummensi epäillyn kasvoja – lehden mukaan esteettisistä syistä. Kriitikkojen mukaan ihon tummentaminen konnotoi pahuutta ja implikoi syyllisyyttä historiasta tutulla tavalla (ks. 4.2). Jo 1800-luvun rotuideologioista
lähtien mustuus on saanut negatiivisia arvoja. Simpsonin kasvojen tummentaminen ei ollut esteettinen valinta, vaan ideologinen. Vaikka kasvojen tummentaminen ei olisikaan ollut toimituksen tietoinen valinta, se kuvastaa median representaatioiden historiaa; länsimainen kulttuuri kierrättää representaatioissaan näkemystä mustan miehen rikollisuudesta ja mustuuden pahuudesta. (Sturken &
Cartwright 2001, 24.)
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5 Tutkimusmenetelmät
Tässä luvussa käsittelen kuvan sisällönanalyysiä, tutkimukseni keskeistä metodia. Mediakuvaston
sisällönanalyysi on tehokas tapa tutkia visuaalisia järjestyksiä, joita kulttuurimme tuottaa ja uusintaa. Sisällönanalyysin lisäksi tarkastelen tutkimuksessani Katrinan mediakuvia laadullisen tapausanalyysin avulla. Siinä missä sisällönanalyysin tulokset liittyvät kulttuurimme visuaalisiin järjestyksiin, yksittäisten kuvien representaatioanalyysin avulla pääsen pureutumaan siihen, millaista ideologiaa tietyt yksittäiset representaatiot kulttuurissamme tarjoavat. Niin sisällönanalyysi kuin representaatioanalyysikin pohjautuu vahvasti tutkimuksessa aiemmin erittelemääni teoriaan, ja analyysin
huomiot nouseva niistä kulttuurisista konteksteista, jossa tutkimuksessani operoin: länsimaisesta ja
suomalaisesta kulttuuripohjasta. Representaatioanalyysin menetelmää ei tässä sen tarkemmin tarvitse eritellä. Pyrin kirjoittamaan huomioni auki läpinäkyvästi ja siten, että lukijan on helppo seurata
tulkintaprosessia. Tulkintani perustuvat siis ns. tutkijaluentaan. Metodini on Pietilän (1995) ”TVuutisista, hyvää iltaa” -teoksen mukainen.

