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Tämän pro gradu -tutkielman aiheena on nykykonfliktien ja uusien sotien visualisointi
sanomalehtien uutiskuvissa. Tutkimuskohteena oli viiden, eri maanosissa ilmestyvän sanomalehden
Folha de S. Paulon, The Washington Postin, Helsingin Sanomien, The Daily Nationin ja The Times
of Indian konflikteja käsittelevät uutiskuvat syyskuulta 2010.
Kyseisenä ajanjaksona lehdissä julkaistiin yhteensä 284 sodan ja rauhan tilaa käsittelevää kuvaa.
Tässä tutkimuksessa niistä tarkemmin analysoitiin 60 Lähi-idän, Somalian, Sudanin, Kongon,
Pakistanin, Kaukasian ja Keski-Aasian konfliktikuvaa. Aineiston kuvat painottuivat Lähi-itään,
Somaliaan ja Pakistaniin, koska muista konflikteista julkaistiin vain vähän kuvia.
Tutkimuksessa selvitettiin, millaisia kuvia maailman eri konflikteista julkaistiin, millaista
todellisuutta uutiskuvat rakentavat ja mitkä merkitykset hallitsevat kuvastoja. Tutkielmani
läpileikkaavana ydinkysymyksenä oli konflikteihin kuuluvan väkivallan, julmuuksien ja
kärsimyksen esittäminen. Kuvatutkimuksen lisäksi työssä selvitettiin myös kansainvälisten uutis- ja
kuvatoimistojen roolia tiedonvälityksessä ja vaikutuksia sanomalehtien konfliktikuvastoihin.
Tutkimus sijoittuu kansainvälisen politiikan poststrukturalistiseen tutkimustraditioon, erityisesti
David Campbellin ajatteluun, jonka mukaan väkivalta ja julmuudet ovat hävinneet nykyisistä
sotakuvista. Tutkimusmetodina oli Ronald Barthesin semiotiikka. Tutkielmassa hyödynnettiin myös
aiheeseen liittyviä mediatutkimuksia ja kuva-analyysiä tarkennettiin Helsingin Sanomien
journalistien haastatteluilla.
Tulosten perusteella konflikteista rakennettiin sanomalehdissä mielenosoituksellista ja teatraalista
sekä toisaalta etäistä kuvaa. Sodan uhrit ja konfliktialueilla elävät ihmiset kuvattiin anonyymeinä.
Pääosissa olivat sotien ratkaisijan roolissa esitetyt miehet. Kärsimyksen ja väkivallan esittäminen
oli korvattu mielenosoituksellisilla hautajaiskulkue-, protesti- ja muistotilaisuuskuvilla. Suurin osa
kuvista oli uutistoimistojen välittämiä.
Johtopäätösten mukaan monimutkaisten ja transnationaalisten konfliktien sekä uusissa sodissa
tyypillisen pelon ilmapiirin kuvaaminen on medialle vaikeaa. Katsoja ei tunne nykykonflikteja eikä
pysty samaistumaan konfliktialueella elävien ihmisten tilanteeseen näiden jäädessä anonyymeiksi.
Ihmisten kärsimyksen ja väkivallan poissulkeminen konfliktikuvastoista myötäilee siten armeijoita
ja valtioiden politiikkaa. Konflikteista tulisi kuvata ihmisten kokemaa kärsimystä, pelkoa ja
arkielämää, jos väkivaltaa, ruumiita ja verta ei haluta näyttää. Tällöin kuva konflikteista olisi
realistisempi.
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1. JOHDANTO
Maailman eri konfliktit, sodat ja väkivaltaisuudet tappavat, haavoittavat ja ajavat pakolaisiksi
miljoonia ihmisiä joka vuosi. Rauhantutkimuslaitos Siprin mukaan 2000-luvulla maailmassa käytiin
30 konfliktia.1 Useimmat niistä muistuttavat niin sanottuja uusia sotia, joissa perinteisen
sodankäynnin sijaan on kyse globaalille aikakaudelle tyypillisestä järjestäytyneestä ja poliittisesta
väkivallasta. Tämänkaltaisissa sodissa on yleensä monenkirjavia osapuolia, vaihtelevia intressejä,
laajoja ihmisoikeusloukkauksia ja transnationaalisia yhteyksiä.2
Julkisuudessa puhutaan usein niin sanotuista hiljaisista konflikteista, jotka saavat harvoin
mediahuomiota. Viestinten silmissä sellaiset eivät välttämättä saa edes sodan statusta, vaikka ne
olisivat hyvin väkivaltaisia. Nimitykset sota, interventio, taistelu, väkivalta ja isku ovat poliittisia
käsitteitä. Siksi monelle valtiolle sopii paremmin, että eräistä ulkopoliittisista toimista käytetään
esimerkiksi termiä ”isku terroristien eliminoimiseksi” kuin sota toista valtiota tai vihollista vastaan.3
Kuluneen vuosikymmenen aikana julkisuudessa on nähty huomattavan paljon kuvia Afganistanin ja
Irakin sodista, vaikka verisimmät konfliktit on käyty Kongossa ja Burundissa. Kyse on
tiedotusvälineiden valinnoista: mitä halutaan kertoa ja näyttää. Sotakuvat ovat kiehtovia, sillä ne
pysäyttävät hetken sellaisista tapahtumista, joiden ei pitäisi tapahtua, ja ne jäävät katsojan mieleen
tekstiä paremmin.4 Mutta kuvaavatko konfliktikuvat todella sen, mitä konflikteissa tapahtuu?
Selvitän tässä pro gradu -tutkielmassani, millaista kuvaa maailman eri konflikteista ja uusista
sodista levitettiin syyskuussa 2010 eri puolilla maailmaa. Millaista todellisuutta kuvat rakentavat,
mitkä merkitykset hallitsevat kuvastoja ja miten konflikteihin kuuluva väkivalta ja kärsimys
esitetään? Tutkimuskohteena on viiden, eri maanosissa ilmestyvän sanomalehden Folha de S.
Paulon, The Washington Postin, Helsingin Sanomien, The Daily Nationin ja The Times of Indian
uusia sotia ja nykykonflikteja käsittelevät uutiskuvat. Syyskuun aikana lehdissä ilmestyi yhteensä
284 sodan ja rauhan tilaa käsittelevää kuvaa. Tarkemmin niistä tutkitaan 60 Lähi-idän, Somalian,
Sudanin, Kongon, Kaukasian ja Keski-Aasian sekä Pakistanin konfliktikuvaa. Tutkimuksen
ulkopuolelle on rajattu edellä mainittujen konfliktien vinjetin omaiset kuvat (esim. grafiikan
yhteydessä ilman kuvatekstiä), läpikotaisin tutkitut Irakin ja Afganistanin sodat sekä
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rauhanneuvottelukuvat, koska ne eivät kuvaa elämää konfliktialueella. Tutkimuskohteena olevia
konflikteja yhdistää pitkä ja verinen historia sekä uusien sotien piirteet. Niitä kuitenkin erottaa
uutisoinnin laajuus ja määrä, mikä näkyy myös tässä aineistossa. Esimerkiksi Lähi-idästä oli
lehdissä yhteensä 57 kuvaa ja ilman rauhaneuvottelukuviakin niitä oli 25 kappaletta, kun taas
Kongosta oli vain kaksi kuvaa. Kuvatutkimuksen lisäksi selvitän myös kansainvälisten uutis- ja
kuvatoimistojen roolia tiedonvälityksessä ja sitä, kuinka paljon ne vaikuttavat sanomalehtien
konfliktikuvastoihin.
Tutkimus sijoittuu kansainvälisen politiikan poststrukturalistiseen tutkimustraditioon, erityisesti
David Campbellin ajatteluun ja hänen väkivallan kuvaamisen kolmijaotteluun. Campbell väittää
väkivallan ja kuoleman hävinneen nykyisistä sotakuvastoista. Onko näin? Väkivallan, julmuuksien,
kärsimyksen ja kuoleman esittäminen toimii läpileikkaavana ydinkysymyksenä tässä tutkimuksessa.
Samalla esiin nousee identiteettiin ja toiseuteen liittyvä problematiikka, kuten esimerkiksi
suhtautuminen toisiin ja vieraisiin konfliktialueilla eläviin ihmisiin. Menetelmällisenä apuvälineenä
käytetään Ronald Barthesin semiotiikkaa. Poststrukturalistinen lähestymistapa mahdollistaa
kriittisen tutkimusotteen kuvien analysointiin, koska sen avulla voidaan irtaantua vallitsevista
näkemyksistä ja tarkastella piileviä käytäntöjä ja rakenteita. Tutkielmassa hyödynnetään myös
aiheeseen liittyviä mediatutkimuksia. Lopuksi kuva-analyysiä tarkennetaan Helsingin Sanomien
journalistien haastatteluilla.
Seuraavaksi tässä johdannossa esitellään tarkemmin tutkimusongelma ja -konteksti sekä
tutkimuskysymykset,

jonka

jälkeen

taustoitetaan

lyhyesti

nykyajan

sotauutisointia

ja

uutistoimistojen roolia. Tutkimuksen metodologisen osuuden (luvut 2 ja 3) jälkeen luvussa neljä
perehdytään pikaisesti nykyajan sotiin ja uusien sotien käsitteeseen. Luku viisi koostuu tutkimuksen
ytimestä – analyysistä, ja luvussa kuusi kootaan yhteen tutkimustulokset.

1.1. Tutkimusongelma ja tutkimuksen merkitys
Median vaikutus yleisöön ja poliittiseen agendaan on ainainen kiistakysymys. Median ja
uutiskuvien vaikutuksia on vaikea arvioida, koska ne vaativat ihmisten asenteiden muuttumista ja
jonkinlaista kausaalisuutta poliittisilta päättäjiltä.5 Yleisesti tieteenalalla on silti tunnustettu, että
joissakin olosuhteissa uutiskuvilla ja medialla on vaikutusta ihmisten ajatteluun ja siten poliittiseen
päätöksentekoon. Tämä viittaa niin sanottuun CNN-efektiin, joka tarkoittaa, että massiivinen ja
5
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reaaliaikainen kriisiuutisointi saa valtiot muuttamaan ulkopolitiikkaansa, ja samalla tavallisten
ihmisten lahjoitukset järjestöille kasvavat. Esimerkiksi dramaattiset kuvat Somalian nälänhädästä
1990-luvun alussa vaikuttivat osittain siihen, että (julkisen mielipiteen paineen alla) Yhdysvallat
teki Somaliaan intervention.6 Päinvastaisessa tilanteessa medianäkyvyyden puuttuessa myös asiaa
koskeva ulkopolitiikka puuttuu. Silloin puhutaan käänteisestä CNN-efektistä.7
Kansainvälisen politiikan tutkijan David Campbellin mukaan suurimmalle osalle maailman
väestöstä kriisit eivät tavallaan ole olemassa, mikäli niitä ei ole konstruoitu uutistapahtumaksi.
Campbellin mukaan visuaaliset kuvastot (visual imagery) ovat tärkeitä kansainväliselle politiikalle,
koska ne ovat yksi keskeisimmistä tavoista kertoa kaukaisen maailman tapahtumista ja sitä kautta
vaikuttaa politiikkaan.8 Mediateknologian kehittyminen on lisännyt mediatutkimuksen merkitystä
kansainvälisessä politiikassa, kun tietoa on yhä useampien saatavilla yhä nopeammin.
Pohjimmiltaan kyse on median vaikutuksesta yleiseen mielipiteeseen ja poliittiseen toimintaan.
Taistelu informaation hallinnasta ja yleisestä mielipiteestä kuuluu kaikkiin konflikteihin9.
Konfliktin esittämistapa ja konfliktin nostaminen julkisuuteen ylipäänsä vaikuttaa siihen, miten
suuri yleisö ymmärtää tilanteen.10 Kansainvälisen politiikan ja kulttuurintutkijan Debbie Lislen
mukaan ihmiset muodostavat mielipiteensä ja maailmankuvansa osin median kautta.11
Tutkimukseni taustalla on oletus, että tiedotusvälineiden esittämillä kuvilla on vaikutusta ihmisiin.
Yksittäinen kuva tuskin herättää suuria tunteita tai muuttaa ihmisten ajattelua, mutta kun ne liitetään
osaksi laajempia kuvastoja toistuvasti, niillä alkaa olla merkitystä. Siitä syystä tässä tutkimuksessa
kuvia tarkastellaan enemmän kokonaisuuksina ja jatkumoina kuin yksittäisinä uutiskuvina.
Konfliktiuutisoinnin ja -kuvien vaikutuksia ihmisiin tai poliittisiin agendoihin en kuitenkaan tässä
tutki, vaan keskityn kuvien sisältöön, levitykseen ja julkaisuun.
Tarkoituksenani on selvittää, millaista kuvaa nykykonflikteista maailmalle levitettiin syyskuussa
2010 ja millaista todellisuutta kyseiset kuvat rakentavat. Millaisia käsityksiä uutiskuvat tuottavat ja
vakiinnuttavat sekä mitkä merkitykset hallitsevat kuvastoja? Millaisia ne ovat visuaalisesti ja miten
kokonaisuudet eri konfliktien välillä esitetään? Erityisen tarkastelun kohteena on konflikteihin
tiukasti kuuluvan väkivallan ja kärsimyksen esittäminen. Miten väkivalta ja julmuudet näytetään –
6

Robinson 1999, 301–303. Jakobsen 2000, 131–134.
Hawkins 2002, 225–227. Robinson 1999.
8
Campbell 2006, 220.
9
Tumber 2004, 190.
10
Seppälä 2000, 52–54, 62. Robinson 1999, 301.
11
Lisle 2009, 148.
7

3

vai näytäänkö niitä lainkaan? Toisten ihmisten kärsimystä näyttäviin kuviin liittyy myös se, kuinka
toiset ja vieraat ihmiset kuvataan ja identifioidaan. Toisin sanoen kyse on siitä, kuinka toiseus
kuvissa esitetään.
Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan lyhyesti sitä, mikä rooli suurilla kansainvälisillä uutis- ja
kuvatoimistoilla on konfliktikuvastoihin. Miten ne vaikuttavat tiedotusvälineiden julkaisemiin
kuviin ja kuinka paljon uutistoimistojen kuvia lehdissä julkaistaan? Lopuksi tutkimustuloksia
tarkennetaan Helsingin Sanomien kuvaajan Markus Jokelan ja ulkomaantoimittajan Virve
Kähkösen haastattelulla, jossa he kertovat tarkemmin muutamista syyskuun konfliktikuvista ja siitä,
miten konfliktikuvat päätyvät lehteen. Tutkimus liikkuu siis kahdella tasolla: ennen kaikkea
konfliktikuvissa ja toissijaisesti uutistoimistojen vaikutusvallassa.
Työhypoteesi pohjautuu Campbellin näkemykseen, jonka mukaan julmuudet ja väkivalta ovat
hävinneet sotakuvastoista eivätkä konfliktikuvat siten havainnollista sotien todellista luonnetta.
Uutiskuvastot kuitenkin heijastavat valta-asetelmia sulkemalla joitakin merkityksiä kuvastojen
ulkopuolelle. Campbellin mukaan taustalla vaikuttaa (monisyinen) tiedon ja vallan suhde; eli kenen
lähtökohdista representaatiot rakennetaan ja tuotetaan, ja kuka hallitsee esittämisen instrumentteja.12
Tässä tutkielmassa testaan Campbellin väittämää väkivallan ja julmuuksien kuvaamisesta. Lisäksi
tarkastelen myös sitä, kuinka paljon isojen uutistoimistojen kuvia julkaistaan ja kuinka paljon heillä
on vaikutusvaltaa lehtien kuvastoihin. Hallitsevatko ne esittämisen instrumentteja? Se, kenellä
loppujen lopuksi on valtaa kuvavalintoihin, on kuitenkin vaikea ja monimutkainen kysymys, koska
siihen voivat vaikuttaa niin kuvien kohteet, uutistoimistot, tiedotusvälineiden omat toimitukset kuin
yleisö. Kyse on jopa uutistuotannon ja viestintäjärjestelmän rakenteellisista seikoista. Esimerkiksi
muutamilla isoilla uutistoimistoilla on suuri vaikutus siihen, mitä kuvia maailmalla ylipäänsä
nähdään, vaikka viime kädessä viestimet päättävät itse julkaistavat kuvansa. Kansainvälisten
suhteiden tutkijan Tiina Seppälän mukaan sotauutisointia tutkittaessa on kiinnitettävä huomiota
siihen, kuinka media käsittelee konfliktin eri osapuolia, syitä ja seurauksia sekä historiallista
taustaa. Lännen dominoima globaali tiedonvälitys on Seppälän mukaan usein hallitusten
kannanottoja myötäilevää, uhri-orientoitunutta ja kasvotonta. Yksilöiden, yhteisöjen ja järjestöjen
mielipiteiden esittäminen jää vähemmälle.13
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Tärkeäksi tämän tutkimuksen tekee se, että kansainvälisen politiikan tutkimuksessa visuaalisen
kulttuurin merkityksiä ja kuvallisia representaatiota ei ole juuri tarkasteltu. Vain muutama kirjoittaja
on esimerkiksi teoretisoinut poliittisen konfliktin ja kuvallisen representaation suhdetta (mm.
Campbell, James Der Derian, Michael J. Shapiro, Klaus Dodds), mistä syystä kuvien tulkintaa
hallitsee yhä populaari ymmärrys.14 Toisaalta taas kuvatutkimus on ylittänyt tieteenalojen rajoja, ja
visuaalisuutta tarkastelleet politiikan tutkijat ovat saaneet vaikutteita muun muassa journalismin ja
taiteen aloilta, maantieteestä sekä muilta yhteiskuntatieteellisiltä ja humanistisilta aloilta.
Kuten luvun alussa todettiin, kuvien vaikutuksia poliittiseen päätöksentekoon tai yleiseen
mielipiteeseen ja mielikuviin on tutkittu paljon. Kuvien vaikutukseen ja valtaan liittyvät
kysymykset ovat olleet monien muidenkin tutkimusten taustalla, vaikka ne eivät suoraan ole niitä
koskeneet. Tieteenalalla visuaalisuutta on tutkittu muun muassa poliittisen viestinnän, imagon,
arvovallan ja julkisen diplomatian (esim. Anne Koski/ tv-kuvat15), poliittisen mielikuvituksen
(esim. Anni Kangas/ pilakuvat16), eettisyyden (Elizabeth Dauphinee/ kuvatutkimus17) sekä katsojan
moraalidilemmojen ja visuaalisen muistin (esim. Frank Möller/ kuvatutkimus) näkökulmista.
Lisäksi Möller on lanseerannut visuaalisen rauhantutkimuksen erikoisalan. Hänen mukaansa
visuaalinen kulttuuri (esim. valokuvat) voi auttaa turvallisuusyhteisöjen muodostumista ja
pehmentää negatiivista suhtautumista toiseuteen, mikä edesauttaisi rauhanomaista muutosta ja
erilaisuuden arvostamista kansainvälisissä suhteissa18.
Lähimpänä omaa työtä ovat poststrukturalisteiksi miellettyjen Campbellin, Shapiron ja Der
Derianin sekä Dauphineen (myös Timothy W. Luken, Gearóid Ó Tuathailin, Nicholas Mirzeoffin,
Fraser McDonaldin, Klaus Doddsin ja Rachel Hughesin) teoretisoinnit ja tutkimukset. He ovat
liittäneet visuaalisuuden muun muassa sotiin, poliittiseen ja kulttuuriseen maantieteeseen,
kartografiaan, turvallisuuspolitiikkaan, viholliskuviin, valtaan ja geopolitiikkaan. Viime vuosina
kansainvälisen politiikan alalla kuvatutkimus on siirtynyt vahvasti uudenlaisen visuaalisen
geopolitiikan suuntaan, missä visuaaliseen kulttuuriin yhdistyvät sotilaalliset ja diplomaattiset
kysymykset.19 Tätä tutkimussuuntausta kuitenkin leimaa vahva länsi- ja Amerikka-painotteisuus,
erityisesti huipputeknologia (esim. Der Derian/ moderni aseteknologia, satelliitit, tietokonepelit

14

Campbell 2003a, 99. Campbell 2007, 358.
Koski 2005.
16
Kangas 2007.
17
Dauphinee 2007.
18
Möller 2008.
19
Esim. Campbell 1998c, 2004, 2006 & 2007. Shapiro 1997. Der Derian 2001. Luke & O Tuathail 1997. Mirzeoff
2005. McDonald, Dodds & Hughes 2010. Dodds 2007.
15

5

jne.) ja Yhdysvaltojen terrorismin vastainen taistelu (esim. Shapiro, Dauphinee, Dodds/ terroriiskuista Irakin ja Afganistanin sotiin ja Abu Ghraibiin). Tutkimusaiheestani johtuen hyödynnän
tässä tarkemmin Campbellin teoretisointeja väkivallan ja julmuuksien kuvaamisesta sekä siihen
liittyvästä identiteetin ja toiseuden käsittämisestä, mikä pohjautuu kansainvälisen politiikan
poststrukturalistiseen lähestymistapaan, mutta löyhästi myös poliittiseen maantieteeseen (”kuviteltu
maantiede”) ja kartografiaan (orientalismi).

1.2. Sotauutisointi
Ylivoimaisesti uutisoiduimmat ja tutkituimmat sodat 2000-luvulla ovat olleet Irakin ja Afganistanin
sodat. Lähes poikkeuksetta median kiinnostus kohdistuu sinne, jossa sen kotimaalla tai isoimmilla
asiakkailla on suurimmat intressit. Monesti ne ovat länsimaille strategisesti tärkeitä alueita, vaikka
muuallakin käytäisiin verisiä sotia. Viestimet valitsevat yleisöä ja myyntilukuja ajatellen aina tietyt
konfliktit ja alueet, joihin ne keskittyvät, koska kaikesta ei kyetä raportoimaan. Täysin objektiivisen
tiedon välittäminen on mahdotonta (journalismin objektiivisuusihanteista huolimatta), sillä
informaatio on aina ristiriitaista ja jotakin näkökulmaa puoltavaa. Monesti konfliktit kuvataan
yleisön mielenkiintoa ylläpitäen dramaattisesti, yksinkertaisesti ja tunteisiin vetoamalla. 20
Visuaalisten kuvien rooli korostuu sotauutisoinnissa niiden todistusvoiman takia. Kuvien kautta
tapahtuneesta tulee voimakkaampi ja aidompi. Kuvat eivät silti synny tyhjiössä, vaan useiden
ihmisten journalistiset valinnat vaikuttavat konfliktista syntyvään kokonaiskuvaan.21 Vielä
Vietnamin sodan aikana kuvamateriaalin matka taistelukentiltä TV-ruutuun kesti noin vuorokauden.
Persianlahden sodasta lähtien kuvat ovat tulleet katsojille reaaliaikaisesti. Kuvin puute tarkoittaa
usein uutisten puuttumista. Erityisesti televisiouutiset ovat riippuvaisia kuvamateriaalista.22
Professori Susan Carruthers onkin todennut, että uutiset ja kuvat tulevat sieltä, missä toimittajat
ovat; eivät sieltä, missä jotain tapahtuu.23
Tiedotusvälineille sotauutisointi on erittäin vaikeaa ja resursseja vievää. Lisähaasteita tuovat myös
runsasmääräinen propaganda ja disinformaatio24. Sota-alueella liikkuminen on vaarallista, vaikeaa
ja usein kiellettyä. Esimerkiksi lähikuviin voi sisältyä huomattavia riskejä. Ulkomaiset journalistit
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Hawkins 2002, 226. Seppälä 2000, 52–54, 62. Boyd-Barrett 2004, 25–29. Lisle 148–149.
Campbell 2006, 220. Zelizer 2004, 115-116, 120-121.
22
Perlmutter 1998, xiv, 2–3, 7. Hawkins 2002, 227.
23
Carruthers 2000, 230.
24
Disinformaatio on todentuntuista, mutta väärää tai vääristynyttä tietoa. Ks. esim. Campbell, 2003a, 108.
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ovat lisäksi riippuvaisia paikallisista avustajista (fiksereistä ja stringereistä), mikä lisää journalistien
turvallisuutta, mutta vaarana on myös huijatuksi tulemisen mahdollisuus.25 Kiristynyt kilpailu,
talouden taantuma ja nopeusvaatimukset ovat pakottaneet monet viestimet luopumaan kattavista
ulkomaanuutisista ja jättämään konfliktiuutisoinnin uutistoimistojen varaan. Monissa mediataloissa
jutut kirjoitetaan kotitoimituksessa, haastatellaan hallitusten edustajia ja käytetään jopa hallitusten
tekemää materiaalia helppouden, edullisuuden ja turvallisuuden nimissä. Toiset taas potevat
eräänlaista ”konfliktiväsymystä”: kaukaiset konfliktit eivät kiinnosta.26
Jäljelle jääneiden ulkomaankirjeenvaihtajien ja -avustajien puolestaan odotetaan käsittelevän entistä
suurempia alueita. Heiltä vaaditaan objektiivisuutta, etäisyyttä, taustojen selvittämistä ja nopeita
päätöksiä vaikeissa olosuhteissa.27 On myös tavallista, että iso mediatalo lähettää ajoittain oman
toimittajansa lyhyeksi ajaksi kriisialueille. Oma lukunsa ovat myös sota-alueilla liikkuvat
julkisuushakuiset ja uhkarohkeat freelancerit. Lyhyellä juttukeikalla on kuitenkin mahdotonta luoda
kunnolla paikallisia kontakteja ja syventyä alueen kulttuuriin ja historiaan. Tällaista lyhyen matkan
aikana koostettua uutisointia kutsutaan laskuvarjojournalismiksi (parachute journalism).28
Toimittaja-kirjailija Phillip Knightlyen sanoin kyse on kärjistetysti siitä, että toimittajat kiertävät
laumoina pakolaisleiriltä toiselle: ”Is there anyone here who’s been raped and speaks English?”29.
Myös valtaapitävät tiedostavat uutiskuvien merkityksen. Vielä Vietnamin sotatantereilla
liikkuminen oli melko vapaata, mikä osaltaan toi sodan amerikkalaisten olohuoneisiin. Sittemmin
sotakuvaamista on rajoitettu. Esimerkiksi Israel sulki Gazan medialta alkuvuodesta 2009 käydyssä
sodassa ja Yhdysvaltojen hyökätessä Irakiin 2003 journalistit liikkuivat tietyin sopimusehdoin
yhdysvaltalaisten taistelujoukkojen mukana (embedded journalism/ reporters).30 Myös kuvien
manipulointi on viime vuosina lisääntynyt. Esimerkiksi epäonnistuneen ohjuskokeen jälkeen Iran
photoshoppaili tilanteesta otetun kuvan ja levitti maailmalle kuvan onnistuneesta ohjuskokeesta,
tosin jääden manipuloinnista kiinni.31
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Ulkolinja 2009. Pedelty 1995, 69-83.
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Hawkins 2002, 226–227. Perlmutter 1998, 130. Allan & Zelizer 2004, 3–5. Zelizer 2004, 130.
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Pedelty 1995, 109–126, 153.
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Knightley 2003, 511.
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Boyd-Barrett 2004, 28, 30. Tumber 194–200. Price 2004, 86, 89. Zelizer 2004, 115–127.
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Sotauutisoinnin uusi suuntaus on internetissä, jossa bloggaajat ovat tarjonneet vaikeissa
olosuhteissa usein ensikäden tietoa tapahtumista – ilman suurta julkaisukynnystä. Irakilainen
sotakuvaaja Ghait Abdulahad on ihmetellyt, mihin ammattikuvaajia enää tarvitaan, kun kuka
tahansa kapinallinen voi itse välittää kuvansa ja viestinsä maailmalle esimerkiksi YouTubessa32.
Mediatutkijoiden mielestä bloggaajat eivät kuitenkaan ole varsinaisia journalisteja, vaan
pidemminkin todistajia, kommentaattoreita ja tiedon tarjoajia, jotka haastavat valtavirtamedian.
Blogeista on tutkijoiden mukaan tullut eräänlainen uutisaiheiden ennakkovaroitusjärjestelmä.33

1.3. Uutistoimistot globaalissa tiedonvälityksessä
Uutis- ja kuvatoimistojen tarkoituksena on kerätä, koota ja myydä uutisia ja kuvia eri
tiedotusvälineille

(sanoma-

ja

aikakauslehdet,

online-uutispalvelut,

televisio,

radio)

ja

yhteiskunnallisille toimijoille (liike-elämä, rahoitusinstituutiot, hallitukset). Nykyään iso osa
uutistoimistoista tarjoaa asiakkailleen tekstiä, kuvaa, grafiikkaa ja audiovisuaalista aineistoa kellon
ympäri. Uutistoimistojen oletetaan olevan taloudellisesti ja poliittisesti itsenäisiä ja tarjoavan
materiaalia luotettavasti, puolueettomasti ja objektiivisesti. Uutistoimistot ovat täten koko
uutistoiminnan kulmakiviä, jotka takaavat reaaliaikaiset ja luotettavat uutiset.34
Useimmissa maissa on jonkinlainen uutistoimisto. Jotkut niistä toimivat kuitenkin tiukasti valtion
kontrollissa (esim. kiinalainen Xinhua). Maailman suurimpia ja johtavimpia uutistoimistoja ovat
amerikkalainen Associated Press (AP), brittiläinen Reuters ja ranskalainen Agence France-Presse
(AFP). Kuvatoimistoista menestynein on amerikkalainen Getty Images, jonka kasvu on viime
vuosina kiihtynyt. Getty Imagesilla on 70 miljoonan kuvan arkisto ja se on listattu New Yorkin
pörssiin. Kuvia se toimittaa suurille uutistoimistoille, mutta erityistä yhteistyötä se tekee AFP:n
kanssa.35 Aikakauslehtipuolella markkinoita hallitsee Bill Gatesin omistama Corbis.36 Pitkään
uutistoimistojen kärkikastiin kuuluneet amerikkalainen United Press International (UPI) ja
venäläinen TASS (nykyisin ITAR-TASS) menettivät asemansa markkinoilla kylmän sodan jälkeen.
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Ulkolinja 2009.
Heinonen & Domingo 2009, 68–71, 77–78, 83. Tumber & Webster 2006, 171.
34
Boyd-Barrett 1998, 19–23.
35
Paterson 2006. Uskali 2007, 141–145. Agence France-Presse 2010. (Kolmen suurimman lisäksi kansallisten tvyhtiöiden unioni EBU kuuluu kuvanvälittäjien kärkikastiin, jos mukaan lasketaan audiovisuaalinen kuva.)
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Ramamurthy 2004, 202.
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Saksalainen Deutsche Presse-Agentur (DPA) ja espanjalainen EFE ovat nousseet merkittäviksi
alueellisiksi toimijoiksi, mutta suurten toimistojen asemaan ne eivät yllä.37
AP:n, Reutersin ja AFP:n kasvua maailman isoimmiksi uutistoimistoiksi selittää niiden pitkä
historia ja se, että kykenivät hyödyntämään kotimaidensa imperiumin laajenemista omassa
uutistuotannossaan. Aina 1970-luvulle asti uutistoimistot vaikuttivat kotimaidensa vanhoilla
siirtomaa-alueilla.

Esimerkiksi

Reuters

toimitti

uutisia

kansainyhteisön

maille,

AFP

ranskankieliseen Afrikkaan, kun taas AP ja UPI keskittyivät latinalaiseen Amerikkaan.38

Suurimmat uutistoimistot
AP
Toimistoja
Maiden lukumäärä
Henkilöstöä
Kuvia päivittäin maailmalle
Arkistokuvia (milj.)
Liikevaihto (milj.$)
Keskustoimisto
Perustamisvuosi

300
120
3700
yli 1000
10
676,1
New York
1846

Reuters
200
94
2700
1600
3
365
Lontoo
1850

AFP
110*
165
2900
3000
8
346
Pariisi
1835

Tiedot vuodelta 2009. Lähde: The Associated Press 2010. Liedtke 2010. Thomson
Reuters 2010. Agence France-Presse 2010. AFP 2010.
* Tieto on vuodelta 2006. Uskali 2007, 108.

Nykyään liikevaihdoltaan suurin on AP, perässä tulevat Reuters ja AFP. Niiden taustat ovat
kuitenkin hieman erilaisia, sillä Reuters on pörssiyhtiö, AFP on osin Ranskan valtion omistama
julkinen yhtiö ja AP on 1500 amerikkalaisen tiedotusvälineen (myös The Washington Postin) ja
mediayhtiön omistama, voittoa tavoittelematon yritys (tosin 2009 voittoa tuli 21,4 milj. dollaria).
AP:n oman arvion mukaan yli puolet maailman väestöstä näkee sen uutisia.39 Saksalaissyntyisen
Paul Reuterin perustama Reuters sen sijaan toimii täysin liike-elämän ehdoilla. Pian perustamisensa
jälkeen 1800-luvun puolivälissä yritys listautui Lontoon pörssiin ja teki sen uudestaan vuonna 1984,
kun siitä tuli julkinen yhtiö. Samana vuonna se listautui myös Nasdaqiin. 1985 Reuters osti UPI:n
kuvapalvelun, vaikka aiemmin se vieroksui kuvia40. Keväällä 2008 Reuters Group yhdistyi
kanadalaisen The Thomson Corporationin kanssa Thomson Reuters -yhtiöksi. Reutersin arvion
mukaan sen uutiset saavuttavat päivittäin miljardi ihmistä.41 Maailman vanhin uutistoimisto AFP
37

Boyd-Barrett 1998, 19–27.
Uskali 2007, 88–93.
39
The Associated Press 2010. Liedtke 2010. Hau 2008.
40
Uskali 2007, 99.
41
Thomson Reuters 2010.
38
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(tai sen edeltäjä Havas vuoteen 1944) on osin Ranskan valtion rahoittama julkinen yhtiö. Toisinaan
sen suhde maan hallitukseen on kyseenalaistettu, koska uutistoimiston hallituksessa istuu
ministereiden valitsemia delegaatteja. Virallisesti uutistoimisto on kaupallinen ja riippumaton. AFP
tuli uutiskuvamarkkinoille Reutersin tavoin vasta 1980-luvun puolivälissä.42
Tiedotusvälineet maksavat sopimusten mukaan uutistoimistojen palvelukokonaisuuksista, harvoin
yksittäisistä kuvista. Usein paikalliset uutistoimistot ostavat kuvia suurilta uutistoimistoilta ja
kuvapankeilta ja myyvät niitä sitten eri viestimille. Sopimushintaan vaikuttaa ennen kaikkea
tiedotusvälineen koko tai levikki, mutta myös maan kilpailulainsäädäntö. Kun kuvia saatetaan
julkaista yhdessä lehdessä vuodessa jopa kymmeniä tuhansia, tulee halvemmaksi käyttää
uutistoimistoja kuin lähettää konfliktialueelle oma toimittaja ja kuvaaja. Eräiden arvioiden mukaan
isot sanomalehdet maksavat vuodessa joitakin satoja tuhansia euroja uutistoimistojen palveluista.
Taatakseen olemassaolonsa ja menestyksensä uutistoimistojen on miellytettävä kaikkia asiakkaitaan
ympäri maailmaa. Siksi uutistoimistoja on myös kritisoitu siitä, että ne tarjoavat väritöntä,
homogeenistä ja ennustettavissa olevaa materiaalia. Uutistoimistot vaikuttavat kuitenkin siihen,
mitä yksittäiset viestimet kertovat ja näyttävät, sillä ne valitsevat kansainväliset tapahtumat
tiedotusvälineiden agendalle. Mediatutkija Chris Patersonin mukaan uutistoimistot kertovat
erityisesti konfliktialueista ja kehitysmaista paljon sellaista, mikä muuten sivuutettaisiin.
Kansainvälisten tapahtumien uutisointia vaivaa kuitenkin näkökulmien puute, eikä hallitsevien
poliittisten toimijoiden, kuten Yhdysvaltojen ja Britannian, ideologisia asemia haasteta. Uutisoinnin
tärkein kriteeri onkin nopea muutos: kun tapahtuu jotakin uutta, välitöntä ja epätavallista, se ylittää
uutiskynnyksen. Hitaiden yhteiskunnallisten muutosten seuraaminen on työlästä eivätkä ne myy.43

42
43

Agence France-Presse 2010. AFP 2010. Uskali 2007, 108–109.
Paterson 2006. Tumber & Webster 2006, 14–16. Uskali 2007, 19.
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2. POSTSTRUKTURALISTINEN LÄHESTYMISTAPA
Visuaalisten kuvien tutkimusta tehdään monilla yhteiskuntatieteenaloilla.44 Tämän työn
teoreettisena lähestymistapana on kansainvälisen politiikan kriittisiin teorioihin kuuluva
poststrukturalismi.