5.1. Mediakuvan sisällönanalyysi

Mediakuvaston sisällönanalyysillä voidaan tutkia visuaalisia järjestyksiä, representaatioiden säännönmukaisuuksia ja rakenteita. Sisällönanalyysillä voi tarkastella esimerkiksi sitä, miten eri sukupuolet tai yhteiskunnalliset ryhmät esitetään julkisessa kuvastossa. (Seppänen 2005, 144.) Rodun
esittämisen säännönmukaisuuksien tutkimiseen määrällinen sisällönanalyysi sopii hyvin: sen avulla
voidaan tarkastella muun muassa sitä, millaisissa rooleissa ja konteksteissa esimerkiksi mustat ja
mustuus kuvataan tietyssä aineistossa.
Mediatutkimuksen sisällönanalyysi alkoi kehittyä 1950-luvun alussa, jolloin ilmeisty Benrnard Berelsonin teos Content analysis in Communication Research (1952) (emt.). Hän määrittelee sisällönanalyysin ”kommunikaation ilmisisällön objektiiviseksi, systemaattiseksi ja määrälliseksi kuvailuksi” (sit. Pietilä 1976, 51, ks. Seppänen 2005, 144.) Veikko Pietilä (1976, 4), suomalaisen mediatutkimuksen sisällönanalyysin isä, määrittelee sisällön erittelyn ”joukoksi menettelytapoja, joita käyttäen voidaan tehdä havaintoja ja kerätä tietoja tieteellisiä pelisääntöjä noudattaen” (emt., 145).
Käytän tässä sisällönanalyysin käsitettä Pietilän (1974) käyttämän sisällön erittelyn synonyymina.
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Kerlinger puolestaan (1964) tiivistää sisällönanalyysin eron muihin metodeihin seuraavasti: ”Sen
sijaan, että tarkkailtaisiin ihmisten käyttäytymistä suoraan, pyydettäisiin heitä vastaamaan mittaasteikkoihin tai haastateltaisiin heitä, huomion kohteeksi otetaan viestintä, jonka ihmiset ovat tuottaneet, ja kysytään siltä kysymyksiä.” (Kerlinger 1964, 544 ks. Budd, Thorp & Donohew 1967, 2).
Sisällönanalyysillä tutkitaan siis viestintätuotteita. Kuitenkaan Buddin ym. (1967) mukaan sisällönanalyysin ei pitäisi tutkia vain sitä, mitä viestitään, vaan myös sitä, millaiset ihmiset viestivät ja/tai
millaisessa ympäristössä viestintä tapahtuu. Tässä ympäristön tutkiminen voidaan nähdä mediarepresentaation kontekstin huomioon ottamiseksi. Yhtäältä kuvien tuotantokulttuuri ja sen arvot ja
toisaalta vastaanottajan kulttuurinen konteksti määräävät kuvan tulkintaa ja tulkintaprosessissa syntyviä merkityksiä. Kulttuurintutkimuksellisen näkökulman mukaan tekstiä tulee tutkia kiinteässä
yhteydessä kontekstiinsa. Lehtosen (1997) mukaan ” – – kulttuurintutkimuksen kohteena eivät voi
olla pelkät tekstit, koska niiden konteksteihin kuuluvat aina myös ne kulttuuriset käytänteet, joissa
teksti otetaan käyttöön.” Siksi olen edellä eritellyt länsimaisen kulttuurin piirteitä, muun muassa
sen käsityksiä mustuudesta ja rodusta.
Määrällinen sisällönanalyysi oli pitkään Berelsonin tarkoittamaa ”objektiivista, systemaattista ja
kvantitatiivista erittelyä, joka manifestoi viestinnän sisällön” (ks. Budd, Thorp & Donohew 1967,
3). 1960-luvun loppupuolella sisällönanalyysia alettiin laajentaa muihin viestintään vaikuttaviin
tekijöihin. Yhdistämällä sisällönanalyysiä muihin metodeihin, saadaan syvempi tutkimus, jossa
voidaan tuottaa tietoa tekstin lisäksi esimerkiksi tuotannosta ja tulkitsijoista. Tässä yhdistän sisällönanalyysin kvalitatiiviseen representaatioanalyysiin. Näin syvennyn siihen, kuinka kuvat ehdottavat tiettyjä tulkintamahdollisuuksia ja asettavat tietyn ideologian etusijalle. Tutkijan silmääni ohjaavat läntisen maailman katsomisen tavat, arvot ja normit. Tutkijana olen länsimaisen kulttuurin kasvatti. Tutkimuksessani pyrin kyseenalaistamaan länsimaisen kulttuurin näkemisen tapoja tekemällä
ne näkyviksi tutkimukseni tuloksissa.
Kuvallisen aineiston määrällinen sisällönanalyysi on vielä uusi ilmiö tutkijoiden keskuudessa. Esimerkiksi Anssi Männistö on väitöskirjassaan soveltanut sisällönanalyysiä kuvantutkimukseen. Hän
tarkasteli muslimisivilisaatiota ja islamia käsitteleviä representaatioita kylmän sodan ajalta. Eeva
Luhtakallio (2003) on tutkinut naistenlehtien kansikuvia sisällönanalyysillä. Janne Seppänen (2005)
esittelee oppikirjassaan Visuaalinen kulttuuri – teoriaa ja metodeja mediakuvan tulkitsijalle mediakuvan sisällönanalyysiä visuaalisen kulttuurin tutkimusmetodina. (Seppänen 2005, 147.)
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Buddin, Thorpin ja Donohewin (1967) mukaan määrällinen sisällönanalyysi kulkee kuuden työvaiheen läpi. Ensin on muodostettava tutkimuskysymys, teoria ja hypoteesi. Toiseksi valitaan aineisto
ja otos sekä luodaan luokitusrunko. Kolmanneksi luetaan ja koodataan sisältö objektiivisten sääntöjen mukaan. Neljänneksi skaalataan muuttujien arvoja, sovelletaan tilastollisia menetelmiä ja päästään tuloksiin. Viidenneksi verrataan tuloksia vertailumuuttujien mittauksiin, jos sellaisia on tutkimuksessa mukana. Viimeisenä tulkitaan tulokset teorioiden ja käsitteiden avulla. (Budd, Thorp &
Donohew 1967, 6.)
Kuvantutkimuksessa sisällönanalyysin ei tarvitse kulkea näin tarkasti määrätyn kaavan kautta. Buddin ym. työvaiheet antavat suuntaa sille, mitkä ovat sisällönanalyysille tärkeitä työvaiheita, vaikka
niiden järjestystä ei orjallisesti noudattaisikaan. Seppäsen (2005) mukaan sisällönanalyysi ei ole
suoraviivaisesti etenevää toimintaa kuin korkeintaan ajoittain, vaan pikemminkin kehämäistä liikettä. Visuaalisen kulttuurin tutkijan on hänen mukaansa pidettävä mielessä, että ei ole olemassa vain
yhdenlaista sisällönanalyysiä eikä yhtä oikeaa menetelmää tehdä sisällönanalyysiä. Visuaalisen
kulttuurin sisällönanalyysissä ei välttämättä tarvitse rakennella monimutkaisia muuttuja-asetelmia
(Seppänen 2005, 147–148). Oma tutkimukseni muistuttaa Seppäsen mainitsemaa kehämäistä liikettä: liikun teorian, tutkimuskysymysten ja aineiston välillä jatkuvasti ja sulavasti, ja sitä kautta pääsen kiteyttämään ja rikastamaan tutkimuskysymyksiäni, muuttujiani ja tutkimuksen tärkeää teoriaa.
Sisällönanalyysin tärkeät käsitteet ovat tuttuja kvantitatiivisesta tutkimusotteesta: sisältöluokka,
muuttuja, arvo, aineisto, havaintoyksikkö, koodausyksikkö, reliabiliteetti ja validiteetti (ks. emt.,
148). Sisältöluokan voi määritellä aineistossa olevaksi sisällölliseksi ilmiöksi, josta tutkimuksessa
kerätään tietoja (Pietilä 1976, 127, ks. Seppänen 2005, 147). Se voi olla esimerkiksi aikakauslehtien
kansien henkilön sukupuoli. Tällöin jokaisen lehden kansi voidaan sijoittaa yhteen seuraavista sisältöluokista: ”mies”, ”nainen” ja ”ei lainkaan ihmistä”. Samalla tulee luoduksi muuttuja, jolla on
kolme yllämainittua arvoa. Sisältöluokkaa voi siis muutamaan poikkeusta lukuun ottamatta pitää
arvon synonyyminä. (Emt., 147–148.) Käytän Seppäsen tavoin tutkimuksessani sisältöluokan sijaan
muuttujan ja sen arvon käsitteitä.
Sisällönanalyysin aineisto voi koostua mistä tahansa olemassa olevista representaatioista. Aineiston
voi myös hankkia haastattelemalla, havainnoimalla tai vaikka valokuvaamalla. (Emt. 148.) Tutkimukseni aineisto on valmis olemassa oleva aineisto, julkisuudessa jo esillä olleet mediakuvat. Aineisto kytkeytyy tutkimusongelmiin: se etsitään ongelma mielessä, tai sitten itse aineisto herättää
tutkijassa tutkimusongelman. Ongelma voi myös muuttua aineistoon tutustuttaessa. (Emt.)
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Valokuvallinen aineisto eroaa verbaalisesta aineistosta tavassa, kuinka sitä luetaan. Valokuva on
ikoninen ja indeksinen, mitä verbaalikielen ilmaisut ovat vain poikkeuksellisesti. Valokuvaa havainnoidaan eri lailla kuin kirjoitettua tekstiä: kuvaa katsotaan kokonaisuutena tai painotetaan tiettyjä osia. Kummassakin tapauksessa sisällönanalyysillä haetaan merkityksellisiä yksityiskohtia.
Visuaalisen aineiston käsittelyssä pätevät samat säännöt kuin muissakin aineistoissa. Aineiston valinta ja sen ”kulttuurinen paikka” pitää perustella mahdollisimman tarkasti. (Emt., 148–149.)
Sisällönanalyysin aineisto koostuu havaintoyksiköistä. Ne ovat ”yksikköjä, joihin liittyvinä tiedot
tutkittavista ilmiöstä merkitään muistiin ja/tai joihin liittyen niitä jatkossa käsitellään” (Pietilä,
1976, 102, ks. Seppänen 2005, 151.) Yleensä aineisto jakaantuu ikään kuin luonnostaan havaintoyksiköiksi. Tässä tutkimuksessa tosin jouduin puntaroimaan eri havaintoyksikkömahdollisuuksia
(ks. 5.1.3). Yksi havaintoyksikkö voi sisältää yhden tai useampia koodausyksiköitä. Koodausyksikkö on se osa havaintoyksikköä, jonka perusteella havaintoyksikkö saa tietyn arvon. Se kertoo, mihin
havaintoyksikössä kiinnitetään huomiota muuttujan arvoa koodattaessa. (Emt., 151–152.)
Jos halutaan pyrkiä yleistettävyyteen aineisto on mahdollisimman edustava otos perusjoukosta.
Tutkijan on aina pystyttävä kertomaan, missä joukossa hänen tulkintansa pätevät ja millä tavoin
(Seppänen 2005, 150). Tässä yleistettävyyden ongelmaa ei ole, sillä tutkimani ilmiö on yksittäinen
tapaus, josta pyrin piirtämään yksittäistä kuvaa .
Muuttuja voi olla mikä tahansa aineistossa määrällisesti tai laadullisesti vaihteleva suure (Pietilä
1976, 127, ks. Seppänen 2005, 152.) Niiden rakentaminen ja valinta riippuu tutkimusongelmasta,
aineistosta, teoreettisesta taustasta ja myös tutkijan omasta kokemuksesta. (Emt.)
Muuttujien arvot muodostavat laatuero-, järjestys-, välimatka- ja suhdeasteikkoja. Muuttujat pitäisi
valita niin, että niiden arvot ovat loogisesti samankaltaisia Laatueroasteikossa havainnot luokitellaan kahteen tai useampaan ryhmään niiden erilaisuuden tai samanlaisuuden perusteella. Järjestysasteikossa on mahdollista vertailla muuttujien arvoja keskenään määrällisesti. (Emt., 152–153).
Muuttujien arvojen on oltava samalta paradigmalta: niiden on oltava loogisesti samankaltaisia.
Muuttuja ”päähine” voi saada useita erilaisia arvoja kuten pipo, baskeri ja lippalakki. Jos tutkitaan
lehden kuvan päähenkilön päässään pitämää päähinettä, havaintoyksikkö on yksi lehtikuva ja koodausyksikkö henkilön pään alue. Mitta-asteikko on laatueroasteikko. (Emt., 153.)
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Tutkimukseni muuttujien arvot ovat nominaalisia eli laatueroasteikollisia eli niistä ei pystytä tekemään jatkuvia janoja. Muuttujien saamat arvot eivät myöskään asetu loogiseen järjestykseen, jossa
esimerkiksi arvo yksi olisi suurempi kuin arvo 3. (Emt.) Tutkimusongelmani kannalta ole tarpeellista suorittaa sen syvempiä analyysejä, vaan laatueroasteikollisten muuttujien ristiintaulukointi riittää.
5.1.1 Laadullisuus ja määrällisyys
Vaikka kuvia tutkittaisiin määrällisellä sisällönanalyysillä, jokaisen muuttujan ja sen arvojen luominen on laadullista puuhaa. Kuvaa katsoessa ei välttämättä voida varmasti sanoa, onko kuvassa
mies vai nainen, Suomi vai USA, katto vai lattia. Kun tukija määrittelee kuvan henkilön naiseksi,
hän itse asiassa tulkitsee kuvan henkilön naiseksi. Kun tekstin tutkija etsii tekstistä sanaa nainen,
jokaisen löydetyn nainen-sanan voidaan olettaa olevan tekstissä. On usein hyödyllistä valita havaintoyksiköksi pelkän kuvan sijaan kuvan ja sen kuvatekstin, joka ankkuroi kuvan merkityksiä. (Ks.
Seppänen 2005, 154.)
On vaikea löytää tutkimusta, joka olisi puhtaasti määrällistä raportointia (Seppänen 2005, 145).
Yleensä tutkimuksen tuloksia kommentoidaan, ja aineiston kvantifiointi perustuu laadullisiin ratkaisuihin. Kuvantutkimuksessa ei siis voida tiukasti erottaa määrällistä ja laadullista tutkimusta toisistaan. (Emt.)
Kvantitatiivisen tutkimuksen piiriin on katsottu kuuluvan muun muassa hypoteesien esittämisen,
yleispätevien syy- ja seuraussuhteiden etsiminen ja tutkimuksen muuttujien käsitteleminen tilastollisesti (Hirsjärvi et al. 2002, 129, ks. Seppänen 2005, 146.) Kvalitatiivinen tutkimus puolestaan pyrkii ymmärtämään ja tulkitsemaan aineistoja. Siinä ei pyritän samanlaiseen yleistettävyyteen kuin
kvantitatiivisissa tutkimuksissa. Kuitenkin tutkijat lienevät yksimielisiä siitä, että näiden kahden
tutkimusotteen välille on lähes mahdotonta piirtää tiukkaa rajaa. (Seppänen 2005, 146.)
Seppäsen mukaan kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimusotteen erotteluun ei kannata tutkimuksessa liikaa paneutua, vaan tärkeämpää on perustellun, loogisen ja luovan tutkimusotteen kehittäminen omaan tutkimukseen. (Seppänen 2005, 145–147.) Oman tutkimusotteeni olen rakentanut niin,
että se parhaiten vastaisi tutkimuskysymyksiini, ja se yhdistelee perustellusti sekä kvantitatiivisia
että kvalitatiivisia aineksia.
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5.1.2 Reliabiliteetti ja validiteetti
Tutkimuksen luotettavuuden, reliabiliteetin, ratkaisee muun muassa aineiston koodaamisen johdonmukaisuus, yksiselitteisyys ja toistettavuus. Reliabiliteettia voidaan testata muun muassa antamalla aineisto koodattavaksi usealle eri henkilölle. Tässä pyrin pitämään tutkimukseni reliabiliteetin
korkealla määrittelemällä muuttujat mahdollisimman selkeästi, harjoittelemalla koodausta osaan
aineistosta ja toistamalla koodauksen eri aikoina uudelleen. (Bell 2001, 22, ks. Seppänen 2005,
155.)
Validiteetti tarkoittaa muuttujan ja tutkimuksen kykyä mitata juuri sitä, mitä sen on tarkoitus mitata.
Käsite tuottaa ongelmia, kun mitataan laatueroasteikollisia muuttujia: käsitteelliset valinnat on aina
mahdollista kyseenalaistaa. Jotkut tutkijat eivät halua käyttää validiteetin käsitettä, sillä se sisältää
ajatuksen, että teoreettiset käsitteet olisivat yksiselitteisesti palautettavissa empiirisiksi havaintotosiasioiksi. (Seppänen 2005, 155.) Teoreettisten valintojen perustelu on tärkeää, sillä se tekee näkyväksi sen alustan, jolla tutkija muuttujiensa kanssa operoi. Pyrin kirjoittamaan tutkielmani niin,
että se on mahdollisimman läpinäkyvä. Näin lukijan on mahdollista seurata tutkijan valintoja ja arvioida tutkimuksen validiteettia.
5.1.3 Luokittelunrunko ja sen ongelmat
Tutkimusongelmani ohjasi luokittelurungon muodostumista. Loin muuttujat siten, että ne parhaiten
vastaisivat tutkimuskysymyksiini.
Luokittelurungon luomisessa ongelmana oli aluksi se, että luomani muuttuja sai arvoja eri paradigmoilta. Seppäsen mukaan jokaisen muuttujan on saatava arvoja vain yhdeltä paradigmalta, kuten
päähineen saamat arvot hattu, lakki, pipo ja ei päähinettä (Seppänen 2005, 152–153). Jokaisen arvon on suljettava pois toiset muuttujan arvot. Jouduin jakamaan yhden kuvan uhrin avuttomuutta
kuvaavan muuttujan kahdeksi muuttujaksi, ikä- ja aktiivisuus-passiivisuus-muuttujaksi.
Tutkimukseni havaintoyksikkö olisi voinut olla kuvan ja kuvatekstin yhteenliittymä, sillä kuvateksti
niin sanotusti ankkuroi kuvan merkityksiä. Tällöin kuva ja kuvateksti muodostavat entiteettin, jonka
ihminen tulkitsee kokonaisuutena. Tässä tutkimuksessa tämä näkökulma oli ongelmallinen monellakin tapaa. Ensinnäkin kuvan sisäiset nyanssit jäävät tällöin huomiotta: luokituksen ongelmaksi
muodostuvat kuvat, joissa on henkilöitä monista eri aktiivisuus- ja ikäluokista. Toiseksi havaintoyk-
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siköiden määrä jää vähäiseksi, ja niistä vähäisistäkin suuri osa kuvista menee harmaaseen ”henkilöitä useista aktiivisuus- ja ikäluokista” -ryhmään.
Siksi päädyin valitsemaan havaintoyksiköksi kuvassa esiintyvän henkilön. Rajasin analyysini kuviin, joissa ihmiset olivat pääosassa. Jos yhdessä kuvassa oli alle 15 päähenkilöksi ajateltavaa henkilöä, laskin havaintoyksiköiksi jokaisen ihmiseksi tunnistettavissa olevan henkilön. Jos henkilöitä
oli yli 15, luokittelin vain selkeästi päähenkilöiksi nousevat henkilöt. Havaintoyksiköiden määrittäminen ei ollut aina helppoa, sillä raja pää- ja sivuosassa olevan henkilön välillä tuntui välillä häilyvältä. Esimerkiksi Aamulehdessä 29.9.2005 julkaistun kuvan New Orleansin valtateiden ruuhkista
jätin huomiotta: siinä pääroolissa ovat autot, joiden väleissä näkyy ihmishahmoja. Vaikka eräät ihmishahmot ovat toisia lähempänä kuvassa, niiden roolia ei ole kuvassa alleviivattu. Kuva oli selkeästi yleiskuvamainen kuva, ei henkilöitä painottava kuva (ks. Kuva 1.) Koska tutkimukseni kohde on kuvien henkilöiden roolit, tämä kuva sai jäädä sivuun. 1.9.2005 Aamulehdessä julkaistu kuva ”Hätä.” jäi analyysin
ulkopuolelle samasta syystä.

Kuva 1. ”Pois tieltä”. Aamulehti 29.9.2005.

Tein havaintomatriisin ensin ruutupaperille, jonka jälkeen siirsin arvot SPSS-ohjelmaan. Numeroin
tarralapuilla havaintoyksikköni alkuperäiseen aineistoon, jotta analyysi on helpompi toistaa. Sain
yksinkertaisia tilastollisia menetelmiä käyttämällä selkeitä tuloksia. Menetelminä käytin ristiintaulukointia ja yhden muuttujan jakauman esittämistä taulukossa ja diagrammina. Monimutkaisempien
tilastollisten menetelmien käyttäminen ei olisi ollut tarkoituksenmukaista, sillä havaintoyksikköjen
määrä oli pieni, eikä tutkimuskysymysteni kannalta tarpeellista. Yksinkertaiset tulokset löytyivät
selkeästi ja ne olivat merkittäviä: ne kertoivat hyvin siitä, millaisia Aamulehden ja Helsingin Sanomien Katrina-kuvien mustien ja valkoisten henkilöiden roolit olivat.
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Luokittelurunkoni muodostui seuraavanlaiseksi:
Muuttujat:
Q1 = rotu
Q2= rooli
Q3 = ikä
Q4 = aktiivisuus
Muuttujien arvot eli luokat:
Q1 =1) musta 2) valkoinen 3) muu tai epäselvä
Q2 =1) univormuun pukeutunut auttaja 2) siviilipukuinen auttaja 3) johtaja 4) uhri 5) muu
tai epäselvä
Q3 =1) vauva 2) lapsi 3) aikuinen 4) vanhus 5) epäselvä
Q4 =1) aktiivinen (kävelee, auttaa itse itseään) 2) autettu (ohjataan, kuljetetaan) 3)
passiivinen (loukkaantunut, kannetaan, nostetaan)
Koodauksessa syntyneitä ongelmia. Kuvien koodaaminen on kuvantutkimuksessa usein tulkinnanvaraista. Esimerkiksi se, mikä kuva esittää lasta, aikuista tai vanhusta on tulkinnanvaraista. Missä kuvassa pelastajat ovat vapaaehtoisia ja missä siviilipukuisia poliiseja tai poliisit ovat pukeutuneet maastopukuun ja vihjaavat näin olevansa armeijaa? Tämä tuotti luokitteluvaiheessa erilaisia
ongelmia.
29.8.2005 Helsingin Sanomissa oli kuva, joka esitti vankeja, jotka oli määrätty auttamaan tulvan
estossa. Ovatko kuvan vangit Katrinan uhreja, jotka pakotetaan työhön, vai auttajia, joiden tulee
auttaa Katrinan uhreja? Jos vangit nähtäisiin uhreiksi, olisivatko he aktiivisia vai passiivisia uhreja?
Päätin näiden tulkinnallisten ongelmien vuoksi koodata henkilöiden roolin ”muuksi”.
HS:ssa 30.8. julkaistu kuva pörssimeklareista ei tuntunut taipuvan mihinkään rooli-muuttujan arvoon. Meklareiden voi ajatella olevan tulvan välillisiä uhreja: yhdysvaltalaisfirmojen pörssikurssien
lasku aiheutti monelle heistä päänvaivaa. Tällaiset kuvat eivät ole merkityksellisessä asemassa
etsiessäni vastauksia tutkimuskysymyksiini. Jätin siis luokittelusta pois öljyn hinnan nousuun
liittyvät ihmiskuvat, sillä ne liittyivät vain välillisesti Katrina-katastrofiin. Jätin luokituksesta
huomiotta myös arkistokuvat New Orleansista.
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Kaikki tulva-alueella oleskelevat siviilit, siviilipukuisia auttajan roolissa esiintyviä henkilöitä lukuun ottamatta, ovat tutkimuksessani katastrofin uhreja. Katrina kosketti kaikkia alueella oleskelijoita: osasta heistä tuli uhreja, osasta auttajia. Alueella oleskelleet median edustajat eivät näkyneet
aineistoni kuvissa yhtä epäselvästi valokuvaajaksi tunnistettavaa henkilöä lukuun ottamatta (HS,
5.9.2005). Luokittelin siviilipukuiset auttajat sen mukaan, millainen rooli heillä kuvassa oli ja mitä
kuvateksti heistä kertoi.
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6 Aineiston analyysi
6.1 Aineiston kuvaus ja kysymykset

Tutkimusaineistoni on Aamulehden ja Helsingin Sanomien painokset yhdeksän päivän ajalta
29.8.2005–6.9.2005. Havaintoyksiköitä eli ihmistä esittävien kuvien henkilöitä on Helsingin Sanomissa 152 ja Aamulehdessä 101.
Tutkimukseni tavoitteena on tarkastella sitä, kuinka HS ja AL kuvallisesti esittivät Katrinan aiheuttaman katastrofin ja miten rotu esitettiin Katrinan kuvastoissa näissä lehdissä. Valitsin kyseisen
aikavälin lehdet, sillä tuolla aikavälillä Katrinasta kirjoittelu oli voimakkainta ja kuvia julkaistiin
eniten. Tutkimukseni on tutkimissani lehdissä ja tänä aikana validi, eikä se pyri yleistämään. Kyseessä on tapaustutkimus. Rajasin tutkimuksestani pois Katrinaa seuranneen hirmumyrsky Ritan
uutisoinnin, joka seurasi liukuvasti Katrinan uutisoinnin jatkona.
Aineistoni koostuu suurimman suomalaisen sanomalehden (HS) ja suuren alueellisen lehden (AL)
kuvista. Molemmat ilmestyvät päivittäin ja pyrkivät kattavaan uutisointiin myös ulkomaansivustolla; molemmilla on erilliset ulkomaantoimitukset, joilla on käytössä laajat ulkomaalaiset kuvapankit.
Valtakunnallisen ja alueellisen lehden vertailu avaa mahdollisuuden tutkia sitä, onko paikallisuuteen pyrkivässä Aamulehdessä ja valtakunnallisessa Helsingin Sanomissa eroja New Orleansin katastrofiuutisoinnin kuvastoissa.
Tutkimuskysymykseni muotoutuivat seuraavanlaisiksi:
1. Millaisissa rooleissa Aamulehti ja Helsingin Sanomat kuvasivat mustat ja valkoiset
Katrinan tulvakatastrofista kertovissa valokuvallisissa representaatioissa?
2. Millä tavoin Aamulehden ja Helsingin Sanomien Katrina-uutisointi muistutti
länsimedian tuottamaa kuvaa kehitysmaista?
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6.2 Representaatiot tarkastelussa: analyysin kulku

Tässä alaluvussa esittelen analyysini kulkua ja tuloksia. Samalla valotan katastrofijournalismia,
journalismin genreä, josta Katrinan kuvat kumpuavat. Katastrofijournalismi on hedelmällinen lähtökohta tutkia kulttuurin tuottamia ja uusintamia visuaalisia järjestyksiä (ks. 4.5.4). Katastrofijournalismia leimaa kiire, joten sitä tuotettaessa tuskin ehditään tietoisesti murtaa visuaalisia tottumuksia ja rutiineja. Katastrofit luovat tilanteen, jossa uutisten tavanomaiset arviointikriteerit laitetaan
sivuun ja tunteet päästetään valtaan. (Vettenranta 2005, 22.) Katastrofijournalismin roolit – se, kenet esitetään aktiivisessa pelastajan ja kenet passiivisessa uhrin roolissa – paljastaa kulttuurimme
visuaalisen todellisuuden säännönmukaisuuksia ja niihin kytkeytyviä merkityksiä.
Eri medioilla on erilaiset uutiskriteerit, mutta tutkijat ovat pyrkineet määrittelemään myös universaaleja uutiskriteereitä. Uutisen on oltava olennainen, sen osoittamien asioiden on oltava relevantteja ja tärkeitä. Kun uutinen on odottamaton ja epätavanomainen, sen sensaatioarvo on suuri. Uutisen kulttuurinen läheisyys on tärkeä uutiskriteeri, jotta lukijoilla on mahdollisuus identifioitua uutisen henkilöihin tai asioihin. Ajankohtaisuus on ratkaiseva kriteeri: suorat lähetykset ovat mitä herkullisimpia uutisia. (Vettenranta 2005, 19.) Konfliktit ja katastrofit täyttävät kaikki tärkeimmät uutiskriteerit (Wahldahl et al. 2002, ks. Vettenranta 2005, 19). Myös negatiivisuus on tärkeä uutiskriteeri länsimaisessa uutisoinnissa (ks. Chaudhary 2001, 242).
Katastrofijournalismi täyttää siis usein kaikki kriteerit, mitä hyvälle uutiselle asetetaan. Jo keskiaikaisissa lentolehtisissä kuvattiin luonnonkatastrofeja (Vanhanen 1991, 102). Onnettomuuskuvat
ovat valokuvauksen alkuajoilta asti olleet lehtien suosiossa. Hermann Biowin ja Ferdinand Stelznerin ottivat ensimmäisinä uutiskuvina pidetyt valokuvansa daguerrotypiamenetelmällä Hampurin
tulipalosta vuonna 1842. Rasterikuvaa ei tuolloin ollut vielä keksitty, joten kuvat julkaistiin piirroksina. Kolmisenkymmentä vuotta tapahtuman jälkeen painettiin ensimmäiset uutiskuvat. (Vanhanen
1991, 103.) Katastrofikuvat olivat lehtien suosiossa: sekä tekniset katastrofit että luonnonkatastrofit
olivat lehtivalokuvaajien keskeistä aineistoa (Saraste 1980, 92).
Katrinan kaltaisia myrsky- ja tulvakatastrofeja sattuu maailmalla tuon tuostakin. Tavallisuudestaan
huolimatta tämä USA:ssa tapahtunut katastrofi täytti Helsingin Sanomien ja Aamulehden uutiskriteerit, ja siitä uutisoitiin jatkuvasti noin kahden viikon ajan. Katastrofi Katrina oli odottamaton, epätavanomainen ja sensaatiomainen sekä ennen kaikkea negatiivinen. Suurin syy sen odottamatto-
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muuteen, epätavanomaisuuteen ja sensaatiomaisuuteen oli se, että katastrofi sattui juuri Yhdysvalloissa. Länsimahdin tuhoisa tila tarjosi erityisen merkityksen, jonka vuoksi useat länsimaat uutisoivat Katrinasta viikkokausien ajan (ks. 6.2.5).
USA ja Suomi kuuluvat molemmat länsimaiseen kulttuuripohjaan, joten ne ovat toisilleen kulttuurisesti läheisiä. Tämän vuoksi yhdysvaltalaiskatastrofi tarjosi suomalaislukijoille mahdollisuuden
identifioitua katastrofin toimijoihin. Vettenrannan tutkimuksen De unge og katastrofenyheter
(2005) nuoret kokivat kulttuurisen läheisyyden kriteerin tärkeämmäksi kuin maantieteellisen. Kulttuurinen läheisyys helpottaa uutiseen samastumista. (Vettenranta 2005, 20, ks. 6.2.2.)
Useat katastrofiuutiset on rakennettu tarinaksi, jossa hyvä ja paha taistelevat keskenään, ja katastrofille etsitään syyllistä. (Em.) Raittila (1996) erittelee Estonia-mediatutkimuksessaan sankarien ja
syyllisten etsintää. Virolaiset alistettiin suomalaismediassa toissijaiseen pikkuveljen rooliin. (emt.,
126.) Katrinan yhteydessä syyllistä etsittiin muun muassa presidentti Bushin poliittisista valinnoista
(ks. mm. Molotoch 2006). Viranomaisia syytettiin hitaudesta, köyhyyden unohtamisesta ja rasismista (ks. mm. deMause 2006a ja b ja 2.3).
6.2.1 Katrinan paikka katastrofijournalismissa
Katastrofi on äkillinen, akuutti tapahtuma, joka aiheuttaa ihmisille suuria fyysisiä, psyykkisiä, materiaalisia ja taloudellisia vahinkoja sekä uhkaa olemassaoloa, identiteettiä, arvoja ja tulevaisuutta
(Dyregrov 1999, Flodin & Jarlbo 1993 ja Nohrstedt & Nordlund 1993, ks. Vettenranta 2005). Katastrofi poikkeaa kriisistä siinä, että ainakin aluksi vaikuttaa siltä, ettei sillä ole inhimillistä aiheuttajaa. Katastrofi tapahtuu nyt; se ei kestä pitkään. (Lehtonen 2001, 20–21.)
Tutkimukseni kohde, Katrina ja sen katastrofijournalismi, on uutisgenre, joka käsittelee yhtäkkisiä,
laajamittaisia dramaattisia tapahtumia, jotka vahingoittavat tai tappavat monia ihmisiä.. Katastrofiuutiset kertovat usein tapahtumista, jotka tulevat ilman varoitusta. (Vettenranta 2005, 22.) Katrinan
tapauksessa kuitenkin puhuttiin siitä, että katastrofi olisi ollut ennalta ehkäistävissä. Tuhoisan luonnonkatastrofin ei uskottu voivan kohdata Yhdysvaltojen kaltaista länsimaata, eikä katastrofin merkkeihin siksi reagoitu ajoissa. (“Chronology of errors: how a disaster spread”, The Boston Globe;
”Katrina Latest Warnings”, Katrina, It’s Everyone’s Business, ks., 2.3.3.)
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Erilaiset luonnonkatastrofit, maanvyöryt, tulivuorenpurkaukset, tulvat ja kuivuudet, ovat sen sijaan
yleisiä kehitysmaauutisoinnin aiheita (Teichert 1985). Lännen kehitysmaauutisointi on myös suhteellisesti negatiivisempaa, sensaatiomaisempaa ja konfliktipainotteisempaa kuin muu uutisointi.
(Langton 1991, 99, ks. 3.2.2.)
Katrinan katastrofin kehitysmaiset piirteet, byrokratian hitaus, sadat kuolonuhrit, luonnon valta ja
yhteiskunnallinen epäjärjestys, herättivät toimittajissa ja tutkijoissa kysymyksen USA:n poliittisesta
tilasta ja maan kansalaisten hyvinvoinnista. Oli kuin katastrofi olisi sattunut väärässä paikassa ja
väärään aikaan. Lännessä ollaan totuttu siihen, että kriisit ja katastrofit sattuvat kehitysmaissa. Katrinan kolmasmaalaisuus sai kriitikot varpailleen: New Orleansin tila heijasteli koko Yhdysvaltalaisen yhteiskunnan rappiotilaa.
Siinä missä Bushia syytettiin byrokratian hitaudesta, Katrinaa ja sen aiheuttamaa luontoa syytettiin
väkivaltaisuudesta. Erot luonnon- ja ihmisen aiheuttaminen katastrofien ovat kuitenkin kavenneet
(ks. Alagona 2006). Kuitenkaan luonto ei ollut vastuussa Katrinan aiheuttamista tuhoista. Luonnonkatastrofienkin takana on ihminen: ihmisten valinnat ja virheet vaikuttavat siihen, kuinka paljon
ihmiset kärsivät luonnonkatastrofista. (Alagona 2006, 77.)
Yksinkertaisimmillaan luonnonkatastrofi voidaan määritellä katastrofiksi, jonka aiheuttavat luonnon
voimat. Erityisesti New Orleansin tapauksessa näin yksinkertainen määrittely on vaikeaa. New Orleansia ympäröivä vesistö ei ole enää luonnollista, vaan pitkälti ihmisen käsittelemää (Colten 2005,
Kelman 2003, ks. Alagona 2006, 77). Ihmiset määräsivät New Orleansin tulvaesteiden korkeuden
(Alagona 2006, 78). Jo päätös New Orleansin kaupungin sijainnista oli inhimillinen valinta: tulvaja hurrikaanivaara oli jo tuolloin olemassa. Olisi tyhmää väittää, että New Orleansin tuhojen syynä
olisi pelkästään luonto (emt.). Ihmisten kärsimyksen määrä luonnonkatastrofienkin yhteydessä riippuu kulttuurisista valinnoista tällaisilla alueilla, jossa kulttuuria ja luontoa on enää vaikeaa erottaa
toisistaan (emt., 79.)
6.2.2 Mustat uhrit, valkoiset pelastajat
Sisällönanalyysin osoitti, että sekä Helsingin Sanomat ja Aamulehti näyttivät Katrina-kuvastoissaan
mustia useammin kuin valkoisia: molemmissa lehdissä yli puolet kaikista henkilöistä oli mustia,
kun taas valkoisia oli noin kolmasosa. Loput kuuluivat luokkaan ”epäselvä tai muu”.
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Luonnonkatastrofien toimijoiden mustuuteen on länsimaisessa mediakulttuurissa totuttu: kuvat kehitysmaiden kriiseistä ja katastrofeista ovat länsimediassa yleisiä, sillä kehitysmaauutisointi on negatiivis- ja katastrofipainotteista. Kuva afrikkalaisesta nälkiintyneestä lapsesta on länsimaiselle mediakuluttajalle tuttu.
Kehitysmaiden kriiseissä mustat esitetään usein juuri uhrin asemassa. Hallin (2002, 142) mukaan
rodullisesti määritellyt ihmisryhmät, jotka havaitaan nimenomaan rodun tai ihonvärin perusteella
kuten mustat, on totuttu näkemään uutiskuvissa uhreina tai ”luusereina” (ks. 3.2). Länsimaissa on
siirtomaa-ajoista lähtien totuttu näkemään avuttomia mustia uhreja, joita pelastavat valkoiset sotilaat.
Länsijournalismin on helpompi näyttää kuvaa ruumiista kolmannessa maailmassa kuin länsimaassa.
Susan Sontagin (2004, 40) mielestä tämä on kolonialismin jäänne: aasialaiset ja afrikkalaiset tulivat
länsimaissa tutuiksi kuin eläiminä eläintarhassa. Journalismille on yhä helpompaa näyttää kauheuksia, jotka ovat tapahtuneet ihmisille, joiden ihonvärin on toinen. ”Omista” uhreistamme emme näyttäisi missään tapauksissa yhtä karmeita kuvia. (Ks. Vettenranta 2005, 116.) Alistettuihin etnisiin
vähemmistöihin kuten Yhdysvaltojen afroamerikkalaisiin pätee sama sääntö: historiallisesti vähempiarvoisen ihmisryhmän jäsenistä on helpompaa esittää kärsivää kuvaa mediassa kuin valkoisesta
valtaväestöstä.
Ennen Katrinaa New Orleans oli tunnettu ranskalaiskortteleistaan, jazzistaan ja lahjakkaista afroamerikkalaismuusikoistaan. Tuhoutunut New Orleans esitettiin Aamulehdessä ja Helsingin Sanomissa mustien uhrien kaupunkina. Helsingin Sanomien näyttämistä mustista henkilöistä uhreja oli
lähes 90 prosenttia ja Aamulehdessä uhreja oli yhtä lukuun ottamatta kaikki 55 rodultaan mustaa
henkilöä. Aamulehti näytti yhden mustan auttajan siinä missä valkoisia auttajia oli kuvissa 15, sama
suhde HS:ssä oli 4/23. (Ks. Taulukko 1.)
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Taulukko 1. Rotujen jakautuminen eri rooleihin Helsingin Sanomissa ja Aamulehdessä
Rotu