Ennen

poststrukturalismin

tarkempaa

käsittelyä

tarkastellaan

lyhyesti

länsimaiden ja kehitysmaiden välisen viestinnän vastakkainasettelun juuria, jotta ymmärretään
paremmin työn taustalla vaikuttavia tekijöitä.

2.1. Länsi- ja kehitysmaiden vastakkainasettelu
viestintätutkimuksessa
Keskustelu länsi- ja kehitysmaiden välisen viestinnän vääristymistä ja informaatiokuilusta sai
alkunsa 1950–1960-luvulla dekolonisaation ja teknologian kehityksen myötä. Kylmän sodan
blokkien vastikkeeksi 1955 perustettu Sitoutumattomien maiden liike (Non-Aligned Movement/
NAM) protestoi länsimaiden ylivaltaista asemaa niin maailmanpolitiikassa kuin tiedonvälityksessä.
Kun julistus uudesta kansainvälisestä talousjärjestyksestä (UKTJ/ NIEO – The New International
Economic Order) tehtiin YK:n yleiskokouksessa 1974, sen rinnalle syntyi pian myös julkilausuma
uudesta tiedotusjärjestyksestä (New World information and Communication Order). Pääosin
kehitysmaista koostunut liike paheksui länsimaiden hegemoniaa globaalissa tiedonvälityksessä ja
uutistoimistojen valikoivuutta (kehitysmaa)uutisoinnissa. Maat koettivat tasa-arvoistaa globaalia
viestintäjärjestelmää ja parantaa kehitysmaiden asemaa kansainvälisissä instituutioissa. Kritiikin
kohteeksi joutuivat erityisesti markkinoita hallinneet suuryritykset.45
Osa tutkijoista, kuten Ithiel de Sola Pool ja Daniel Lerner näkivät sananvapauden ja vapaan
viestinnän universaalina asiana, jota edistivät teknologian leviäminen, vapaa markkinatalous ja
länsimaiden investoinnit kehitysmaissa. He pitivät tärkeänä kehitysmaiden viestinten kehittämistä ja
taloudellista tukemista, koska massamedia loi edellytykset koko yhteiskunnan kehitykselle ja
demokratisoitumiselle. Poolin mielestä muiden ideoista on aina omaksuttu jotakin, eikä globaali
uutisointi homogenisoi kulttuureita. Teknologiaa pidettiin maiden välisenä linkkinä.46 Sen sijaan
uudenlaisen radikalismin ja marxismin länsimaissa omaksuneet antikolonialistit ja kriittiset
strukturalistit kritisoivat voimakkaasti länsimaiden toimia kolmannessa maailmassa. Muun muassa
44

Campbell 2006. Karvonen 2005.
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Frantz Fanon, Paulo Freire, Herbert Marcuse, Armand Mattelart, Herbert I. Schiller, Kaarle
Nordenstreng ja Jeremy Tunstall tarkastelivat länsimaiden (kehitysmaa)uutisointia marxistisista ja
postkolonialistisista lähtökohdista. Heidän mukaansa media oli alistettu esittämään representaatiot
maailmasta hegemonisen vallan eli Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten intressien mukaisesti.
Länsimedian nähtiin muokkaavan paikallisia kulttuureita ja homogenisoivan maailmaa. Tutkijat
halusivat muuttaa uutisvirtojen epätasapainoa, sisältöä ja kontrollia.47 Yksi tieteellisen tutkimuksen
käännekohdista oli Vietnamin sota. Schillerin mukaan Vietnamissa ja muissa kehitysmaissa
harjoitettiin amerikkalaista kulttuuri-imperialismia korostamalla lännen omaa kulttuuria, intressejä
ja ideologiaa periferian ja köyhien kustannuksella. Kulttuuri-imperialistisessa prosessissa maailma
muovautui markkina-alueeksi, jota sääntelivät vauraat monikansalliset suuryritykset.48
Laajasta yhteisrintamasta huolimatta sitoutumattomat maat eivät saaneet aikaan muutoksia ja
maiden painoarvo kansainvälisillä foorumeilla jäi minimaaliseksi, kun länsimaat eivät suostuneet
kehitysmaiden vaatimuksiin eivätkä ne kyenneet haastamaan länsimediaa ja uutistoimistoja. Uusi
tiedotusjärjestys oli ennen muuta protesti länsimaiden ylivallalle. Toiset pitivät sitä median
vastustajana ja näkivät kolmannen maailman diktaattorien käyttävän sitä tiedontukahduttamisen
verukkeena.49 Viestinnän professorin Ulla-Maija Kivikurun mukaan ongelma oli siinä, että uusi
tiedotusjärjestys ”politisoitiin niin perusteellisesti, että siitä tuli kirosana kehitysliturgiassa”. Asia
sinänsä oli tärkeä ja on sitä edelleen, koska globaalin uutisoinnin vinoumat ja uutistoimistojen valta
näkyvät yhä, esimerkiksi sotaraportoinnissa.50
Myös länsimaita arvostelleet kriittiset strukturalistit ja vasemmistolaiset saivat osakseen voimakasta
kritiikkiä. Heitä pidettiin kulttuuripessimisteinä, jotka liioittelivat järjestelmän manipulatiivisuutta
ja aliarvioivat paikallisen vastarinnan. Lähestymistavan ongelmana olivat muun muassa epätarkat
käsitykset imperialisteista, kun se muun muassa yhdisti Amerikan, lännen ja kapitalismin samaan
kategoriaan. Kylmän sodan taitteessa lännen vaikutusvalta haastettiin monilta suunnilta ja globaali
tiedonkulku muuttui moniulotteisemmaksi. Samalla globaalit mediayritykset joutuivat sopeutumaan
paikallisiin kulttuureihin ja toimimaan yhteistyössä paikallisten kanssa.51

47

Boyd-Barrett 2003, 35–46. Comor 2003, 22–27. (Monet tutkijat eivät olleet viestinnän tutkijoita, vaan laajemmin
yhteiskuntaa tarkastelleita filosofeja, sosiologeja, politologeja ja kasvatustieteilijöitä.)
48
Schiller, 1976, 1–17, 46–67. Schiller 1969.
49
Länsivaltioiden lisäksi vastustajia olivat isot mediayhtiöt ja uutistoimistot, mm. Reuters, joka korosti kaupallisia
oikeuksia ja sananvapautta. 1970-luvulla kiistaa käytiin erityisesti Unescossa. Boyd-Barrett 2003, 35–48.
50
Kivikuru 2003, 5–6.
51
Karvonen 2005. Curran & Park, 5–6.
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2.2. Kriittinen tutkimus ja poststrukturalismi
Viestintätutkimuksen lisäksi kriittisiä ääniä kuultiin muissakin yhteiskuntatieteissä. Politiikan
tutkimuksessa kriittisen tutkimuksen nousu tapahtui 1960–1970-luvulla. Arvostelun kohteeksi joutui
tieteenalalla vallinnut positivistinen tutkimussuuntaus, jota kritisoitiin luonnontieteellisten
selitysmallien ja lainalaisuuksien jäljittelemisestä yhteiskuntatieteissä. Arvostelijoiden mukaan
positivistisen tutkimusotteen kautta ei voida nähdä yhteiskunnan kokonaiskehitystä eikä olemassa
olevien

käsitysten

rakentumista.

Kriittisessä

tutkimuksessa

sen

sijaan

pureudutaan

yhteiskunnallisten ilmiöiden perustaan sekä pyritään kyseenalaistamaan ja irtautumaan vallitsevista
oletuksista ja ajatusmuodoista. Kansainvälisessä politiikassa se on tarkoittanut tieteenalan
keskeisten käsitteiden ja tulkintojen, kuten anarkian, turvallisuuden ja vallan tasapainon
kyseenalaistamista, mikä on sitten heijastunut isompien asiakokonaisuuksien tulkintaan. Tieteen
filosofiassa

näitä

positivismin

haastaneita

suuntauksia

kutsutaan

postpositivismiksi

ja

postempirismiksi.52
Angloamerikkalaisessa filosofiassa tapahtunut niin sanottu kielellinen ja kulttuurinen käänne oli
vastaveto positivismille. Se nosti kielen ja kulttuurin tutkimuksen yhteiskuntatieteisiin. Kieli nähtiin
sosiaalisia käytäntöjä ja todellisuutta muokkaavana tekijänä, joka on aina ymmärretty tärkeäksi
myös politiikassa. Niin maailmaa kuin yhteiskuntaa voitiin ymmärtää vain kulttuuristen ja
kielellisten rakenteiden kautta. Tällainen kielen ja kulttuurin rakenteellisuutta ja järjestelmällisyyttä
korostava lähestymistapa tunnetaan strukturalismina, jonka suunnannäyttäjiä olivat Ferdinand de
Saussure ja Claude Lévi-Strauss. Strukturalistit tarkastelivat, kuinka ihmiset tekevät maailmaa
ymmärrettäväksi; eivät sitä, millainen maailma on.53
Myöhemmin 1960-luvulla poststrukturalistit, kuten Jacques Derrida, Michel Foucault, Jacques
Lacan ja Roland Barthes kyseenalaistivat ja hylkäsivät strukturalistien objektiivisuusvaatimukset,
järjestyksen

ja

rakenteen

yhdenmukaisuuden

sekä

merkitysten

binäärisen

jaottelun54.

Poststrukturalistien kritiikki kohdistui erityisesti perinteiseen tieteelliseen tietoon ja totuuksina
pidettyihin asioihin. Tutkimuskohteina olivat yhä merkityksen tuottamisrakenteet, mutta
poststrukturalismi korosti kielen aktiivista roolia sosiaalisen todellisuuden rakentumisessa ja
52

Campbell 2006, 204–214. Wyn Jones 2001, vii, 5–6. George 1994, 12–33, 221–223. (Kriittisen ajattelun alkujuuret
ovat marxismissa ja ns. frankfurtilaisessa koulukunnassa, joka kehittyi 1923 perustetussa Yhteiskuntatutkimuksen
instituutissa (Institut für Sozialforschung) Frankfurtissa. Karvonen 2005. Campbell 2006.)
53
Fiske 1992, 150–177. Campbell 2006, 208–210, 213. Finlayson & Valentine 2005, 8–11.
54
Maailma voidaan strukturalistien mukaan ymmärtää käsitteellisten vastinparien kautta, joita ovat esimerkiksi
turvallisuus/vaara, järjestys/anarkia, feminiinisyys/maskuliinisuus. Fiske 1992, 150–177.
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merkitysten tutkimuksen subjektiivista luonnetta. Yhtä ainoaa totuutta ei voida poststrukturalistien
mukaan maailmasta löytää, koska ”tosiasiat” ovat aina subjektiivisen tulkinnan tuloksia. Erilaiset
faktat ja käsitykset syntyvät historiallisten prosessien ja sosiaalisen kanssakäymisen kautta. Samasta
asiasta voidaan siis tehdä useita ristiriitaisia tulkintoja.55
Kansainvälisen politiikan tutkijan Jim Georgen mukaan maailma on aina selitetty tietynlaiseksi,
eriasteisten erimielisyyksien ja riitojen vallitessa. Georgen mukaan perimmäistä tietoa
todellisuudesta ei ole, vaan tutkijoiden tekemät päätelmät ja tulokset syntyvät poliittisen debatin ja
konfliktin sosiaalisessa, historiallisessa, kulttuurisessa ja kielellisessä piirissä, ei absoluuttisen
totuuden idealisoituneella alueella. Päätelmät ovat siten poliittisia ja normatiivisia. Siksi George
korostaakin tutkijan itsereflektion ja kriittisen tiedostamisen merkittävyyttä. 56 Median välittämä
informaatio ei myöskään ole objektiivista, neutraalia ja harmitonta, vaan yksinkertaistettua ja
yksipuolista. Kaiken kattavaa tietoa on mahdoton kertoa, sillä kaikki representaatiot tulevat jostakin
ja puoltavat jotain tiettyä agendaa priorisoimalla osan toimijoista ja sulkemalla toiset ulkopuolelle.57
Kansainvälisen politiikan tieteenalalle poststrukturalismin toivat 1980-luvulla Richard Ashley,
James Der Derian, Michael J. Shapiro ja R.B.J. Walker,58 kun he kritisoivat (neo)realistista ajattelua
ja positivistista epistemologiaa. Tutkijat suhtautuivat skeptisesti hallitsevaan käsitykseen
kansainvälisistä suhteista ja sen käsitteistä, kuten valtiosuvereniteetista. He halusivat nostaa muun
muassa

identiteetin

ja

erilaisuuden

problematiikan

maailmanpolitiikan

tutkimukseen.59

Poststrukturalismi ei kuitenkaan ole kansainvälisen politiikan teoria, vaan kriittinen ajattelu- ja
lähestymistapa, jolla voidaan tutkia muun muassa tiedon ja vallan suhdetta sekä kyseenalaistaa
oletuksina ja vakiintuneina pidettyjä käsitteitä ja näkemyksiä. Poststrukturalismissa huomio
kiinnittyy representaatioiden merkitykseen ja identiteetteihin, jotka tuottavat ymmärrystä
globaaleista asioista. Poststrukturalismi esittää monia metateoreettisia kysymyksiä, kuten mihin
tietämisen tapa perustuu, miten tietoa tuotetaan ja kuka voi tietää. Käytännössä se tarkoittaa
poststrukturalistisen lähestymistavan kytkemistä suoraan poliittisiin kysymyksiin ja toimijoihin. Se,
miten jokin konkreettinen asia, toimija tai tapahtuma maailmanpolitiikassa esitetään, vaikuttaa
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siihen kohdistuvaan politiikkaan. Poststrukturalismi pyrkii tuomaan esiin vaihtoehtoisen
näkemyksen.60
Poststrukturalismia on moitittu vaikeaselkoiseksi ja epäpoliittiseksi, koska se ei muun muassa
identifioi toimijoita eikä käsittele niitä ymmärrettävästi perinteisellä tavalla; lisäksi se yhdistää
normatiivisia kysymyksiä poliittiseen teoriaan. Poststrukturalistit puolustavat näkemyksiään sillä,
että heidän ajatuksenaan on nimenomaan tuoda esiin se, miten valtaa käytetään esimerkiksi
identiteettien vakiinnuttamiseen.61 Vaikka poststrukturalismi ei ole teoria, se tarjoaa David
Campbellin mukaan useita yleisiä ja konstruktivistisia argumentteja, joita voidaan hyödyntää
kansainvälisen politiikan tutkimuksessa monin eri tavoin. Niin yleisemmin yhteiskuntatieteissä kuin
kansainvälisen politiikan alalla poststrukturalismi sijoittuu osaksi kriittistä teoriaa (myös kriittiset
teoriat, kriittinen tutkimus), joka ei ole yksittäinen lähestymistapa, vaan vaihtoehtoisten ja
postpositivististen lähestymistapojen ryhmittymä. Poststrukturalismi on siten lähellä myös
konstruktivismia, postmodernismia, feminismiä ja postkolonialismia sekä kulttuuritutkimusta.62
Monien erilaisten suuntauksien takia kriittinen tutkimus on epäyhtenäistä. Campbellin mukaan
poststrukturalismi liitetään usein virheellisesti postmodernismiin63 ja konstruktivismiin64, vaikka ne
ovat erilaisia ja omaleimaisia suuntauksia – huolimatta hienoisesta yhtäläisyydestä kriittisen teorian
kanssa. Niin ikään poststrukturalismi ei ole yhtenäinen suuntaus, vaan moninainen ja
poikkitieteellinen lähestymistapa, jolla on kriittinen suhde niin postmoderniin, moderniuteen kuin
aiemmin mainittuun strukturalismiinkin. Poststrukturalismin tutkimuskohteet ovat useimmiten
empiiristä aineistoa: kuvia, arkistoja ja muuta tutkimustietoa.65
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Poststrukturalistisen lähestymistavan heikkous on kuitenkin sen suhde ”todellisuuteen” ja
”totuuksiin”, kun se kieltää vallitsevat ja vakiintuneet käsitykset sekä perimmäisen tiedon
olemassaolon66. Suhtautumisen todellisuuteen ja totuuksiin ei kuitenkaan tarvitse olla äärettömän
jyrkkä. Niitä ei tarvitse kieltää, vaan pikemminkin kyseenalaistaa ja kritisoida. Tarkoituksena ei ole
pitää kuvien todellisuutta itsestäänselvyytenä, mutta toisaalta on tiedostettava se, että valokuva on
vain yhdenlainen esitys todellisuudesta. Kun tilannetta ei voi uudestaan toistaa eikä muuta tietoa ole
saatavilla, tulkintoihin vaikuttavat kuvien yhteydessä olevat tekstit. Kuvat siis tavallaan rakentavat
(katsojalle) eräänlaista ”todellisuutta”, joka saattaa olla hyvin erilainen kuin se (kuvan ympärillä
oleva) oikea todellisuus67. Poststrukturalismin ansio on siinä, että se tarjoaa riittävän kriittisen
näkemyksen kuvien rakentaman todellisuuden tarkasteluun ja toisaalta sisällön kyseenalaistamiseen
(toisin kuin mitä esimerkiksi konstruktivismi voisi tarjota). Poststrukturalismin avulla on
mahdollista tarkastella käytäntöjä ja rakenteita (globaali tiedonvälitys ja sotauutisointi), jotka
tuottavat todellisuutta ja politiikkaa. Poststrukturalismiin kuuluu subjektiivisuus, mikä tarkoittaa,
että päätelmät syntyvät tutkijan omien näkemysten kautta, ja siten tulkinnat voivat olla siis
ristiriitaisia. Vakiintuneet käsitykset muotoutuvat historiallisten prosessien ja sosiaalisen
kanssakäymisen kautta (lisää subjektiivisuudesta luvussa 3.1.)68. Tässä konfliktikuvia tarkastellaan
nimenomaan Campbellin ajattelun ja hänen väkivallan kuvaamisen kolmijaottelun kautta.

2.2.1. Julmuuksien ja väkivallan kuvaamisen kolme
ulottuvuutta
Campbellin tutkimuksissa väkivallan, kuoleman ja julmuuksien kuvaaminen on lähes poikkeuksetta
keskeisesti esillä. Tutkiessaan esimerkiksi vanhoja amerikkalaisia lynkkauskuvia ja uudempia
uutiskuvia kuolemasta ja julmuuksista Israelin ja Palestiinan konfliktista, Sierra Leonesta, EteläAfrikasta ja Sudanista Campbell tuli siihen tulokseen, että kuolema ja raakuudet ovat hävinneet
nykyisistä sota- ja kriisikuvastoista – siis juuri sellaisten tapahtumien kuvaamisesta, missä kuolema
todellisuudessa on läsnä. Sota nimenomaan on mitä suurimmassa määrin kuolemaa ja kärsimystä.
Campbellin mukaan kuvilla ei ole enää vaikutusta siihen, että ihmiset toimisivat poliittisesti
maailmalla tapahtuvaa kärsimystä vastaan, koska ihmiset näkevät mediassa vain kaunistellun
version sodista ja kärsimyksistä – eivät todellisuutta.69
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Campbellin mukaan kuoleman ja kärsimyksen kuvia on mahdollista tarkastella kolmen eri
kontekstuaalisen

ulottuvuuden,

eräänlaisten

indikaattoreiden,

avulla.

Ne

koostuvat

(1)

välinpitämättömyyden ekonomiasta (the economy of indifference to others), (2) ”maun ja
soveliaisuuden” ekonomiasta (the economy of “taste and decency”) ja (3) näyttämisen ekonomiasta
(the economy of display). Nämä kaikki ulottuvuudet kuuluvat tiettyyn (sosiaaliseen) kontekstiin,
joiden risteytyessä rakentuu kuvien sisällöllinen merkitys.70
Ensimmäinen (1) välinpitämättömyyden ekonomia tarkoittaa kuvissa (mahdollisesti) esiintyvää
piittaamattomuutta toisia ja toiseutta kohtaan. ”Toisilla” tarkoitetaan kulttuurisesti ja etnisesti
vieraiksi koettuja ihmisiä. Esimerkiksi tiedotusvälineiden uutiskuvissa näytetyt kuolleet ovat usein
ulkomaalaisia,

sillä

ne

eivät

ole

niin

”arvokkaita”

kuin

oman

maan

kansalaiset.71

Amerikkalaismediasta on jopa sanottu raflaavasti, että uutisissa ”yksi kuollut palomies
Brooklynissa vastaa viittä kuollutta brittipoliisia, 50 kuollutta arabia ja 500 kuollutta
afrikkalaista”72. Kansainvälisen politiikan ja median tutkijan Susan D. Moellerin mukaan
länsimainen yleisö väsyy helposti erilaisten kriisien kärsimyskuviin ja niiden paljouteen, minkä
seurauksena ulkomailla tapahtuva väkivalta ja muiden kärsimys eivät kiinnostaa ihmisiä. Moeller
kutsuu sitä myötätuntoväsymykseksi (compassion fatigue).73
Toinen (2) ”maun ja soveliaisuuden” ekonomia painottuu kuvien sisältöön ja sitä kautta niiden
julkaisuun. Campbellin mukaan media itse säätelee tietyn maun rajoissa kuoleman ja julmuuksien
representaatioita. Se tarkoittaa, että tiedostusvälineet eivät esitä nykyään enää sodissa tapahtuvaa
kuolemaa ja kärsimystä suorasti ja todellisuuden mukaisesti, vaan pikemminkin epäsuorasti ja
hienovaraisesti – usein valtion tai armeijan näkemyksiä myötäillen. Esimerkiksi vielä Vietnamin
sodan kuvat olivat raakoja ja julmia, mikä osaltaan vaikutti siihen, että amerikkalaisyleisö kääntyi
sotaa vastaan. Persianlahden sodassa toimittajat joutuivat akkreditoitumaan viranomaisten
valvomaan ”poolijärjestelmään” saadakseen heiltä tietoa, minkä seurauksena kuolema hävisi
sotauutisoinnista. Mediataloilla, -järjestöillä ja mediaa valvovilla neuvostoilla on usein ohjeita ja
standardeja siitä, mitä saa julkaista ja mikä on soveliasta. Niillä pyritään vastamaan niin yleisön
mieltymyksiin kuin suojaamaan yleisöä väkivaltakuvilta. Varsinkin länsi- ja pohjoiseurooppalaisissa
tiedotusvälineissä on jonkinlainen hiljainen sääntö siitä, että verisiä ruumiskuvia ei julkaista, koska
70
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ihmiset eivät halua nähdä sellaisia kuvia aamiaispöydässä. Siksi lehdet käyttävät paljon sellaisia
kuvia, joissa väkivalta esitetään epäsuorasti tai jätetään kokonaan esittämättä. Samalla tällaiset
ohjeistukset

ja

toimet

toimivat

sensurointijärjestelmänä.74

Toisaalta

selailemalla

monia

latinalaisamerikkalaisia tai eteläeurooppalaisia sanomalehtiä havaitsee toisinaan yksityiskohtaisia
ruumiskuvia. Niissä lehdissä Campbellin mainitsema ”hyvä maku ja soveliaisuus” tarkoittavat aivan
eri asioita. Campbell on itsekin todennut, että Irakin sodan aikana 2003 al-Jazeeran kuvat olivat
länsimaisen mittapuun mukaan kauhistuttavia.75 Mediahistorioitsija Jean Seaton huomauttaa, että
maku on alati muuttuva ja uudelleen rakentuva käsitys. Lisäksi jokaisella maalla ja kulttuurilla on
omat konventionsa siitä, kuinka kuvata kuolemaa ja kuolleita. Se, kuinka käsittelemme ja esitämme
verta, kuolemaa ja kärsimystä mediakuvastoissa on Seatonin mukaan sidoksissa siihen, mitä
pidämme soveliaana, miellyttävänä ja toisaalta itsestäänselvyytenä. Kuolema voi olla uutinen, mutta
siitä välttämättä julkaista uutiskuvaa.76
Kolmas (3) ulottuvuus on näyttämisen ekonomia, jossa kuvien merkitys tuotetaan otsikoiden,
kuvatekstien ja ympäröivien argumenttien intertekstuaalisessa suhteessa. Kuvat eivät ole olemassa
yksittäisinä kuvina, erityksissä kontekstista. Pikemminkin väkivalta ja kärsimys saavat
merkityksensä ja sisällön kussakin intertekstuaalisessa kokonaisuudessa. Kuvat luetaan tietyn
historiallisen, poliittisen ja sosiaalisen asiayhteyden sisällä. Campbellin mukaan niiden merkitys
muuttuu ajan myötä – aivan kuin makuasiatkin.77 Myös Seaton toteaa, ettei tiedotusvälineissä nähty
kärsimys koskaan ole editoimatonta, vaan hyvin valikoitua. Kuvien julkaisemiseen vaikuttaa se,
mitä yleisön oletetaan haluavan nähdä.78
Campbellin mukaan on tärkeää tiedostaa ja selvittää, millaisessa yhteydessä kuvat ovat syntyneet ja
miten niiden merkitys on rakentunut. Asian selvittäminen voi tosin olla vaikeaa. Samat kuvat voivat
tarkoittaa eri asioita eri aikakausina ja eri asiayhteyksissä. Hallitseva sosiaalinen käsitys
tapahtuneesta kuvan esittämis- ja vastaanottohetkellä on tärkeämpää kuin kuvan tietty muoto tai
sisältö. Kyseisten ekonomioiden tai ulottuvuuksien yhteen kietoutuminen tietyssä sosiaalisessa
kontekstissa muotoilee siis ihmisten näkemyksen maailman kärsimyksistä. Campbellin mukaan
visuaaliset kuvat vaikuttavat osaltaan kuolemasta ja julmuuksista kertomiseen, sillä kuva kertoo
enemmän kuin pelkät sanat. Kuvan vaikutusvalta riippuu kuitenkin siitä, kuinka laajalle se leviää ja
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kuinka se esitetään. Epäselvää on, miksi toisista kuvista tulee merkittävämpiä kuin toisista.
Campbellin arvioiden mukaan se liittyy laajempaan uutiskuvien myyntiin ja levittämiseen liittyviin
rakenteellisiin kysymyksiin (mm. visuaaliseen ekonomiaan, luku 2.3.). Kun tiedostusvälineillä ei
ole omia toimittajia ja kuvaajia konfliktialueilla ja kehitysmaissa, ne ostavat kaikki samaa
materiaalia isoilta uutistoimistoilta. Uutistoimistot hankkivat kuvia paikallisilta, mihin taas sisältyy
suuria riskejä. Esimerkiksi aikanaan Tshetsheniassa kuvia on ostettu myös teini-ikäisiltä
harrastelijoilta.79
Tässä tutkielmassa tarkastellaan näiden kolmen ulottuvuuden avulla sitä, millaisia käsityksiä eri
konflikteista ja uusista sodista julkaistut kuvat tuottavat ja vakiinnuttavat. Edellä mainitut kolme
ekonomiaa toimivat eräänlaisina läpileikkaavina kysymyksinä tutkimuksen kohteena olevien kuvien
tarkastelussa. Eri ekonomioiden painoarvo kuitenkin hieman vaihtelee, vaikka yksinkertaisesti kyse
on siitä, kuinka kuolema ja kärsimys on kuvattu.
Välinpitämättömyyden ekonomian kautta on mahdollista tarkastella kuvissa esiintyvää toiseutta ja
indikoida sitä, suhtaudutaanko toisiin ja toiseuteen niin välinpitämättömästi kuin Campbell asian
näkee. ”Maun ja soveliaisuuden” ekonomian tarkasteleminen on sinänsä ongelmallista, koska ei
voida osoittaa, miten kunkin uutistoimiston kuvavalinta ja tiedotusvälineen julkaisupäätös on tehty.
Myös tiedotusvälineiden omat, julkaisua koskevat ohjeet ovat harvoin julkisia80. Voin kuitenkin
tarkastella tätä indikaattoria siten, että vertailen eri lehtien kuvia keskenään. Esimerkiksi
julkaiseeko joku lehti enemmän kuvia väkivallasta (epäsuorasti), onko kuvia rajattu ja näyttääkö
jokin lehti kaiken julmuuden tapahtunutta kaunistelematta. Tätä vahvistan Helsingin Sanomien
ulkomaantoimittajan ja kuvaajan haastatteluilla. Näyttämisen ekonomiaan liittyvät seikat ovat
aineistossa suhteellisen samankaltaisia, sillä kyse on samaan aikaan ilmestyneistä sanomalehdistä.
Eroja saattaa syntyä siitä, miten uutiset on kokonaisuudessaan rakennettu, millä lehden osastolla ne
sijaitsevat, kuinka paljon tilaa ja kuvia on käytetty ja mitä käsitystä ne puoltavat. Nämä seikat
ilmenevät parhaiten tutkimusmetodia hyödyntämällä. Kaiken kaikkiaan kysymys on siitä, millaista
todellisuutta kuvat rakentavat ja mitkä merkitykset hallitsevat kuvastoja.
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2.2.2. Käsitys identiteetistä ja toiseudesta
Toiseuden käsitteellä on keskeinen rooli ensimmäisessä välinpitämättömyyden ekonomiassa.
Kaiken kaikkiaan poststrukturalistinen suuntaus etsii Georgen ja Campbellin mukaan laajempaa
ymmärrystä siitä, mikä on yhteiskunnassa marginalisoitu, suljettu pois ja ylipäänsä nähty
perinteisesti ”toisena” ja ”vieraana”.81 Näitä seikkoja voidaan lähestyä identiteetin ja toiseuden
käsitteillä. Identiteetti – samaistuminen ja käsitys itsestä – on olemisen väistämätön ulottuvuus.
Kaikilla on henkilökohtaisia ja kollektiivisia identiteettejä, jotka ovat rakentuneet kulttuurisesti
suhteessa

erilaisuuteen.

Oman

identiteetin

muotoutuminen

vaatii

vastinparisiksi

toisen

hahmottamisen sekä erilaisen pois sulkemisen ja marginalisoinnin. Siten identiteetti on ”itseyden/
minuuden” (”self”) ja ”toisen” (”the other”) välisen suhteen seuraus. Samalla tavalla erilaisuus
muodostuu suhteessa identiteettiin. Kumpikaan niistä ei ole luonnollisesti annettu ja valmiiksi
suunniteltu, vaan ne rakentuvat jatkuvasti erilaisten käytäntöjen, diskurssien ja kielen avulla.
Identiteetti syntyy siis rajojen määrittelyllä: rajaamalla ”sisäpuoli ulkopuolesta, minuus toisesta ja
kotimainen ulkomaisesta”.82
Kansainvälisen politiikan tutkijan Iver B. Neumannin mukaan itsensä rajaaminen toisesta on
aktiivista ja jatkuvaa identiteetin muotoutumisessa. Sosiaalisten rajojen luominen ei ole integraation
seuraus,

mutta

se

on

tarpeellinen

osa

identiteetin

syntyä.

Neumannin

mielestä

identiteettitutkimuksessa tulisikin keskittyä identiteettien ja sosiaalisten rajojen syntymiseen ja
ylläpitämiseen.

Poststrukturalistinen

identiteettikäsitys

painottaa

ainutkertaisuutta ja kontekstisidonnaisuutta identiteettien rakentumisessa.

tarkoituksenmukaisuutta,
83

Kollektiivisen identiteetin muodostuminen ja tiedostaminen on yksi poststrukturalismin
keskeisempiä kysymyksiä. Se voidaan kategorisoida me/he ja minuus/toiseus (us/them, self/other)
väliselle jaottelulle. Identiteetti voi yksinkertaistetusti perustua muun muassa kieleen, kulttuuriin,
historiaan, ikään, sukupuoleen, yhteiskuntaluokkaan, kansalaisuuteen tai etnisyyteen, mutta joka
tapauksessa ihmiset kuitenkin identifioituvat useisiin eri yhteisöihin ja ryhmiin. Kollektiivisen
identiteetin ja minuuden rakentuminen vaatii niin ikään toisen nimeämisen enemmän tai vähemmän
todelliselta tai kuvitteelliselta pohjalta. Esimerkiksi kansat ja valtiot määrittelevät itsensä suhteessa
muihin kansoihin ja valtioihin. Kollektiivisia identiteettejä tutkittaessa on syytä huomioida, että
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niiden kehkeytyminen on monitahoista ja -tulkintaista. Minuus ja toiseus ei ole rajoitettua eikä
konstitutiivista, sillä ne voivat myös sulautua yhteen.84
Länsimaisessa filosofiassa on Neumannin mukaan kautta historian rakennettu kuvaa itsestä
määrittelemällä toinen ja toiseus. Identiteettien avulla on muodostettu kuvaa maailmasta ja
menneisyydestä. Identiteetit ovat myös osa kansainvälistä politiikkaa ja sen traditioita.85 Campbellin
mukaan poststrukturalistisesta (kuten myös postkolonialistisesta) perspektiivistä kyseenalaisia
identiteettijakoja on tehty muun muassa ”idän ja lännen” sekä ”pohjoisen ja etelän” välillä. Nämä
jaottelut ovat sittemmin vakiintuneet politiikkaan ja ihmisten mieliin. Campbellin mukaan kylmän
sodan jälkeen kulttuureita ja toiseutta alettiin tarkastella turvallisuusuhkina, vaikka toisaalta sitä on
tehty ajoittain kautta historian. Tällöin toiseuteen kuuluva erilaisuus nähdään uhkana ja vaarana,
johon liittyy anarkiaa, epäjärjestystä ja jatkuvaa muutosta. Uhkia vastaan koetetaan turvata oma
identiteetti

ja

turvallisuus.