Helsingin Sanomat

Rooli

Univorm. puk. auttaja
Siviilipukuinen auttaja
Johtaja
Uhri
Muu

Yhteensä

Musta

Valkoinen

Muu tai epäselvä

4
73
7
84

20
3
9
14
9
55

4
9
13

Rotu

Aamulehti

Rooli

Yhteensä

Yhteensä

Univorm. puk. auttaja
Siviilipukuinen auttaja
Johtaja
Uhri
Muu

28
3
9
96
16
152
Yhteensä

Musta

Valkoinen

Muu tai epäselvä

1
55
56

6
9
2
16
33

2
10
12

8
10
2
81
101

Molemmat lehdet HS ja AL esittivät mustat useammin uhreina kuin valkoiset. Tämä kielii yhteiskuntamme visuaalisesta järjestyksestä: nykypäivän suomalainen mediakuluttaja on tottunut näkemään kuvaa kärsivistä mustista, yleensä juuri kehitysmaauutisissa. Kuva kärsivästä mustasta on
tuttu ja ”turvallinen”: kun katastrofi sattuu suomalaista kulttuuripohjaa lähellä olevassa USA:n kaltaisessa teollisuusmaassa, uhrien mustuus vie katastrofin kauemmaksi suomalaisesta mediakuluttajasta. Samalla ahdistus siitä, että sama voisi sattua Suomessa, vähenee.
Samastuminen katastrofia koskettaneisiin on helppoa, kun katastrofimaan ja vastaanottomaan kulttuurit ovat läheisiä toistensa kanssa. Oman maan katastrofit koskettavat parhaiten. Kun mediakuluttaja kokee, että katastrofi olisi voinut koskettaa häntä itseään, on identifioituminen helpointa.
(Vettenranta 2005, 19, 79, 87.) Vettenrannan (2005) vastaanottotutkimuksessa kävi ilmi, että
kaukaisten maiden katastrofien uhreihin on vaikea identifioitua. Toinen kulttuuri ja ihonväri tekivät
identifioitumisen vaikeaksi. Katrinan tapauksessa USA:n läntinen kulttuuripohja toi katastrofin
lähelle Suomea, mutta mustien uhrien määrä vähensi samastumisen mahdollisuutta. Esittämällä
mustia uhreja AL ja HS uusintivat läntisen kulttuurin tapaa esittää mustat avuttomana, apua
tarvitsevana ja hallitsemattomana ihmisryhmänä, jotka ovat alttiita Katrinan kaltaisille
luonnonkatastrofeille. Samanlainen tapa esittää musta kansanosa on tuttu kehitysmaauutisoinnista.
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Mustien uhrien enemmistö New Orleansin katastrofin kuvien uhreina heikensi suomalaisen valkoisen kuluttajakunnan identifioinnin mahdollisuutta, mutta kuvat valkoisesta pelastajakunnasta tarjosi
toisen samastumismahdollisuuden. Kehitysmaauutisointi tarjoaa samanlaista asetelmaa: mustat nälkiintyneet, likaiset ja luonnon armoilla olevat ”uhrit”, joita valkoiset pelastajat pelastavat.
6.2.3 Aktiivinen länsi, passiivinen kolmas maailma
Katastrofiuutiset keskittyvät ihmisten kärsimyksiin. Ei kuitenkaan ole sama, ketä näytetään kärsivän
uhrin asemassa. Lapset, naiset ja vanhukset ovat median yleisimpiä uhreja. Vettenrannan mukaan
1980-luvun mediakuva afrikkalaisesta nälkiintyneestä lapsesta oli katastrofijournalismin käännekohta: kuvasta tuli syyttömän uhrin symboli (Vettenranta 2005, 39., ks. 3.2.2.)
Uutiset esittävät eräät ihmisryhmät aktiivisina toimijoina, kun taas toiset ryhmät esitetään vain viranomaisten kommenteissa – passiivisina. Esimerkiksi lapset ovat ihmisryhmä, joilla ei yleensä ole
sanavaltaa mediassa ja joka esitetään viranomaisten kautta. (Vettenranta 2005, 31.)
Lasten lisäksi naiset ja vanhukset esitetään katastrofiuutisissa usein uhrin asemassa. Naiset esitetään
maskuliinisessa valtadiskurssissa usein sivustakatsojina. Beslanin koulukaappauksessa syyskuussa
2004 suurin osa journalisteista sekä uutissankarit ja lurjukset olivat miehiä. Työtätekevää naisvaltaista hoitohenkilökuntaa tuskin näytettiin mediakuvastossa; sen sijaan surevia naisia näytettiin
vahvistamassa patriarkaalista stereotypiaa. Balkanin kriisissä käytettiin naisia, lapsia, vanhuksia ja
köyhiä rekvisiittana. (Vettenranta 2005, 40.) Samalla tavoin kuin länsimainen yhteiskunta toiseuttaa
”omiaan” – valkoisia naisia, lapsia ja vanhuksia –, mustia rodullistetaan ja siirretään passiiviseen
marginaaliin.
Helsingin Sanomien ja Aamulehden Katrina-kuvasto piirsi valkoisesta väestöstä aikuista, vastuuntuntoista ja auttavaa kuvaa, kun taas mustasta väestöstä näytettiin myös sen heikot ja haavoittuvat.
Tutkimuksessani kävi ilmi, että molemmissa lehdissä mustat henkilöt edustavat kaikkia eri ikäluokkia, kun taas valkoiset henkilöt ovat suurimmaksi osaksi aikuisia. AL:n Katrina-kuvastossa ei ollut
yhtään valkoista lasta, kun taas mustia vauvoja oli 3 ja lapsia 9. Valkoiset olivat kaikki aikuisia yhtä
vanhusta lukuun ottamatta. Mustia vanhuksia näytettiin 1.
Helsingin Sanomien asetelma oli samansuuntainen. Mustista henkilöistä 3 oli vauvoja, 14 lapsia ja 4
vanhuksia. Valkoiset olivat yhtä lasta ja yhtä vanhusta lukuun ottamatta aikuisia. (Ks. Taulukko 2.)
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Lapset ja vanhukset ovat tyypillisiä uhreja ja apua tarvitsevia avuttomuuden symboleita. Niin Aamulehti kuin Helsingin Sanomatkin pelkisti kuvissaan Katrinan koskettaman valkoisen väestön jaksavaan ja pystyvään aikuisväestöön, kun taas mustasta väestöstä näytettiin myös sen pienet, heikot
ja avuttomat – pelastajista, jotka taas olivat lähes yksinomaan valkoisia, riippuvaiset – uhrit.
Taulukko 2. Rotujen jakautuminen eri ikäluokkiin Helsingin Sanomissa ja Aamulehdessä
Rotu