Korostamalla

oman

identiteetin

paremmuutta

(esimerkiksi

sivistyneempänä) ja kuvaamalla toisia esimerkiksi barbaarisiksi, primitiivisiksi tai kulttuurisesti
huonommiksi toiseus-käsitys muuttuu äärimmillään rasistiseksi.86
Vaikka

Campbellin

tutkimukset

keskittyvät

pitkälti

länsimaiden,

erityisesti

britti-

ja

amerikkalaislehdistön, visuaalisiin kuvastoihin, ei toiseuden tarkastelu maailmanlaajuisesti ole
mahdotonta, sillä toiseus ei ole yksinomaan länsimainen käsitys. Kaikkialla maailmassa tunnetaan
toiseuden ja vieraan käsitys.87 Taloustieteilijä-filosofi Amartya Senin mukaan identiteettien
yhteentörmäyksistä kehkeytynyt väkivalta on lisääntynyt ympäri maailmaa, muun muassa
Sudanissa ja Lähi-idässä. Ongelma on siinä, että nykyisin oletetaan, että ihmiset voidaan ryhmitellä
uskonnon ja kulttuurin perusteella; eikä esimerkiksi ajatella sitä, mitä ja miten kulttuuri merkitsee.
Senin mielestä rajoittunut käsitys identiteetistä on syrjäyttänyt mahdollisuuden ottaa huomioon
toisten erilaiset ja ”vähemmän vihamieliset” piirteet. Rajoittunut käsitys identiteetistä on siten
luonut pohjan ankarille vastakkainasetteluille. Senin mukaan pitäisi ymmärtää, että ihmisillä on
useita erilaisia identiteettejä (ei vain kansallisuus, kulttuuri tai uskonto), joista valitaan kulloinkin
tilanteeseen sopivin identiteetti. Ihmisillä on harvoin vapautta ja keinoja oman identiteetin
määrittelylle toisten silmissä, sillä yhteiskunnan valtaapitävät ja muut toimijat (esim. toimittajat)
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määrittelevät esimerkiksi sen, pidetäänkö ihmistä milloin muslimina, äitinä, kasvissyöjänä ja
milloin opettajana.88
Myös politiikan tutkija Mary Kaldor pitää kapean identiteetin määritelmää ongelmallisena, koska
sen avulla konflikteissa ihmiset luokitellaan liian yksioikoisesti.89 Konflikteissa vaikuttuvia
identiteettejä ei kuitenkaan tule Campbellin mukaan kiistää, sillä identiteetti ja etnisyys (joka
tarkoittaa yhtä identiteetin muotoa: identiteetin toiseutta) voivat olla konfliktien keskeisiä
vaikuttimia. Campbellin mukaan media luo poliittisten päättäjien ohella konflikteissa monenlaisia
identiteettejä, kuten me/he ja uhri/pelastaja, joilla erotellaan ihmiset toisistaan.90 Yhtälailla tässä
tutkimuksessa on tärkeää ymmärtää identiteetti myös katsojan osalta. Seatonin mukaan ”uutiset
eivät ole ainoastaan ulkopuolisten tapahtumien kuvaamista, vaan itsemme sijoittamisesta
maailmaan ja itsemme ymmärtämisestä toisten ihmisten kohtaloiden edessä”. Seatonin mukaan
uutiset kytkeytyvät tunteisiin ja pahimmassa tapauksessa kauhuun. Ihmiset peilaavat uutisten kautta
itseään ja omaa elämäänsä. He identifioituvat johonkin, tuntevat sympatiaa, syyllisyyttä,
välinpitämättömyyttä ja toisaalta vierastavat jotakin muuta.91 Mediatutkija Prasun Sonwalkar
tähdentää, että konfliktien uutisarvo määritellään kulttuurisen läheisyyden perusteella. Osa
konflikteista jää huomioimatta, kun tapahtumat ovat kulttuurisesti liian kaukana ja sodan osapuolet
ovat vieraita. Kulttuurisesti vieraiden maiden ja ”toisten” sodat rakennetaan mediassa eri puolilla
maailmaa – ei vain länsimaissa – toiseutta korostamalla: me ja he -väliselle jaottelulle.92
Toiseuden tutkimus on myös tulkinnallista ja kirjoittajakohtaista. Neumannin mielestä
kirjoittaminen on normatiivinen kysymys, johon kuuluu vastuuta. Olennaista on kiinnittää huomiota
siihen, mitä seurauksia tutkimuksella on ja mihin määritelmämme johtavat. Esimerkiksi
helpottaaksemme ihmisyhteisöjen määrittelemistä termeillä ”islamilainen” tai ”länsimainen” johtaa
se väistämättä kysymykseen, miten meidät määritellään siinä jaottelussa.93

2.2.3. Kulttuuri identiteetin taustalla
Identiteetteihin liittyvä kulttuurin käsite on vaikea määritellä yksiselitteisesti, koska se merkitsee
niin monia asioita. Esimerkiksi 1950-luvulla tutkijat Alfred Kroeber ja Clyde Kluckhohn tekivät
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164 erilaista kulttuurin määritelmää.94 Kansainvälisen politiikan tutkimuksessa kulttuurin asema on
R.B.J. Walkerin mukaan vakiintumaton ja usein turhaksi mielletty perinteisten diplomatian, sodan,
ja valtakysymysten rinnalla. Kulttuuri ja kansainvälinen politiikka kuuluvat kuitenkin yhteen, sillä
molemmissa kyse on perustavanlaatuisista olemisen laajemmista ulottuvuuksista, johon ihmiset itse
vaikuttavat kaiken aikaan. Poststrukturalistit ovat nostaneet kulttuurin tutkimuksen kansainvälisen
politiikan kenttään, mutta täysin yksiselitteistä määritelmää kulttuurista poststrukturalismi ei esitä.95
Kulttuuria tutkinut William H. Sewell Jr. jakaa kulttuuriin kahteen yläkategoriaan, minkä mukaan
kulttuuri voidaan käsittää universaalisti rajattuna kokonaisuutena tai pluralistisena sosiaalisen ja
poliittisen toiminnan teoreettisena ulottuvuutena. Ensimmäinen määritelmä käsittää kulttuurin
konkreettisena ja rajattuna kokonaisuutena uskomusten ja käytäntöjen maailmassa. Tällöin voidaan
esimerkiksi puhua amerikkalaisesta, samoalaisesta, keskiluokkaisesta tai ghettokulttuurista ja
verrata niitä toisiinsa. Toinen määritelmä on sen sijaan abstraktimpi: Kulttuuri voidaan käsittää
opittuna käyttäytymisenä, institutionaalisena elämänalueena (esim. taide, talous, media), luovuutena
tai toimintana (esim. kulttuuri vastarintana), käytäntönä (esim. poliittinen toiminta) sekä
merkitysten ja symbolien järjestelmänä (esim. asioiden käsitteellistäminen). Strukturalistien käsitys
kulttuurista sijoittuu tähän viimeksi mainittuun merkitysten ja symbolien järjestelmään, sillä he
näkevät kulttuurin rakenteena ja merkitysten järjestelmänä. Sewellin ja poststrukturalistien mielestä
määritelmä on riittämätön, sillä kulttuuri tarkoittaa muutakin kuin pelkkää ajatonta rakennetta. 96
Tässä tutkimuksessa kulttuuri voidaan käsittää useamman edellä mainitun määritelmän kautta.
Ensinnäkin kulttuuri ymmärretään opittuna käyttäytymisenä, missä käytännöt, instituutiot, tavat ja
myytit siirtyvät sukupolvelta toiselle. Esimerkiksi myöhemmin käsiteltävä ”kuviteltu maantiede” ja
orientalismi ovat eräällä tapaa opittua käyttäytymistä, jossa toiseuden mystifioinnin avulla
länsivallat ovat luoneet tietynlaisen merkitysrakennelman ja sitä kautta hallinneet ”orienttia” ja
”itämaita”97.

Toisekseen

media,

sanomalehdet

ja

valokuvat

voidaan

nähdä

kulttuurin

institutionaalisena elämänalueena. Se tarkoittaa, että tiedotusvälineet toimivat ympäri maailmaa
tiettynä institutionalisoituneena rakenteena. Esimerkiksi sanomalehdet tehdään samalla tavalla
kokoamalla tietoa ja valokuvia, jotka julkaistaan melko yhtenäisessä formaatissa.
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Kuitenkin kun tässä työssä puhutaan identiteeteistä, on kulttuuri nähtävä myös – ainakin löyhästi –
rajattuna kokonaisuutena, jossa ihmisillä on yhteisiä toimintatapoja ja käsityksiä. Toisaalta
Amartya Senin mukaan ”kulttuurien sulkeminen erillisiin sivilisaatioiden ja uskontojen karsinoihin
ottaa liian kapean määritelmän kulttuurisiin ominaisuuksiin”. Hänestä kulttuuriset yleistykset
kansallisuudesta, etnisestä alkuperästä tai rodullisista ryhmistä esittävät luokiteltujen ihmisten
piirteitä liian rajoittuneesti.98 Sewellinkin mukaan on totta, että kulttuurit ovat löyhästi
yhdentyneitä, mutta

samalla

ristiriitaisia, heterogeenisiä ja

jatkuvasti

muuttuvia.99

On

harhaanjohtavaa kieltää, ettei kulttuurisia kokonaisuuksia ilmenisi niin kuvissa kuin tulkitsijan
näkemyksissä. Esimerkiksi kuvien tulkitsija ei voi irtaantua omasta kulttuurisesta identiteetistään
(joka allekirjoittaneella taatusti eroaa konfliktialueilla elävien ihmisten identiteetistä) ja tarkastella
kuvia täysin minkään kulttuurin ulkopuolelta. Kokonaisuuden ei silti tarvitse olla homogeeninen,
yhdenmukainen eikä ristiriidaton100.

2.2.4. Kuviteltu maantiede ja ikonisoitunut kärsimys
Puhuttaessa kehitysmaista ja kulttuurisista kokonaisuuksista ei voida ohittaa ”kuvitellun
maantieteen” näkökulmaa ja historiallisten valokuvien vaikutusta. Aiemmin todettiin, että
visuaaliset kuvastot ovat tärkeitä kansainväliselle politiikalle, koska ne ovat yksi keskeisimmistä
keinoista tuoda kaukaisen maailman tapahtumat kotikulmille. Alkujaan tutkimusmatkailijoiden ja
turistien kuvat sekä myöhemmin tiedotusvälineiden valo- ja videokuvat tekivät samoin. Tällaiset
kaukaisen maailman kuvat edesauttoivat – karttojen ohella – kuvitellun maantieteen rakentumista,
minkä avulla ihmiset loivat erilaisia identiteettejä ja peilasivat toiseutta itseensä. Kuviteltu
maantiede rakentuu Campbellin mukaan idän ja lännen, sivistyneen ja barbaarisen, pohjoisen ja
etelän sekä kehittyneen ja kehittymättömän välisiin kahtiajakoihin, jotka pohjautuvat kirjailijateoreetikko Edward W. Saidin (ja myöhemmin Derek Gregoryn ja Gearóid Ó Tuathailin)
orientalismiin.101
Orientalismi oli alkujaan Lähi-idän ja Aasian kielten, kulttuurien, uskontojen ja kansojen
tutkimusta.102 1970-luvulla käsite muuttui ja politisoitui rajusti, kun Said kritisoi Orientalismiteoksessaan voimakkaasti eurooppalaisten tuottamaa keinotekoista kuvaa Lähi-idästä ja orientista.
Said syytti länsimaita siitä, että se oli luonut myytteihin perustuvan kuvan ja vinoutuneen tavan
98
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käsitellä Lähi- ja Kaukoitää. Said näki orientalismin kolonialismin seurauksena syntyneenä
olosuhteiden tuotteena, joka perustuu orientin103 (itä, itämaat) ja oksidentin (länsi, länsimaat)
väliseen ontologiseen ja epistemologiseen eroon. Orientilla on tavallaan erityinen paikka
eurooppalaisessa ja länsimaisessa kokemuksessa, sillä se on kulttuurinen kilpailija ja yksi
syvimmistä eurooppalaisen toiseuden kuvista. Esimerkiksi itämaihin liitetty romantiikka ja
eksotiikka ovat keinotekoisia ja tunnettuja mielikuvia, joista tullut myyttejä. Ennen kaikkea orientin
ja oksidentin suhteessa on kuitenkin kyse valtasuhteista ja Saidin sanoin ”vallan tekniikoista” sekä
käytännöistä, jotka ovat luoneet tiedon järjestelmiä ja teorioita. Vaikka dekolonisaation myötä
eurooppalaisten ja amerikkalaisten suora valta Lähi- ja Kaukoitään katkesi, on niillä yhä
vaikutusvaltaa kyseisille alueille, mutta myös mielikuviin näistä alueista.104
Campbellin mukaan afrikanismi on orientalismiin viittaava käsite, jonka avulla maanosa
homogenisoidaan, tribalisoidaan ja esitetään täysin ”toiseksi”, Yhdysvaltojen ja Euroopan
vastineeksi.105 Afrikanismi tarkoittaa Afrikan käsittämistä ja (uudelleen)kuvaamista erilaisin
ääripäin: ongelmallisena tai yhtenä kokonaisuutena, jossa ei ole sisäisiä eroja. Käytännössä Afrikka
esitetään myyttisenä, primitiivisenä, barbaarisena, mustana maanosana (tai maana) ja avuttomana
uhrina, joka tarvitsee puolestapuhujia. Afrikkalaisten omat tavat ja uskomukset tuomitaan
”väärinä”. Orientalimin tavoin afrikanismi voidaan nähdä eurooppalaisten vallankäyttönä, jonka
tarkoituksena oli alkujaan tuottaa siirtomaiden hallintaan sopivaa tietoa tehokkaasti. Sittemmin tätä
kuvastoa

on

hyödynnetty

valtasuhteiden

rakentamisessa.106

Saidia

pidetään

yhtenä

postkolonialismin suunnannäyttäjistä, joka on vaikuttanut myös Campbellin tutkimuksiin.
Campbellin kuvitellun maantieteen käsitys on poststrukturalistinen, mutta toisaalta hänen mukaan
identiteettien ja historian näkemysten takia poststrukturalismin ja postkolonialismin välillä on
merkittävää hengenheimolaisuutta.107
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Saidia ja kumppaneita voi joka tapauksessa kritisoida siitä, ettei niiden esiintuoma länsi (tai
eurooppalaisuus) ole käsitteenä mitenkään yksiselitteinen ja helposti määriteltävissä. Länttä voidaan
pitää Saidin mukaan eräänlaisena historiaan ja kulttuuriin perustuvana sivilisaatioblokkina muiden
sivilisaatioiden joukossa. Tällainen pluralistinen käsitys erillisistä sivilisaatioista on kuitenkin hyvin
yksioikoinen, koska sivilisaatioita pidetään rajattuina, yhtenäisinä, ja konsensukseen perustuvina
kokonaisuuksina. Jos edes jonkinasteisia tai löyhiä kokonaisuuksia halutaan nähdä, pitäisivät
kulttuurit ja sivilisaatiot nähdä siten, että ne rakentuvat jatkuvassa muutoksessa uudestaan.
Kansainvälisen politiikan tutkijat Christopher Browning ja Marko Lehti näkevät kollegansa Jacinta
O‟Haganin tavoin lännen sivilisaatiollisena identiteettinarratiivina (civilisational identity
narrative). Heistä sivilisaatiot eivät ole olemassa sellaisina, että ne voitaisiin objektiivisesti
identifioida ja nähdä toimijoina maailmanhistoriassa. Tutkijoiden mukaan länsi on muodostanut
pikemminkin kulttuurisen identiteetin lähteen, jota on käytetty oikeuttamaan tietyt valta-asemat
sekä yhteiskunnallisen ja globaalin järjestyksen muodot.108
Browningin ja Lehden mukaan ajatus ylivoimaisesta lännestä on ehkä vallitsevin narratiivi, muttei
suinkaan ainoa, sillä pohjimmiltaan länsi on käsitteenä myös ristiriitainen ja vaihtelevasisältöinen.
Käsityksestä riippuen länsi voidaan nähdä poliittisena yhteisönä, taloudellisena järjestelmänä tai
kulttuurina, mutta sen yhtenäisyys ja tarkempi erittely onkin jo vaikeampaa. Esimerkiksi kristinusko
on ollut keskeisellä sijalla rakennettaessa lännen rajoja, mutta toisaalta taas katolisuus ja
protestanttisuus sekä toisaalta sekularismi ja individualismi leimaavat kaikki länttä. Samaa koskee
kulttuuria, taloutta, politiikkaa ja yhteiskuntia. Browning ja Lehti asettuvat Campbellin
poststrukturalistiselle linjalle siinä, että identiteetin – tässä tapauksessa ”lännen” identiteetin –
rakentaminen juontuu minuuden ja toiseuden määrittelyn dialogista. Historiallisesti ”lännen”
muotoutuminen on ollut riippuvainen ulkopuolisesta toiseudesta, lähinnä orientista ja idästä.
Orientti toimii tavallaan peilinä mahdollistaen lännen näkemyksen omasta ainutlaatuisuudestaan ja
kehittyneisyydestään suhteessa erilaisiin kulttuureihin ja alikehittyneisyyteen. Narratiivit ovat siten
kerrottu sisältäpäin. Browning ja Lehti kuitenkin kritisoivat Saidia siitä, että homogenisoimalla
orientin rakentumisen ja essentialisoimalla idän Said havainnollistaa myös lännen essentialisoinnin
ja esittämisen hegemonisena valtana, joka voi määritellä toisen.109
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Nämä kuvitellun maantieteen ja identiteettinarratiivien piirteet ilmenevät myös sota- ja
kriisikuvissa, sillä ne toistavat usein tiettyjä samoja visuaalisia elementtejä – tai professori David D.
Perlmutterin sanoin visuaalisia kliseitä. Perlmutter nimeää väkivallan ikoneiksi110 (icons of outrage)
sellaiset sotakuvat, joista on toiston kautta tullut ikonisia ja miljoonille ihmisille tuttuja ja
tunnistettavia kuvia. Perlmutterin mukaan jokaisella sukupolvella on omat tunnetut ikoniset
kuvansa. Ne ovat kollektiivisia muistoja, joiden tunnettavuus voi myös hävitä.111 Ikonisten kuvien
elementit toistuvat usein uusissa sota- ja kriisikuvissa. Asetelmat voivat olla kulttuurisesti
tuotettuja, sillä kuvissa on piirteitä esimerkiksi teatterista, elokuvista tai raamatullisista kuvastoista
ja kristinuskosta, kuten madonna ja lapsi -asetelmasta. Campbellin mukaan kriisikuvia dominoivat
etelän ja pohjoisen, kehittyneen ja kehittymättömyyden sekä uhrin ja pelastajan vastakkainasettelu.
Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lapset kuvataan kärpästen ympäröiminä ja äidin
huomassa. Äiti-lapsi-tyyppisiä kärsimyskuvia yhdistää tunteisiin vetoaminen, mutta Campbellin
mukaan tämäntyyppiset kuvat uudelleentuottavat ja toistavat kuviteltua maantiedettä Afrikasta tai
idästä ja ylläpitävät eurooppalaisten identiteettiä kehittyneisyydestä.112

2.3. Valta – kaiken ydin
Poststrukturalismin ytimessä, kuten usein muutenkin kansainvälisessä politiikassa, kyse on vallasta
ja nimenomaan tiedon ja vallan suhteesta. Valta on pohjimmiltaan kiistanalainen käsite, minkä takia
kansainvälisen politiikan alalla ei ole laajasti tunnustettua määritelmää vallasta. Michael Barnettin
ja Raymond Duvallin mukaan valta pitäisi ymmärtää tieteenalalla laajasti ja selvittää, miten, miksi
ja milloin jollakin toimijalla on valtaa toisiin. Usein yhteiskunnissa valta piilee tietyissä rakenteissa
ja prosesseissa. Vaikka kansainvälisessä politiikassa tunnetaan erilaisia vallanmuotoja (esim.
pakko-, institutionaalinen, rakenteellinen, produktiivinen valta), valta on vaikutusten tuote
erilaisissa sosiaalisissa suhteissa. Se muovaa toimijoiden kykyä määrätä omia olojaan ja kohtaloaan.
Valta voi olla suoraa, epäsuoraa tai hajanaista. Kriittisessä tutkimuksessa valta nähdään yleensä
rakenteellisena tai produktiivisena, mikä toimii rakenteiden keskinäisissä suhteissa.113
Myös näissä poststrukturalistisissa lähtökohdissa vallasta voidaan puhua produktiivisena.
Produktiivista valtaa tuotetaan jatkuvasti erilaisten käytäntöjen ja diskurssien avulla. Produktiivista
110

Esimerkiksi napalmin polttama tyttö Vietnamin sodasta (Huynh Cong/ Nick Ut/ AP) ja panssarivaunun edessä
seisova mies Tiananmenin verilöylystä (Jeff Widener/ AP). Perlmutter 1998.
111
Perlmutter 1998, xiv–23. (Perlmutterin mukaan ei ole mitään kaavaa, miksi jotkut kuvat kohoavat ylitse muiden,
mutta monesti ne ovat pelkistettyjä, dramaattisia tai lähietäisyydeltä otettuja. Perlmutter 1998, 18–19, 80, 125.)
112
Campbell 2006, 220–223. Campbell 2003c, 70. Ks. myös Seaton 2005, xv–xxiii, 20, 85–101.
113
Barnett & Duvall 2005, 2–4, 10-12. Scott 2001, 1–2.

27

valtaa esiintyy kaikkien yhteiskunnallisten subjektien rakenteessa (erilaisine valtamuotoineen).
Rakenteellinen valta puolestaan tarkoittaa rakenteellista sääntöä ja hierarkkista rakennetta. Eräällä
tapaa produktiivinen valta menee rakenteellista valtakäsitystä pidemmälle, koska sen kautta voidaan
tarkastella merkitysjärjestelmiä (jotka voivat olla rakennettuja, mutta eivät ole rakenteita itsessään)
ja sitä, miten yhteiskunnalliset voimat ja sosiaalinen kanssakäyminen muokkaavat toista ja
muuttavat valtasuhteita. Poststrukturalistit tutkivat nimenomaan sitä, miten historiallisesti ja
ehdollisesti tuotetut diskurssit muovaavat toimijoiden subjektiivisuutta ja luovat valtasuhteita.114
Campbellin mukaan poststrukturalismissa valtakäsitykset eroavat toisistaan painotusalueiden
mukaan. Hän itse näkee vallan produktiivisena ja liittää tiedon ja vallan suhteen kiinteästi yhteen.
Campbellin mukaan valta (esimerkiksi kuvallisissa representaatioissa) muodostuu jatkuvasti
tuottavien käytäntöjen ja diskurssien avulla. Hänen mukaansa valta voidaan nähdä esimerkiksi niin,
että erilaisten käsitysten (esim. toiseuden) määritteleminen ja näiden määritelmien yhdistäminen
käytäntöihin ja politiikkaan luo valtaa. Valtaa käytetään siis erilaisten käsitysten tuottamiseen,
vakiinnuttamiseen,

tiedon

levittämiseen

ja

hallintaan.115

Monien

kansainvälisten

asiakokonaisuuksien ymmärtäminen vaatii eri valtakäsitysten, kuten rakenteellisen ja produktiivisen
vallan suhteen ymmärtämistä.116 Esimerkiksi aiemmin todettiin, että kuvan vaikutusvalta riippuu
siitä, kuinka laajalle se leviää, kuinka se esitetään ja lopulta vastaanotetaan. Hallitseva käsitys
kuvatusta tapahtumasta muotoutuu moninaisesti, mutta taustalla piilevät valtasuhteiden ja
käytäntöjen tuottamat tiedonjärjestelmät ja teoriat. Campbellin mukaan esimerkiksi kuvan
vaikutusvaltaan ja leviämiseen vaikuttavat uutiskuvien myyntiä ja levittämistä koskevat
rakenteet.117
Näitä rakenteita voidaan Campbellin mukaan parhaiten ymmärtää antropologi Deporah Poolen
poststrukturalistisen visuaalisen ekonomian (rakenne) käsitteen (”visual economy”) avulla, mikä
tarkoittaa, että visuaaliset kuvat ovat osa ihmisten, ideoiden ja objektien muodostamaa
kokonaisvaltaista järjestelmää. Kuvia katsovat ihmiset eivät välttämättä ole osa samaa ”kulttuuria”,
vaan osa yhteistä ”talousrakennetta”. Tällöin huomio kiinnittyy siis globaaleihin kanaviin, joiden
kautta kuvia levitetään.118 Campbellin mukaan uutistoimistot ovat yksi globaalin visuaalisen
talouden ulottuvuus, kun ne ottavat, julkaisevat ja levittävät miljoonia kuvia tuhansille
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tiedotusvälineille ympäri maailmaa – muun muassa sillä seurauksella, että tiedotusvälineet eivät
lähetä omia kuvaajiaan ulkomaille ja samat kuvat julkaistaan tiedotusvälineestä toiseen.119
Tiedon (tuottamisen ja levittämisen) ja vallan suhde on siis monisyinen. Valtaa ja subjekteja
tuotetaan sosiaalisessa kanssakäymisessä epäsuorasti, hajanaisesti ja ajallisesti etäisesti. Yhtälailla
niin median kuin yksittäisen valokuvaajan valinnoissa heijastuvat valtasuhteet. Esimerkiksi
valokuvaaminen on kirjailija-esseisti Susan Sontagin mukaan vallankäyttöä. Se on kuvauskohteen
esineellistämistä ja alistamista, jossa valta on valokuvaajalla. Siitä huolimatta valokuvat välittävät
ison osan tiedosta, jonka avulla ihmiset hahmottavat maailmaa.120
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3. SEMIOOTTINEN TUTKIMUSMENETELMÄ
Kuvien kriittinen tarkastelu edellyttää tavanomaisen kuvanlukutaidon lisäksi visuaalista lukutaitoa,
joka professori Janne Seppäsen mukaan tarkoittaa kykyä ymmärtää visuaalisten järjestysten
kulttuurisia merkityksiä ja niihin liittyviä valtaprosesseja sekä vaihtoehtoisten järjestysten
hahmottamista.121 Pelkkä lukutaito ei kuitenkaan riitä tutkimuksen tekemiseen, koska siihen
tarvitaan

konkreettisempi

tutkimusmenetelmä

ja

laajempi

tutkimusmetodologia.

Tässä

tutkimuksessa menetelmällisenä välineenä on Roland Barthesin semiotiikka.
Semiotiikalla tarkoitetaan laajaa ja monialaista merkkioppia, johon kuuluu monia erilaisia
teoreettisia näkemyksiä ja metodologisia välineitä. Semiotiikan avulla on mahdollista tarkastella
syvemmin representaatioiden merkeistä tai koodeista122 muodostuvia merkityksiä. Semiotiikkaa
pidetään joskus vaikeaselkoisena, koska sillä on monia erilaisia suuntauksia, ja eri semiootikot
käyttävät samoista asioista eri käsitteitä tai tarkoittavat samoilla käsitteillä vähän eri asioita (esim.
Charles S. Peirce ja Ferdinand de Saussure). Yleisesti ottaen niin semiotiikassa kuin
poststrukturalismissakin kiinnostus on kuitenkin merkitysten tuottamisrakenteissa ja sosiaalisen
todellisuuden vuorovaikutteisessa rakentamisessa. Semioottisen käsityksen mukaan emme voi seistä
merkkijärjestelmän ulkopuolella, vaan sen osana. Näkemykset osuvat myös hyvin lähellä
konstruktivismia.123
Kansainvälisen politiikan alalla semiotiikka ei ole tutkimusmetodeista yleisimpiä kuvatutkimuksen
vähäisyyden vuoksi. Toisinaan myös kansainvälisen politiikan alalla kuvatutkimusta on kritisoitu
ylitulkinnoista ja siitä, ettei se huomioi riittävästi alan omia teorioita ja traditiota. Tässä
tutkimuksessa ei myöskään pysytä puhtaasti perinteisellä ”omalla tieteenalalla” – jos sellaista nyt
ylipäänsä voitaisiin edes tehdä, koska tutkimuksesta saa moniulotteisemman hyödyntämällä
poikkitieteellisiä tutkimuksia ja menetelmiä.124 Kuvia voisi yhtä hyvin tutkia esimerkiksi diskurssi-,
kehys- ja sisällönanalyysin avulla,125 mutta parhaiten poststrukturalismin kanssa yhteen sopivat
diskurssianalyysi ja semiotiikka. Jälkimmäinen menetelmä soveltuu tähän työhön paremmin siksi,
että semiotiikkaa on hyödynnetty diskurssianalyysia enemmän nimenomaan kuvatutkimuksissa.
Semiotiikka tarjoaa nimenomaan kuvatutkimukseen hyviä välineitä ymmärtää kuvien merkityksiä ja
121
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representaatioiden toimintaa. Semioottinen käsitys ei pidä todellisuutta itsestäänselvyytenä ja
riippumattomana

ihmisen

tulkinnoista,

vaan

todellisuus

nähdään

sen

mukaan

merkkijärjestelmänä.126
Keskeinen syy Barthesin semiotiikan valintaan on se, että hänen roolinsa valokuvatutkimuksessa ja
yhteiskuntatieteissä on ollut niin keskeinen; siitäkin huolimatta, että hän oli ennen kaikkea
kirjallisuustieteilijä. Barthesin alkutuotantoa voidaan pitää strukturalistisena, mutta hänen
myöhemmät ja nimenomaan valokuviin liittyvät tutkimukset ovat hengeltään poststrukturalistisia.
Barthesin pyrkimyksenä oli tehdä semiotiikasta yhteiskuntakritiikin työkalu ja kyseenalaistaa
vallitsevia ajattelutapoja.127