Helsingin Sanomat

Ikä

Vauva
Lapsi
Aikuinen
Vanhus
Epäselvä

Yhteensä

Musta

Valkoinen

Muu tai epäselvä

3
14
63
4
84

1
53
1
55

1
12
13

Rotu

Aamulehti

Ikä

Yhteensä

Vauva
Lapsi
Aikuinen
Vanhus
Epäselvä

Yhteensä

3
16
128
5
152
Yhteensä

Musta

Valkoinen

Muu tai epäselvä

3
9
39
2
3
56

32
1
33

12
12

3
9
83
3
3
101

Myös kuvien mustien ja valkoisten uhrien aktiivisuudesta löytyi eroja. Luomani aktiivisuus-muuttuja kuvaa sitä, kuinka aktiivisena ja voimallisena auttamaan itseään tai muita uhri kuvattaan. Aktiivinen uhri auttaa itse itseään joko kävellen, seisten tai istuen kun taas autettua ohjaa, tukee tai kuljettaa toinen henkilö. Joissakin tapauksissa tämä henkilö voi olla aktiivinen uhri, joissakin siviilipukuinen auttaja. Passiivinen uhri on näkyvästi loukkaantunut tai häntä joko kannetaan tai nostetaan.
Molemmissa lehdissä mustat uhrit jakaantuivat kaikkiin aktiivisuusluokkiin, kun taas valkoiset uhrit
näytettiin useimmiten aktiivisina, itse itseään auttavina uhreina (ks. Taulukko 3.). Passiivisia valkoisia uhreja näytettiin AL:ssä vain kaksi ja HS:ssä yksi, kun taas passiivisia mustia oli HS:ssä 6 ja
AL:ssä 9. Suurin osa passiivisten uhrien auttajista, univormupukuisista kantajista tai nostajista oli
valkoisia tai rodultaan tunnistamattomia auttajia. Myös tunnistamattomat auttajat tulkitaan länsimaisessa kulttuurissa helposti valkoisuuden normin ja vallitsevan visuaalisen järjestyksen mukaan
valkoisiksi.
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Taulukko 3. Mustien ja valkoisten uhrien aktiivisuus Helsingin Sanomissa ja Aamulehdessä
Rotu

Helsingin Sanomat
Uhrin
aktiivisuus

Aktiivinen
Autettu
Passiivinen

Yhteensä

Musta

Valkoinen

Muu tai epäselvä

40
27
6
73

12
1
1
14

3
6
9

Rotu

Aamulehti
Uhrin
aktiivisuus
Yhteensä

Yhteensä

Aktiivinen
Autettu
Passiivinen

55
34
7
96
Yhteensä

Musta

Valkoinen

Muu tai epäselvä

29
17
9
55

13
1
2
16

5
5
10

47
23
11
81

Tutkimukseni tulokset sopivat Hallin (Hall 2002, 167, ks. lisää 4.2) teoriaan binaarisista vastakohtapareista. Rodullistuneessa läntisessä puhetavassa valkoiset liitetään kulttuuriin ja mustat luontoon.
Kehittyneet instituutiot ja oppineisuus ovat kulttuuria siinä missä vaistonvaraisuus ja hallinnon puute ovat luontoa. Mustat olivat Katrinan suomalaisissa representaatioissa niin sanotusti luonnon armoilla, kun taas valkoiset aktiivisuudellaan hallitsivat luontoa. Mustat kärsivät luonnonkatastrofin
representaatioissa ”hallinnon puutteesta”, kun taas valkoiset aikuiset hallitsivat: johtajina, pelastajina ja aktiivisina uhreina. Mustat aikuiset, lapset ja vanhukset jäivät useammin avuttomina luonnonvoimien ja pelastavien valkoisten armoille, kun taas valkoiset pelastivat itse itsensä.
6.2.4 Katastrofin erityinen merkitys
Vanhasen (1991, 103) mukaan ”Tapahtumilla on oltava uutisarvoa, mutta kuoleman läsnäolo ei
automaattisesti johda tapahtuman laajamittaiseen, kuvalliseen uutisointiin”. Katastrofi ei yksin
riitä uutiskriteerien täyttämiseen: Afrikan maiden kuivuus ei nouse etusivun jutuksi, vaikka kyseessä olisi miljoonien ihmisten elämää uhkaava luonnonkatastrofi. Vain muutaman tuhannen hengen
elämän vienyt New Orleansin tulva taas saa aikaan viikkojen uutis- ja kuvarallin. Katastrofeihin
myötäelämisestä seuraa ennen pitkää uupumus: myötätuntouupumus. Kyyninen, turhautunut ja uupunut katsoja ei jaksa innostua enää mistään. (Ks. Lehtonen 2001, 22.)
Katastrofilla on oltava ”erityinen merkitys”, joka nostaa sen uutiseksi kansainvälisestä ja kansallisesta uutistarjonnasta. Merkitys voi olla hyvin symbolinen tai ideologinen. Vanhasen tutkimuksen
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kohteena olleiden teknologisten katastrofien symbolinen merkitys on kansallinen teknologinen kehitys ja ideologinen kansakunnan voima ja aate. (Vanhanen 1991, 103!104.)
Katrina sai oman erityisen symbolisen merkityksensä myös suomalaisten keskuudessa. Ajatus lännen rappiosta ja kulttuuria uhkaavista luonnosta voimineen sai suomalaiset identifioitumaan katastrofiin. (Ks. Vanhanen 1991, 103!104, ks. 6.2.2.) Ajatus siitä, ettei Katrinan tapaista katastrofia
voisi tai pitäisi tapahtua USA:n kaltaisessa länsimaisessa mahtivaltiossa, nousi esiin mediateksteissä. Toisaalta kolmatta maailmaa koskevassa uutisoinnissa on totuttu näkemään luonnon voittavan
kulttuurin.
Länsimaiden (turistien) läsnäolo tsunamikatastrofissa jouluna 2004 oli keskeinen katastrofin uutisarvon kannalta: omien läsnäolo toi katastrofin lähelle. Lännen puhetapa kolmannen maailman
kehittymättömyydestä ja luonnollisuudesta oikeuttaa ja ymmärtää kehitysmaiden luonnonkatastrofien tuhot. Länsimaisuus taas edustaa teknologiaa, kehittyneisyyttä ja toimintavalmiutta. Länsimaisen
kulttuurin tyyssijan tuho symboloi länsimaisen teknologian aukkokohtia ja kulttuurisen läheisyytensä takia uutinen tulee lähelle suomalaisia: samoin voisi tapahtua meillekin. Yhdysvaltojen kolmasmaailmaisuus – kehittymättömyys, hitaus, byrokratia – sai aikaan ennenkuulumattomat tuhot (ks.
Anjaria 2006, 82). AL ja HS kuvasivat tämän kolmasmaailmaisuuden kuvissansa mustan kansanosan kärsimyksien kautta: uhrien mustuus oikeutti luonnonkatastrofin tuhot ja samalla byrokraattisen hitauden.
Katrinan erityinen merkitys oli lännen rappio ja ”aleneminen kehitysmaiden tasolle”. Mustat, kehitysmaista tuotujen orjien jälkeläiset kärsivät uhrien asemassa Katrinan kuvastossa, kun taas valkoiset edustivat järjestystä pelastajina. Katrinan erityinen merkitys on Yhdysvaltojen kolmasmaailmaisuus ja alikehittyneisyys, jonka esitetään johtuvan sen kulttuurissa ja yhteiskunnassa väijyvästä
mustasta kansanosasta. Valkoiset esitettiin aktiivisena kansanosana ja järjestyksenä, joka taistelee
kolmasmaalaistumista vastaan.
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6.2.5 Tapausanalyysi

Kiinnitän tässä alaluvussa huomioni aineiston yksittäisiin representaatioihin niiden kontekstia, taittoyhtyeyttä, unohtamatta. Analysoin kuvien sisältöä tutkimukseni teorian ja sisällönanalyysin tulosten pohjalta.
Valitsin tässä tarkastelemani kuvat sisällönanalyysin tulosten perusteella: pureudun sellaisiin representaatioihin, joissa mustien ja valkoisten roolit vastaavat sisällönanalyysin tuloksia. Tapausanalyysin avulla syvennyn siihen, kuinka valokuvallinen representaatio toimii kontekstissaan: millaisia
keinoja representaatio käyttää luodakseen tietynlaisen konnotaation? Sisällönanalyysin tulokset
antoivat suuntaa tulkinnoilleni ja ohjasivat valitsemaan juuri nämä representaatiot tarkempaan tarkasteluun. Aineistoni kuvajoukossa oli toki myös kuvia, jotka kertoivat toisenlaista tarinaa, joskin
niitä oli sisällönanalyysin tulosten ja tarkasteluni perusteella vain muutama. Tämän tapausanalyysin
tavoitteena on havainnollistaa sitä, kuinka toiseuttaminen tapahtuu yksittäisen representaation tasolla.
Kuva 2. Tyhjä New Orleans muuttui
kuolleiden kaupungiksi

AL julkaisi 5.9.2005 sivullisen Katrina-kuvia
(ks. Kuva 2.). Sivulla on neljä kuvaa aiheesta.
”Tyhjä New Orleans muuttui kuolleiden kaupungiksi” -otsikon alla on viisipalstainen kuva
loukkaantuneesta henkilöstä, todennäköisesti
miehestä, makaamassa baareilla. Mustat kiharat
hiukset ja tumma ihonväri viittaa joko afroamerikkalais- tai eteläamerikkalaistaustaan. Luokittelen uhrin mustaksi. Uhria auttamassa on neljä
valkoista henkilöä, kolme miestä ja yksi nainen.
Yksi heistä on univormussa, kolmella on päällään T-paita. Alaotsikko varoittaa: ”Nyt kerätään ruumiita, ministeri varoitti tuhojen laajuudesta” ja kuvateksti ohjaa kuvan tulkintaa:
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”Koneeseen. Loukkaantunut mies odottaa evakuointia New Orleansin kansainvälisellä lentokentällä lauantaina. Pelastustoimien painopiste on jo siirtynyt kaupungin asukkaiden evakuoimisesta kadulla ja (toimituksen virhe) vedessä lojuvien ruumiiden keräämiseen.”
Koko aukeaman ainut musta henkilö on baareilla makaava kärsivän näköinen mies, jota siirretään
lentokoneeseen. Hän on samalla aukeaman ainoa passiivinen uhri. Kuvateksti ja otsikko viittaavat
ruumiiden keräämiseen, vaikka kuvassa kuljetetaan elävää henkilöä. Kuva ohjaa otsikon tulkintaa:
otsikon mainitsema ”kuolleiden kaupunki” on ennen kaikkea mustien ”kuolleiden kaupunki”. Musta
avuton uhri, jonka kuvateksti yhdistää kuolleisiin, ehdottaa tätä lukutapaa. Valkoiset pelastajat pelastavat nyt näitä jäljellejääneitä mustia passiivisia uhreja.
Tätä representaation ehdottamaa konnotaatiota alleviivaavat pääkuvan alle taitetut pienemmät kuvat
katastrofista. Ne sijoittuvat Biloxin kaupunkiin, jossa pikkuotsikon mukaan ”etsitään ruumiita talo
talolta”. Kuvat valkoisista uhreista ehdottavat kuitenkin toisenlaista todellisuutta: ensinnäkin, kuva
Karia Alexanderista, lomavaatteisiin pukeutuneesta naisesta romukasan keskellä kauniin merimaiseman edustalla, ehdottaa ”kevyempää” tulkintaa katastrofista. Kuvateksti kertoo: ”Kaikki meni.
Karia Alexander lajittelee ystäviltä saamiaan vaatteita Biloxissa lauantaina. Hän menetti myrskyssä kaikki henkilökohtaiset tavaransa” Siinä missä New Orleans on mustien kuolleiden kaupunki,
Biloxissa nainen menetti ”kaikkensa”: vaatteensa ja muut henkilökohtaiset tavaransa. Mustaa loukkaantunutta kuljetetaan valkoisin voimin lentokoneeseen kun taas valkoinen Katrinan uhri saa ystäviltään vaatteita. Kuitenkin kuvatekstin mukaan häneltä ”meni kaikki”. Valkoisen naisen menetysten totaalisuus rajoittuu materiaan, kun taas mustat menettävät henkiä. Kuvassa nainen on aktiivinen
ja hän on pukeutunut aurinkolaseihin ja aurinkolippaan sekä värikkäisiin hellevaatteisiin.
Toinen pikkukuva kuvaa raskaana olevaa naista lepäämässä lepotuolissa. ”Odotusta. Raskaana oleva nainen lepää väliaikaisessa olohuoneessa myrskyn runtelemassa rakennuksessa Biloxissa”, kertoo kuvateksti. Myös tämä nainen on pukeutunut värikkäisiin hellevaatteisiin. Nainen on kuvassa
yksin, jokseenkin väsyneen oloisena, kuin helteestä uupuneena. Kolmas kuva esittää miestä rannalla
ruokailemassa aurinkovarjon alla. Kuvateksti kertoo: Ruokatauko. Kotinsa menettänyt mies Eddy
Blake syö rantalounasta.
Kuvat Biloxin uhreista näyttävät aktiivisia valkoisia aikuisia, jotka ovat jääneet myrskyn jalkoihin.
Kaikilla uhreista on ”kaikki hyvin”: ystäviltä on saatu vaatteita, raskaana olevalla naisella on lepopaikka olohuoneessa ja mies lounastaa lomalaisen tavoin aurinkovarjon alla. Nämä ovat näkökul70