3.1. Välikäden tieto ja tutkijapositio
Hyvin harvalla on ensikäden tietoa maailman tapahtumista. Seuraamme, tarkastelemme ja
myötäilemme

ihmisiä,

jotka

menevät

konfliktialueille

ja

todistavat

näkemänsä

meille

tiedotusvälineissä.128 Sosiologi C. Wright Mills näkee ihmisten elävän välikäden maailmassa
(second-hand world), jossa ihmiset ovat tietoisia monista asioista, joita he eivät ole
henkilökohtaisesti kokeneet. Kuva maailmasta ja itsestä muotoutuu muiden antamien todisteiden
kautta. Näitä todistajia emme yleensä ole koskaan edes tavanneet. 129 Muiden todisteista on siis kyse
mediakuvastoissa: Emme nähneet kun Pakistanissa räjähti tai Somaliassa ammuttiin, mutta olemme
kuulleet ja nähneet niistä jotakin median välityksellä. Tiedämme jotakin myös Lähi-idästä, vaikka
emme koskaan olisi edes käyneet siellä tai tutustuneet tarkemmin sen kulttuuriin ja poliittiseen
elämään. Luotamme vain tapahtumia todistaviin, tuntemattomiin ihmisiin (toimittajiin, kuvaajiin).
Millsin välikäden maailmaan viitaten uutiskuvat päätyvät lehteen oikeastaan useampien
”välikäsien” kautta. Esimerkiksi tapahtumien kuvaaja voi myydä todisteensa uutistoimistolle, joka
välittää ne paikallisille uutistoimistoille tai eri lehdille, jotka valitsevat vielä kulloinkin julkaistavat
kuvat. Siten ”esitetty todellisuus” on moninaisesti konstruoitu ja monen ihmisen valitsema130.
Todellisuuden sosiaalista rakentumista tutkineiden sosiologien Peter Bergerin ja Thomas
Luckmannin mukaan iso osa ihmisten tietämyksestä koostuu erilaisista tyypittelyistä, kuten
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yleistyksistä ja stereotypioista. Tyypittelyt perustuvat harvemmin ihmisten suoriin ja omakohtaisiin
kokemuksiin.131 Debbie Lisle toteaakin ihmisten muodostavan mielipiteensä tiedotusvälineiden
esittämien kuvien kautta. Media pyrkii vaikuttamaan ja vetoamaan ihmisten tunteisiin välittömästi,
vaikka kukin olettaisi vastaanottavansa viestit rationaalisesti ja kriittisesti.132
Campbellin mukaan visuaalisten merkitysten tiedostaminen on tärkeää, koska kuvat itsessään voivat
olla poliittisia ja vaikuttaa ihmisten ajatteluun.133 Kansainvälisen politiikan uudemmat
tutkimuskohteet, kuten visuaaliset kuvat ovat korostaneet myös vaihtoehtoisempia tutkimustapoja.
Yksi niistä on poststrukturalistiseen lähestymistapaan keskeisesti kuuluva subjektivismi, mikä
tarkoittaa, että tutkijan omalla kokemuksella ja näkemyksillä on vaikutusta tulkintojen tekemiseen,
ja toisaalta tutkijan on tiedostettava jossakin määrin oman ymmärryksensä rajoitukset, kun taas
objektivismi korostaa tutkijan riippumattomuutta tuloksiin. Tästä syystä poststrukturalistit
painottavat kulttuuristen käytäntöjen tutkimista ja opiskelua, jotta voitaisiin saada perusteltuja
tutkimustuloksia. Tarkoituksena on olla ottamatta mitään tiettyä identiteettiä annettuna ja
ongelmattomana.134 Esimerkiksi en voi täysin varmasti tietää kuvatuista tapahtumista ja ihmisten
kokemuksista kaikkea edes tekstien perusteella, koska en ole itse ollut paikan päällä näkemässä sitä
todellisuutta. Millsin välikäsi-ajatukseen viitaten olen siis ”välikäsien” tarjoaman tiedon armoilla,
koska en ole käynyt konfliktialueilla enkä ole kokenut sotaa. Toisaalta tiedostan sen, että en voi
täysin irtaantua omasta kulttuurisesta identiteetistäni ja aiemmista tiedoistani, mutta olen pyrkinyt
tutustumaan huolella tutkimuskohteisiin ja metodologiaan saadakseni perusteltuja tutkimustuloksia.
Pyrin analyysissä tuomaan esiin myös vaihtoehtoisia tulkintoja, esimerkiksi huomioimalla erilaisten
ihmisten, kuten vaikka israelilaisen tai palestiinalaisen oletetun näkemyksen moniselitteisiin kuviin.
Mutta oli lähestymistapa mikä tahansa, koskaan tutkimuksen tekemiseen kuuluvat valinnat ei ole
täysin neutraaleja ja arvovapaita, vaan siihen liittyy tiettyjä oletuksia tutkimuskohteesta, kulttuurista
ja yhteiskunnasta.135 Niin Barthesin kuin useimpien visuaalisuutta tarkastelleiden tutkijoiden
mukaan kuvien tulkinnat riippuvat katsojasta.136
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3.2. Representaatio ja sotakuvien genre
Tunnetun sanonnan mukaan kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Video- tai valokuvassa
”esiintyvää todellisuutta” harvoin kyseenalaistetaan, koska sitä pidetään armottomana todisteena.
Uutiskuvalta vaaditaan yleensä yksinkertaisuutta ja tehokkuutta, mutta toisinaan kuvan
”reaaliaikaisuutta” lisäävät rosoisuus ja viimeistelemättömyys. Kuvan tarkoitus on antaa tietoa ja
todisteita, keskittää huomio yhteen asiaan ja herättää tunteita.137
Barthesin sanoin ”valokuvaus toistaa mekaanisesti sellaisen, joka ei voi enää koskaan
eksistentiaalisesti toistua”138. Uutiskuva on aina yhdenlainen representaatio eli esitys kohteesta ja
sosiaalisesta elämästä. Kulttuurintutkija Stuart Hall määrittelee representaation merkityksen
tuottamiseksi, joka tapahtuu tulkitsijan mielessä olevien käsitteiden ja kielen avulla. Hallin mukaan
representaatiota voidaan pitää reflektiivisenä eli todellisuuden heijastumana (ts. vastaako kuva
todellisuutta), intentionaalisena eli tekijän tarkoittamana (ts. mitä tekijä haluaa sanoa) tai
konstruktiivisena eli representaation ajatellaan rakentavan todellisuutta (ts. millaisen todellisuuden
kuva rakentaa ja millaisin keinoin). Kuvan reflektiivisyyttä ja tekijän tarkoitusperiä on vaikea
arvioida, sillä käsillä ei ole riittävästi tietoa ja sitä todellisuutta, johon kuvaa voisi verrata. Sen
sijaan konstruktivistinen käsitys representaatiosta sopii hyvin tähän tutkimukseen. Representaation
ajatellaan siis rakentavan todellisuutta eli sitä, millaisen todellisuuden uutiskuvat tuottavat ja miten.
Tällöin representaatiota ei verrata todellisuuteen, vaan sitä pidetään osana todellisuutta.139
Kansainvälisen politiikan tutkijoiden Daniel H. Nexonin ja Iver B. Neumannin mukaan uutiskuvat
voidaan luokitella ensimmäisen asteen representaatioiksi (first-order representation), sillä media
pyrkii esittämään uudelleen erilaiset (poliittiset) tapahtumat toimitetussa muodossa.140 Arvokasta
palstatilaa vievät kuvat eivät päädy lehteen sattumalta, vaan kyse on ennen kaikkea todellisuuden
kehystämisestä, jossa valitaan tietyt näkökulmat, tapahtumat, henkilöt ja ilmiöt kerrottaviksi
sulkemalla toiset asiat ulkopuolelle.141 Sota- ja konfliktikuvat edustavat yhdenlaista lajityyppiä eli
genreä. Sotakuvissa on usein toistuvia, tuttuja ja ikonisia elementtejä, vaikka mitenkään yhtenäinen
genre ei ole.142 Mediatutkija Barbie Zelizerin mukaan sotakuvat ovat tyypillisesti muita kuvia
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isompia, shokeeraavampia, värikkäämpiä, sankarillisempia, dramaattisempia sekä esteettisesti
miellyttävämpiä tai huomionarvoisempia – ja jopa visuaalisesti kauniita.143 Toisaalta taas
teoreettisessa osuudessa todettiin, että kärsimyksen ja sodan todellisen luonteen kuvaamista
vältellään nykyään. Campbellin mukaan sotakuvien ongelma on siinä, että keskittymällä uhriin
sankarikuvien vastineena kuvat tuottavat yleistettyjä ja standardisoituja sotakuvastoja.144
Dokumentaarisuudestaan huolimatta uutiskuvat eivät ole objektiivista todistusaineistoa ulkoisesta
maailmasta, vaan ne ovat kulttuurisesti tuotettuja representaatioita, jotka toimivat ikkunana
ympäröivään maailmaan.145 Semiootikko Daniel Chandlerin mukaan monet yhteiskunnallisesti
suuntautuneet semiootikot ja poststrukturalistit ovat omaksuneet konstruktivistisia asenteita (kuten
edellä

mainittu

tapa

ymmärtää

representaatio)

painottamalla

merkkijärjestelmän

roolia

todellisuuden rakentamisessa. Poststrukturalistit eivät kuitenkaan pidä representaatioita yhtäläisinä:
Mikäli merkit eivät heijasta yhteiskunnan todellisuutta, mutta kuuluvat sen rakentamiseen, silloin
merkkijärjestelmää valvovat kontrolloivat todellisuuden rakentamista.146 Campbellin ja Seppäsen
mielestä representaatiot ovat poliittisia ja ne heijastavat yhteiskunnan valta-asetelmia.147

3.3. Merkitysten tulkinta: denotaatio, konnotaatio ja
lingvistinen viesti
Valokuvia tutkinut kirjailija-esseisti Susan Sontag sanoo valokuvaamisen olevan ennen kaikkea
merkitysten antamista. Sontagin mukaan valokuvat ovat ylikansallisia, mutta niiden tulkinta ja
ymmärtäminen on aina kulttuurisidonnaista.148 Semiootikko Roland Barthesin denotaatiokonnotaatio -apparaattipari (täydennettynä lingvistisen viestin käsitteellä) on yksi käytetyimmistä
valokuvatutkimuksen käsitteistä, vaikka Barthes itse muutti käsityksiään niistä moneen kertaan ja
näki jaottelun jopa keinotekoiseksi.149 Denotaatio, konnotaatio ja lingvistinen viesti ovat kuitenkin
selkeitä analysoinnin työvälineitä tähän tutkimukseen, koska niiden kautta kuvia on mahdollista
tarkastella monella eri tasolla ja nähdä kuvien monimerkityksisyys. Näiden lisäksi analyysissä
hyödynnetään Barthesin käsitystä myytistä sekä strukturalisti-kielitieteilijä Ferdinand de Saussuren
käsitteitä syntagmasta ja paradigmasta, joita myös Barthes on käyttänyt ja kehittänyt.
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Barthesin mukaan lehtikuva on sanoma ja viestikokonaisuus, joka muodostuu lähteestä (kuvaaja,
toimitus), kanavasta ja vastaanottajasta (katsoja). Kanava tarkoittaa lehteä itse ja tarkemmin
sanottuna joukkoa kilpailevia sanomia, joista valokuva on keskeisin.150 Barthesin mukaan kuvan
sisältöä (sanomaa) on mahdollista tarkastella denotaation ja konnotaation käsitteillä, jotka kuvaavat
semiotiikassa merkityn ja merkitsijän suhdetta. Denotaatio tarkoittaa kuvan merkin kirjaimellista,
konkreettista ja ilmiselvää merkitystä. Esimerkiksi kuva Ferrarista tunnistetaan ilmiselvästi autoksi
ilman erityisen suurta tietomäärää tai kulttuurin ymmärtämistä. Konnotaatio sen sijaan viittaa
merkistä tulkittuun denotaation mielikuvaan, toissijaisiin ja symbolisiin merkityksiin, jotka
riippuvat tulkitsijan sosio-kulttuurisesta ymmärryksestä ja henkilökohtaisesta taustasta. Äskeisen
esimerkin konnotatiivisena merkityksenä voidaan katsojasta riippuen pitää arvokkuutta, vaurautta,
rahaa, elitistisyyttä tai paremmuutta. Konnotaatioon vaikuttaa siis katsojan suhde kuvattuun
kohteeseen ja se, millaiseksi katsoja kohteen tunnistaa ja mitä se hänelle symboloi.151
Uutiskuvan tulkintaan pelkät denotaation ja konnotaation käsitteet eivät kuitenkaan riitä, sillä teksti
(tai puhe) on olennainen osa uutisen visuaalista esitystä. Barthesin mukaan uutiskuvien merkitys
rakentuu kolmesta osasta: denotaatiosta, konnotaatiosta ja lingvistisestä viestistä, joista kaksi
ensimmäistä keskittyvät siis puhtaasti visuaalisiin kuviin. Lingvistisiä viestejä uutiskuvissa ovat
muun muassa kuvatekstit, otsikot sekä puheet ja dialogit. Toisin sanoen kyse on sanallisesta tai
kirjallisesta viestistä, joka tukee kuvaa ja erityisesti vaikuttaa sen symboliseen viestiin,
konnotaatioon, ja siten koko kuvan tulkintaan. Tekstillä (varsinkin otsikolla ja kuvatekstillä)
voidaan siis vaikuttaa siihen, millaisen tulkinnan ihmiset kuvasta tekevät. Denotaatio ja konnotaatio
toimivat siten kahdella tasolla. Barthesin mukaan denotatiivinen sanoma on valokuvassa analoginen
ja pysyvä, vailla mitään koodeja. Konnotatiivisella sanomalla sen sijaan on erikseen ilmaisu- ja
sisältötaso sekä merkkien ja merkitysten taso. Konnotaatio eli toisten merkitysten liittyminen
valokuvan varsinaiseen sanomaan syntyy Barthesin mukaan tuottamisen eri tasoilla. Se merkitsee
”valokuvan analogian koodausta”. Toisin sanoen konnotaatio kuvien tulkinnassa on ratkaiseva,
vaikka periaatteessa kaikki kolme osaa – lingvistinen viesti, denotaatio ja konnotaatio – kietoutuvat
yhdeksi kokonaisuudeksi, jotka leikkaavat ja täydentävät toisiaan. Tulkinnat eivät vaihtele
mielivaltaisesti, vaan ne riippuvat erilaisista kuvaan sisältyvistä tiedoista. Barthesin mukaan mitä
enemmän informaatiota on tarjolla, sitä useammin konstruoitu merkitys piiloutuu annetun
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merkityksen taakse. Kuvat ovatkin aina monimerkityksellisiä ja -tulkinnallisia, mutta viime kädessä
tulkinta on kiinni kuvan katsojasta ja hänen ymmärryksestään nähdä myös kuvan piiloviestit.152
Seppänen nimittää journalistisen kuvan, kuvatekstin, ingressin ja otsikon yhteisvaikutuksesta
syntyviä merkityksiä multimodaalisuudeksi. Pelkkä visuaalisen kuvan tutkiminen on hänestä liian
irtonaista. Seppänen kuitenkin huomauttaa, että tekstit ja muut journalistiset valinnat voivat
katkaista kuvaajan alkuperäisen ajatuksen. Erityisesti uutistoimistoista tulevien kuvien alkuperä ja
kuvaajien ideat jäävät vieraiksi, sillä kuvavirta on niin suuri ja tiedotusvälineiden omilla
toimituksilla on mahdollisuus merkityksellistää uutiset ja kuvat omien intressiensä mukaisesti.153

3.3.1. Myytti
Merkitysten tulkintaan ja eritoten konnotaatioihin liittyy ajatus myytistä. Barthesin mukaan
tulkitsija turvautuu myytteihin, jos kulttuuriset symboliarvoa sisältävät koodit puuttuvat.154
Tarkemmin sanottuna myytti tarkoittaa merkityksenannon tapaa ja muotoa. Myytti ei ole käsite eikä
objekti, vaan merkeistä kumpuavaa ”historian valitsemaa puhetta”. Myytillä on historiallisia ja
muodollisia, mutta ei sisällöllisiä rajoituksia. Yhtälailla kirjallinen ilmaisu ja valokuva voivat olla
myyttisiä. Myytti ei piilota eikä julista mitään, mutta se vääristää merkityksiä ja todellisuutta. 155
Aiemman luvun Ferrari-esimerkin myytiksi voidaan katsoa ylellinen elämäntapa tai rikas omistaja.
Barthesin sanojen mukaan ”[m]aailma tarjoaa myytille historiallisen todellisuuden, joka voidaan
määritellä […] ihmisten tavaksi tuottaa tai käyttää myyttiä”156. Myytit antavat siis todellisuudesta
tai historiallisesta tapahtumasta jonkinlaisen luonnollisen ja kestävän kuvan, mutta eivät kerro
puhdasta ”totuutta”. Myytit ovat vakiintuneita merkityksiä ja itsestäänselvyyksiä sekä käytäntöjä,
joiden kautta maailmaa tarkastellaan. Tällöin merkit ja siten myös merkitykset näyttävät
universaaleilta ja annetuilta. Myytit ovat silti vääristymiä, joilla on oma historiallinen taustansa ja
maantieteellinen ympäristönsä. Myyttejä on vaikea tunnistaa, koska ne eivät perustu todellisuuteen,
vaan niiden käyttöön ja kulttuuriin pohjautuvaan jaettuun tietoisuuteen. Seppänen toteaakin, että
semiotiikan tehtävä on nimenomaan paljastaa, miten myyttiset merkitykset toimivat.157
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Tiedostusvälineet kuvaajista toimittajiin tuottavat myyttejä, esimerkiksi symbolien kautta. Barthesin
mukaan myytit voivat olla mielivaltaisia. N perustuvat monesti niistä esitettäviin käsitteisiin ilman,
että ne kuitenkaan kattaisivat esitettävää aluetta kokonaisuudessaan. 158 Esimerkiksi valokuvan
mystisyys muotoutuu niin, että kuvan kohde näyttää olevan kuvassa luonnollisesti paikallaan ja
mekaanisesti vangittu. Kuvan taustalla vaikuttava ihmisen tarkoituksenmukainen toiminta ja
puuttuminen esimerkiksi kuvan rajaukseen, himmennykseen ja tarkennukseen jäävät täysin
piiloon.159 Perlmutterin mukaan väkivallan ikonit (icons of outrage) – eli käytännössä tunnetut sotaja konfliktikuvat – synnyttävät parhaiten myyttejä. Yksittäinen kuva ei kerro koko totuutta, vaan
mystifioi

osan

esityksestä.160

Barthesin

mukaan

myyttejä

luetaan

silti

tosiasiallisina

rakennelmina.161

3.3.2. Syntagma ja paradigma
Kuvaajan valinnat vaikuttavat kuvien merkitysten syntyyn ja tuottamiseen. Ferdinand Saussaren
alun perin luomilla syntagman ja paradigman käsitteillä voidaan kuvata merkkien välisiä suhteita.
Seppänen määrittelee paradigman yksikköjoukoksi, josta kulloinkin valitaan vain yksi yksikkö.
Yksiköillä on oltava joitakin yhteisiä ominaisuuksia, jotka määrittelevät ne tiettyyn paradigmaan,
mutta niiden on myös erottuva toisistaan. Esimerkiksi kirjaimet muodostavat paradigman, mutta
numerot tai välimerkit eivät kuulu kyseiseen paradigmaan. Visuaalisissa kuvastoissa paradigma voi
olla esimerkiksi kuvakulma tai valotus, jota vaihtelemalla kohde näyttäytyy erilaisena. Usein
kuvissa ja kuvatuotannossa on useita paradigmaattisia valintoja.162
Kun taas tietty yksikkö on valittu paradigmasta, se laitetaan yhteen muiden yksiköiden kanssa.
Silloin syntyy syntagma, joka siis viittaa kuvan merkkeihin kokonaisuutena ja merkkien
yhdistelmään suhteessa toisiin merkkeihin. Syntagma on siis eräänlainen kombinaatio ja sommittelu
paradigmoista. Esimerkiksi virke on sanojen paradigmasta valittu syntagma ja kuvassa kuvakulma,
valotus ja kuvakohteiden sommittelu muodostavat syntagman. Kun jokin merkki poistetaan
kuvasta, silloin sen merkitys muuttuu.163
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Valokuvissa on siis syntagmoja, jotka sisältävät paradigmaattisia valintoja. Paradigmoja
vaihtamalla kuvan myös kuvan syntagma muuttuu. Se tarkoittaa käytännössä joidenkin merkitysten
vahvistamisesta muiden merkitysten kustannuksella. Kuvan paradigma ja syntagma ovat siis
kausaalisesti sidoksissa sen esittämään asiaan.164 Esimerkiksi saman ihmisen kuvaaminen voi saada
aikaan erilaisen kuvallisen esityksen ja siten myös erilaisen tulkinnan kohteen rajaus-, kuvakulmaja vaatevalinnoista riippuen. Niiden sidonnaisuuden vuoksi syntagman ja paradigman tasoja on
joskus vaikea erottaa toisistaan.165 Tässä työssä ne voivat tarjota hyviä apuvälineitä Barthesin
semiotiikkaan, minkä avulla voidaan pohtia eri merkkien tai koodien roolia ja kuvien vaihtoehtoisia
merkityksiä.
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4. NYKYAIKAISET SODAT JA KONFLIKTIT
Useimmat sodat käytiin 1970-luvulle asti kansallisvaltioiden välillä niin kutsuttuina tavanomaisina
tai totaalisina sotina, joissa koko väestö ja yhteiskunnan eri toiminnot mobilisoitiin sotaan. Kylmän
sodan päättyessä 1980–1990-luvun taitteessa sodankäynti muuttui merkittävästi. Aseteknologian
kehitys ja siihen liittyvä sodankäynnin vallankumous (RMA) teki varsinkin vauraiden valtioiden
sodista ammattilaisten täsmäoperaatioita. Samaan aikaan monissa heikoissa valtioissa ja
kehitysmaissa konflikteja leimasi sekalaisten joukkioiden pitkäaikainen kahakointi, joihin siviilit
joutuivat osallisiksi. Tämänkaltaisia selkkauksia alettiin 1980-luvulla kutsua matalan intensiteetin
konflikteiksi. Sotatutkija Martin van Creveldin mukaan niitä käytiin kehittymättömissä maissa
erilaisten sissien, terroristien ja siviilien kesken. Harvoin mukana oli vakiintuneita armeijoita, mutta
silti ne ovat olleet muita sotia verisempiä.166
Kansainvälisen politiikan tutkija Mary Kaldor linkitti 1990-luvulla tämäntyyppiset konfliktit
globalisaatiokehitykseen ja nimesi ne uusiksi sodiksi korostaakseen niiden poliittista luonnetta.
Perinteisen sodankäynnin sijaan uusissa sodissa kyse on globaalille aikakaudelle tyypillisestä
järjestäytyneestä ja poliittisesta väkivallasta. Sodat ovat paikallisia, usein heikkojen valtioiden
sisäisiä, vaikka niillä on monesti transnationaalisia yhteyksiä muun muassa rahoituksen osalta.
Osapuolia sodissa on useita, hajanaisiakin ryhmittymiä, kuten rikollisryhmiä ja puolisotilaallisia
joukkoja, paikallisia sotapäälliköitä ja palkka-armeijoita. Tavoitteet eivät ole geopoliittisia tai
ideologisia, vaan ne liittyvät identiteettikysymyksiin. Valtaa vaaditaan identiteetin, kuten
kansallisuuden, heimon, uskonnon tai kielen, perusteella. Kun perinteisissä (totaalisissa) sodissa
tavoitteena oli jonkin alueen valloittaminen, uusissa sodissa taisteluja pyritään välttämään ja alueita
vallataan väestön poliittisen hallinnan kautta luomalla epävakautta, pelkoa ja asymmetristä
väkivaltaa. Ihmisoikeusrikkomukset uusissa sodissa ovat laajoja. Toimintatavat muistuttavat
sissisotien vastavallankumouksellisia keinoja, mutta tarkoitus ei ole luoda ”sisseille” suotuisaa
ympäristöä, vaan pikemminkin haitallinen ympäristö koko väestölle.167
Myös sodan ja rauhan raja on hämärtynyt, kun väkivalta on katkonaista. Aseellisten yhteenottojen
lisäksi tällaisiin sotiin kuuluu usein vastapuolen nöyryyttäminen sekä pelon ja vihan lietsonta.
Kaldor huomauttaa, etteivät perinteiset keinot päde tällaisten sotien lopettamiseen, sillä ne ovat uusi
yhteiskunnallinen tila, joka voi olla myös jatke siirtomaamenneisyydestä. Uuden sodan -käsite
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yhdistää siis useita määritelmiä konfliktin, sisällissodan, aggression (hyökkäys), repression
(tukahduttaminen), matalan intensiteetin konfliktin sekä järjestäytyneen väkivallan ja rikollisuuden
väliltä. Tällaisia selkkauksia on usein kutsuttu myös asymmetrisiksi, epävirallisiksi tai
postmoderneiksi sodiksi.168
Toisaalta postmodernit sodat viittaavat myös informaatiosotiin ja niin sanottuun RMA-debattiin
(Revolution in Military Affairs). RMA:sta eli sodankäynnin vallankumouksesta alettiin puhua
Persianlahden sodan aikana 1991, kun uusi tekniikka mullisti vauraiden valtioiden sodankäynnin
luonnetta ja strategioita. Huippumodernia ase- ja informaatioteknologiaa, kuten esimerkiksi
täsmäaseita (”smart weapons”) hyödyntämällä sodista saatiin ”puhtaampia” ja ”tarkempia”.169
Kansainvälisen politiikan tutkija James Der Derian kuvaa nykyisiä sotia virtuous war -käsitteellä,
joka viittaa niin virtuaalisuuteen kuin hyveellisyyteen. Vauraat valtiot, kuten Yhdysvallat ja Israel,
kykenevät käymään sotia virtuaalisesti etäältä uuden teknologian avulla, joka mahdollistaa hyvyyttä
palvelevan sekä ulkoisesti kliinisen ja verettömän sodan (”no or minimal casualties”). Sodista on
muotoutunut arvoltaan ”korkeampia”, kun niiden avulla puututaan humanitaarisiin ongelmiin.
Tällaisia informaatio- tai ”virtuous”-sotia käyvät vauraat valtiot pyrkivät hallitsemaan sodan
julkisuuskuvaa, minkä seurauksena ihmiset vieraantuvat ”todellisesta sodasta” ja vastuu sodan
seurauksista hämärtyy.170 Kaldor nimittää tällaisia julkisuuden kiillottamia, mutta perinteisesti
verovaroilla

rahoitettuja

sotia

spektaakkelisodiksi.

Uusiin

sotien

tavoin

niitä

yhdistää

asymmetrisyys, poliittinen mobilisointi väkivallalla ja globalisaation vaikutukset.171 Der
Derianinkin mukaan uusien sotien kaltaisissa etnisissä sodissa kärsimykset ovat muita sotia
pahempia.172

4.1. Nykykonfliktit uusia sotia?
Sodankäynnin vallankumous, informaatiosota, asymmetriset ja uudet sodat sekä matalan
intensiteetin konflikti -käsitteet liittyvät nykyisiin debatteihin sotien luonteesta. Kaikki tutkijat eivät
kuitenkaan näe sotien muutosta niin selkeänä tai uutena asiana. Siksi keskustelu moderneista sodista
on laaja-alaista173. Esimerkiksi Paul Hirstin mukaan sodat eivät ole muuttuneet eivätkä niin kutsutut
uudet sodat oikeastaan ole uusia, vaan jatkumoita vanhoista kiistoista (esim. Israel-Palestiina168
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konflikti). Hirstin mielestä Kaldorin käsite on selkeä ja johdonmukainen, mutta kaikkia sotia ja
niiden monenlaisia osapuolia ei voida niputtaa samaan kategoriaan.174
Sotia tutkinut M.L.R. Smith ei myöskään pidä ei-valtiollisten toimijoiden väkivaltaa uutena
ilmiönä. Uusista sodista on tullut hänen mukaansa synonyymi monimutkaiselle hädälle, sisällis- ja
sissisodille sekä etnisille konflikteille, mikä aiheuttaa käsitteellisiä sekaannuksia. Uusissa sodissa
käytettävät sissien toimintatavat ovat Smithin mukaan vain taktiikoita, eivät erillisiä sodan
kategorioita. Hän väittääkin, että sodat voidaan yhä parhaiten selittää clausewitzlaisella sotaajattelulla, johon Kaldor viittaa vanhoina sotina, koska se käsittää koko sodan kirjon. Smithin
mielestä ainoa merkityksellinen sodan kategoria on sota itsessään, sillä kaikki sodat ovat jollakin
tapaa omaleimaisia; kaikilla on erilainen alkuperä ja tarkoitus.175 Sotia tutkineen Jan Angstromin
mukaan kaikkia nykyajan konflikteja ei myöskään voida selittää etnisillä eroavaisuuksilla ja
identiteettipolitiikalla. Esimerkiksi Somalia on väestöltään suhteellisen homogeenistä eikä sodassa
kyse ole identiteettipolitiikasta.176 Kaldor kuitenkin puolustaa uusien sotien -käsitettä erityisesti
globalisaation aiheuttamilla muutoksilla, kun sodat eivät enää tunne valtioiden rajoja – ovatpa ne
peräisin vanhoista kiistoista, siirtomaamenneisyyden jättämistä valtatyhjiöistä tai uusista
valtataisteluista. Uusien sotien käsite ei siis niinkään viittaa uuteen tai vasta puhjenneeseen, vaan
uudentyyppiseen sotaan ja konfliktiin.177
Muun muassa Somalian, Sudanin, Kongon, Kaukasian ja Keski-Aasian konflikteissa on piirteitä
uusista sodista ja siihen liittyvästä globaalista järjestäytyneestä väkivallasta. Vaikka nämä ovat
hyvin erilaisia konflikteja, perinteisiksi sodiksi niitä on kuitenkin vaikea kutsua siksi, ettei koko
väestöä ole mobilisoitu sodankäyntiin. Sen sijaan erinäisestä väkivallasta, terrorista, pelosta ja
turvattomuudesta on kärsinyt miltei koko siviiliväestö. Monien konfliktien taustalla ovat myös
maailmanpoliittiset valtataistelut ja suurvaltakiistat. Perinteisesti Lähi-itään ja nykyään yhä
enemmän myös Keski-Aasiaan liittyy suurvaltojen geopoliittisia intressejä ja valtataisteluita.
Israelin ja palestiinalaisten kiista eroaa muista konflikteista myös osapuolten erilaisuudella.
Israelilla on moderni armeija, kun taas palestiinalaiset (esim. Hamas) turvautuvat sissisotien
kaltaisiin keinoihin.178 Somalian, Sudanin ja Kongon konfliktit muistuttavat enemmän uusia sotia ja
matalan intensiteetin konflikteja, koska niissä osapuolet koostuvat monenkirjavista toimijoista ja
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konfliktien vaikutukset kertaantuvat yli valtiorajojen.179 Toisaalta uusien sotien poliittinen tavoite
identiteettiin perustuvasta poliittisesta mobilisaatiosta on Lähi-idässä tarkoituksellista. Kaldorin
mukaan taistelevat osapuolet tarvitsevat suhteellisen jatkuvan konfliktitilan voidakseen säilyttää
valta-asemansa ja saadakseen lisää voimavaroja. Kaldorin mielestä Lähi-idän konfliktia on vaikea
määritellä, sillä palestiinalaisten toimet sopivat uusien sotien kategoriaan, kun taas Israel käy myös
niin sanottuja spektaakkelisotia.180
Pitkittyneestä väkivallan kierteestä ja aseellisista yhteenotoista käytetään mediassa usein nimitystä
konflikti (esim. Lähi-idän konflikti). Kaikki konfliktit eivät välttämättä saa median silmissä ”sodan”
statusta, vaikka ne muistuttaisivat väkivaltaisia, tuhoisia ja strategisesti merkittäviä sotatoimia.181
Tässä tutkimuksessa käytetään sekä sota että konflikti -termejä rinnakkain, koska uusien sotien käsitys puhuu nimenomaan sodasta ja kaikissa tutkimuskohteissa esiintyy jatkuvaa aseellista
väkivaltaa. Termien käyttö perustuu siis tieteellisiin tutkimuksiin, ei tiedotusvälineiden nimityksiin.

4.2. Konfliktien taustat
Ruotsalaisen rauhantutkimuslaitos Siprin mukaan maailman vakavimmat aseelliset konfliktit
vuonna 2009 käytiin (aakkosjärjestyksessä) Afganistanin, Filippiinien Mindanaon saaren, Irakin,
Kashmirin, Kolumbian, Lähi-idän (Israel-Palestiina), Myanmarin/Burman Karenin osavaltion,
Pakistanin, Ruandan, Somalian, Sudanin, Sri Lankan, Turkin Kurdistanin ja Ugandan alueilla.
Niistä väkivaltaisimpia olivat Sri Lanka (7 500 kuollutta) Pakistan (7 000), Afganistan (5 100), Irak
(2 000), Ruanda (1 800) ja Somalia (1 500). Koko 2000-luvun tuhoisimpia aseellisia konflikteja
käytiin

näiden

lisäksi

muun

muassa

Kongossa,

Burundissa,

Liberiassa

ja

Venäjällä

(Tshetsheniassa). Uusista sodista jotain kertoo se, että Siprin mukaan 2000-luvun sodista vain
kolme oli valtioiden välisiä (Eritrea-Etiopia, Intia-Pakistan ja Irak-Yhdysvallat)182. Samana aikana
maailmalla on käyty yhteensä 30 eri aseellista konfliktia, joista useimmilla on ollut kansainvälisiä ja
transnationaalisia yhteyksiä. Monesti näissä valtio on hyvin heikko, ellei suorastaan romahtanut, ja
osin siksi konflikteihin on liittynyt laajoja humanitaarisia ongelmia, kuten nälänhätiä.183
Seuraavassa kerrotaan lyhyesti analyysin valittujen konfliktien taustoista.
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Lähi-idän konfliktin juuret ulottuvat pitkälle historiaan. Ongelmien ytimessä on vuosikymmeniä
kestänyt Israelin ja palestiinalaisten konflikti, jossa kiistellään ennen kaikkea oikeudesta
valtiolliseen olemassaoloon sekä Välimeren ja Punaisenmeren väliin rajoittuvan maan hallinnasta.
1948 perustettu Israelin valtio pitää aluetta omanaan juutalaisten historiallisen ”pyhän maan”
käsityksen mukaisesti, mikä taas ei käy vuosisatoja alueella asuneille arabeille eli palestiinalaisille.
Vuodesta 1948 alueella on käyty laskutavasta riippuen seitsemän–kahdeksan täysimittaista sotaa.
Konfliktin keskeiset ongelmat ovat vuodesta toiseen olleet samat: alueen hallinta (erityisesti
Jerusalemin), siirtokunnat ja palestiinalaispakolaisten asema. Viime vuosina rauhanneuvotteluita
ovat vaikeuttaneet muun muassa palestiinalaisen islamistijärjestön Hamasin valta-asema Gazassa
sekä Israelin siirtokunta- ja muurihankkeet Länsirannalla. Laajemmin Lähi-itään liittyy paljon
intohimoja, koska se on monien kulttuurien ja uskontojen alkukoti sekä geopoliittisesti ja
strategisesti merkittävää aluetta muun muassa suurten öljyesiintymien vuoksi. Konfliktiin ovat
puuttuneet niin Yhdysvallat, Venäjä kuin monet arabivaltiot ja Euroopan maat.184
Maailmanpoliittiset kiistat ovat entistä suurempia myös Keski-Aasiassa ja Kaukasiassa, jossa eri
etniset

ryhmät

ja

monenmoiset

kapinallisjoukkiot

taistelevat

Neuvostoliiton

jättämistä

valtatyhjiöistä ja luonnonvaroista. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Pohjois-Kaukasiassa käytiin
kaksi Tshetshenian sotaa (1994–1997, 1999–2000). Sotien laannuttua Kaukasiassa on edelleen
hyvin levotonta, ja alueen pohjoisosissa erinäinen väkivalta ja terrori ovat levinneet muun muassa
Dagestaniin, Ingušiaan, Pohjois- ja Etelä-Ossetiaan ja Kabardi-Balkariaan sekä Azerbaidzhanin
pohjoisosiin. Pohjois-Kaukasian monilla alueilla on ollut itsenäistymispyrkimyksiä pitkään. Alue on
ollut Venäjän hallussa 1700-luvulta lähtien ja vähemmistöjä on aina sorrettu enemmän tai
vähemmän. Myös Etelä-Kaukasiassa Venäjän ja Georgian sota 2008 ja Etelä-Ossetian
irtaantuminen Georgiasta ovat aiheuttaneet viime vuosina epävarmuutta. Köyhyys, etnisten ryhmien
väliset jännitteet, öljyvarojen hallinta ja turhautuminen Moskovan toimiin ovat osaltaan lisänneet
väkivaltaisuuksia, katoamisia ja iskuja viranomaisia vastaan. Käytännössä Venäjä käy alueella
sisällissotaa, koska ei ole saanut kapinallisia hallintaansa. Myös Kaspianmeren toisella puolella,
Keski-Aasiassa eri etniset ryhmittymät kiistelevät vallasta, itsevaltaisesti hallituissa maissa. Monet
sissiryhmistä toimivat kuitenkin yli valtiorajojen. Esimerkiksi Pohjois-Kaukasian uuden sukupolven
sissit seuraavat tarkasti muuta muslimimaailmaa ja saavat tukea hengenheimolaisiltaan KeskiAasiasta, joidenkin tietojen mukaan aina Afganistanista asti.185

184
185

Smith 2009, 232–250. Sluglett 2009, 45, 49–50. Stein 2009, 209–210.
Quinn-Judge 2009.

43

Huhtikuussa 2010 Keski-Aasiassa Kirgisiaa itsevaltaisin ottein hallinnut Kurmanbek Bakijev
syöstiin vallasta. Sekavan kansannousun aikana väkivaltaisuudet keskittyivät aluksi pääkaupunkiin
Biškekiin, mutta ne levisivät alkukesästä myös Bakijevin kannatusalueille Etelä-Kirgisiaan. Satoja
kuolleita vaatineet väkivaltaisuudet ajoivat lopulta kymmenet tuhannet uzbekit rajan yli
Uzbekistaniin. International Crisis Groupin arvion mukaan Kirgisian tapahtumat voivat toistua vielä
pahempana missä tahansa Keski-Aasian maassa (esim. Turkmenistanissa, Uzbekistanissa,
Tadžikistanissa).186 Afganistanin läheisen sijainnin takia Keski-Aasian vanhat neuvostotasavallat
kiinnostavat myös Yhdysvaltoja, joka on sotinut liittolaisineen Afganistanissa yli yhdeksän vuotta.
Yhdysvallat on saanut tukea monilta Keski-Aasian mailta (entisistä neuvotasavalloista Pakistaniin),
mutta kapinaliikkeiden verkostot ja rahoitus kulkevat transnationaalisesti. Pakistan tuki pitkään
talebaneja, mutta kääntyi sittemmin Yhdysvaltojen rinnalle. Tällä hetkellä monet Pakistanin
kapinallisryhmät, kuten Pakistanin talebanit, taistelevatkin omaa hallintoa vastaan. Intian kanssa
maa puolestaan kiistelee yhä Kashmirin alueen hallinnasta.187
Afrikan suurimmassa maassa Sudanissa konflikti on sen sijaan kestänyt lähes viisi vuosikymmentä,
maan itsenäistymisestä lähtien 1956. Sudania on tarkemmin sanottuna riepotellut kolme sotaa.
Etelä-Sudanissa

kristityt

ja

aministit

ovat

taistelleet

vuosikymmeniä

Sudanin

kansan

vapautusliikkeen ja sen radikaalin armeijan (the Sudanese People‟s Liberation Army/ SPLA)
johdolla maan hallitusta vastaan, joka on pyrkinyt islamilaistamaan alueen. Virallisesti sota alueella
päättyi 2005 solmittuun rauhansopimukseen, mutta ajoittainen väkivalta on alueella jatkunut.
Tämän vuoden tammikuussa Etelä-Sudanissa äänestettiin itsenäistymisen puolesta. Lännessä,
itsehallintoa tavoittelevassa Darfurissa puolestaan on taisteltu vuodesta 2003 lähtien hallituksen ja
sissien välillä. Erityistä huomiota ovat saaneet pahamaineiset arabipaimentolaiset Janjaweed-joukot,
joita on väitetty hallituksen tukemiksi. Sissit syyttävät hallitusta sortamisesta ja havittelevat
itsehallintoa. Perimmäisenä syynä koko Sudanin konfliktiin eivät kuitenkaan ole vain etniset kiistat,
vaan valtataistelut ja luonnonvarojen, erityisesti öljyn, hallinta. Konflikti on aiheuttanut yli
miljoonan ihmisen kuoleman ja suuria humanitaarisia ongelmia, erityisesti nälänhätää ja
pakolaisuutta. Kapinaliikkeiden ulkomailta saama rahoitus, heikko hallinto ja itsevaltainen
presidentti Omar al-Bashir ja pakolaisten asema ovat heijastuneet muihin Pohjois-Afrikan
maihin.188

186

International Crisis Group 2010a.
International Crisis Group 2010b.
188
Ibid. Campbell 2004, 68.
187

44

Afrikan sarven pitkää konfliktia on käyty Somaliassa 20 vuotta. Sota alkoi vuonna 1991, kun eri
puolilla maata vaikuttaneet (aiemmin eripuraiset) klaanit yhdistivät voimansa ja syöksivät vallasta
itsevaltaisen hallitsijan Siad Barren. Siitä lähtien jo valmiiksi heikko valtio on ollut väkivaltaisessa
anarkian tilassa. Maan pohjoisosa julistautui 1991 itsenäiseksi Somalimaaksi, mutta ei saanut
kansainvälistä tunnustusta. Alun perin vallasta taistelivat klaanit ja hallituksen edustajat, sittemmin
erinäiset sotapäälliköt. Yhdysvallat yritti yhdessä YK:n kanssa ratkaista konfliktia joulukuussa 1992
lähettämällä nälänhädästä kärsivään Somaliaan sotilaita. Yhdysvallat koki kuitenkin nöyryyttävän
tappion ja vetäytyi maasta seuravana vuonna. YK:n rauhanturvaoperaatio päättyi 1995. Vuodesta
2006 lähtien maata (erityisesti etelä- ja keskiosia) ovat hallinneet islamistisissit, etupäässä tiukkaa
islamistivaltiota kannattava al-Shabaab-ryhmä. Sitä vastaan taistelevat 2004 perustettu väliaikainen
keskushallinto (TFG) yhdessä Afrikan unionin rauhanturvaajien kanssa. Somalian naapurimaat
Etiopia, Eritrea ja Kenia ovat myös tukeneet sodan eri osapuolia ja yrittäneet ratkaista konfliktia.
Toistaiseksi vain Kenian johtaman liittouman IGAD:n avulla koottu TFG on ollut rauhanprosessin
selkein edistysaskel. Konfliktissa ja sitä seuranneissa nälänhädissä on kuollut miljoona ihmistä ja se
on ajanut noin kaksi miljoonaa kodeistaan.189
Kongon historia on synkkä. Belgian brutaali siirtomaa-aika, itsenäisyyttä seuranneet valtataistelut ja
sekasorto ja Mobutu Sese Sekon Zairen diktatuuri (1965–1997) repivät maata jo ennen 1998
puhjennutta sisällissotaa. Mobutu Sese Sekon diktatuuri kaatui Ruandan kansanmurhan
seurauksena, kun pari miljoonaa hutua pakeni tutseja Kongoon ja Ruanda ryhtyi tukemaan erinäisiä
kapinallisryhmiä hutuja ja Zairea vastaan. Lopulta Ruandan ja Ugandan tukemat tutsit syrjäyttivät
Laurent Kabilan johdolla Mobutu Sese Sekon. Sen jälkeen Kabila riitaantui tutsien kanssa ja hänet
murhattiin 2001, minkä jälkeen valtaa on pitänyt hänen poikansa Joseph. Vuoteen 2003 asti
kestäneessä sisällissodassa kuoli 5 miljoonaa ihmistä, mikä tekee siitä yhden maailman
tuhoisimmista sodista. Väkivalta ei kuitenkaan ole päättynyt vieläkään ja maata vaivaa yksi
maailman isoimmista humanitaarisista kriiseistä. Vallasta ja alueen suurista luonnonvaroista
taistelevat yhä hallitus ja eri etnisistä kansanryhmistä koostuvat, sekalaiset rikollis- ja sissijoukot,
joista monet saavat tukea Kongon naapurimaista. Vahvin kapinallisryhmistä on Kongon itäosia
hallitseva FDLR (Ruandan hutut). Itäosiin ovat keskittyneet suurimmat levottomuudet ja
väkivaltaisuudet. Kongon hallituksen armeijaa pidetään heikkona ja korruptoituneena. Myös
Ugandan ja Burundin armeijat on sekaantunut konfliktiin.190
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5. UUSIEN SOTIEN JA NYKYKONFLIKTIEN
VISUALISOINTI SANOMALEHDISSÄ
Sanomalehtikuvien tutkiminen ei ole visuaalisessa mielessä kaikkein ideaalisinta, sillä
sanomalehdissä visuaalisuuteen ei panosteta yhtä paljon kuin aikakaus- ja erikoislehdissä, joilla
usein on huolellisesti suunniteltu visuaalinen ilme ja profiili.191 Toisaalta sanomalehtiä luetaan
enemmän ja niissä yksittäisen kuvan merkitys korostuu kuvien vähäisyyden vuoksi. Aihe saatetaan
kuvittaa esimerkiksi vain yhdellä kuvalla, minkä vuoksi uutiskuvat keskittävät huomion yhteen
paikkaan, tapahtumaan ja asiaan. Kyse on todellisuuden kehystämisestä, jossa kuvaan valitaan tietyt
näkökulmat, tapahtumat, henkilöt ja ilmiöt kerrottaviksi sulkemalla toiset ulkopuolelle.192 Vaikka
sähköisen median aikakaudella kuvia ja erilaisia visuaalisia esityksiä on nähtävillä kaikkialla,
yksittäinen painettu kuva säilyttää muiston tapahtuneesta paremmin kuin audiovisuaalinen
aineisto.193
Pro graduni aineisto koostuu syyskuun 2010 uusia sotia ja nykyisten konfliktialueiden elämää
käsittelevistä kuvista, jotka ovat ilmestyneet eri puolilla maailmaa julkaistuissa sanomalehdissä:
Folha de S. Paulossa, The Washington Postissa, The Daily Nationissa, Helsingin Sanomissa ja The
Times of Indiassa. Lehtiä pidetään itsenäisinä, kaupallisina ja neutraaleina, vaikka ne edustavat eri
näkökantoja ja ilmestyvät eri puolilla maailmaa. Rakenteeltaan ja ulkonäöltään ne ovat hyvin
samankaltaisia: niissä on useamman sivun ulkomaanosasto, useita kuvia sekä erilaisia kuvatekstejä,
otsikoita ja ingressejä. Kaikilla lehdillä on enemmän lukijoita kuin levikkiluvut osoittavat.
Brasilialainen Folha de S. Paulo (FDSP) on Sao Paulossa ilmestyvä itsenäinen, mutta
oikeistolaiseksi luonnehdittu sanomalehti. Lehti on levikiltään (arkisin 287 000, viikonloppuisin
360 000) maan suurin ja se kuuluu maan toiseksi suurimpaan mediayhtiöön Folha Groupiin.194
Yhdysvaltaista

The

Washington

Postia

(WP)

pidetään

yhtenä

maan

arvostetuimpana

sanomalehtenä, vaikka sen maine on kärsinyt monista virheistä ja tekaistuista jutuista. Levikiltään
(578 000–797 000) se on maan viidenneksi suurin sanomalehti. Washington Postia on vaikea
lokeroida mihinkään, koska sitä on pidetty niin liberaalina kuin konservatiivisena.195
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Kenian Nairobissa ilmestyvä The Daily Nation (DN) on Itä-Afrikan suurin sanomalehti (levikki
205 000). Kenian tiedotusvälineet ovat selvästi muita Afrikan maita vapaampia. The Daily Nationia
pidetään itsenäisenä ja tasapuolisena. Sen omistaja the Nation Media Group sanoo hallitsevansa
kolmannesta maan sanomalehtibisneksestä.196 Helsingin Sanomat (HS) on levikiltään (397 800–
451 600) pohjoismaiden suurin sanomalehti. Sitä pidetään liberaalina, vaikka virallisesti lehti on
sitoutumaton.197
The Times of India (TOI) on yksi maailman suurimmista sanomalehdistä ja yksi johtavista lehdistä
Intiassa. Lehteä on luonnehdittu konservatiiviseksi. Alun perin brittiomisteinen lehti kuuluu
nykyään Intian suurimpaan mediayhtiöön The Times Groupiin ja sen omistaa Bennett, Coleman &
Co. Ltd. Eräiden arvioiden mukaan vuonna 2008 lehden levikki oli 3,14 miljoonaa ja lehden
nettisivut ovat yksi maailman eniten käytetyimmistä mediasivustoista.198 Times of India on
uutistoimisto AFP:n yhteistyökumppani.199 Aineisto on koottu lehden New Delhin painoksesta.
Sanomalehtiaineiston otos ja erilaisuus eivät ole täydellisiä ja kaikenkattavia, mutta niillä on pyritty
monipuolisuuteen ja suuntaa-antavuuteen ottamalla huomioon jokainen maanosa, suuri lukijakunta
ja eri näkökantojen edustavuus. Käytännön syistä englanninkieliset lehdet ovat aineistossa
enemmistössä (3–2). Kaikkiaan sodan ja rauhan teemoja käsitteleviä kuvia lehdissä oli yhteensä
284. Tarkemmin niistä käsitellään 60 sota- ja konfliktikuvaa.
Analyysin ulkopuolelle on jätetty aiheeseen kuulumattomat rauhanneuvottelukuvat (koska ne
kuvaavat vain neuvottelijoita)200 sekä Irakin ja Afganistanin sotakuvat, sillä niitä on tutkittu niin
paljon, ettei se ole mielekästä eikä uusia näkökulmia tai tutkimustuloksia välttämättä löydy.
Analysoitavat kuvat on valittu seuraamalla Siprin 2010 tekemiä tilastoa vuosikymmenen (2000–
2009) suurimmista konflikteista, painottamalla erityisesti vuotta 2009.201 Käytännössä se tarkoittaa,
että syyskuussa 2010 lehtien käsittelemät konfliktikuvat olivat Lähi-idän Israel-Palestiinakonfliktista (pois lukien rauhanneuvottelukuvat), Somaliasta, Sudanista, Pakistanista (pois lukien
tulvakuvat), Kaukasiasta ja Kongosta. Kaksi viimeksi mainittua konfliktia eivät ole Siprin vuoden
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2009 suurimmat konfliktit -listalta, mutta uusia sotia koskevien tutkimusten perusteella ne ovat
merkittäviä konfliktialueita.
Siprin listalta analyysin ulkopuolelle on jätetty Kashmirin konfliktialuetta koskevat kuvat, sillä ne
käsittelivät miltei yksinomaan Intian Kashmir-politiikkaa ja -suhdetta Pakistaniin sekä
mielenosoituksia, joissa vastustettiin amerikkalaispastorin suunnitelmaa polttaa koraaneja syyskuun
terrori-iskujen vuosipäivänä. Siprin arvioiden mukaan viime vuosina tilanne Kashmirissa on
kuitenkin ollut tasainen.202 Kashmir-kuvia oli yhteensä 53, ja siksi ne olisivat myös paisuttaneet
tutkimusaineiston kohtuuttoman suureksi.
Aiemmassa, uusia sotia ja nyky-konflikteja käsitelleessä luvussa todettiin, että konfliktit ovat
nykyään transnationaalisia ja niillä on monesti erinäisiä kansainvälisiä yhteyksiä. Esimerkiksi
Keski-Aasian ja Pohjois-Kaukasian konflikteilla on yhtäläisyyksiä. Samoin Keski-Aasiassa
Afganistanin, Pakistanin ja Kashmirin alueilla toimii erillisiä, mutta myös yhteistyötä tekeviä
kapinallisryhmiä. Rahat, aseet, huumeet ja muut tukiverkot liikkuvat yli rajojen, kun
keskushallintojen valta ei ulotu kaikkialle.203 Se näkyi myös aineistossa. Konfliktien rajaaminen ei
ollut helppoa, sillä on hyvin vaikea määritellä, mikä kuuluu puhtaasti johonkin tiettyyn konfliktiin
tai maantieteelliseen alueeseen. Esimerkiksi Pakistan-aiheista juttua saatettiin kuvittaa Afganistanin
kuvilla. Kun Afganistanin, Irakin ja Kashmirin kuvat rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle, päätin ottaa
analyysiin vain ja ainoastaan Pakistanin sisäistä (poliittista) tilannetta käsittelevät kuvat – vaikka
teksteissä mainittiin usein naapurivaltioita. Pakistanin kuvista rajasin pois tulvia käsittelevät kuvat,
sillä ne eivät kuulu tämän työn konfliktiaiheeseen. Tulvat nousevat esiin myös muissa kuvissa,
mutta silloin ne käsittelevät yhteiskunnan poliittista tilannetta. Miksi sitten haluan niin
voimakkaasti säilyttää Pakistanin sisäiset kuvat analyysissa? Yksi iso syy Pakistanin mukana
pitämiseen on se, että niistä kuvista löytyivät aineiston verisimmät ja raaimmat kuvat. Sellaisia
kuvia ei ollut mistään muusta konfliktista.
Kuvien rajaamista vaikeutti myös se, mitkä kuvat määritellään konfliktikuviksi. Esimerkiksi
syyskuussa kahdessa Afrikan maassa Guineassa ja Burundissa puhkesi vaalien yhteydessä
väkivaltaisuuksia, joita Daily Nation kuvitti

arkistokuvilla. Heikko valtio,

konfliktien

transnationaalisuus ja köyhyys yhdistettynä nopeisiin yhteiskunnallisiin muutoksiin sekä äkkinäisen
väkivallan puhkeamisiin kietoutuvat uusissa sodissa usein yhteen, mitä tiedotusvälineiden on vaikea
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kuvittaa. Tässä työssä konfliktiaineiston valinnassa on seurattu Siprin listoja, painottaen uusinta
konfliktiluetteloa, jotta voidaan varmistua siitä, että kyse on oikeasti konfliktista eikä esimerkiksi
vaalien aikaisesta väkivallasta.
Tutkimusaineistosta on myös jätetty pois Lähi-idän, Somalian, Sudanin, Pakistanin, Kaukasian,
Keski-Aasian ja Kongon konfliktien vinjettikuvat ja vinjetinomaiset pikkukuvat (esimerkiksi
grafiikan tai etusivuvinkin yhteydessä) sekä syvätyt kuvat, joista puuttuu kuvateksti. Rajausten
syynä on se, että Barthesin semiotiikka ei ole täysin käyttökelpoinen, jos kuvia on muokattu
(syvätyt kuvat), kuvan sisällöstä ei saa selvää (yhden palstan pikkukuvat) tai jos kaikkien kuvien
yhteydessä ei ole kuvatekstejä.204 Tämän jälkeen kuva-aineisto on tasapuolinen.

5.1. Oman maanosan kuvia isoilta uutistoimistoilta
Konfliktikuvia lehdissä oli yhteensä 284. Kuvien määrään nähden konfliktit pääsivät harvoin lehtien
etusivulle. Eniten konfliktikuvia – myös etusivulla – oli Washington Postissa (yhteensä 89) ja
Times of Indiassa (87 kuvaa). Times of Indian suurta kuvamäärää selittää Kashmirin tapahtumien
kuvaaminen, Washington Postissa Afganistanin ja Irakin sodat. Molempien lehtien osalta oli
oikeastaan vaikea vetää raja siihen, mikä todella kuvasi konfliktia ja mikä lehden kotimaan
sisäpolitiikkaa (esim. yhdysvaltalaisten kongressivaalikamppailua). Times of Indiassa ja
Washington Postissa edellä mainittuja konfliktikuvia oli runsaasti lehden eri osioissa (kotimaa,
ulkomaat, elämäntapa/tänään, mielipide, pääkirjoitukset). Washington Postissa oli toisinaan omat
”Obama‟s wars” ja ”Afgan/ Iraq war” -osiot, joissa kuvattiin myös amerikkalaista kotirintamaa ja
kaatuneiden hautajaisia. Vähiten amerikkalaisten käymien sotien kuvia oli Daily Nationissa, vain
viisi. Lehden konfliktikuvat painottuivat muihin Afrikan maihin, muun muassa Kenian
naapurimaahan Somaliaan.
Syyskuun konfliktikuvien aluejako noudattelee pitkälti lehtien kotipaikkojen maantiedettä.
Taulukosta 1 selviää kuinka julkaistut kuvat kertovat etupäässä lehtien omasta maanosasta, omista
sodista tai perinteisesti maailmanpoliittisesti merkittävistä alueista, kuten Lähi-idästä. Esimerkiksi
Folha de S. Paulossa ja Washington Postissa olivat ainoat Kolumbiaa käsittelevät kuvat.
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Taulukko 1

Folha de S. Paulo
The Washington Post
Helsingin Sanomat
The Daily Nation
The Times of India
Yhteensä
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Kaikkien konfliktikuvien aluejako

1
3
13
1
18

1

2
2

3

2

4

2

4

1
1
9
11

10
62
14
5
28
119

1
2

2
1

3
47
53

13
16

KUVIA
ETUSIVULLA
3
16
6
1
9
35

KUVIA
YHTEENSÄ
31
89
32
45
87
284

* Lähi-idän kuvat sisältävät rauhanneuvottelukuvat: FDSP(10), WP(8), HS(7), DN(5), TOI(2).
**Muut kuvat: Kolumbia (3), Burundi (2), Afrikan rauhanneuvottelut ja ICC Daily Nationissa (11).

Uutistoimistojen välittämien kuvien osuus syyskuussa oli hyvin merkittävä. Vaikka konfliktikuvat
tulivat naapurimaasta, ne olivat useimmiten suurien kansainvälisten uutistoimistojen välittämiä.
Kuvaajien nimistä tosin voi päätellä, että kuvaajat saattoivat olla paikallisia, jotka (tai heidän
edustajansa) sitten myivät kuvansa isoille uutistoimistoille. Taulukko 2 havainnollistaa sen, että
suurin osa syyskuun konfliktikuvista (138) oli isojen kansainvälisten uutistoimistojen välittämiä.
Eniten kuvia välittivät AP ja AFP (ja Getty Images). Reuters jäi selvästi näiden taakse. Myös
paikallisten uutistoimistojen toiminta-alueet ilmenivät aineistossa selvästi. Esimerkiksi Folha de S.
Paulo julkaisi espanjalaisuutistoimisto EFE:n kuvia, Times of India intialaistoimisto PTI:n kuvia ja
Helsingin Sanomat ruotsalaisen kuvatoimisto Scanpixin kuvia.
Taulukko 2

Uutistoimistojen ja omien kuvien osuudet
OMAT AP REUTERS AFP/ GI* MUU** TUNTEMATON
Folha de S. Paulo
3
5
3
2
8
10
The Washington Post
17
23
16
12
5
16
Helsingin Sanomat
4
11
6
6
3
2
The Daily Nation
10
26
1
8
The Times of India
3
7
8
13
4
52
Yhteensä
37
46
33
59
21
88
*GI= Getty Images: AFP:n kuvat olivat joskus Getty Imagesin välittämiä. **Lähteenä paikallinen uutistoimisto (esim.
EFE, PTI), kuvapankki (CICV, Scanpix), toinen lehti (The New York Times) ja valtiohallinto (esim. Valkoinen talo, PPS).

Samoja kuvia lehdissä nähtiin kahdesti. Times of Indiassa ja Folha de S. Paulossa julkaistiin 14.
syyskuuta sama AP:n (Altaf Quadrin) kuva Kashmirin levottomuuksista. Toisen kerran sama
Reutersin (Jose Miguel Gomezin) kuva Farc-johtajasta ilmestyi Washington Postissa ja Folha de S.
Paulossa 24. syyskuuta. Tosin Folha de S. Paulossa kuva oli syvätty grafiikkaan. Joistakin
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tapahtumista,

kuten

Israelin

Länsirannan

siirtokuntien

rakennusprojekteista

oli

useita

samantyyppisiä kuvia syyskuun lopussa, vaikka kuvat olivat peräisin uutistoimistoilta tai Helsingin
Sanomien omalta kuvaajalta. Tällöin herää kysymys, ovatko kaikki toimittajat käyneet samassa
paikassa ja kaikissa toimituksessa aiheesta on päätetty julkaista enemmän kuin yksi kuva. Toisaalta
länsimaisten uutistoimistojen suurta kuvamäärä voi selittää myös se, että aineistosta kolme on
englanninkielisiä sanomalehtiä (TOI, WP, DN) ja kaksi muuta lehteä on kielellisesti ja kulttuurisesti
länsimaista (HS) tai lähellä sitä (FDSP).
Lehtien omien kuvien osuus aineistosta oli vähäinen, yhteensä 37. Washington Postilla omia kuvia
oli eniten, mutta useimmat niistä kuvista käsittelevät Afganistania. Tästä voi päätellä, että lehti
haluaa

selvästi

panostaa

maan

oman

sodan

uutisointiin

lähettämällä

oman

kuvaajan

konfliktialueelle. Kaikkien konfliktikuvien alkuperä ei käynyt lehdistä ilmi. Silloin oli useimmiten
kyse yhden palstan pikkukuvista tai vielä pienemmistä kuvista muun muassa grafiikan yhteydessä.
Esimerkiksi Times of Indian kuvista 52:n alkuperä ei selvinnyt. Syynä oli se, että Times of India
käytti paljon erilaista grafiikkaa, jossa oli ihmisten kasvoja ”peukalonkokoisina” kuvina. Silloin
kuvien alkuperää ei ilmoitettu. Todennäköisesti sellaiset kuvat ovat lehden omasta tai
uutistoimistojen arkistosta.
Taulukko 3

Analyysikuvien aluejako
KAUKASIA/
LÄHI-ITÄ SOMALIA SUDAN KONGO KESKI-AASIA PAKISTAN
Folha de S. Paulo
8
The Washington Post
11
1
1
2
1
Helsingin Sanomat
6
3
2
The Daily Nation
11
2
2
1
The Times of India
1
8
Yhteensä
25
16
3
2
4
10

Taulukosta 3 näkee analysoitavien kuvien analyysijaon lehdittäin. Niistä 52 kuvaa oli
uutistoimistojen välittämiä,205 kuusi lehtien omia ja kaksi the New York Timesin. Analysoitavasta
60 kuvasta suurin osa oli Lähi-idän Israelin ja palestiinalaisten konfliktista, yhteensä 25. Myös
Somaliasta ja Pakistanista kuvia oli selvästi Kaukasiaa, Keski-Aasiaa, Sudania sekä Kongoa
enemmän. Aineistosta kahdeksan Daily Nationin kuvaa (Somaliasta, Sudanista ja Kongosta) oli
mustavalkoisia, mutta se ei kuvien tulkintaa merkittävästi vaikeuta.
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Aineisto osoittaa, kuinka toiset konfliktit saavat enemmän huomiota kuin toiset ja miten aiheet
painottuvat lehtien omiin maanosiin. Kuvat on jaettu viiteen eri aihe-alueeseen (Barthesin sanoin
viiteen samantyyppiseen koodattuun sanomaan), jotka mielestäni nousevat keskeisesti aineistosta
esiin ja toistuvat useissa kuvissa. Ensimmäisen kolmen otsakkeen alla käsitellään kaikkia
konfliktikuvia. Neljäs aihe keskittyy pelkästään Lähi-idän kuvaamiseen ja viides konfliktien
väkivallan ja julmuuksien esittämiseen, mitä myös käsitellään koko analyysissä. Lopuksi kuvaanalyysin tuloksia tarkennetaan Helsingin Sanomien kuvaaja Markus Jokelan ja toimittaja Virve
Kähkösen näkemyksillä.
Monissa tapauksissa sama analysoitava kuva sopii useammankin otsikon alle. Tarkemmin sanottuna
kunkin

aihealueen

kuvia

(representaatioita)

yhdistävät

niiden

konnotaatiot.

Analyysia

havainnollistetaan esimerkkikuvin, mutta joka ikistä kuvaa ei analysoida eikä tarkastella
yksityiskohtaisesti, sillä tarkoitus on muodostaa kokonaiskuva siitä, miten uudet sodat ja nykykonfliktit esitetään näissä lehdissä. Millaista kuvaa sodista maailmalle levitettiin ja miten eri
konfliktien kuvat eroavat toisistaan? Millaisia käsityksiä representaatiot tuottavat ja vakiinnuttavat
sekä millaista todellisuutta kuvat rakentavat ja mitkä merkitykset hallitsevat kuvastoja? Mitä
näkemystä uutiskuvat puoltavat? Esiin nousevat tietysti teoriasta tulevat identiteetti- ja toiseuskysymykset sekä lopulta se ydinkysymys, miten väkivalta ja julmuudet esitetään. Ovatko väkivalta
ja julmuudet hävinneet sotakuvastoista niin kuin Campbell on todennut.

5.2. Sota mielenosoituksena ja näytöksenä
Kun 60 konfliktialueen elämää kuvaavaa representaatiota asetetaan rinnakkain, voidaan kysyä,
ovatko nykysodat vahvojen ihmisten mielenosoituksia vai esitetäänkö konfliktit eräänlaisina
näytöksinä. Yli puolet kuvista (33 kuvaa) kuvaavat konfliktin ja alueiden elämän eräänlaisena
mielenilmauksena ja teatraalisena näytöksenä.
Toki monet kuvat olivat kirjaimellisesti mielenosoituksista ja -marsseista (kuvien denotaatio), kuten
esimerkiksi kuvassa 1. Kuvien merkkien ja koodien avulla voidaan havaita, että ne kuvaavat eri
puolilla maailmaa olevia ihmisiä, jotka kädet pystyssä huutavat omaa asiaansa. Maantieteelliset
sijainnit voidaan päätellä esimerkiksi juutalaisten kipa-päähineestä ja Israelin lipusta, muslimeille
tavanomaisesta hunnusta sekä useammasta mustaihoisesta ihmisestä. Näiden kulttuuristen ja
symbolisten merkkien tunnistaminen vaati jo tietoa, minkä vuoksi päätelmät kuvattujen ihmisten
sijainnista ovat konnotatiivisia.
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Kuva 1206

Päähine, asuste ja ihonväri ovat myös erilaisia (ulkoisia) merkkejä toiseudesta, jolla ihmiset
ryhmitellään samankaltaisiksi. Kun kuvattujen nimiä eikä taustoja kerrota, he identifioituvat
katsojalle vain mielenosoittajiksi tai tietyn kulttuurin ja ideologian edustajiksi. Kuvien lingvistiset
viestit tai näyttämisen ekonomian osaset paljastavat lopulta, että kuvissa ollaan Etelä-Sudanin
itsenäisyyttä kannattavalla marssilla, Pakistanin lainanottoa vastustavassa mielenilmauksessa,
Hamasin

tukimielenosoituksessa

Gazassa

sekä

Israelien

siirtokuntia

vastustavassa

mielenosoituksessa Jerusalemissa, jossa siirtokuntalaisen ja vasemmistolaisen välille on syntynyt
kiistaa. Mikäli kuvien paradigmaattisia osia muutettaisiin, esimerkiksi rajaamalla ihmisiä, lippuja
tai oikean yläkuvan ”No to IMF, World Bank” -kyltti, silloin kuvien syntagma ja siten myös
konnotaatio muuttuisivat täysin.
Uskonnollisilla ja kansallisilla symboleilla on kuvissa suuri merkitys, joiden ymmärtämiseen ei aina
riitä edes pelkkä kuvan katsominen ja kulttuurinen tietous. Esimerkiksi vasemmassa yläkuvassa
miehen päähine näyttää suomalaiskatsojalle vieraammalta kuin esimerkiksi juutalaisten kipa, mutta
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selvästi se vaikuttaa symboliselta. Tämä osoittaa sen, että kuvan merkitys syntyy vasta lingvistisen
viestin sekä denotaation ja konnotaation yhdistelmästä. Kuvatekstin mukaan miehellä on päässään
alueen perinteinen heimopäähine. Katsojalle päähineen vieraus korostaa miehen toiseutta.
Huomionarvoista on myös se, kuinka yksipuolisia ja rauhanomaisia nämä mielenilmaukset ovat.
Viimeisin alareunan kuva kertoo nahistelusta ja erimielisyyksistä, mutta isosta ”konfliktista” ei
näytä olevan kysymys. Kun kuva on vielä Washington Postin jutun kakkoskuva ja taustalla oleva
kameramies kuvaa nahistelua, herää väistämättä kysymys, onko tämä mielenosoituksen suurin
kiista. Vain kuvan 1 vasen kuva Sudanista julkaistiin pääkuvana, muilla kuvilla lähinnä kuvitettiin
tekstiä, esimerkiksi Lähi-idän rauhan kysymyksiä.
Kuva 2207

Yhdessäkään mielenosoituksellisessa konfliktikuvassa ei vuodateta verta eikä liiemmin kärsitä
(hienoisena poikkeuksena kuva 6), vaan ne muistuttavat eräänlaisia teatraalisia näytöksiä.
Esimerkiksi kuvan 2 denotaatiot ilmaisevat materian palamista ja polttamista, mutta kuvien
konnotaatiot ja lingvistiset viestit osoittavat että, kyse on protesteista: niissä protestoidaan
palestiinalaismiehen ampumista Jerusalemissa ja pakistanilaismiehen luovuttamista Yhdysvaltoihin
Lahoressa. Sanomalehdille tai ainakin tässä tapauksessa Washington Postille näyttää olevan vielä
soveliasta (ja hyvää makua) havainnollistaa materian palamista ja omaisuuden tuhoutumista, mutta
siihen ”maun ja soveliaisuuden” ekonomian raja jää. Toki julkaisupäätökseen on voinut vaikuttaa
se, että tuli ja protestit ovat visuaalisesti näyttävämpiä kuin esimerkiksi ihmisten nahistelu
mielenosoituksessa, kuten kuvan 1 alareunassa, joka oli kyseisen jutun kakkoskuva.
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Kuvan 2 representaatiot jäävät kuitenkin hyvin irrallisiksi, koska niiden yhteydessä ei ole muuta
kuin kuvatekstit (ja ensimmäisessä otsikko). Ne rakentavat Lähi-idästä ja Pakistanista vahvaa
protestityyppistä kuvaa, koska tarkempia taustatietoja ne eivät anna siitä, miksi tarkalleen ottaen
protestoidaan ja ketkä protestoivat ja kuinka isoista protesteista on kyse. Jossain määrin
representaatiot myös vääristävät ja mystifioivat kuvaa Lähi-idästä ja Pakistanista, sillä kuvat
liittyvät kivien heittelyn ja Yhdysvaltojen lippujen polttamisen kaltaisten tapahtumien visuaalisiin
kuvastoihin. Kuvissa on siis piirteitä väkivallan ikonisista kuvista208, koska tämäntyyppisiä kuvia
esitetään mediassa paljon.
Näyttämisen ekonomiaan pohjautuvat erot kuvan 2 representaatioissa ovat merkittäviä.
Ensimmäinen kuva Jerusalemista on julkaistu Washington Postin etusivun pääkuvana ja
jälkimmäinen julkaistiin sisäsivun alareunassa parilla palstalla. Tosin jälkimmäisen kuvan tulkintaa
vahvistaisi se, jos ymmärtäisin taka-alalla olevan tekstin (tai se olisi käännetty kuvatekstissä). Nyt
se näyttäytyy minulle vain myyttisenä sanomana, joka saattaa vääristää ”todellisuutta”.
Yhdenlaisia teatteriesityksiä ovat myös Israelin siirtokuntien rakentamisprojektit, jotka jatkuivat
syyskuun lopussa kymmenen kuukauden tauon jälkeen. Folha de S. Paulossa, Washington Postissa
ja Helsingin Sanomissa siirtokuntakuvia oli peräti 13, kun Daily Nationissa ja Times of Indiassa
niitä ei ollut lainkaan. Kuvan 3 representaatiot on julkaistu lehdissä samana päivänä (27. syyskuuta).
Pelkästään ylempiä kuvia katsomalla havaitaan, että ne ovat samasta tapahtumasta, vaikka
ensimmäinen kuva on AFP:n välittämä ja toinen on Helsingin Sanomien oman kuvaajan Markus
Jokelan kuva. Kyseessä näyttää olevan samat ihmiset ja auto, vaikka kuvakulma on erilainen. Myös
alarivin kuvat näyttävät samankaltaisilta tapahtumilta, mihin viittaavat merkit samankaltaisista
tunnelmista, maisemista ja muovituoleista. Väistämättä herää kysymys, ovatko journalistit seisseet
rivissä katsomassa Israelin siirtokuntien talonrakennusesitystä ja vielä kolmessa lehdessä kuvia on
päätetty julkaista näyttävästi ja tavallista enemmän209. Siirtokuntien asema on yksi isoimmista
rauhan esteistä, ja syyskuussa Israelin johto antoi luvan jatkaa siirtokuntien rakentamista.
Rakentamisen jatkuminen on tiedotusvälineille uutisaihe, mutta toisaalta se vaikuttaa Israelin hyvin
onnistuneelta mainos- ja pr-kampanjalta, koska uutiskuvia julkaistiin niin paljon ja paikalla oli
journalisteja

Suomesta

asti.