mia, jotka kertovat tarinaa valkoisten hyvinvoinnista ja järjestyksestä kaupungissa, jossa etsitään
raunioista eloonjääneitä. Kuvien uhreilla on kaikkea mitä eloonjääntiin tarvitaan: lepoa, ruokaa ja
vaatteita. Ruumiita ja loukkaantuneita kuitenkin tekstin mukaan on. Pääkuva ehdottaa tulkintaa siitä, kenelle kuolleiden kaupungit ja rauniotalot kuuluvat. Katrinan todelliset kärsimykset kuuluvat
mustalle passiiviselle massalle. Katrina oli mustien katastrofi, jossa valkoiset olivat sivukärsijöitä ja
altruistisia pelastajia.
HS julkaisi 29.8.2005 kuvan mustista tyttölapsista, jotka kantavat muovikanistereita
(ks. Kuva 3.). Kuvatekstin mukaan ”viisivuotias Tynajah Hunter (oik.) jonotti seitsemänvuotiaan sisarensa Rojoneliquen kanssa
pääsyä

hätämajoitustilaan

sunnuntaina”.

Premisivun vinkki on otsikoitu seuraavasti:
”New Orleans evakuoitiin hirmumyrsky Katrinan lähestyessä”. Kuva tytöistä on rekvisiittaa, eikä juttu kerro erityisesti tyttöjen
tarinaa: se koristaa aihetta ja konkretisoi
aiheen kuvan lasten kautta. Jos kuvan irrottaisi kontekstistaan ja tarkastelisi sitä erillisenä representaationa, mutta yhä osana länsimediaa, sen voisi helposti tulkita kuvastavan jotain Afrikan tapahtumaa. Tyttöjen

Kuva 3. Lapset ja kanisterit

kanisterit ja tapa, jolla he niitä kantavat, vahvistaa tätä tulkintaa. Tytöistä toinen kantaa muovikanisteria päänsä päällä, toinen puristaa sitä syliinsä. Kanisterien sisällön voi helposti arvata vedeksi,
elämän eliksiiriksi. Vesi on se, mistä on pulaa Afrikassa ja Katrinan kaltaisen katastrofin sattuessa.
Siitä on pidettävä kiinni. Tyttöjen farkut ja T-paidat ovat arkipäivää myös nykypäivän Afrikassa.
Kehitysmaiden lapset kärsimässä vesipulasta on jatkuva pikku-uutisten aihe. Myötätuntouupumuksen vuoksi tällaisia uutisia tuskin huomataan. Nyt Katrinasta julkaistaan kuva, joka on ”kuin kehitysmaasta”. Se ehdottaa Katrinan katastrofin olevan ”kolmasmaailmainen”. Kehitysmaisuus edustaa
kaaosta, epäjärjestystä, epätoivoa, byrokratian hitautta. Kuvan kehitysmaisuus vähentää HS:n suomalaisen lukijakunnan identifikaation mahdollisuutta. Kehitysmaisuus vie aiheen kauemmas Suomesta ja ehdottaa Katrinaa osaksi kehitysmaiden katastrofiuutistarjontaa. Samalla kuva mustista
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lapsista kantamassa vesikanistereita symboloi New Orleansin ja koko USA:n senhetkistä tilaa: sen
kolmasmaisuutta – epäjärjestystä, byrokratian hitautta ja yhteiskunnan alikehittyneisyyttä.
AL julkaisi 2.9.2005 kuvan tulvivasta kadusta New Orleansissa (ks. Kuva 4.). Kuvassa vasemmalla
etualalla seisoo maastokuvioiseen hattuun ja reppuun pukeutunut mieshenkilö asetta pidellen. Takaalalla on kaksi nuorta henkilöä. Otsikko kuuluttaa: ”Ryöstelijöistä syntyi riesa New Orleansin alueella” ja alaotsikossa sanotaan: ”Tulvakatastrofi: Helikopteriakin ammuttiin, Bush aikoo tutustua
tuhoalueeseen.” Kuvateksti kertoo: ”Aseistautunut poliisi vartioi neworleanslaisten kävellessä pitkin veden peittämiä katuja. Ryöstely yltyi rajuksi menoksi, kun ihmisiltä alkoi loppua ruoka ja puhdas juomavesi.”
Etualan armeijatyyliin pukeutunutta valkoista
miestä ei ilman kuvatekstiä tunnistaisi poliisiksi.
Aurinkolaseissaan ja maastokuvioisessa hatussaan mies ei vaikuta järjestyksenvalvojalta. Hän
voisi yhtä hyvin olla yksi ryöstelijöistä. Tapa,
jolla hän pitää asetta kädessään, kielii tilanteen
vakavuudesta: ase on kuin valmiusasemassa.
Kuvan taka-alalta miestä lähestyy kaksi raptyyliin pukeutunutta mustaa nuorta jalat polviin
saakka tulvavedessä. Naisen hiukset ovat punaisiksi värjätyt ja miehen poliisiin kohdistunut
katse hölmistynyt. Vaikuttaa siltä, kuin muualle
pälyilevä poliisi ei huomaisi heidän tuloaan.
Otsikon ilmoittama ajatus New Orleansin ”riesasta” kohdistuu kuvan nuoriin. Mustat rapnuoret edustavat alakulttuuria, johon liittyy pal- Kuva 4. Riesa ryöstelijöistä
jon negatiivisia stereotypioita ja ennakkoluuloja. Se, että kuvan henkilöt ovat nuoria eivätkä esimerkiksi vanhuksia, lisää kuvan jännitettä: vanhukset luettaisiin helposti avuttomiksi ja kunnollisiksi uhreiksi, kun taas löysiin vaatteisiin pukeutuneet kaduilla ”hengailevat” nuoret on helppo yhdistää otsikon ”ryöstelyyn”. Lisää jännitettä kuvaan tuo henkilöiden musta-valko-asetelma. Valkoinen
poliisi edustaa yhteiskunnallista järjestystä, joskin kuvan poliisin ulkoinen olemus vie tulkintoja
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toiseen suuntaan: missä on kuvan poliisin virkavaatteet? Mustat nuoret edustavat anarkiaa ja epäjärjestystä.
Kuvasta välittyy kriisi: sillä, jolla on ase, sillä on valta. Poliisin vaatetuksen armeijan maastokuosi
konnotoi sotilaallista kriisiä. New Orleans on yhtäkkiä ”sotatilassa”. Ryöstely on yltynyt sodaksi ja
New Orleansissa on meneillään vakava epäjärjestyksen tila. Tulva ja epäjärjestys antoivat ”rikollisille” mahdollisuuden toimia vapaasti, samoin kuin tavallisille kansalaisille mahdollisuuden ryhtyä
”rikollisiksi”. Kuva ehdottaa tietynlaista tulkintatapaa: musta nuoriso on riesa, joka on hallitsematon ja valkoisen vallan selän takana – vaanimassa.
Kuva 5. Sotilaat vyöryvät

4. syyskuuta 2005 Helsingin Sanomat julkaisi
kuvan mustista sotilaista New Orleansissa premisivullaan (ks. Kuva. 5.). Kolmepalstainen
pystykuva on sivun pääkuva. Kuvan otsikko
kertoo: ”Sotilaat vyöryivät New Orleansiin,
asukkaat poistuivat”. Kuva sotilaista on vaikuttava. Sotilaat istuvat jonkinlaisessa vaunussa
tai ajoneuvon lavalla, ja heidän takanaan on
raunioiksi palava talo. Kuva on otettu alaviistosta ja rajattu siten, että siinä ei ole mitään
”ylimääräistä”. Kuvassa on muutama merkitsevä kohta: taustan oranssina palava talo, kolme maastopukuista mustaa mieshenkilöä, joista keskimmäisellä on lippalakin päällä kypärä, ja lavan vinot puureunukset. Kuva konnotoi epäjärjestystä: palava talo ja vinot lautareunukset viittaavat
kriisiin ja köyhyyteen, sotilaiden passiivisuus ja välinpitämättömyys taas sotilaalliseen anarkiaan:
on kuin sotilaita ei kiinnostaisi taustalla palava talo. Sotilaskuvan alle on taitettu kuva kahdesta
mustasta uhrista suremassa. Kuvan tytöllä on kärsivä ilme kasvoillaan. Kuvia tarkastellessa niiden
välille syntyy yhteys. Kuvan sotilaat eivät näytä piittaavan kärsivistä uhreista.
Pääkuvan sotilaat yhdistettynä pikkukuvan itkeviin uhreihin representoivat Yhdysvalloista jotain
totutusta poikkeavaa. Näissä kuvissa eivät valkoiset pelasta mustia, vaan mustat sotilaat pälyilevät
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välinpitämättömän oloisina ja mustat uhrit itkevät. Kuvat konnotoivat sitä, että New Orleans on
jätetty oman onnensa nojaan: kaupungin esitetään olevan sekasorrossa.
HS:n premisivun kuvat eivät vastaa länsimaiden tuottamaa kuvaa Yhdysvaltojen mahtivaltiosta.
Tyypillinen kuva USA:ta kohdanneesta katastrofista voisi olla aktiivinen valkoinen sotilas sammuttamassa tulipaloa tai lohduttamassa pikkukuvan uhreja. Nämä kuvat korostavat katastrofi Katrinan
eroa länsimaihin sekä itse Yhdysvaltoihin, sellaisena kuin länsi on tottunut mahtimaan esitettävän.
Teichertin (1985, 13) mukaan lännen kolmannen maailman uutisointi korostaa juuri niiden eroa
länsimaihin.
Kuvakokonaisuudesta tekee kolmasmaailmaisen seuraavat seikat. Ensinnäkin, kuva ei vastaa länsimedian kuvaa Yhdysvalloista: se sotii sitä kuvaa vastaa, joka lännellä on USA:n mahtivaltiosta.
Lännen aktiivisuus, teknologinen kehitys ja yhteiskunnallinen järjestys eivät näy näissä kuvissa –
päin vastoin. Kuvat heijastavat lännen vastakohtaan, kolmanteen maailman, liitettyjä ominaisuuksia. Epäjärjestys (tulipalo), passiivisuus (sotilaiden välinpitämättömyys) ja alikehittyneisyys (lautareunukset, puuttuvat kypärät) ovat lännen tapoja kuvata kolmatta maailmaa. Kuvien kolmasmaailmaisuutta korostaa myös kuvien henkilöiden rotu.
Kuvakokonaisuus vastaa länsimedian kolmannen maailman uutisointia. Länsimediassa kehitysmaat
pelkistyvät usein kriiseihin, sotilaallisiin konflikteihin ja katastrofeihin (ks. Teichert 1985, 13). Kuvat passiivisista ja anarkistisista sotilaista ovat kolmannen maailman uutisoinnista tuttuja. Samoin
ovat rekvisiittamaiset itkevät lapset ja naiset.
Kuvatekstissä sanotaan, että sotilaat ”vyöryivät” New Orleansiin. Vyöryminen on metaforisesti
vahva ilmaisu. Kun jokin asia vyöryy, sitä on vaikeaa tai mahdotonta pysäyttää. Vyöryminen on
hallitsematonta liikettä. Saapuminen olisi arvovapaampi ilmaisu. Kuvien sotilaiden vyöryminen
korostaa kuvan ehdottamaa epäjärjestystä ja kriisiä. Hallitsemattomuus liitetään kolmanteen maailmaan, siinä missä kontrolli on länttä.
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7 Tuloksista tulevaisuuteen
Rodullistunut visualisointi näkyi vahvasti Katrinan aiheuttaman katastrofin uutiskuvissa sekä Aamulehdessä että Helsingin Sanomissa. Katastrofi Katrina symboloi suomalaislehdissä ennen kaikkea mustan kansanosan epäjärjestystä ja sen aiheuttamaa kansakunnan rappiotilaa. Valkoinen kansanosa esitettiin aikuisena ja aktiivisena sekä pelastavana kansanosana. Useat kuvat olisi helposti
voitu siirtää kontekstistaan kuvaamaan jonkin Afrikan maan katastrofia. Katrinaa kuvattiin samoilla
tavoilla kuin kolmannen maailman katastrofeja länsimediassa kuvataan. Kuvat keskittyivät mustan
väestön kärsimyksiin, eikä yhdessäkään kuvassa ollut veristä tai muuten nähtävästi haavoittunutta
valkoista.