Rauhaneuvotteluiden

toisesta

isosta

kiistakysymyksestä,

palestiinalaispakolaisten asemasta, ei ollut lehdissä kuvia syyskuun neuvotteluiden aikana.
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Perlmutter 1998.
Lehdet julkaisivat siirtokunnista 2–3 kuvaa ja olivat pääkuvia, yhdessä tapauksessa myös etusivulla.
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Kuva 3210

Kuvatekstien perusteella voi todeta, että ylemmät kuvat ovat samasta, päiväkodin peruskiven
muurauksesta ja alemmat kuvat ovat eri siirtokuntien juhlista. Representaatioiden julkisuushakuinen
ja symbolinen luonne korostuu siksi, että siirtokuntalaiset, valkoisissa pikeepaidoissaan, lasten
silmien edessä heiluttavat vähän lapiota ikään kuin he ”rakentaisivat siirtokuntien tuleville polville
hoitopaikkaa”. Yleisesti tiedetty tosiasia on kuitenkin se, että siirtokuntia rakentavat etupäässä
palestiinalaistyöläiset (tuonnempana kuva 9). Osallistujien tarkoituksena on nimenomaan tukea
siirtokuntien rakentamista. Liput viittaavat siihen, että kannatusta on tullut aina Kiinasta, Kanadasta
ja Yhdysvalloista asti. Niillä halutaan osoittaa muiden ”kansojen” (tai niiden edustajien) tukea
siirtokunnille. Israelin liput ja muut tunnusmerkit puolestaan symboloivat siirtokunta-alueen
valtausta ja merkitystä sekä toisaalta korostavat kansallista yhtenäisyyttä. Todennäköisesti katsojan
identifioituminen kuvakohteisiin riippuu siitä, millaisena ja miten hän kokee siirtokunnat.
Kuvakohteiden keskinäiset identiteettisuhteet ovat tasaveroisia, koska ihmiset seisovat siellä yhden
asian puolesta ja katsovat tapahtumia yhteisestä näkökulmasta.
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Myös Israelin vastapuolella osataan pönkittää omaa julkisuuskuvaa. Kuvan 4 Folha de S. Paulon
representaatiot kertovat Hamasin ja Gazan palestiinalaisten voimannäytteestä. Kuvien denotatiiviset
merkitykset kertovat aseiden kanssa poseeraavista (naamioituneista) ihmisistä. Vasemmassa
kuvatekstissä ihmiset nimetään palestiinalaismilitanteiksi, jotka ”ovat yhdistäneet voimansa”.
Ryhmäkuvalla ja haastatteluiden antamisella he haluavat todennäköisesti korostaa omaa voimaansa
hallitsevana ryhmänä – samalla tavalla kuin israelilaiset ryhmittyivät siirtokuntatyömailla. Kuvan
merkitys jää kuitenkin hieman vajaaksi, sillä naamioiden tekstit eivät aukea. Kuvan konnotaatio
riippuukin katsojan kulttuurisista näkemyksistä ja kielitaidosta. Tulkintani on varmasti erilainen
kuin gazalaisen, joka voi pitää ensimmäisen kuvan henkilöitä esimerkiksi valtaapitävinä sotilaina,
pyhää sotaa käyvinä miehinä tai sankareina. Israelilaiselle katsojalle ryhmä puolestaan näyttäytyisi
todennäköisesti terroristiryhmänä. Katsoessani tapahtumia etäältä, olen enemmän lingvististen
viestien ja näyttämisen ekonomian piirteiden varassa. Minulle kuvan konnotaatio on siten valtaa ja
voimaa pitävä militanttiryhmä. Tulkinta syntyy ennen kaikkea aseista, naamioista sekä kuvatekstistä
ja otsikosta.
Kuvan 4 oikea kuva kuuluu uutiseen, jossa Hamasin kerrotaan ampuneen neljän israelilaista
rauhanneuvotteluiden alla.211 Kyseisen kuvan lingvistinen viesti kertoo isän ja pojan juhlivan
muiden gazalaisten kanssa hyökkäystä Israelin siirtokuntaan, vaikka se ei kuvaa varsinaista
väkivaltaa. Kuvassa aseen merkitys onkin symbolinen. Mikäli kuvan syntagmaa muutettaisiin
rajaamalla ase lapsen kädestä, saisi kuva ja koko uutinen aivan uudenlaisen näkökulman. Ilman
asetta se olisi vielä rauhanomaisempi, koska tässäkin neljän ihmisen ampumista kuvataan asetta
pitelevän pojan kautta ilman kärsimystä, uhreja ja väkivaltaa. Ainoastaan kuvan rosoisuudesta
korostettu pikkupoika ja hänen hämmentynyt ilmeensä sekoittavat kuvan konnotaatiota. Kuvan
katsoja ei tiedä, miksi lapsi on hämmentynyt. Johtuuko se mielenilmauksesta, väkimäärästä, aseesta
vai kameran salamavalosta? Yleensä lapsen esittämisellä pyritään äärimmäiseen tunnetilaan (lisää
kuvan 12 yhteydessä). Tässä tapauksessa se merkitsee sitä, että lapsetkin kantavat aseita Hamasin
puolesta.
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Helsingin Sanomat uutisoi saman tapahtuman 1.9. uutistoimisto AFP:n kuvalla siirtokuntalaisten mielenosoituksesta.
Siinä siirtokuntalaiset osoittelivat israelilaispoliiseja sormillaan, lähes samalla tavalla kuin ihmiset kuvassa 1.
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Kuva 4212

Väkivallan tai kärsimyksen puuttuessa suuret aseet ja panosvyöt symboloivat ennen kaikkea valtaa
ja voimaa – myös muualla maailman konflikteissa, kuten Somaliassa. Daily Nationissa, Helsingin
Sanomissa ja Times of Indiassa julkaistiin syyskuussa yhdeksän kuvaa (kuvassa 5 on viisi
esimerkkiä), joissa Afrikan sarven eri aseelliset ryhmittymät merirosvoista ja väliaikaishallituksen
joukoista al-Shabaabin tukijoihin asti poseeraavat tai marssivat aseiden kanssa. Määrä on hieman
yli puolet kaikista Somalian konfliktia käsittelevistä kuvista. Niiden merkitys Somaliaa koskevasta
mielikuvasta on voimakas, koska ne rakentavat maasta kuvaa vain sotilaiden ja aseellisten
ryhmittymien kautta.
Esimerkiksi kuvan 5 alakuvista keskimmäinen rakentaa Somaliasta ja al-Shabaab -ryhmittymästä
sellaista konnotaatiota, jossa koko yhteiskunta al-Shabaabin väheksymiä naisia myöten on
suostuteltu (tai pakotettu) ryhmän taakse. Kun konfliktin muita osapuolia (vastapuolia) tai uhreja ei
näytetä, ne korostavat konfliktin vahvimman osapuolen ja valtaapitävien näkökulmia. Myös
kuvateksteissä jako eri ryhmien kesken tehdään selväksi: kun mies on hallituksen joukoissa, hän
taistelee al-Shabaabia vastaan, ja kun mies on kansainvälisissä joukoissa, hän taistelee merirosvoja
212
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vastaan – ja päinvastoin. Pelkästään näiden kuvien kautta somalialaiset voitaisiin siis kärjistetysti
jakaa hallituksen ja al-Shabaabin taistelijoihin sekä merirosvoihin. Silloin, kun muuta kuvaa ei ole,
myyttiset taistelija-terroristi-merirosvoidentiteetit ovat valmiita. Samalla ne heijastavat siis
toiseutta, jossa somalit kuvataan afrikanistiseen tapaan barbaarisiksi sotureiksi. Kuvien merkitystä
voimistaa myös näyttämisen ekonomian mukaisesti se, että kuvat on julkaistu näyttävästi sivujen
pääkuvina, oikean alareunan hallituksen taistelijan kuvaa lukuun ottamatta. Otsikot kertovat
Somalian epätoivosta: työttömyydestä, väkivallasta ja valtataisteluista.
Kuva 5213

Aina kuvien denotaatio ei edes sovi täysin yhteen kuvien lingvistisen viestin kanssa. Esimerkiksi
oikeassa yläkulmassa 230 ihmisen kuolemasta on uutisoitu arkistokuvalla, jossa marssii kahdeksan
al-Shabaabin sissiä. Uutisessa ja sen yhteydessä olevassa faktalaatikossa kerrotaan lisäksi, että
YK:n tietojen mukaan Somaliasta on viimeisen kahden viikon aikana paennut 23 000 ihmistä ja
taisteluissa on haavoittunut yli 400 ihmistä. Heistä ei ole kuvia. Asymmetrisen väkivallan,
konfliktien ja kuoleman kuvaaminen on tilannekohtaista ja hyvin vaarallista ellei mahdotonta. Siksi
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medialle ja erityisesti kuvaajille turvallisempia ja vaivattomampia ovat arkistokuvat tai
kuvauskohdetta vahvistavat kuvat, joissa näytetään esimerkiksi aseellisten ryhmittymien omia
julkisia esiintymisiä. Silloin kuvauskohde kokee todennäköisesti olevansa mieluisassa ja itseään
vahvistavassa valossa, kuten aiemmin Hamasin sotilaat ja Israelin siirtokuntalaiset. Katsoja
kuitenkin vieraantuu konfliktin todellisesta luonteesta, kun hän ei näe kärsimystä tai tavallisia
ihmisiä. Esimerkiksi niiden 230 kuolleen, 400 loukkaantuneen ja 23 000 pakolaisen identiteetit ja
elämä jäävät täysin pimentoon. Myös sissit tai sotilaat jäävät vieraiksi, koska he jäävät nimeämättä
tai piiloutuvat maskien taakse.
Kaikkia edellisiä kuvia tarkasteltaessa huomioni kiinnittyi siihen, kuinka vahvoja ihmisiä
konfliktialueilla kuvataan. Missä ovat sodan uhrit ja kärsimys? Uhreja tai yhteiskuntien
vähemmistöjä ei näytetä. Sen sijaan itsestään ja asiastaan meteliä pitäviä ihmisiä kuvissa on sitäkin
enemmän. Kun palataan esimerkiksi Israelin siirtokunta- ja Hamasin kannatuskuviin, voi hyvin
kysyä, edustavatko nämä representaatiot todellista kuvaa Lähi-idän asukkaista. Ainakin ne
rakentavat vain yhdenlaista todellisuutta Israelista ja palestiinalaisalueista. Kuvastosta puuttuvat
ennen kaikkea tavallista arkea (joka varsinkin Lähi-idässä on suhteellisen rauhallista) kuvaavat
representaatiot, sillä edellä olevat kuvat näyttävät lähinnä teatraalisilta esityksiltä. Konflikteissa
käydäänkin suurta taistelua myös omasta julkisuuskuvasta ja yleisön mielikuvista214. Niiden
halutaan kumuloituvan omaan valta-asemaan.
Toisaalta vahvojen ihmisten kuvaaminen on helppoa, kun kameran eteen ei tarvitse suostutella.
Toisinaan näyttää myös siltä kuin konfliktin uhrit tai yhteisön sellaisiksi tituleeraamat (eli
marttyyrit) suorastaan kerjäävät huomiota ja salamavaloja. Kuva 6 osoittaa, kuinka kuolemastakin
on tehty ainakin kahdessa nykykonfliktissa eräänlainen näytös. Niissä paitsi surraan kollektiivisesti,
haetaan myös uhrin asemaa, myötätuntoa ja tehdään marttyyreita. Symboleilla on näissäkin kuvissa
suuri merkitys. Esimerkiksi alavasemmalla ja yläoikealla olevissa kuvissa uhri on kääritty omiin,
Hamasin ja Israelin, väreihin. Molemmat uhrit ovat kuolleet vastapuolen ampumista luodeista.
Alaoikealla olevat uhrit taas ovat kuvatekstin mukaan kuolleet Pakistanissa pommi-iskussa. Vain
oikean alareunan kuva julkaistiin selvästi muita pienemmällä, kun taas ylärivin kuvat julkaistiin
Washington Postin ulkomaan sivujen pääkuvana ja Folha de S. Paulon etusivulla.
Ilman arkku-paradigmaa, kuvan 6 kolme viimeisintä representaatiota saattaisivat kuvata miltei mitä
tahansa kulkuetta tai seremoniaa; varsinkin alimmissa kuvissa, joista eivät välity ihmisten
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tunnelmat. Viimeistä kuvaa ei välttämättä edes tunnistaisi hautajaiskulkueeksi ilman kuvatekstiä ja
otsikkoa, koska väkijoukon keskellä olevia koristeltuja arkkuja voisi yhtä hyvin pitää muunlaisina
koristeina (kuvan denotaatio). Toisaalta alimmissa kuvissa kuvakulma korostaa uhria ja
koristearkkuja niin, että niiden konnotatiivinen merkitys on hautajaiskulkue. Oikean yläkuvan
konnotaatiossa puolestaan korostuvat uhrin sijaan kantajat (ja synkät ilmeet) sekä taustalla näkyvät
Jerusalemin kiistellyt ja symboliset Kalliomoskeija ja Itkumuuri. Kuvan denotaatio voisi toki olla
erilainen, jos emme olisi aiemmin nähneet tällaisia hautajaiskulkuekuvia. Varsinkin Lähi-idästä
niitä on julkaistu runsaasti, minkä vuoksi voi kysyä, miksi lehdet julkaisevat toistuvasti
tämäntyyppisiä kuvia, joissa ihmiset näyttävät anovan julkista huomiota.
Kuva 6215

Kriittisimpien äänien mielestä nämä ovat stereotyyppisiä uutiskuvia Lähi-idästä. Esimerkiksi
Edward W. Saidin mielestä Lähi-itä ja varsinkin arabit kuvataan kärjistetysti kurjuutta
surkuttelevina ja elehtivinä massoina, joilla ei ole persoonallisia ominaisuuksia.216 Kuvan 6
ylävasemmassa kuvassa surevat omaiset esitetään kollektiivisena ja näyttävänä joukkona, joiden
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suru muistuttaa jopa aggressiota. Kuvatekstin mukaan etualalla on kotiinsa ammutun Hamassotilaan äiti, tosin anonyyminä. Campbellin mukaan äidin kärsimys pääsee perinteisesti
konfliktikuvastoissa näyttävästi esille. Mielenkiintoiseksi kuvan tekee se, kuinka paljon huomiota
aikuisen pojan äiti saa pojan kuollessa. Kyse ei ollut sympatiaa keräävän vieraan pikkulapsen tai
vauvan kuolemasta, mitä Campbell piti kuvitellun maantieteen yhtenä merkkinä.217 Sen sijaan äidin
kärsimyksen esittävä kuva oli Washington Postin ulkomaansivujen pääkuvana ja kakkoskuvana oli
kuolleen sotilaan hautajaiskuva (vasen alakuva), vaikka jutussa haastateltiin muun muassa uhrin
vaimoa ja veljeä heidän omilla nimillään. Jutussa kerrottiin muun muassa uhrin perheen tarina ja
kritisoitiin Israelin kovia otteita palestiinalaisalueilla. Pojan menettäneen äidin suru konnotoituu
jutussa painokkaammin kuin uhrin vaimon kärsimys, aivan kuin äidin kärsimys olisi
(mielenosoituksellisesti) suurempi. Tässä kuvassa (suvun) miehellä (uhrin veljellä?) on äitiä tukeva
rooli, ikään kuin hän olisi suojelemassa ja pitämässä naista pystyssä, joka muuten romahtaisi.
Tyttären tai vaimon kuolema ei herätä konfliktikuvissa yhtä suurta mielenilmausta eikä sellaista
edes kuvata. Näissä syyskuun kuvissa ei ollut (kuvatekstien ja kuvien merkkien perusteella)
ainoatakaan kuvaa, jossa surtaisiin naisen kuolemaa.
Osa edellä käsitellyistä kuvista218 on kirjaimellisesti mielenosoituskuvia. Toiset taas voidaan
luokitella sellaisiksi tai eräänlaisiksi teatraalisiksi näytöksiksi, joilla anotaan huomiota omalle
asialle. Yhdessäkään niissä ei vuodatettu verta ja kärsimys oli hyvin siististi esitetty, äärimmillään
äidin itkuna.

5.3. Sotien anonyymiys ja kaukaisuus
Sotakuvaajan näkökulmasta kaukaa otetut kuvat ovat helppoja ja turvallisia. Kuvien katsojan
kannalta ne ovat ongelmallisia, sillä ne etäännyttävät ja vieraannuttavat katsojaa todellisuudesta.
Tällöin lingvistisen viestin merkitys korostuu, kun pelkästään kuvaa katsomalla tapahtumat jäävät
kaukaisiksi, epäselviksi ja vieraiksi. (Tähän viittasin jo edellisen luvun kuvan 6 viimeisen kolmen
arkun kuvan kohdalla.) Sotakuvastoissa kaukaa otettuja kuvia kuitenkin tulee väistämättä vastaan,
sillä aina kuvaajalla ei ole edes mahdollisuutta ”päästä lähelle” tai ratkaiseva ja kriittinen hetki on
mennyt ohi.
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Kuvan 7 representaatiot ovat tyypillisiä esimerkkejä kaukaa otetuista konfliktikuvista. Ensimmäisen
kuvan denotaatio viittaa portilla seisovaan kahteen mieheen. Kuvan lingvistinen viesti paljastaa
paikan kansainväliseksi lentokentäksi. Toisessa kuvassa kaksi venettä lähestyy isompaa Magellan
Star -laivaa (denotaatio). Se, mitä kummassakin on kuvanottohetkellä tapahtunut, jää muiden
lingvististen viestien ja näyttämisen ekonomiaan liittyvien seikkojen varaan. Jälkimmäisen
kuvatekstin mukaan yhdysvaltalaissotilaat ovat ottamassa haltuun somalimerirosvojen valtaaman
laivan. Kuvakrediitin perusteella kuva on peräisin yhdysvaltalaislaivastosta, joka myöhemmin otti
merirosvot myös kiinni. Lingvististä viestiä mukaillen kuvan konnotaatio merkitsee oikeastaan sitä,
kuinka amerikkalainen ”sankarilaivasto tuli, vapautti kauppa-aluksen merirosvojen hampaista ja
vangitsi paha-aikeiset vieraat tunkeilijat”. Pelkällä kuvan katsomisella tähän tulkintaan ei pääse,
vaikka etäisyyden ja kuvakulman takia katsoja on tavallaan ulkopuolisena tarkkailijana.
Kuva 7219

Vasemman puoleisessa kuvassa näyttämisen ekonomian seikat muun muassa kuvan julkaisukoosta
vaikuttavat merkittävästi tulkintaan, sillä kuvassa on muutakin tärkeää kuin portilla seisovat kaksi
miestä. Miesten lähettyvillä kuvan etualalla on kaksi ruumista. Pienikokoisesta kuvasta niitä ei edes
näkisi, mutta Daily Nationissa kuva oli julkaistu näyttävästi – tosin mustavalkoisena –
ulkomaansivujen pääkuvana. Kuvateksti paljastaa, että ruumiit kuuluvat al-Shabaabin masinoiman
itsemurhapommituksen uhrien joukkoon. Kuvan ulkopuolelle jäävät kuvatekstissä mainitut kolme
muuta uhria ja viisi kuollutta iskun tekijää. Kuvan paradigmat, kuvakulmasta, etäisyydestä ja aina
viranomaisten valvoman portin kohdistamiseen, nostavat kaksi miestä pääosaan. Kuvan
konnotatiiviseksi merkitykseksi syntyy käsitys miehistä viranomaisina, jotka tarkastavat tilanteen ja
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siivoavat jäljet. Kärsimystä kuvassa ei ole ruumiista huolimatta, mikä tavallaan myös viestittää siitä,
että elämä ja toiminta kentällä palaa ennalleen eikä suurta tuhoa syntynyt. Kuva sinänsä on melko
realistinen, kun se kertoo kriittisen tapahtumahetken jälkeisestä tilanteesta. Tällaisten kaukaa
otettujen ja mustavalkoisten kuvien tarkastelu vaatii katsojalta enemmän tarkkaavaisuutta. Katsojan
ja kuvakohteiden identiteettisuhdetta tällaiset kuvat eivät kuitenkaan muuta. Katsoja pysyy edelleen
etäisenä tarkkailijana ja osattomana, joka on kaukana uhreista ja tapahtumapaikasta ja siten
tavallaan kykenemätön asettumaan toisten ihmisten kohtaloiden eteen.
Aiemmin käsitellessäni identiteettiä ja toiseutta todettiin, että media luo kuvien kautta konflikteissa
erilaisia identiteettejä. Samoin uutiskuvia katsomalla ihmiset identifioituvat aina johonkin: he
tuntevat sympatiaa, syyllisyyttä tai vieraantuvat ja etääntyvät jostakin.220 Kaukaa otettujen kuvien
lisäksi konfliktien todellisuudesta vieraantuu helposti myös siksi, niitä ei käsitellä yksittäisten
ihmisten kautta, vaan ihmiset ryhmitellään anonyymeiksi massoiksi. Silloin kuvakohteilta viedään
persoonallisuus ja yksilöllisyys, koska kaikki kuvissa olevat ovat silloin vain osa isompaa
ihmismassaa ja kulttuuristesti rajattua kokonaisuutta Sewellin mainitsemalla tavalla221. Katsojalle
eläytymisen ja samaistumisen tunteet nousevat pintaan helpommin, jos ihmiset kuvattaisiin
yksilöinä. Aineiston 60 kuvasta tämänkaltaista anonymiteettiä ja kaukaisuutta esiintyi miltei
kaikissa kuvissa. Aineistossa oli runsaasti lähikuvia, mutta vain seitsemässä kuvassa ihminen
mainittiin nimellään ja niistäkin neljä kuvasi johtajia tai poliitikoita.
Kuvassa 8 on kaksi esimerkkiä siitä, miten konflikteissa elävien ihmisten kokemus jää kaukaiseksi,
vaikka kuvaaja on ollut edellisiä kuvia lähempänä tapahtumapaikkaa ja ihmisiä. Vasemmassa
kuvassa katsoja on tavallaan ”lähellä konfliktikokemusta”, mutta ihmisten kasvojen jäädessä piiloon
katsoja ei näe, mitä ihmiset kokevat ja tuntevat. Kuvan keskeisimmät merkit tai koodit ovat
etualalla seisovat ihmiset, vaikka heidän tuijottama panssarivaunu kuvaa paremmin tapahtumien
kulkua. Kuvan denotaatio on ihmiset katselemassa panssarivaunua. Ilman kuvatekstiä tulkinta jää
kuitenkin jälleen hieman ontoksi, koska ihmisten kasvoista ei voi päätellä mitään merkityksiä.
Kuvateksti kertoo henkilön suojaavan korviaan Afrikan unionin ja islamistitaistelijoiden välisestä
taistelusta syntyvältä melulta. Pelkoon viittaavan otsikon takia kuvan konnotatiiviseksi
merkitykseksi muodostuu kuitenkin se, että käsiään pään ympärillä pitävä henkilö pelkää taisteluita.
Otsikon ohella tähän tulkintaan viittaa myös se, että henkilö on muiden takana ikään kuin piilossa ja
se, ettei muita näytä meteli haittaavaan. Toki tässä on ylitulkinnan vaara, koska kuva esittää vain
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yhden näkökulman ja hetken Mogadishusta. Kun lingvistiset viestit eivät anna lisätietoja
tapahtumista, katsoja ei voi tietää todellisuudesta muuta, kuten sitä, mitä tapahtui kuvanoton
jälkeen, ketkä taisteluita katsovat ja miksi. Kasvojen näkymättömyys etäännyttää katsojaa enemmän
kuin tuo hänet lähelle taisteluita, vaikka sinänsä kuvan alkuperäinen tarkoitus saattoi esimerkiksi
olla asettuminen mogadishulaisen katselijan paikalle.
Kuva 8222

Myös toisessa Darfur-esimerkissä ihmiset ryhmitellään anonyymiksi massaksi, joiden liikkumista
YK:n sinikypärät pyrkivät kontrolloimaan. Kuvan denotaatio merkitsee väkijoukkoa, mutta YK:n
rauhanturvaajien korostaminen kuvan etualalla yhtenäistää lapsienemmistöisen väkijoukon kauas
taakse. Campbellin toiseus-käsityksen mukaan he ovat juuri niitä ”toisia”, Sudanin konfliktin
anonyymeja uhreja, joita YK:n ”hyväntekijät” auttavat. Otsikko kertoo 74 siviilin kuolleen
Darfurissa, ehkä näiden ihmisten keskuudesta, mutta tapahtumat jäävät jälleen epäselviksi.
Kuvakrediitin perusteella kyse onkin arkistokuvasta, jolla vain kuvitetaan uutista, mikä tekee
kuolleista entistä vieraampia. YK:n rauhanturvaajalle annetaan kuvassa kasvot, minkä vuoksi heihin
voi paremmin samaistua, vaikka toisaalta taas hekin jäävät anonyymeiksi – ilman nimiä tai
työnkuvausta. Molemmissa kuvan 8 representaatioissa konfliktialueen ihmiset esitetään toisina ja
vieraina.
Vaikka ihminen kuvataan yksinään konfliktialueella, hänet voidaan edelleen esittää anonyymisti,
kuten kuvan 9 vasemmassa kuvassa. Kuvan denotaatio näyttää lippalakkipäisen miehen varjolta,
mutta kuvatekstin mukaan siinä on yksi palestiinalaisista Israelin siirtokuntien rakentajista. Nimeä ei
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kerrota eikä kasvoja näytetä, vaikka kuva on otettu hyvin läheltä. Rakentaja edustaa siten vain yhtä,
vieraaksi jäävää palestiinalaista, jonka mediahuomio jää siirtokuntien asukkaiden varjoon syyskuun
aineistossa. Vertailun vuoksi voi todeta, että siirtokuntien asukkaista ja heidän mielenilmauksista
kuvia oli 13. Aivan kuin palestiinalaiset olisivat se sodan tuntematon, vieras ja toinen sodan
osapuoli, ilman mielipiteitä ja vakiintunutta asemaa. Israelilaiset sen sijaan saavat kuvissa kasvot,
nimet ja ajatukset. Aiemmin nähtiin kuvia israelilaisista siirtokuntalaisista ja tässä kuvan 9
jälkimmäisessä esimerkissä persoona ja ääni annetaan brasilialaissyntyiselle miehelle, joka lähti
juutalaisjuuriensa perään Israeliin ja asuu nykyään Länsirannan siirtokunnassa. Sanomalehdissä
tämäntyyppiset jutut ovat tavallisia, sillä niiden avulla alue, ihmiset ja konflikti tuodaan lähemmäs
lukijaa. Tällöin lukijan on helppo samaistua toisiin ihmisiin ja sitä kautta ymmärtää alueen
tilannetta paremmin. Brasilialaislukijoille kuvan 9 mies vaikuttaa enemmän maamieheltä kuin
vieraalta israelilaiselta.
Kuva 9223

Syyskuun konfliktikuvissa oli vain vähän kuvia sotien uhrien kokemasta kärsimyksestä. Toisinaan
uhreille annettiin kasvot, mutta sekin tehtiin anonyymisti. Uhrit kuvattiin surijajoukkona ilman
nimiä, taustoja ja tarkempaa asiayhteyttä. Toki journalistin voi olla vaikea tiedustella surevien
ihmisten tietoja, ja uhreille kuvatuksi tuleminen voi jo sinänsä olla raskasta. Toisaalta taas miksi
edes mennä paikanpäälle, jos journalisti pelkää kysyä. Usein myös konflikti- ja kriisialueilla elävät
ihmiset tietävät, mikä merkitys kasvojen antamiselle on. Se on väylä kansainväliseen huomioon ja
myötätuntoon – ja parempaan avunsaantiin (vrt. CNN-efekti). Uhrilla en tässä tarkoita kuvan 9
brasilialaismiestä, vaan esimerkiksi pakolaisleirillä asuvia ihmisiä, kuten kuvassa 8.
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Kuvien 10 ja 11 representaatioissa sota-alueiden ihmiset saavat kasvot, mutta osa heistä on vain sitä
mainittua anonyymia ”surijajoukkoa”. Kuvassa 10 kasvot annetaan Pohjois-Kaukasian sodan uhrien
omaisille, mutta anonyymisti ilman nimiä ja tarkempia taustoja. Ensimmäinen kuva on siitä
poikkeuksellinen, että surijat ovat miehiä; eivät naisia ja äitejä. Useimmissa aineiston kuvissa
miesten kokemaa surua tai kärsimystä ei esitetä. Pääosin näissä syyskuun konfliktikuvissa miehet
ovat viranomaisia, kyläpäälliköitä, johtajia tai sotilaita. Kuvien rakentaman todellisuuden
perusteella miehet eivät kärsi, vaan he yrittävät ratkaista ongelmat. Kuvan 10 ensimmäinen kuva
kuitenkin todistaa sen, että myös miehet ovat sodan uhreja, jotka tuntevat surua ja menetyksiä.
Tässä kuvassa huomio keskittyy erityisesti keskellä, takimmaisena olevaan mieheen, joka on
painanut kädet päänsä ympärille, aivan kuin se henkilö kuvan 8 ensimmäisessä kuvassa
Mogadishussa. Tosin tässä kuvassa ihmisten tunnot näkyvät heidän kasvoistaan, kun he hiljentyvät
kynttilöiden äärellä. Vieläkin ”anonyymimmin” saman uutistapahtuman (17 kuolemaan johtaneen
itsemurha-iskun Pohjois-Ossetiassa Vladikavkazissa) voi kuitenkin esittää: Helsingin Sanomat
kuvitti tapahtuman AFP:n kuvalla räjähtäneestä autonromusta (kuva työn liitteessä 1 viimeisenä).
Samaisen kuvan taka-alalla näkyi ihmisiä, mutta he olivat viranomaisia ja miehiä, jotka tutkivat
tapahtunutta ja valvoivat aluetta.
Kuva 10224

Jälkimmäisessä kuvan 10 representaatiossa annetaan kasvot jälleen tuntemattomien naisten surulle,
vaikka paikalla näyttää olevan myös miehiä. Kuvatekstin mukaan naiset ovat kokoontuneet PohjoisOssetiaan Beslaniin muistelemaan kuuden vuoden takaista koulukaappausta, joka oli Venäjän
historian verisin (334 kuollutta). Varsinainen juttu kertoo Pohjois-Kaukasian vaietusta sodasta, jota
havainnollistetaan kuusi vuotta vanhan tapahtuman kollektiivisella muistotilaisuudella. Näyttää siltä
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kuin ”historiallisemmat”, ”verisemmät” ja ”suuremmat” tapahtumat saavat huomiota vielä monen
vuoden jälkeen, vaikka yhtä hyvin nykytapahtumissa riittäisi kuvattavaa. Ehkä tekijän tai
toimituksen tarkoituksena oli yhdistää sotauutinen ja Beslanin muistelot, mutta toisaalta voidaan
kysyä, onko uusien sotien, asymmetrisen väkivallan ja pelon ilmapiirin kuvaaminen
tiedotusvälineille on vaikeaa. Tässä mielessä otsikko on myös mielenkiintoinen: kenen mielestä
Pohjois-Kaukasian sota on vaiettu? Kansainvälisen politiikan agendalla se on ollut pitkään, mutta
tiedotusvälineet itse ovat siitä vaienneet. Jättämällä uutiset ja ihmisten tarinat kertomatta media
tekee siitä ”hiljaisen konfliktin”. Esimerkiksi tämän kuvan naisten kokemukset sodasta tai Beslanin
koulukaappauksesta eivät tule kerrotuiksi. Ketä nämä naiset ovat ja miksi he ovat siellä? Vastausta
siihen ei ole, mutta osin otsikon takia kuvan konnotatiiviseksi merkitykseksi muotoutuu siitä
huolimatta sodan uhrit.
Molemmat kuvan 10 representaatiot olivat uutistoimistojen kuvia, joissa teksti tai eri journalistiset
valinnat ovat voineet hämärtää kuvaajan alkuperäisen idean Seppäsen mainitsemalla tavalla.225
Kuvat ovat voineet myös korostaa uhrien toiseutta ja vierautta, koska he jäävät anonyymeiksi.
Kaikki uhrit eivät syyskuun konfliktikuvastossa jääneet kuitenkaan anonyymeiksi. Kuvan 11
representaatiot ovat poikkeuksellisia koko aineistossa, sillä Kongossa kovia kokeneille väkivallan
uhreille annettiin kasvot, nimet ja tarina – vaikkakin lyhyesti. Vasta tällöin kuvan katsoja voi tuntea
jonkinlaista myötätuntoa uhreja kohtaan. Daily Nationissa julkaistut AFP:n kuvat käsittelevät
Kongossa Walikalessa heinä-elokuun vaihteessa tapahtuneita julmuuksia, joissa kapinalliset
raiskasivat kolmisensataa naista, vanhusta ja lasta YK:n rauhanturvaajien tietämättä. Muissa
lehdissä pari kuukautta vanhat tapahtumat eivät saaneet enää minkäänlaista visuaalista huomiota,
mutta Daily Nation uutisoi tarkasti kaiken asiaan liittyvän, kuten YK:n selvitykset. Poikkeuksellista
näissä on myös se, ettei YK-tutkintaa kuviteta tapahtumia kritisoineen YK:n pääsihteerin Ban Kimoonin tai selvitystä tekevien kasvoilla, vaan raiskauksen uhrin ja alueen asukkaiden kasvoilla.
Kuvan 11 representaatioiden denotatiiviset merkitykset viittaavat ihmisten epätoivoon ja
väsymykseen, mutta muut viestit kertovat heidän olevan Luvungin kyläpäällikkö ja raiskausten
uhri. Se, miksi kyläpäällikön paita on repaleinen, jää epäselväksi hänen kertoessaan tapahtumista.
Kyläpäällikön repaleinen paita ja kuvattujen ihmisten (muiden kylän johtajien?) ilmeet kuitenkin
voimistavat kylässä valitsevaa epätoivoa ja sekavuutta, mikä muotoutuu kuvan konnotatiiviseksi
merkitykseksi.
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Jälkimmäisen representaation 46-vuotias nainen joutui raiskausten uhriksi yhdessä 15-vuotiaan
tyttärensä kanssa, joka ei ole kuvassa. Naisen väsynyt ja epätoivoinen ilme ja käsi kasvoja vasten
(kuten kuvissa 8 ja 9) ovat kuvan vahvimmat koodit, mutta kuvan konnotaatiota kärsimyksestä
todentavat erityisesti hänen lapsensa. Kolmella lapsella ilme on vakava ja kaksi matkii
yksinhuoltajaäitiään pitämällä kättä kasvoilla, mikä tavallaan vahvistaa naisen asemaa. Lasten
esittäminen konfliktikuvissa on aina aikuisia voimakkaampaa, koska lasten kokemaa kärsimystä
yleensä paheksutaan aikuisia enemmän. Campbellin nimittämää piittaamattomuutta ja afrikanismia
kuvissa ei kuitenkaan esiinny226. Esimerkiksi kuvakulma kohteeseen nähden tasa-arvoinen eikä se
halvenna uhria niin kuin Campbell on todennut, että usein afrikkalaiset kriisien uhrit kuvataan
yläviistosta, jossa korostuu eräänlainen kehittymättömyys ja kärsimys. Toisaalta yhtä hyvin voi
kysyä, kuvattaisiinko suomalainen joukkoraiskauksen uhri näin ja vielä nimen kanssa. Tuskin,
vaikka todennäköisesti iltapäivälehdet asiasta kirjoittaisivat. Ulkomaalaisen suhtaudutaan varmasti
eri tavalla kuin omiin kansalaisiin227.
Kuva 11228

Poikkeuksellista on myös se, että kuva on otettu syyskuun alussa eikä esimerkiksi heinä-elokuun
vaihteessa. Naisen lyhyellä tarinalla halutaan siis aidosti palata vanhoihin tapahtumiin ja muistaa
yksilön kautta, että väkivalta Itä-Kongossa jatkuu ja raiskaukset ovat yksi alueen yleisimmistä
aseista. Kiintoisan jännitteen kuvaan tuo myös nuorimman lapsen leikkisä ilme ja kahden
vanhemman matkiminen, mikä ikään kuin korostaa lasten viattomuutta kuvan konnotaatiossa.
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Lasten kokemuksia tuodaan esiin myös Washington Postissa ilmestyneissä kuvan 12
representaatioissa, jotka on julkaistu lehdessä näyttävästi isoina kuvina. Perinteisesti lapset
kuvataan kriisikuvastoissa äärimmäisten tunnetilojen yhteydessä. Lapset ovat mullistavien
tapahtumien kokijoita ja näkijöitä, joihin konflikti eniten vaikuttaa.229 Campbellin mukaan
kriisikuvia dominoivat lasten kuvaamisessakin uhri-pelastaja -paradigman vastakkainasettelu, joka
käytännössä tarkoittaa, että lapset kuvataan kliseisesti riutuneina ja kärpästen ympärillä elävinä
pömppövatsoina.230 Näissä syyskuun sotakuvastoissa sellaisia kuvia ei ollut, päinvastoin. ”Kaikkein
kärsivimmät lapset” esitettiin edellisessä Kongossa kuvassa, mutta useimmiten lapset kuvattiin
yllättävän latteasti mietteliäinä tai vauhdikkaina pikku-ihmisinä, joita menoa konflikti ei näytä
haittaavan. Kuvan 12 ensimmäinen representaatio voisi periaatteessa kuvata lasta missä päin
maailmaa tahansa (denotaatio), vaikka hänen lakkinsa jäljittelee juutalaista kipa-päähinettä niin, että
myyttinen mielleyhtymä israelilaisesta juutalaispojasta syntyy helposti (konnotaatio). Muiden
mielenosoituksellisten siirtokuntakuvien joukossa tämä on ehdoton poikkeus, mutta toisaalta se on
banaali representaatio siirtokuntien rakennustöistä. Epäselväksi jää edelleen lapsen tarina. Hän on
vain anonyymi juutalainen ja siirtokuntalainen rakennustyömaalla. Otsikon takia rakennustyömaa
korostuu pojan takana, vaikka se on epätarkka suhteessa etualalla olevaan poikaan.
Kuva 12231

Oikeanpuoleinen kuvan denotaatio sen sijaan on helpompi liittää konfliktialueeseen, sillä poikien
takana näkyvät tuhotut talot. Toisaalta kuvan otsikko ”Keski-Aasia tuo uuden päänsäryn
Yhdysvaltain politiikkaan” osoittaa kuvaan mielenkiintoisen konnotaation. Jotta ”päänsärky”
voitaisiin todentaa kuvallisessa esityksessä, tarvitaan todisteita tuhoista ja ongelmista. Siten
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maisema kääntyy vallitsevaksi merkiksi. Juokseva pikkupoika veljensä kanssa ei ole ongelma, vaan
he ovat rujon maiseman väriläiskät. He symboloivat toivoa ja elämän arkisuutta (ehkä jopa
Yhdysvaltain politiikalle) kovia kokeneessa Kirgisian Oshin kaupungissa. Toisaalta päänsärky
viittaa siihen, että laajemmin pikkupoikien tulevaisuutta Kirgisiassa varjostaa eräänlainen
”päänsärky” kiihtyvästä konfliktista ja kriisistä.

5.4. Johtajamiehet sotien ratkaisijoina
Konfliktikuvista iso osa koostuu valtiojohtajien tai muiden kyläpäälliköiden kasvoista. Visuaalisesti
ne ovat banaaleja kuvia miehistä, jotka toimivat tavallaan konfliktien ”puhuvina päinä”. Tällaiset
kuvat eivät kerro konfliktin luonteesta tai elämästä mitään erikoista, vaan pidemminkin ne
kuvittavat valtaapitävien sanomisia. Aineiston perusteella useimmilla konfliktialueilla valta on
keski-iän ylittäneiden miesten käsissä. Kuvassa 13 on neljä esimerkkiä tämäntyyppisistä kuvista
(ks. myös kuva 11).232 Ne kaikki julkaistiin isokokoisina kuvina, keskimmäiset jopa sivujen
pääkuvina. Kuvien denotaatioissa he ovat vain miehiä, mutta heidän nimeäminen johtajiksi
muodostavat konnotaatioiksi johtajat ja valtaapitävät henkilöt. Ensimmäisessä kuvassa on Israelin
ulkoministeri Avigdor Lieberman ja presidentti Shimon Peres, toisessa Pakistanin presidentti Asif
Ali Zardari ja kolmannessa Somalian väliaikaishallituksesta eronnut pääministeri Omar Abdirashid
Ali Sharmarke.
Viimeinen the New York Timesin kuva (julkaistu HS:ssä) erottuu kuitenkin johtajajoukosta
selkeästi. Kuvan miehet tituleerataan somalialaisen Hobyon kylänvanhimmiksi johtajiksi, mutta
heidän nimiään ei kerrota. Kuvatekstin mukaan miehet puolustavat alueella toimivia merirosvoja.
Denotatiivisesti kuva näyttää kuitenkin siltä kuin siinä olisi kaksi ”höperönoloista vanhusta”.
Vaikutelman luovat tyhjään kohdistut katseet. Kun vielä miesten nimet jätetään kertomatta, syntyy
väistämättä konnotatiivinen ajatus epävarmoista ja merkityksettömistä johtajista. Anonyymiys
korostaa toiseutta eli sitä, että miehet ovat vieraita ja epätyypillisiä johtajia. Toisaalta tämä tulkinta
voi olla myös representaation luoma myytti, koska kylänvanhimmille voinut vain sattua
eriskummallinen ilme ja heidän nimensä on voinut vahingossa jäädä mainitsematta. Näyttämisen
ekonomian mukaisesti kyseinen kuva on myös toisarvoinen siksi, että se julkaistiin Helsingin
Sanomissa pienellä. Pääkuvana oli kuvan 5 ensimmäinen kuva aseistautuneista merirosvoista. Jutun
mukaan kylää hallitsevat merirosvot. Nämä seikat korostavat merirosvojen valta-asemaa
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vanhempien miesten kustannuksella – ikään kuin kylänvanhempien pitäisi olla merirosvojen kanssa
samaa mieltä säilyttääkseen edes arvovaltansa.
Kuva 13233

Aiemmin todettiin, että naiset ovat tässä konfliktikuvastossa uhrien tai omaisten ja itkijöiden
roolissa, kun miehet toimivat konfliktien ratkaisijoina, jälkien siivoojina ja subjekteina. Esimerkiksi
miehet liite 1:n viimeisessä kuvassa ja kuvan 7 ensimmäisessä kuvassa ovat jälkiä siivoavien tai
tilannetta tarkkailevien viranomaisten roolissa. Miehet kuvataan vahvoina niin puhujapöntössä,
neuvottelupöydässä kuin taistelukentillä, kuten seuraavissa esimerkeissä. Kuvan 14 representaatiot
ovat esimerkkejä konfliktien miehisestä maailmasta. Aseisiin tarttuvat vain miehet, joista
vahvimmat ja vauhdikkaimmat pääsevät kameran eteen. Vasemman yläkuvan denotaatiossa
isokokoisempi mies pitää kädestä kiinni laihempaa ja ujompaa miestä. Kuvatekstin mukaan Afrikan
unionin rauhanturvaaja pitää kiinni islamistisen al-Shabaab-ryhmän taistelijaa, joka otettiin kiinni
kesken taisteluiden. Konnotatiivinen merkitys kuvaa etualalla olevan miehen vahvemmaksi, mikä
rakentuu rauhanturvaajatyöhön perustuvaan valta-asemaan. Takana oleva mies on kuvatekstin
perusteella 24-vuotias laiton taistelija, mikä lyö eräänlaisen sissi-identiteetin ja laittomuuden leiman
taaemman miehen kasvoihin; olipa hän päätynyt al-Shabaabin riveihin miten tahansa.
Huomionarvoista on myös se, ettei kuva ole AFP:n oma, vaan se on välitetty AFP:lle AU:n
rauhanturvaoperaatio Amisomsista. Kuva on siis yhdenlainen propagandaesitys Amisomista. Se on
samalla tavalla operatiivinen voitto kuin kuvan 7 amerikkalaislaivaston tekemä merirosvojen
kiinniottaminen. Tämäkin kuva on jää osin anonyymiksi, koska tarkempia tietoja miehistä ei kerrota
ja se kuvittaa uutista, jossa kerrotaan 19 ihmisen kuolemaan johtaneista taisteluista.
Oikeanpuoleisen kuvan denotaatiossa taas nuori, aseistettu mies etenee vauhdikkaasti pitkässä
heinikossa. Häntä tarkkailevat muut miehet, joista selvimmin erottuu valkoihoinen mies.
Kuvatekstin mukaan kyseessä on Euroopan unionin ja Ugandan johtama Somalian armeijan
koulutus. Somalian armeijaa edustavat paljaspäiset mustaihoiset miehet, ja baskeripäinen valkoinen
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mies on Euroopan unionin kouluttaja. Afrikanistisesta näkökulmasta kuva merkitsee sitä, että
lännen valkoinen mies kouluttaa afrikkalaisia taistelemaan rauhan puolesta, koska omin avuin he
eivät siihen kykenisi.234 Otsikko ei myöskään anna suvereenia ja vahvaa kuvaa Somalian
väliaikaisista johtajista, jota edustaa kuvaan liitetyn pikkukuvan mies. Kuvan koodien ja
lingvististen viestien perusteella kansainvälinen yhteisö, jota myös EU:n mies edustaa, koettaa siis
painostaa somalialaisia kapinallisryhmien kitkemiseen. Se viittaa länsimaiden painostukseen ja
vallankäyttöön. Tämä on kuitenkin hyvin yksioikoinen tulkinta, sillä myös Somalian naapuri Kenia
on painostanut maan hallintoa rauhaan monin eri tavoin. Kyse ei siis ole pelkästään lännen tai
eurooppalaisten vallankäytöstä, vaan muidenkin afrikkalaisten tekemistä vaatimuksista.
Kuva 14235

Mielenkiintoinen ajatusleikki syntyy kuitenkin siitä, mikä olisi oikeinpuoleisen ja vasemman
alakuvan syntagma ja siten koko tulkinta, jos lingvistiset viestit puuttuisivat ja oikean kuvan
valkoinen mies olisi rajattu kuvan ulkopuolelle. Edustaisivatko mustat, aseiden kanssa toimivat
miehet väliaikaishallituksen sotilaita, primitiivisiä sissejä vai hyväntahtoisia rauhanturvaajia, kun
vielä YK:n tunnusmerkit puuttuvat? Kuva ei nimittäin visuaalisesti poikkeaisi paljoa kuvan 5
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representaatioista, jotka esittävät Somaliassa valtaapitäviä al-Shabaabin sissejä. Kuvan katsoja voi
kysyä itseltään, luoko valkoinen mies kuvan vaikuttavimman paradigman? Teekö valkoinen mies
sotilaista ”hyveellisempiä”, koska muuten afrikkalaisia pidettäisiin barbaarisina, joilla on vain pahat
tarkoitusperät. Ajatusta voi jatkaa myös sillä, mitä oikeanpuoleinen kuva merkitsisi, jos aseiden
kanssa juoksisivatkin valkoiset miehet ja taustalla oleva kouluttaja olisi musta mies. Tai miten
laittoman taistelijan erottaa hallituksen sotilaista? Oli tulkinta mikä tahansa, tämä ajatus on tärkeä
tiedostaa kuvia katsoessa, koska se kertoo, mitä pidämme vakiintuneina käsityksinä ja oletuksina.
Liian pitkien johtopäätösten tekeminen pelkän ihonvärin perusteella on kuitenkin yksioikoista ja
kliseistä. Valta-asema kun perustuu näissäkin esimerkeissä työhön: kouluttajan tai rauhanturvaajan
tehtävään.
Miehet saavat siis konfliktikuvastoissa paljon tilaa, erityisesti kun kyse on vallasta, työstä ja
jonkinlaisesta tekemisestä. Syyskuussa Somaliaa käsittelevissä kuvissa kuvakohteina ei kertaakaan
ollut niin sanottuja tavallisia ihmisiä, vaikka kuvia oli aineistosta yhteensä 16. Kuvatuiksi tulivat
vain ”sotilaat, laittomat sissit, taistelijat, sissit, rauhanturvaajat” sekä al-Shabaabin valtaa korostavat
mielenilmauskuvat ja väliaikaishallinnon johtaja. Ne edustavat Somaliasta hyvin suppeaa
näkökulmaa. Niiden perusteella emme oikeasti, millaista on elämä Somalian konfliktialueella tai
miten aseelliset ryhmittymät vaikuttavat ihmisten arkeen.

5.5. Romantisoitu ja tunnustuksellinen Lähi-itä
Times of Indiassa ja Daily Nationissa ainoat Lähi-idän kuvat käsittelivät puhtaasti vain
rauhanneuvotteluita (eli neuvottelijoita), eivät varsinaista elämää konfliktialueella. Sen sijaan
Washington Postissa, Folha de S. Paulossa ja Helsingin Sanomissa elämää Lähi-idän alueella ja itse
konfliktia käsitteleviä kuvia oli sitäkin enemmän, yhteensä 25. Aiempien mielenosoituksellisten
siirtokunta-, militantti- ja hautajaiskulkuekuvien lisäksi Lähi-idän kuvia tarkasteltaessa huomio
kiinnittyi siihen, kuinka kuviteltuna ja orientalistisena se esitettiin. Lähi-itä oli ainoa konflikti,
jonka kuvissa korostuvat alueen idyllisyys, pyhyys ja uskonnot. Hyvin monet representaatiot
rakentavat Lähi-idästä kuvaa jopa tietynlaisena rauhan tyyssijana. Useimmissa Lähi-idän kuvissa
konflikti ei ole edes läsnä, vain edellä nähdyt hautajais- ja militanttikulkueet viittasivat edes jollakin
tavalla aseelliseen selkkaukseen.
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Kuvitellun maantieteen236 mukaiset identiteettijaot ja erilaisuuden korostaminen näkyivät Lähi-idän
representaatioissa selvästi. Campbellin seuraaman Saidin näkemysten mukaan länsimaissa orientti
on assosioitu mystisyyteen, eksoottisuuteen ja romanttisuuteen. Orientti on ollut eräänlainen
pyhiinvaelluskohde raamatullisille maille. Orientaalisuuteen liittyy kliseitä, kuten haaremit,
prinsessat, orjat, hunnut, itämaiset tanssijat. Orientti on siis eräällä tapaa erotettu ”meidän”, läntisen
maailman kiintymyksistä, arvoista ja tunteista. Orientti on maailma toisaalla.237 Osa syy Lähi-idän
romantisoimiseen saattaa olla siinä, että väkivalta on ajoittaista ja keskittynyt vain tietyille alueille.
Konflikti ei siis ole yhtä voimakas ja totaalinen muihin maailman konflikteihin verrattuna. Lisäksi
Israelin valtio on vahva, yhteiskunta vakaa ja palvelut toimivat; toisin kuin esimerkiksi Somaliassa,
Sudanissa, Pakistanissa ja Kongossa; missä ei myöskään käy vuosittain miljoonia turisteja. Voiko
kaikkea silti laittaa Israelin vakauden ja turistien piikkiin? Katsotaan muutamia esimerkkejä.
Kuvan 15 representaatiossa Lähi-itä esitetään romantisoidusti rauhan tyyssijana, koska
auringonlaskukuvat

korostavat

tunnelmaa

ja

asettavat

ihmiset

rauhanomaisempaan

ja

”mietiskelevään” valoon (kuvan 15 denotaatio). Nämä Folha de S. Paulossa ja Washington Postissa
julkaistut kuvat voivat olla yhtä hyvin sattumaa: laskeehan aurinko joka paikassa ja kuvat liittyvät
juutalaisten juhliin, jom kippuriin ja vuodenvaihtumiseen. Toisaalta taas 284 sota- ja
rauhanneuvottelukuvaa läpikäyneenä voin todeta, ettei samanlaisia representaatioita tullut vastaan
muiden konfliktien kohdalla. (Kashmirin, Irakin, Afganistanin) Somalian, Sudanin, Kongon,
Kaukasian ja Pakistanin konfliktialueita ei kuvattu idyllisinä eikä paikallisten uskonnollisia juhlia
tai festivaaleja esitetty lainkaan. Useimmissa lehdissä juutalaisuutta ei tavallaan koettu niin vieraana
kuin islamia tai muita kulttuureita, koska juutalaisten arkea ja juhlia kuvattiin.
Kuva 15238
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Nämä kahden eri lehden kuvat voisivat jäädä myös yksittäiseksi sattumaksi, ellei aiemmin ole
nähnyt vastaavaa. Hämmästyttävintä on nimittäin se, etteivät nämä eivät ole ensimmäiset
romantisoidut kuvat Lähi-idän konflikti-alueesta. Esimerkiksi kaksi vuotta sitten käydyn Gazan
sodan aikana huomioni kiinnittyi samaan seikkaan. Yli 1100 palestiinalaisen ja 13 israelilaisen
kuolemaan johtanut täysimittainen sota239 kuvattiin monissa eri tiedotusvälineissä hyvin
romantisoidusti. Tätä havainnollistavat kuvan 16 kaksi esimerkkikuvaa Timen internet-sivujen
kuvagalleriasta (Reuters) ja Helsingin Sanomista tammi-helmikuussa 2009.
Kuva 16240

Kaikissa näissä kuvissa raakuus, kuolema ja kärsimys ovat poissa (kuvasivatpa ne sotatoimia tai
elämää konfliktialueella). Kuvitellun maantieteen mukaisesti asiaa on tarkasteltu etäältä. Ne
kuvaavat maailmaa toisaalla (suhteessa kuvan katsojaan). Ilman lingvistisiä viestejä ja kontekstia
kuvien konnotaatiot jäävät puutteellisiksi, sillä kuvien denotatiiviset merkitykset viittaavat vain
auringonlaskussa näkyviin ihmishahmoihin (jotka voisivat olla yhtä hyvin mistä tahansa
väentungoksesta, rannalta tai rauniolta) ja savupilveen (joka yhtä hyvin voisi tulla tehtaan piipusta).
Toisaalta Folha de S. Paulon ja Washington Postin kuvat todistavat myös sen, että kuvien ja
laajemmin konfliktialueen elämän ymmärtämiseen vaikuttavat aiemmin nähdyt visuaaliset
esitykset. Tuoreimmat kuvat Lähi-idästä asettuvat siis eräänlaiseen visuaalisten kuvien jatkumoon,
vaikka suoraan aseellista konfliktia tai kärsimystä ne eivät kuvaa. Tällaiset alueen elämää kuvaavat
representaatiot kuitenkin mystifioivat niin konfliktin kuin alueen ihmiset. Kuvien konnotaatioiksi
muodostuu vanhoillisten juutalaisten elämämeno, mikä vaikuttaa kovin rauhanomaiselta (verrattuna
esimerkiksi

aiempiin

siirtokuntakuviin).

Konfliktin todellisuudesta tulee täten
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epätodellinen. Nämä kuvat osaltaan vahvistavat Lähi-idän maantiedettä ”kuviteltuna”: idyllisenä,
romanttisena ja rauhanomaisena.
Toinen eroavaisuus Lähi-idän ja muiden konfliktikuvien välillä on uskonnon keskeinen rooli ja
uskonnollisten tunnusmerkkien korostaminen. Vaikka Lähi-idän konfliktin yksi keskeisimmistä
vaikuttimista on uskonto, tulivat uskonnolliset tunnusmerkit ja tavat aineistossa esiin
ylikorostetusti. Esimerkiksi Somaliassa ja Sudanissa uskonto on myös konfliktien taustalla eikä se
näkynyt kuvissa mitenkään.
Kuvitellun maantieteen näkemykseen nojaten eurooppalaisilla on aina ollut kompleksinen
suhtautuminen islamilaiseen uskontoon ja kulttuuriin. Tietämättömyys sekä toisaalta hämmennys ja
pelko vierasta kulttuuria kohtaan ovat leimanneet kristillisen ja maallisen lännen ja islamilaisen
orientin suhdetta. Saidin mukaan eurooppalaisten suhtautuminen esimerkiksi islamilaisuuteen on
usein kokonaisuudessaan konservatiivinen ja puolustuksellinen, koska tietoa on vähän tai se on
väärinymmärrettyä. Monet käsitykset ovat silti vakiintuneet ja levinneet.241 Näissä kuvissa
uskonnollisuus ja vanhoillisuus ei kuitenkaan painottunut ainoastaan muslimeihin, vaan myös
juutalaisiin ja kristittyihin. Yksi syy uskontojen korostumiseen aineistossa saattoi olla se, että Lähiitä on kolmen maailman uskonnon syntysija ja alueelle ovat keskittyneet juuri äärimmäiset
uskonnolliset konservatiivit. Yhtä hyvin voi kuitenkin kysyä, ovatko kaikki Lähi-idän kymmenet
miljoonat asukkaat yhtä uskonnollisia tai uskonnollisesti konservatiivisia – vai rakentavatko
representaatiot Lähi-idästä uskonnollista mielikuvaa.
Esimerkiksi kuvan 17 representaatiossa niin palestiinalainen muslimi, Israelin juutalaiset kuin
Libanonin kristityt identifioidaan uskonnon avulla tiettyyn ryhmään. Samalla kuvista tulee myytti,
jossa kaikki eri uskontojen edustajat käsitetään ”uskontoaan harjoittaviksi konservatiivisiksi”, kun
muunlaisia representaatioita palestiinalaisista, israelilaisista tai kristityistä ei juuri ole. Esimerkiksi
kuvan 17 alarivin otokset Washington Postista ja Helsingin Sanomista esittävät juutalaiset hyvin
vanhoillisina: Tuntemattomat ortodoksijuutalaiset kokoontuvat itkumuurilla Jerusalemissa ja
nimeltä mainittu israelilainen kuuden lapsen äiti kertoo amerikkalaisturisteille elämästään
Länsirannan siirtokunnassa. Tästä syntyy helposti kuva ”tyypillisestä” israelilaisesta ja juutalaisesta,
vaikka se ole ainoa oikea ”totuus”. Kuva israelilaista voisi olla toinen, mikäli aineistossa olisi ollut
esimerkiksi kuvia ”keskivertoisraelilaisduunarista”, (ura)naisesta (ei äidistä) tai tunnetusta
vapaamielisestä Tel Avivin kaupungista. Sen sijaan palkkatyötä tekemättömistä, vanhoillisista
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ortodoksijuutalaisista sekä kahden valtion ratkaisua vastustavista siirtokuntalaisista kuvia riitti
kolmessa lehdessä.
Kuva 17242

Myös moskeijassa rukoileva palestiinalaismies ja ristiä kantavat libanonilaislapset määritellään
kuvan 17 (ylärivissä) vain uskonnon mukaan ilman henkilöiden nimiä ja muita identiteettejä.
Tällaisia kuvia katsellessa on muistettava Susan Sontagin ajatus siitä, että kuvat kertovat vain
yksittäisistä hetkistä ja ihmisistä. Valokuva ei voi vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen, ellei siihen
sisälly tiettyjä hyväksyttyjä tunteita ja asenteita. Kuva voi siis yhtä hyvin etäännyttää katsojan
tunteet.243 Näitä kuvia katsellessa onkin muistettava, että kuvien konnotaatio riippuu katsojan
kulttuurisista näkemyksistä ja toisaalta lingvististen viestien uskottavuudesta. Kuvan 17
representaatiot näyttäytyvät hyvin erilaisina esimerkiksi israelilaiselle, suomalaiselle tai
palestiinalaiselle, jotka voivat nähdä kuvissa esimerkiksi konservatiivin, vihollisen tai uskonveljen.
Katsojalle kokonaisuuksien käsittäminen tulee kuitenkin vaikeaksi silloin, jos muunlaisia
representaatioita Lähi-idän ihmisistä ei ole. Tämä voi helposti johtaa siihen, että kaikki Lähi-idän
asukkaat luokitellaan uskonnon ja uskovaisuuden perusteella eikä esimerkiksi ammatin, elämäntyön
tai muun identiteetin perusteella.
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Edellisissä kuvissa uskonnolliset symbolit muodostavat kuvien keskeisimmät merkit tarkasteltaessa
niiden konnotatiivisia merkityksiä. Kuvien konnotaatioina ovat tiivistetysti uskovaiset ihmiset.
Uskonnollisten symbolien lisäksi Lähi-idän kuvissa myös kansalliset symbolit olivat keskeisessä
asemassa. Muun muassa aiemmin nähdyissä mielenosoituksellisissa kuvissa (1, 3, 4, 6, ja 9)
kansalliset symbolit Israelin lipusta Hamasin tunnuksiin olivat keskeisesti esillä. Toisinaan
isänmaallisuus ja nämä kansalliset symbolit olivat jopa pääosissa, kuten kuvan 17 oikeassa
alareunassa, jossa liput liehuvat Israelin siirtokuntatyömaalla. Lippujen tarkoitus on symboloida
alueen hallintaa, mutta konnotatiivinen merkitys on myös keinotekoinen, sillä ne ovat osa Israelin
siirtokuntalaisten pr-kampanjaa ja propagandaa. Alueen todelliset tapahtumat ja arki jäävät rivien
väliin. Näyttämisen ekonomiaa tutkittaessa kuvien merkitystä kuitenkin vähentää se, että vain kuvan
17 ensimmäinen kuva rukoilevasta palestiinalaismuslimista on julkaistu näyttävästi Washington
Postin etusivun pääkuvana. Muut kuvat olivat julkaistu kakkoskuvina ja tai pienenä, parin palstan
kuvana. Toisaalta taas hyvä kysymys on se, miksi muista maailman konflikteista ei ollut edes tämän
vertaa ihmisten elämästä kertovia kuvia.

5.6. Neljä poikkeusta kliinisessä konfliktikuvastossa
Sodan ja rauhan tilan hämärtyminen nykyisissä uusissa sodissa on vaikuttanut myös uutisointiin,
sillä hajanainen ja katkonainen väkivalta ylittää harvoin uutiskynnyksen, varsinkin kulttuurisesti ja
maantieteellisesti kaukaisissa paikoissa. Monien tutkijoiden mukaan uudet sodat ovat entistä
väkivaltaisempia ja vastapuolta nöyryytetään monin eri tavoin,244 mutta silti väkivalta ja kärsimys
saavat harvoin palstatilaa. 284 konfliktikuvaa ja niistä tarkemmin 60 kuvaa tutkittuani havaitsin,
että vain kahdessa kuvassa ja yhdessä kuvakombossa – yhteensä neljässä kuvassa – väkivalta ja
verenvuodatus näytettiin. Lehtitietojen perusteella elokuun loppupuolelta syyskuuhun näissä
konfliktien väkivaltaisuuksissa kuoli noin 400 ihmistä ja satoja loukkaantui. Muuten väkivalta
ilmeni lähinnä vain numeroina (esim. kuvien 4, 5 ja 8 otsikot) tai uhrien ja heidän omaistensa
näyttämisenä (esim. kuvissa 6, 10 ja 11, mutta usein anonyymisti). Autenttisimmin väkivaltaa
näytettiin Daily Nationissa Somaliaa ja Times of Indiassa Pakistania koskevissa kuvissa.
Kuvassa 18 on kaksi representaatiota, jotka (denotatiivisesti) kuvaavat loukkaantuneita ihmisiä.
Kuvatekstien mukaan ensimmäisessä kuvassa on kranaatti-iskussa loukkaantunut mies Somalian
Mogadishussa, ja toisessa kuvassa mies yrittää nostaa toista pommi-iskun jälkeen Pakistanin
Lahoressa. Jälkimmäisessä esimerkissä kuva ja otsikko sopivat yhteen: ”kolme iskua puolessa
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tunnissa tappoivat

20

ihmistä”. Sen sijaan ensimmäinen kuva

enemmänkin

kuvittaa

virkamieslausunnolta kalskahtavaa tekstiä, ja kuvateksti paljastaa, että kuva on myös otettu kaksi
päivää ennen julkaisua.
Kuva 18245

Kuvissa niin uhrit kuin auttajat ovat keskeisesti esillä, mutta ilman sen tarkempia tietoja ihmiset
voidaan identifioida vain uhreiksi ja auttajien rooliin. Kuvien ”reaaliaikaista” luonnetta lisäävät
muun muassa ensimmäisessä kuvassa hikeään pyyhkivä mies ja miesten keskustelu sekä toisessa
kuvassa loukkaantunutta parhaillaan nostava mies ja taustalla olevien miesten irvistely ja toisista
kiinnipitäminen. Visuaalisesti kuvat ovat kuitenkin rosoisia ja hieman epätarkkoja, vaikka ne ovat
julkaistu näyttävästi pääkuvina. Esimerkiksi epäselväksi jää, mitä ensimmäisen kuvan
oranssipaitainen mies pitelee käsissään, mitä muut miehet selvästi katsovat. Toisessa kuvassa taas
ruumiita ja ihmisiä on sen verran paljon, ettei tarkempaa kuvaa tapahtuneesta saa. Kuvien valtavasta
informaatiosta ja erinäisistä pikkuseikoista johtuen ne eivät ole myöskään visuaalisesti ja
esteettisesti kauniita; niin kuin konflikti- ja sotakuvien väkivalta toisinaan kuvataan246. Siten kuvien
konnotaatioksi muotoutuu sekasortoinen tilanne ja loukkaantuminen.
Seuraava kuvakombo (kuva 19) julkaistiin Times of Indian ulkomaansivujen pääkuvana syyskuun
alussa ja se on todellinen poikkeus koko aineistossa. Siinä on kaksi lähikuvaa Pakistanin
rajakaupungissa Quettassa tapahtuneista väkivaltaisuuksista, jossa kuoli 55 ihmistä. Kuvakombo
näyttää hetki hetkeltä sen, mitä tapahtui: kuinka kulkuneuvot palavat, kuolleet ihmiset makaavat
maassa, loukkaantuneet yrittävät pelastautua tai kuinka yritetään pelastaa, ja miltä tapahtumapaikka
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näytti tuhojen jälkeen (denotaatio). Kuvakombo on kaikella tavalla karmaiseva. Toisaalta taas
kuvan konnotaatio vaikuttaa teatraaliselta esitykseltä, jossa elokuvamaiseen näytöstyyliin tuli
leviää, tulee uhreja, osa yrittää pelastautua, sankari enkelimäisessä asussaan kantaa pientä poikaa
turvaan ja lopulta maahan laskeutuu hiljaisuus. Tuho ja ihmisten kärsimys ovat ohi.
Kuva 19247