7.1 Vastauksia kysymyksiin

Ensimmäinen tutkimuskysymykseni kysyi sitä, millaisia mustuuden ja valkoisuuden representaatioita Aamulehden ja Helsingin Sanomien Katrina-kuvastossa oli ja oliko mustien ja valkoisten esittämisen välillä systemaattisia eroja.
Sekä AL että HS kuvasivat mustat huomattavasti useammin uhrin roolissa kuin valkoiset sekä absoluuttisesti että suhteellisesti tarkasteltuna. Mustia henkilöitä esitettiin molemmissa lehdissä enemmän kuin valkoisia. Auttajat olivat lähes yksinomaan valkoisia, joskin HS esitti AL:ä suhteellisesti
hieman useammin mustia auttajia.
Mustat uhrit olivat valkoisia useammin passiivisen ja autetun uhrin roolissa. Valkoiset esitettiin
lähes yksinomaan aktiivisen, voimallisen uhrin roolissa muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.
Valkoisista lähes kaikki olivat aikuisia, siinä missä molemmat lehdet näyttivät mustien aikuisten
lisäksi mustia lapsia, vauvoja ja vanhuksia.
Valkoisten ja mustien roolit olivat siis perin erilaiset ja eriarvoiset. Siinä missä aktiivisuus, aikuisuus ja auttajuus ovat universaaleja hyveitä, passiivisuus, autettavuus ja heikkous ovat ”luuserin”
ominaisuuksia. Rodullistunut puhetapa ja rodun visuaaliset järjestykset näkyvät AL:n ja HS:n Katrina-kuvastoissa. Rotu sosiaalisena kategoriana ei ole jäänyt historiaan, ja länsimainen kulttuuri uusintaa rodullistuneita stereotypioita.
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Siihen, ovatko AL:n ja HS:n rodullistuneet visuaaliset järjestykset peräisin angloamerikkalaisesta
kulttuuripohjasta ei tämä tutkimus perehdy. Pro gradu -tutkielmani kiinnitti huomionsa julkaistuihin
representaatioihin, eikä lähtenyt tutkimaan sitä, millaisesta joukosta Katrinan kuvat ovat lehtien
sivuille valikoituneet. Tämän tutkimuksen näkökulmasta ei ole tärkeää pohtia sitä, miten suomalaiset mediatuottajat valitsivat kuvansa ja mistä joukosta. Tavoitteena on paljastaa suomalaislehtien
Katrinan katastrofin kuvallisuuden visuaalisia järjestyksiä ja siten päästä käsiksi siihen, millaista
kuvaa Katrina-kuvasto rakensi suomalaisille mediakuluttajille mustuudesta ja valkoisuudesta. Kyseessä on tapaustutkimus, mutta sitä en sano, etteikö tutkimukseni yhtyisi osaksi mustuuden tutkimuksen teoriaa ja olisi siinä mielessä hyödyllinen myös tulevan tutkimuksen kannalta.
Myöskään tutkimukseni ei tutki sitä, miten hyvin representaatiot vastaavat todellisuutta. Tuloksia
voisi kritisoida sillä, että New Orleansissa oli enemmän mustia uhreja kuin valkoisia ja vastaavasti
enemmän valkoisia auttajia kuin mustia. Tutkimukseni kannalta tämä ei ole tärkeää, sillä tässä kartoitin sitä, millaista kuvaa suomalaislehtien representaatiot konstruoivat katastrofista ja rodusta.
Median rakentama kuva katastrofista on yhtä ”todellinen” kuin todellisuus itse: se rakentaa yhteiskunnallista todellisuutta ja luo merkityksiä, jotka vaikuttavat yhteiskunnalliseen toimintaan. Uutiskriteerit varmistavat sen, ettei media pyrikään esittämään todellisuutta sellaisena kuin se on, vaan
tekee valintaa sen mukaan, mikä asia nähdään kiinnostavana ja tärkeänä.
Toinen tutkimuskysymykseni etsi vastausta siihen, millä tavoin HS:n ja AL:n Katrina-uutisoinnin
kuvasto muistutti länsimedian tuottamaa kuvaa kehitysmaista. Olen puhunut tutkielmani eri vaiheissa niin sanotusta kolmasmaailmaisuudesta Katrinan ominaisuutena. Tarkoittamani kolmasmaailmaisuus tulee esiin tutkielmassani kahdella tasolla: käsittelemässäni Katrina-kritiikissä ja tutkimissani
kuvallisissa representaatioissa.
Ensin käsittelen Katrinan kritiikkiä ja niitä piirteitä, jotka saivat sekä toimittajat että tutkijat eri puolilla maailmaa kritisoimaan Katrinaa kolmasmaailmaiseksi katastrofiksi. Syiksi siihen, että Katrinan
kaltaisen katastrofin ei nähty kuuluvan Yhdysvaltoihin vaan kolmanteen maailmaan, näen muun
muassa seuraavat seikat:
1) Katrina oli luonnonkatastrofi, jonka länsimaisen kulttuurin olisi pitänyt voittaa.
2) Katastrofia seurannut kaaos ja yhteiskunnallinen epäjärjestys eivät kuulu länteen.
3) Byrokratian ja pelastustöiden hitaus ja epäonnistuminen liitetään kolmanteen maailmaan.
4) Katrinan uhrien enemmistö oli mustia, joiden alkuperä on kolmannessa maailmassa.
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Katrinan aiheuttama katastrofi ei vastannut sitä kuvaa, mikä lännessä vallitsee Yhdysvalloista. Tähän tiivistyi katastrofin erityinen merkitys, joka sai länsimedian uutisoimaan viikkokausia kohtuullisenkokoisesta hirmumyrskystä. Katrina tapahtui paikassa, johon se ei kuulunut, ja tavalla, joka ei
ollut ”länsimainen”. Sen olisi kuulunut olla kolmannen maailman katastrofi. Perehdyn tässä hieman tarkemmin yllä lueteltuihin seikkoihin.
Ensinnäkin, Katrinan katastrofi tapahtui paikassa, jonne se ei kuulunut. Luonnonkatastrofi on lännessä siirretty kolmannen maailman ominaisuudeksi. Länsimainen kuolema on erotettu luonnosta:
lännessä ei kuulu kuolla paleltumalla, hukkumalla tai nälkiintymällä. Länsi erotetaan luonnosta,
siinä missä kolmas maailma on osa sitä. Läntisissä yhteiskunnissa luonto on valjastettu palvelemaan yhteiskuntia, kun kolmannen maailman oletetaan olevan sen armoilla.
Kolmas maailma esitetään länsimediassa usein negatiivisena, ja kriisit ja katastrofit ovat yleisiä
aiheita esittää kehitysmaita. Katrina esitettiin ensin katastrofina ja pian ryöstelyn alkaessa ja epäjärjestyksen vallitessa yhteiskunnallisena kriisinä. Kriisi, kaaos ja epäjärjestys eivät ole kehittyneen lännen ominaisuuksia.
Katrinan katastrofin pelastustöitä haukuttiin hitaiksi ja byrokraattisiksi. Hitautta ja byrokratian
koukeroita pidetään lännessä kolmannen maailman ominaisuuksina. Länsimaisen USA:n olisi odotettu olevan valmiimpi kohtaamaan luonnonkatastrofi ja selättämään se. Byrokratian ei olisi uskottu tulevan pelastustöiden esteeksi.
Kolmannen maailman väestön ominaisuus on rotu, siinä missä länsi erotetaan rodusta. Länsi on
tottunut kehitysmaauutisonnissaan esittämään mustia ja muita kolmannen maailman rotuja kärsimässä kriiseistä ja katastrofeista. Rodullistuneet stereotypiat ovat yhä länsimediassa yleisiä, ja siksi
ei ole sama, nähdäänkö kärsivän uhrin asemassa musta, rotunsa edustaja, vai valkoinen, vain ihminen.
Katrinan kriitikot yrittivät kolmasmaailmaisuuden käsitteellä sanoa, että ”Yhdysvallat ei ollut enää
oma itsensä” (Cunningham 2005, 45.) Valkoisessa länsimahdissa oli yhtäkkiä kolmasmaailmaisia
piirteitä. Sillä, että Yhdysvallat ei ollut oma itsensä oikeutettiin Cunninghamin mukaan sekä pelastustöiden hitaus että byrokratia, ja kaaos laitettiin jonkin muun kuin Yhdysvaltojen harteille. Syy
Katrinan katastrofaaliseen tilaan ei voinut olla USA, sillä se ei ollut oma itsensä. Katastrofin syy
siirrettiin näin yhteiskunnan toisten, katastrofin köyhän ja mustan, kansanosan niskoille. (Cun77

ningham 2005, 45.) Samoin kuin kolmannen maailman kriisit ja katastrofit ovat kolmannen maailman oma syy, on kolmasmaailmainen katastrofi sen kolmasmaailmaisen toimijoiden – mustien,
köyhien ja kaaosmaisten uhrien – syy.
Katrinan kriitikkojen ja tutkijoiden innoittamana lähdin tarkastelemaan, näkyykö kolmasmaailmaisuus myös mediassa, suomalaisten sanomalehtien representaatioissa. Yllä mainitsemani Katrinan
piirteet eivät kerro sitä, mitä Katrinan mediatekstit kertovat Katrinasta, vaan valottavat yhteiskunnallista keskustelua siitä, mitä Katrinasta ajateltiin. Yhdysvaltalaismedian representaatiot ovat osaltaan olleet luomassa sitä kuvaa, joka yhteiskunnassa vallitsee tapahtuman laidasta.
Tutkimukseni osoitti, että Katrina esitettiin sekä Aamulehdessä että Helsingin Sanomissa kolmannen maailman diskurssissa. Perusteina tälle väitteelle ovat seuraavat seikat, joita alla selvennän.
1) Katrina esitettiin mustien katastrofina. Katrinan uhrien enemmistö oli mustia, joiden alkuperä on kolmannessa maailmassa.
2) Mustat olivat valkoisia useammin uhreja, ja mustat uhrit olivat valkoisia uhreja useammin
passiivisen ja autetun uhrin roolissa. Tämä asetelma on tuttu kehitysmaauutisoinnista. Mustia lapsia näytettiin rekvisiittana, kuten kolmannen maailman uutisoinnissa. Valkoisia lapsia ei näytetty.
3) Katrinan HS:n ja AL:n kuvastossa auttajat olivat lähes aina valkoisia. Valkoiset pelastajat
pelastamassa mustia uhreja on tuttu asetelma jo kolonialismin ajoilta.
4) Kuvastossa oli kuvia, jotka ehdottivat Katrinan katastrofia sotilaalliseksi kriisiksi, mikä on
kehitysmaauutisoinnin ehtymätön aihe (mm. Kuva 5, s. 73).
5) Kuvat ehdottivat epäjärjestystä mustan kansanosan syyksi.
Katrina oli mustien katastrofi. Mustien ja valkoisten eroa korostettiin samalla tavoin kuin lännen
paremmuutta suhteessa kehitysmaihin. Mustuuden häviö ja ”luuserius” on kolmasmaailmaisuutta,
siinä missä valkoisuuden voitto on länttä. AL:n ja HS:n kuvat keskittyivät mustiin uhreihin, mutta
valkoisten pelastajien suuri määrä toi katastrofiin järjestyksen tuntua: ne muistuttivat lännen läsnäolosta. Valkoisuutta kuvattiin lännen, siinä missä mustuutta kuvattiin kolmannen maailman diskurssissa.
Sekä sisällönanalyysin että tapausanalyysin tuloksista kävi ilmi, että tutkimani AL:n ja HS:n representaatiot ehdottivat epäjärjestystä juuri mustuuden ominaisuudeksi: mustat heikot ja avuttomat
uhrit konnotoivat ”luuseriutta”, epäonnistumista ja epäjärjestystä. Negatiivisuus, katastrofimaisuus,
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tummaihoiset nälkäänäkevät, apaattisesti toimettomana kohtaloaan odottavat uhrit Katrinan kuvastossa eivät eroa paljoakaan siitä stereotyyppisestä kuvasta, joka vallitsee länsimaissa kolmannen
maailman asukkaiden oloista. Valkoisuus taas esitettiin aikuisena, aktiivisena ja auttavana eli sellaisena, kun länsi on tottunut itseään kuvaamaan.
Tutkimukseni kolmasmaailmaisuus-käsite edustaa kaikkea sitä, mitä länsi ei ole. Kolmas maailma
on kehityksessä kaukana lännestä. Se voi kuitenkin löytyä myös lännen sisältä. Lännen epäonnistuminen ja rappio saa syyllisensä sen etnisistä toisista. Kuka muu olisi parempi syyllinen lännen
alemmuustilaan kuin sen kolmasmaailmaiset toiset? Lännen sisäiset toiset (ks. Hall 2002, 83.), kuten Yhdysvaltain musta väestö, tuovat kolmasmaailmaisuuden länteen ja rappeuttavat yhtenäisenä
esiintyvää länsimaista kansakuntaa sisältäpäin.
Kolmasmaailmaisuudesta on mielestäni tärkeää puhua. Käsite viittaa yhtäältä yleiseen yhteiskunnalliseen diskurssiin ja ajatukseen siitä, millainen kolmas maailma on. Käsite pelkistää sekä kolmannen maailman että käsitteellä luonnehditun tapahtuman tai ihmisryhmän tiettyihin lännessä kolmannesta maailmasta vallinneisiin stereotypioihin. Toisaalta kolmasmaailmaisuus viittaa median tarjoamiin kuviin, jotka palauttavat tietyt tapahtumat tai ihmiset ”kehitysmaiden tasolle”. Mediarepresentaatiot vaikuttavat yhteiskunnassa vallitseviin ajattelumalleihin: ne joko antavat pontta tietylle
ajattelutavalle tai sitten asettuvat normia vastaan.
Käsitykset, jotka vallitsevat nykypäivän mustista kulttuureista kolmannen maailman ulkopuolella,
ovat sidoksissa lännen jo vuosisatojen ajan uusintamaan kuvaan kehitysmaista. Mustuuden representaatiot ammentavat merkityksiä kolmannen maailman kuvastosta. Se, kuinka Suomessa on
totuttu esittämään mustuus ja lukemaan mustuuden representaatiota, on sidoksissa länsimedian kuvaan kehitysmaista ja esimerkiksi yhdysvaltalaismedian mustuuden kuviin. Mustuuden representaatiot, olivat ne sitten ”omia” mustiamme tai Afrikan maiden mustia, ehdottavat samantyyppisiä lukutapoja, joita luonnehtivat toiseus ja erojen luonnollistaminen.
USA:n valtiota on toki kritisoitu hallinnon byrokratiasta ja avunsaannin hitaudesta. Katastrofi Katrina herätti Yhdysvalloissa keskustelun köyhyydestä ja sen ongelmista. Tulvan alle jääneet ihmiset
olivat suurimmaksi osaksi kaupungin köyhälistöä, joilla ei ollut kulkuneuvoa paeta tulvavesiä ja
myrskyä. Siinä missä USA:n johto puhuu omaa tarinaansa, yhdysvaltalaismedia uusintaa yhä toiseuttavaa kuvaa mustasta kansanosastaan.
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Samaa tekee muu länsimedia: valkoisuus on normi, jota vasten muut rodut määritellään. Lännen ja
valkoisuuden sankaritarinaa ei olisi ilman muita kansoja ja rotuja, joita vasten pönkittää yhtä ja ainoata kulttuuria. Katrina olisi voinut karistaa länsimaiden uskoa omaan kuolemattomuuteensa, kulttuuriinsa, joka voittaa luonnon, ja teknologiaansa. Ehkä joku lehti rikkoikin vallitsevia ideologioita.
Aamulehti ja Helsingin Sanomat kertoivat tarinaa mustuuden, ei valkoisuuden tuhosta, vaikka Katrinassa olisi ollut ainesta toisenlaisiinkin esityksiin. Valkoisuuden ja lännen sankaritarina sai jatkaa
elämäänsä.

7.2 Tavoitteita tulevaisuuteen

Journalismi tekee valintaa ja merkityksellistää katastrofeja. Eettiset ohjeet ovat usein hankalasti
toteutettavissa, sillä merkityksenanto voi olla hyvin tiedostamatonta. Mustien ja valkoisten eriarvoinen esittäminen suomalaismedian Katrina-kuvastossa on valinnan tulos. Valinnat ovat kulttuurisia mutta myös eettisiä valintoja. Valinta voi vahvistaa haitallisia stereotypioita ja rakentaa tietynlaista kuvaa tapahtumien kulusta jättämällä tiettyjä asioita näyttämättä ja näyttämällä toisia. Journalismi ei voi koskaan olla täysin objektiivista.
Journalistin ohjeiden 26. pykälä ohjaa: ”Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää,
kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti.” (Uudet journalistin ohjeet,
1.1.2005) Kuitenkin media esittää esimerkiksi mustat ja valkoiset toistuvasti stereotyyppisissä ja
eriarvoisissa rooleissa. Katrina-tapauksen yhteydessä keskusteltiin muun muassa internetissä siitä,
kuinka uutistoimisto AFP oli samanlaisen kuvan yhteydessä leimannut kuvatekstissä mustan ”varastelijaksi” ja valkoisen ”nälkää näkeväksi ruoanetsijäksi” (ks. esim.
http://www.boingboing.net/2005/08/30/black_people_loot_wh.html). Oman tutkimukseni tulokset
vahvistavat aiempaa teoriaa siitä, että mustaa väestöä toiseutetaan yhä länsimediassa.
Eettiset normistot eivät ole yksiselitteisiä, kun niitä tarkastellaan kulttuurintutkimuksellisesta näkökulmasta. Totuudenmukaiseen uutisvälitykseen voi pyrkiä (ks. Uudet journalistin ohjeet, 1.1.2006,
pykälä 8.), mutta sitä ei voida saavuttaa. Uutinen ja kuva ovat aina representaatioita, totuuden toisenlaisia esityksiä (ks. 4.5.2). En kuitenkaan väitä, että ohjeet olisivat turhia: niiden sisällöt ohjaavat journalistien eettisiä valintoja, ja niitä voidaan tarkastella hyvinkin monitasoisesti.
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Toivon oman tutkimukseni osaltaan muistuttavan mediatyöntekijöitä siitä, miten tärkeää on huomioida representaation valta myös rutiinityössä. Mediakuvaston visuaaliset järjestykset ovat voimallisia: pahimmassa tapauksessa ne vahvistavat tiettyjä vahvasti kulttuuriin juurtuneita ideologioita,
esimerkiksi negatiivista kuvaa mustuudesta ja kolmannesta maailmasta. Rodullistunut mediakuvasto saattaa yllyttää rasismiin ja syrjintään (ks. 4.2).
Parhaassa tapauksessa representaation voima voi olla kulttuurisia ideologioita rikkova. Kun toimittaja, kuvaaja ja kuvatoimittaja tiedostavat kulttuuristen tapojen ja visuaalisten järjestysten voiman,
median tarjoamia ideologioita on mahdollista alkaa pikkuhiljaa muuttaa. Tätä varten mediantuotannon ympäristön on oltava avoin ja muutosaltis. Median on hyvä olla perillä ideologian, representaation ja visuaalisten järjestysten voimasta. Kulttuuria on mahdollista muuttaa, mutta se ei tapahdu
päivässä tai kahdessa.
Länsimaisessa ajattelussa valkoisuus on normi, jota vasten muut rodut määritellään. Onko mahdollista, että valkoisuudesta tehdään merkillinen? (Ks. Dyerin 1997). Kulttuuristen stereotypioiden
tiedostaminen on muutoksen alku ja juuri. Jotta valkoisuus ymmärrettäisiin yhdeksi roduksi muiden
joukossa, on hyvä ensin tiedostaa se, kuinka valkoinen länsimainen valtakulttuuri toiseuttaa sisäisiä
toisiaan ja muita rotuja. On ymmärrettävä representaation keinot ja muistettava, että ero ei ole luonnollinen, vaikka valokuva tai teksti sitä ehdottaisikin.
Lännen representaatioissa mustien kulttuurit palautetaan luontoon, siinä missä länsimainen valkoinen kulttuuri palautetaan kulttuuriin. Eron luonnollistaminen tekee eroista pysyviä kuin luonto.
Luonnollistaminen on representaation keino kiinnittää eroja ja varmistaa niiden pysyvyys. ”Se on
yritys pysäyttää merkityksen väistämätön liukuminen ja varmistaa sillä tavoin diskursiivinen tai
ideologinen sulkeuma.” (Hall 2002, 169.)
Ideologian sulkeutumista vastaan on taisteltava. Siksi mediatyöntekijöiden riittävä kouluttaminen
on tärkeää, eikä koulutuksen tulisi jäädä teorian tasolle. Erilaisilla harjoitustöillä päästään näkemään
ja pohtimaan representaatioiden keinoja. Oma tutkimusretkeni rodun kuvaston maailmaan ja katastrofi Katrinan kuviin ei ollut yksinomaan teoreettinen. Tutkimuksen edetessä ryhdyin valokuvaajan
työssäni kiinnittämään huomiota rodun stereotypioihin. Oleskellessani Tansaniassa kesällä 2007
pyrin siihen, että tuottamillani valokuvilla olisin mukana, jos en rikkomassa, niin ravistelemassa
suomalaismedian rodun kuvastoa.
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Mustuuden kuvaston yksipuolisuutta voi laajentaa eri keinoin. Ensinnäkin, voidaan valita media,
joka ei säännöllisesti esitä representaatioita muista roduista kuin valkoisesta (muun muassa naistenlehdet). Toiseksi, voidaan valita aihe, joka tuo esiin jonkun uuden ja positiivisen puolen kolmannesta maailmasta tai mustuudesta (esimerkiksi muoti Tansaniassa). Kolmanneksi, kuvaustilanteessa ja
kuvien valinnassa voidaan kiinnittää huomio siihen, kuinka kuvataan. Kolmannen maailman konventionalisoituneet kuvaustavat on huomioitava (esimerkiksi tyttö palmun vai pilvenpiirtäjän edustalla, salamalla vai ilman?).
Nuorten mediatekijöiden on oltava vahvoja toimitusrutiineiden edessä. Vaikka mediakulttuuri voi
tuntua hammasrattaalta, joka murskaa alleen optimistiset ideat, on muistettava, että jokaisella valinnalla on voimaa joko muuttaa tai uusintaa kulttuuriamme.
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