Kombossa valkoinen ja punainen väri asettuvat symbolisesti vastakkain, tavallaan kuvamaan
pahuutta ja tuhoa sekä hyvyyttä ja pelastusta. Kolmessa kuvassa esiintyy täysin valkoisiin
pukeutuneita miehiä, joiden vaatteet näyttävät vain verisiltä, eivät niinkään likaisilta. Oikean
yläkulman kuva poikaa pelastavasta miehestä on tästä ääriesimerkki. Vaikka mies kantaa likaista ja
verentahraamaa poikaa, hän itse hohtaa vitivalkoisena puhtaassa paidassaan – ja hiukset siististi
kammattuina. Kuvateksti kertoo pojan kuolleen iskussa, mikä entisestään luo kuvaan vaikutelman
enkeliin ja sankariin verrattavasta miehestä, joka korjaa pojan pois tuhoalueelta. Muissakin
esitetyissä kuvissa näytettiin taas vain miehiä. He joko kuolivat dramaattisesti tai nousivat
sankarillisesti ylös ja pelastautuivat tai pelastivat muita toimintakykyisinä, mutta he eivät itkeneet
tai näyttäneet romahtavan henkisesti kovissakaan koettelemuksissa, kuten esimerkiksi poikansa
menettänyt äiti kuvassa 6. Lehtikuvien perusteella sota esitetään miesten selviytymistarinana.
Campbellin väittämä väkivallan, kuoleman ja raakuuksien puutteesta konfliktikuvastoissa
247
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osoittautuu oikeaksi myös näissä syyskuun konfliktikuvissa. Näitä neljää Times of Indian (3 kuvaa)
ja Daily Nationin (1 kuva) poikkeusta lukuun ottamatta tiedotusvälineet eivät esittäneet autenttisia
väkivaltakuvia. Todennäköisesti muillakin lehdillä olisi mahdollisuus näyttää näitä uutistoimistojen
kuvia, mutta ne itse sääntelevät sitä, että kuolema ja kärsimys eivät ole hyvää ja soveliasta
katsottavaa edes konfliktikuvissa. (maun ja soveliaisuuden ekonomia). Useimmiten väkivalta
kuvitetaan epäsuorasti ja hienovaraisesti mielenosoitus- ja mellakointikuvilla, kaukaa otetuilla
kuvilla, anonyymeillä hautajais- ja muistotilaisuuskuvilla tai konfliktin osapuolina olevien
aseellisten ryhmien potreteilla. Aina usean ihmisen kuolema ei edes ylitä uutiskuvakynnystä.
Campbellin kolmas ulottuvuus – näyttämisen ekonomia – väkivallan kuvaamisesta korostaa, että
kuvien merkitys tuotetaan otsikoiden ja muiden ympäröivien argumenttien intertekstuaalisessa
suhteessa. Tässä aineistossa eri teksteillä tai lingvistisillä viesteillä, kuten Barthes sanoisi, on
erityisen suuri merkitys koko kuvan tulkintaan, koska kuvat itsessään olivat paikoitellen niin latteita
kuin irtonaisia tapahtuneesta ja todellisuudesta. Esimerkiksi arkistokuvia tai useita päiviä vanhoja
kuvia oli aineistossa huomattavasti. On tietysti luonnollista, ettei maailman joka kolkassa ole
journalistia päivystämässä kameran kanssa mahdollisia väkivaltaisuuksia ja ihmisten kärsimyksiä.
Toisaalta taas uutistoimistojen kuvia tulee tiedotusvälineille niin paljon, että voisi olettaa, että
sielläkin olisi valinnanvaraa erilaisille kuville. Kolmen suuren uutistoimiston kuvamäärin nähden
hyvin vähän syyskuussa julkaistiin samoja kuvia (vain kaksi kappaletta). Monissa tapauksissa kuvat
eivät tuoneet kerrottuun uutiseen mitään lisäarvoa, sillä niissä ei ollut informaatiota eikä tapahtumat
kokeneille ihmisille annettu kasvoja tai muuta identiteettiä kuin uhri. Campbellin kolmannen
ekonomian mukaan väkivalta tai kärsimys oli mahdollista merkityksellistää vain eri tekstiosien
kautta. Toisin sanoen jutussa, otsikossa ja kuvatekstissä kerrottiin väkivallasta, kuolemasta,
raakuuksista ja erinäisistä julmuuksista, mutta sen pohjalta piti tehdä olettamus rivien välistä, että
nyt joku asian tai tapahtuman kokenut kärsii.
Yleisölle sitä kärsimystä ei näytetty ja vain kahdesti konfliktin väkivallan uhri mainittiin nimeltä.
Tässä kohtaa uhreiksi en laske israelilaisia siirtokunta-asukkaista, jotka teksteissä kertovat
”kärsivänsä” konfliktista, vaan tässä tarkoitan kotiinsa ammuttua Hamasin taistelijaa ja kolmen
miehen raiskaamaa kongolaisnaista. Muita ihmisiä nimettiin milloin äidiksi, pelastajaksi tai
kouluttajaksi ikään kuin sillä ei olisi merkitystä, ketä he ovat ja mikä on heidän tarinansa.
Campbellin ensimmäisen ekonomian mukainen välinpitämättömyys toiseutta kohtaa oli identiteetin
ja nimien perustella selkeä. Useimmiten konfliktin ihmiset olivat vain anonyymejä uhreja, ilman
persoonallisia ominaisuuksia.
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5.7. Monen välikäden valitsemat konfliktikuvat
Helsingin Sanomissa
Campbellin väkivallan kuvaamisen lähestymistavassa (erityisesti maun ja soveliaisuuden sekä
näyttämisen ekonomiat) on tärkeää tiedostaa ja selvittää, minkälaisessa yhteydessä kuvat ovat
syntyneet, miten niiden merkitys on rakentunut, ja mitkä merkitykset ovat hallitsevia.248
Kuvavalintoihin vaikuttavista seikoista Perlmutter painottaa erityisesti seuraavia kysymyksiä: miksi
juuri ne kuvat otettiin ja julkaistiin; mitä tekstin ja kuvien ulkopuolelle jäi, ja mitä uutisessa
haluttiin korostaa.249 Tässä työssä kuvien julkaisuun liittyvien seikkojen selvittäminen jokaisen
kuvan osalta on mahdotonta, mutta joitakin merkityksiä on mahdollista avata Helsingin Sanomien
näkökulmasta. Haastattelin analysointityön päätteeksi tammikuussa 2011 Helsingin Sanomien
kuvaajaa Markus Jokelaa ja ulkomaantoimittajaa Virve Kähköstä, jotka olivat olleet syyskuussa
2010 Lähi-idässä Länsirannalla neljän–viiden päivän reportaasimatkalla. Tähän aineistoon kuului
siis myös Jokelan kuvia. Pyrin haastatteluiden avulla vahvistamaan analyysin tuloksia, ja toisaalta
koetin selvittää joitakin konfliktiuutisten ja -kuvien valintaan liittyviä seikkoja Campbellin ja
Perlmutterin ehdottamalla tavalla.
Haastateltavien

mukaan

(ulkomaansivujen)
kuvatoimittajilla

kukaan

kuvista,
on

kuvavalintoja, sillä

valtaa

ei

mutta

yksinään
illan

päätä

Helsingin

ulkomaandeskillä

julkaisupäätöksiin.

Tämä

Sanomissa

(iltavuoron

koskee

erityisesti

omien juttukeikkojen yhteydessä kuvaaja ja

julkaistavista

toimittajilla)

ja

uutistoimistojen

toimittaja vaikuttavat

julkaisupäätöksiin. Siten on mahdotonta sanoa, miten syyskuun 2010 konfliktikuvat valikoituivat
lehteen, mutta joitakin taustalla vaikuttavia seikkoja voidaan kertoa.
Näytin edellisen luvun Daily Nationissa ja Times of Indiassa julkaistut väkivaltakuvat Jokelalle ja
Kähköselle. He eivät ottaneet kantaa kuvien laatuun, vaan sisältöön. Haastateltavat olivat yhtä
mieltä siitä, että viimeisimmän kuvakombon (kuva 19) kuvia ei julkaistaisi Helsingin Sanomissa,
koska ne ovat niin raakoja. Kuvan 18 jälkimmäinen kuva Pakistanin Lahoresta on rajatapaus.
Kähkösen mukaan julkaisupäätös riippuu siitä, kuinka ruumiit nousevat sivulla esiin. Toisaalta
hänen mukaansa liian pienikokoisessa kuvassa ei kannata näyttää paljon erilaisia asioita. Sen sijaan
kuvan 18 ensimmäinen kuva Somaliasta voitaisiin julkaista Helsingin Sanomissa. Kuvien
julkaisupäätökset ovat haastateltavien mukaan tilannekohtaisia. Helsingin Sanomilla ei ole tarkkaa
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kuvaohjeistusta, ja julkaisuun liittyvät rajat ovat häilyviä. Käytännössä verisiä ruumiskuvia ja
raakoja väkivaltakuvia ei julkaista.
Jokelan sanoin kyseessä on ”lehti, jota luetaan perheen aamiaispöydässä, jossa on pieniä lapsia, niin
ei siellä mitään raatoja haluta nähdä”.250 Mielenkiintoista on se, että Jokela käyttää samoja
sanavalintoja

kuin

tutkija

Campbell,

jonka

mukaan

länsi-

ja

pohjoiseurooppalaisissa

tiedotusvälineissä on hiljainen sääntö siitä, että verisiä ruumiskuvia ei julkaista, koska ihmiset eivät
halua nähdä sellaisia kuvia aamiaispöydässä.251 Näyttää siltä kuin kyse todella olisi jonkinlaisesta
hiljaisesta säännöstä. Jokelan mukaan varsinkin lapsia ja nuoria käsittelevien kuvien
julkaisukriteerit ovat tiukentuneet Suomen kouluampumisten jälkeen. Kähkösen mukaan
toimituksessa keskustellaan jatkuvasti siitä, kuinka raakoja kuvia ja kuinka paljon verta lehdessä voi
näyttää, mutta mitään nollatoleranssia ei ole.
Mutta kohdellaanko ulkomailla ihmisiä sitten eri tavalla kuin Suomessa? Lähes 30 vuotta alalla
ollut Jokela sanoo, että periaatteessa ihmiset ovat kaikkialla samanlaisia, mutta:
”Täällä olemme paljon hienotunteisempia kuin ulkomailla. Kyllä me siellä kuvataan
ihmisiä, jotka ovat hädänalaisessa tilanteessa. Ne ovat shokissa tai järkyttyneitä. Totta
kai sielläkin kysytään, saako kuvata ja kerrotaan ketä ollaan. Mutta etäisyys vaikuttaa,
kun ne kuvat eivät tule niiden ihmisten kahvipöytään. Periaatteessa ei vaikuta, mutta
käytännössä kyllä.”252
Ulkomaiset uhrit ovat siis jossain määrin eriarvoisessa asemassa kotimaan uhreihin verrattuna.
Kuvien julkaisussa mietitään enemmän lukijaa kuin kuvatun henkilön kohtelua. Toisaalta Jokelan
mukaan kriisien kuvaaminen on vaikeampaa ja joskus itselle on muistutettava journalistin roolista,
varsinkin pienten lasten hädän edessä.
”Siellä on hädänalaisia ihmisiä, jotka tarvitsevat rahaa, ja minulla sitä on niiden
mittapuun mukaan taskut täynnä. Ei sinne voi lähteä avustamaan, se ei lopu koskaan.
Se, mitä voi tehdä, on kertoa, ja se voi edesauttaa sitä, että ihmiset saavat apua.”253
Jokelan mukaan tavallisten ihmisten elämä ja inhimillinen hätä ovat tulleet paremmin esiin kriisien,
kuten Haitin maanjäristyksen uutisoinnissa. Konfliktien kuvaaminen on Jokelan mukaan usein
tapahtumapainotteisempaa, missä ihmiset jäävät taustalle.
Myös eri konfliktien seuraaminen ja uutisointi arvioidaan Helsingin Sanomissa tapauskohtaisesti.
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Konfliktialueelle ei lähetetä ketään pakotettuna eikä kylmiltään. Matkaan lähtevät ovat käyneet
kriisialuekoulutuksen tai heillä on aiempaa konfliktikokemusta ja muuta asiantuntemusta. Kähkösen
mukaan uutisten valinnoissa kyse on vaikeasta tasapainoilusta. Kähkönen ja Jokela olivat Lähiidässä siksi, että toimitus halusi syventää Lähi-idän rauhanprosessin uutisointia. Myös selitys
siihen, miksi lehdessä oli syyskuussa runsaasti Afganistan-aiheisia uutisia, on luonnollisesti se, että
maassa

on

suomalaissotilaita.

Kähkösen

mukaan

lehteen

päätyvät

helpommin

isot

maailmanpoliittiset kysymykset ja suomalaisille tärkeät alueet. Lähi-idän uutiset herättävät
suomalaislukijoissakin suuria tunteita. Kähkönen kertoo, että Lähi-idän uutisista tulee palautetta
jokaisesta sanamuotoilusta, joka ei miellytä lukijaa.
”Afrikka tai Etelä-Sudanin itsenäisyyspyrkimykset eivät herätä yhtä paljon tunteita
kuin Lähi-idän kriisi. Lähi-itään liittyy ihmisillä intohimoja.”254
Kähkösen mukaan Lähi-idän, kuten muidenkin konfliktien, uutisoinnissa pitää mennä uutista ja
pintaa syvemmälle, tavallisten ihmisten arkeen ja kotiin. Sanomalehdet eivät pysty kilpailemaan
uutisilla ja siksi taustoja tarvitaan. Lähi-idän tapahtumatkaan eivät jaksa enää kiinnostaa ihmisiä
eivätkä ihmiset tiedä konfliktin taustaa. Kähkösen mielestä sen vuoksi pitää nimenomaan mennä
ihmisten kotiin ja kertoa, miten konflikti näkyy arjessa, mitä ilmiöitä siellä on, miten
konfliktialueilla eletään tavallista arkea konfliktista huolimatta – ja sitä kautta tuoda koko konflikti
lähemmäs lukijaa.
Kähkösen ja Jokelan pyrkimys oli siis tuoda Lähi-idän todellisuus lähemmäs suomalaislukijoita
syksyllä. Muutaman päivän aikana Kähkönen teki viisi juttukokonaisuutta (joista osa etukäteen
suunnitelluista aiheista), joiden yhteydessä julkaistiin 14 Jokelan kuvaa. Siinä mielessä tämän
tutkimusaineiston rajaaminen syyskuuhun oli huono ratkaisu, koska analyysiin eivät mahdu muut
kuin siirtokuntakuvat. Aineistosta jää puuttumaan täysin palestiinalaisnäkökulma ja ennen kaikkea
analyysissa esiin noussut ihmisten identifioiminen. Kähkönen teki esimerkiksi matkalla jutun
palestiinalaisnuorten seurustelusta, jossa ääneen pääsivät alueella elävät tavalliset nuoret omina
persooninaan – ja ilman uhri-statusta. Tosin kaikkia lukijoita se ei miellyttänyt, sillä Kähkönen sai
jutusta ristiriitaista palautetta: Osa lukijoita piti arkisesta ja elämänmakuisesta näkökulmasta, toisten
mielestä taas

pitäisi

keskittyä

Lähi-idän

”oikeisiin” ongelmiin, kuten palestiinalaisten

liikkumisrajoituksiin ja vesivaroihin.
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Kuva 20255

Siirtokuntajuttu (kuva 20) oli kuitenkin reportaasimatkan selkein uutisaihe, kun Israelin kymmenen
kuukautta kestänyt siirtokuntien rakentamiskielto päättyi. Kolme julkaistua kuvaa ovat eri tilanteista
ja eri paikoilta. Juttua oli valmisteltu jo Suomessa, kun Kähkönen varasi itselleen ja kuvaajalle
paikan siirtokuntia kiertävälle bussiretkelle. Heidän tarkoituksenaan oli tarkkailla ihmisiä.
Ensimmäinen kuvan 20 kuva (julkaistu HS:n etusivulla) on otettu bussiretken päättävästä
iltajuhlasta. Etualalla on muutama innokas ihminen, mutta Kähkösen mukaan kuvan ulkopuolelle
jäävät tapahtumapaikan tunnelma ja ympäristö. Kähkönen kertoo, että alue oli valtaisa kenttä, jossa
pidettiin palopuheita niin kovaan ääneen, että ihmiset joutuivat peittämään korviaan. Paikalla oli
ihmisiä bussilasteittain, myös uskonnollisia ryhmiä Suomesta. Heitä ei tarkoituksellisesti kuvattu.
Jokelan mukaan kuva ei täysin havainnollista tilaisuudessa vallinnutta hulluutta ja fanaattisuutta.
Jos aikaa olisi ollut enemmän, Jokela olisi kertomansa mukaan kuvannut tilaisuutta lähemmin
jonkun yksilön kautta, jotta fanaattisuus olisi tullut paremmin esiin.
Haastateltavien mukaan tapahtumissa oli kyse propagandasta ja mielenilmauksista. Niissä
nostatettiin yhteishenkeä, eikä vain esiinnytty median edustajille. Tosin huomattavan monia
tiedotusvälineitä ne kiinnostivat, ainakin uutistoimistoja, Washington Postia ja Folha de S. Pauloa.
Kuvan 20 oikeassa yläkuvassa on ulkomaansivujen pääkuva päiväkodin peruskiven muurauksesta.
Kähkösen mukaan tapahtumaa seurasivat useat ulkomaalaiset journalistit, kuvaajat ja tv-kamerat
(mitä uumoilin analyysissä kuvan 3 kohdalla). Nämä kuvat ovat tehty israelilaissiirtokuntalaisten
perspektiivistä, mutta muitakin näkökulmia (mm. palestiinalaisten kaupankäynti ja valtion
muotoutuminen) Lähi-idästä esitettiin lokakuun puolella Helsingin Sanomissa. Kokonaisuudessaan
mitkään tietyt merkitykset eivät hallitse kuvastoja, vaikka näissä kolmessa kuvassa arabit ja
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palestiinalaiset on sivuutettu. Jokelan mukaan ”keikka oli perustavallinen”, myös kuvallisessa
mielessä, koska ”työ oli enemmän kuvittamista kuin kuvajournalismia”256.
Molemmat journalistit toivat esiin matkoilla vaivaavan kiireen. Logistisista syistä Kähkösen ja
Jokelan oli vaikea päästä pois siirtokunnan iltatapahtumasta, minkä vuoksi juttu ja kuvat lähettiin
Helsinkiin viime hetkillä. Muun muassa Irakissa, Afganistanissa, Haitissa ja Aasian tsunamialueella kuvannut Jokela sanoo, että usein kriisi- ja konfliktikeikoilla on kiire, ja aika menee
varsinaisten töiden sijaan matkustamiseen ja ”muuhun säätämiseen”. Kuvaamiseen saattaa Jokelan
mukaan olla aikaa vain viisi minuuttia, joskus kuvat otetaan pakonomaisestikin. Kuvaamisen ohella
kuvaajan täytyy aina myös miettiä sitä, mistä saa kuvat lähetettyä. Jokelan mukaan usein ”kuvaajilla
se duuni jää hyvin pinnalliseksi; niissä aikataulun puitteissa ei ehdi kuin raapaisemaan pintaa”257.
Jokelan mielestä paikan päällä pitäisikin olla pidemmän aikaa, etsiä aiheita ja rakentaa kuvaan
perustuvia juttuja. Vastaan tulee kuitenkin aina raha, mutta Jokela puolustaa lehden omia kuvia sillä,
että ne ovat parempia kuin uutistoimistojen tylsät ja kliseiset tapahtumakuvat.
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET
Tutkimuskohteina olleissa sanomalehdissä Folha de S. Paulossa (Brasilia), The Washington
Postissa (Yhdysvallat), The Daily Nationissa (Kenia), Helsingin Sanomissa (Suomi) ja The Times
of Indiassa (Intia) julkaistiin syyskuussa 2010 284 konfliktiaiheista kuvaa. Oletetusti suuret ja
maailmanpoliittisesti merkittävät konfliktit – Afganistan, Irak ja Lähi-itä – olivat eniten esillä.
Lehdet julkaisivat paljon kuvia maantieteellisesti läheisiltä tai omalle maalle poliittisesti
merkityksellisiltä alueilta. Ulkomaanuutiset olivat enemmänkin ulkopolitiikan ja maanosan uutisia
kuin globaaleja uutisia. Esimerkiksi The Washington Postin aiheet painottuivat Afganistaniin,
Irakiin ja Lähi-itään, kun taas The Daily Nation keskittyi Somalian, Sudanin ja muiden Afrikan
maiden konflikteihin.
Somalian, Sudanin, Pakistanin, Kaukasian ja Keski-Aasian sekä Kongon konflikteista rakennettiin
syyskuun sanomalehdissä mielenosoituksellista ja teatraalista sekä toisaalta etäistä kuvaa ja
todellisuutta. Sodan uhrit ja konfliktialueilla elävät ihmiset kuvattiin anonyymeinä. Sotien pääosissa
olivat miehet, jotka esitettiin sotien ratkaisijoina: valtiojohtajina, päälliköinä, sotilaina, taistelijoina,
sisseinä ja rauhanturvaajina. Tiedotusvälineille vuosikymmeniä kestävien uusien sotien kuvaaminen
näyttää olevan vaikeaa. Väkivaltaisuuksien jatkuessa vuosikymmenestä toiseen median kiinnostus
konflikteihin romahtaa. Muutama kymmenen kuolonuhria ei aina ylitä uutiskynnystä – varsinkaan,
jos ei ole kuvaa. Myös monimutkaisten ja transnationaalisten konfliktien sekä uusiin sotiin
kuuluvan järjestäytyneen rikollisuuden ja pelon ilmapiirin kuvaaminen on vaikeaa rajatun tilan
puitteissa.

Siksi

suuret

täysimittaiset

sotatoimet

(esim.

Mary

Kaldorin

mainitsemat

spektaakkelisodat ja James Der Derianin ”virtuous”-sodat) ja maailmanpoliittisesti merkittävät
tapahtumat saavat huomiota. Esimerkiksi Pohjois-Kaukasia nousee uutisiin aina, kun iskut tulevat
Moskovaan, muutoin alueen tilanne jää pimentoon.
Tutkitut 60 kuvaa edustivat monipuolisesti eri konflikteja ja uusia sotia. Toisaalta aineisto jäi yhtä
pintapuoliseksi hipaisuksi kuin itse kuvatkin, koska kaikkea tapahtunutta ei voi esittää
sanomalehdissä. Pidempi ajanjakso olisi saattanut tuottaa erilaisen tutkimustuloksen. Helsingin
Sanomien journalistien haastattelut osoittivat, että lokakuun lehtien mukaanotto olisi laajentanut
näkökulmia ja tuonut esiin konfliktialueella eläviä ihmisiä heidän omilla kasvoillaan ja
ajatuksillaan.
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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli testata David Campbellin väittämää, jonka mukaan väkivalta
ja julmuudet ovat hävinneet nykyisistä sota- ja konfliktikuvista. Tässä tutkimuksessa ei tarkasteltu,
miten kyseisiä konflikteja kuvattiin ennen, joten ei voida väittää, onko väkivalta hävinnyt
konfliktikuvista. Tämän selvityksen mukaan ihmiset näkevät vain kaunistellun version nykysodista
ja konflikteista. Väkivaltaa, kärsimystä, uhreja ja kuolemaa ei esitetä autenttisesti tai edes
visuaalisesti epäsuorasti, vaan tieto välitetään numeroin ja sanoin – jos välitetään. Tästä oli
aineistossa muutama poikkeus, kuten Somaliassa ja Pakistanissa loukkaantuneiden ja kuolleiden
kuvat (kuvat 18 ja 19) sekä uhrien tai omaisten surukuvat (kuvat 6, 10 ja 11). Pääosin kärsimyksen
ja väkivallan esittäminen on korvattu mielenosoituksellisilla hautajaiskulkue-, protesti- ja
muistotilaisuus tai kukkienlaskukuvilla, joita aineistossa oli runsaasti.
Campbellin välipitämättömyyden ekonomian mukaisesti tässä tutkimuksessa konfliktialueilla
eläviin ihmisiin suhtauduttiin välipitämättömästi, mikäli mittapuuna käytetään uhrien nimien ja
ajatusten kertomista. Kärjistetysti voidaan sanoa, että Lähi-idässä jo yhden ihmisen kuolema on
uutinen, joka esitetään jopa kahdella kuvalla (The Washington Post/ kuva 6). Sen sijaan Sudanissa
80 ihmisen kuolema kuvattiin yhdellä arkistokuvalla vain yhdessä lehdessä, The Daily Nationissa
(kuva 8). Kuvissa esiintyvä toiseus ilmeni siis anonyymiytenä. Ihmiset esitettiin tuntemattomana
joukkona tai yksilöinä, vailla minkäänlaista identiteettiä (ellei se ollut uhri- tai sotilas-status). Niin
sanottujen tavallisten ihmisten tai uhrien tarinat eivät päässeet esille, vaan kuvissa näkyivät lähinnä
sotilaat ja taistelijat, johtajat sekä äänekkäät mielenosoittajat. Kuvissa eivät näkyneet vähemmistöt,
syrjäytyneet ja heikot ihmiset, kuten vanhukset. Lapset ja äidit saivat konfliktikuvastossa jonkin
verran huomiota. Ketään ei nimitetty isäksi, vaan miehet esitettiin johtajina, työläisinä ja
taistelijoina. Campbellin mielestä kriisikuvastoille ominaisia äiti-lapsi-kärsimyskuvia tai nälkää
näkevien kuvia ei kuitenkaan aineistossa ollut lainkaan. Aineiston kuvakohteiden väliset
identiteettisuhteet näkyivät muun muassa kannattaja-vastustaja, sotilas-taistelija, uhri-pelastaja ja
kouluttaja-oppipoika -jaotteluina. Ketään ei kuitenkaan esitetty halveksuvasti tai epäkunnioittavasti,
vaikka Markus Jokelan mukaan ulkomaalaisiin kuvattaviin suhtaudutaan käytännössä eri tavalla
kuin oman maan kansalaisiin. Tosin The Times of Indian ja The Daily Nationin raaimmat kuvat
(kuva

18

ja

19)

ovat

siinä

rajalla,

varsinkin

jos

kuolleiden

kuvaamista

pidetään

epäkunnioittavana.258
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Aineistossa oli tosin neljä kuvaa, jossa esitettiin suoraan loukkaantumisia, kuolemaa ja verta. Kuvan 19 kuvista voi
tunnistaa uhreja, esimerkiksi valkoisiin pukeutuneen miehen ja pojan. Siinäkään kuvakulma ei kuitenkaan ole uhria
halventava. Muiden uhrien tunnistaminen on vaikeampaa.
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The Times of Indiassa ja The Daily Nationissa ”maun ja soveliaisuuden” ekonomian mukaiset
julkaisukriteerit ovat erilaisia kuin muissa lehdissä. Media sääntelee yleisön (oletettuja)
mieltymyksiä seuraten kuoleman ja julmuuksien esittämistä, sillä uutistoimistoilla on myös raakaa
materiaalia väkivallasta ja kuolemasta259. Haastatteluiden perusteella Campbellin mainitsema
tiedotusvälineiden hiljainen sääntö ruumiskuvien julkaisemattomuudesta pitää siis paikkansa
ainakin Helsingin Sanomissa. Yllättävää oli kuitenkin se, että Folha de S. Paulossa raakoja
väkivaltakuvia ei ollut, vaikka yleensä Latinalaisen Amerikan tiedotusvälineissä väkivaltaa ei
peitellä samalla tavalla kuin läntisessä Euroopassa ja Pohjoismaissa. Tarkasti tässä tutkimuksessa ei
kuitenkaan voida osoittaa sanomalehtien kuvavalintoja ja julkaisupäätöksiä. Helsingin Sanomien
journalistien haastatteluiden perusteella valintaan osallistuu niin monia henkilöitä, ettei kenelläkään
ole yksistään valtaa valita, mitä julkaistaan ja mitä ei.
Näyttämisen ekonomian seikat vaihtelevat aineistossa niin kuvien kuin lehtien osalta. Lehdet
julkaisivat konfliktikuvia monilla eri osastoilla, erikokoisten uutisten yhteydessä, ja kuvien määrä
vaihteli päivittäin. Otsikon ja kuvatekstien muodostamalla intertekstuaalisella suhteella oli
kuitenkin ratkaiseva vaikutus kuvien konnotaatioihin ja siten koko tulkintaan. Kuvateksti
esimerkiksi vaikutti siihen, nähdäänkö ihminen laittomana taistelijana, sissinä, rauhanturvaajana vai
hallituksen sotilaana (esim. kuva 14). Kyseiset merkitykset vaikuttavat kuvissa tietyn sosiaalisesti
hyväksytyn

asiayhteyden

muotoutumiseen,

”todellisuuden”

käsittämiseen

ja

ihmisten

identifioimiseen. Esimerkiksi ”laiton taistelija” on sosiaalisesti ja poliittisesti muotoutunut käsitys
pahasta ja rangaistavasta, yhteisön ulkopuolisesta toiminnasta. Laiton taistelija on nimenomaan
”laiton” lehdelle ja sen lukijoille, ei kuvatulle ihmiselle itselleen tai hänen omalle yhteisölleen.
Hallitseva sosiaalinen käsitys nykymaailmasta oli lehdissä varsin yhtenäinen. Missään jutussa ei
esimerkiksi asetuttu Lähi-idän rauhaa vastaan tai Somaliaa hallitsevan al-Shabaabin puolelle.
Tiettyjä painotuseroja esimerkiksi otsikoinnin tai iskujen dramatisoinnin suhteen oli havaittavissa,
mutta ei mitään merkityksellistä.
Eri

konfliktien

kuvaamisessa

ilmeni

joitakin

eroavaisuuksia.

Lähi-itä

esitettiin

mielenosoituksellisena ja teatraalisena paikkana sekä toisaalta kuvitellun maantieteen mukaisesti
orientaalisena. Orientalistinen kuva ylläpitää romantiikan, uskonnollisuuden ja eksotiikan myyttiä
Lähi-idästä. Israelilaissiirtokuntalaisten esittämiseen tosin vaikutti se, että rauhanneuvotteluiden
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Esimerkiksi kuvan 18 ja 19 representaatiot olivat niin AP:n, Reutersin kuin AFP:n välittämiä.
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aikana syyskuussa siirtokuntien rakentaminen jatkui kymmenen kuukauden tauon jälkeen.260.
Campbellin ehdottamia pohjoisen ja etelän välisiä identiteettijakoja ja afrikanistisia piirteitä kuvissa
ei juuri ollut. Toisaalta kaikki lehdet eivät esittäneet Afrikasta montaakaan kuvaa. Somalian
konflikti poikkesi muista erityisesti anonyymiydellään: yhdenkään kuvatun henkilön nimeä ei
mainittu eikä niin sanottuja tavallisia ihmisiä kuvattu lainkaan. Somaliasta representaatiot
rakensivat taistelijakeskeistä kuvaa. Pakistanin konfliktikuvat olivat aineiston raaimpia, mutta
oikeastaan vain Times of Indian kuvissa. Sen sijaan Sudanin, Kongon sekä Kaukasian ja KeskiAasian kuvista on vaikea löytää mitään selvää trendiä, koska kuvia oli niin vähän. Lännestä ei
esitetty aineistossa mitään selkeää ja yhtenäistä kuvaa.
Suurten kansainvälisten uutis- ja kuvatoimistojen valta-asema näkyi odotetusti aineistossa. Niistä
kuvista, joiden alkuperä oli tiedossa, 60 prosenttia oli AP:n, Reutersin ja AFP:n välittämiä. Myös
lehtien levikkialueella vaikuttavien uutistoimistojen kuvia julkaistiin jonkin verran. Esimerkiksi
espanjalainen EFE:n kuvat näkyivät vain Folha de S. Paulossa ja ruotsalaisen Scanpixin kuvia
julkaistiin vain Helsingin Sanomissa. Sanomalehtien omia kuvia oli hyvin vähän, mutta eniten niitä
oli The Washington Postissa. Kyse on siis pitkälti rakenteellisesta valta-asemasta, kun
uutistoimistot toimivat Deporah Poolen esittämässä visuaalisessa ekonomiassa: kuvat sisältöineen,
näkemyksineen ja objekteineen leviävät ja liikkuvat ympäri maailmaa, vaikka lehtien
julkaisukulttuuri, toimintamallit ja vastaanottajat eroaisivat. Toisin sanoen esimerkiksi Reutersin
kuvia näytetään yhtä lailla Helsingin Sanomissa ja The Times of Indiassa, vaikka niiden lukijat ja
mieltymykset ”hyvään makuun” ovat erilaisia.
Pääsääntöisesti uutistoimistojen kuvissa on valinnan mahdollisuuksia, eivätkä toimistot siten voi
vaikuttaa lehtien visuaalisuuteen ja sisältöön. Esimerkiksi Helsingin Sanomissa liian raakoja
uutistoimistojen kuvia ei julkaista katsojia ajatellen. Toisaalta taas uutistoimistot hallitsevat
esittämisen instrumentteja, varsinkin pienemmät tiedotusvälineet ovat riippuvaisia uutistoimistoista.
Esimerkiksi ne mediat, jotka ostavat vain yhden uutistoimiston palveluita, ovat eräällä tapaa
toimiston vankeja. Mikäli kuvaa ei ole, jäävät uutisetkin puuttumaan tai ne kerrotaan lyhyesti.
Onkin hyvä pohtia, mitä ulkomailta ylipäänsä uutisoitaisiin ilman uutistoimistoja. Todennäköisesti
kaukaisten konfliktien kuvia ja siten myös uutisia olisi lehdissä selvästi nykyistä vähemmän.
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Lähi-idän seuraamiseen saattaa vaikuttaa myös se, että alueella paljon media pysyviä työntekijöitä, joiden on helppo
reagoida tapahtumiin. Hawkins 2002, 230. Tällöin voisi kuitenkin olettaa, että sisällöllisesti erilaisia näkökulmia ja
toisenlaisia kuvia olisi enemmän.
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6.1. Pohdintaa kuvista ja kuvatutkimuksesta
Tutkielman alussa todettiin, että perinteisesti konfliktit kuvataan yleisön mielenkiintoa ylläpitäen
dramaattisesti, yksinkertaisesti ja tunteisiin vetoamalla.261 Tässä aineistossa suurta dramatiikkaa ei
esiintynyt. Visuaalisesti kuvat olivat suhteellisen latteita tapahtumakuvauksia verrattuna esimerkiksi
World Press Photo -kilpailun palkittuihin vuoden lehtikuviin. Palkitut tai muuten huomiota saaneet
lehtikuvat ovat monesti olleet täysimittaisista sotatoimista (esimerkiksi Gazan sodasta 2009),
suurista nälänhädistä, onnettomuuksista ja poliittisesti merkittävistä tapahtumista. Mutta nämä
representaatiot ovat niitä jokapäiväisiä kuvia, joita ihmiset toistuvasti näkevät, ja joiden kautta
ihmiset hahmottavat konflikteja ja kansainvälistä politiikkaa. Hahmotellessani graduni aihetta eräs
tuttuni tokaisi tv:tä katsoessa hyvin kiteyttävän ja mieleenpainuvan lauseen: ”Voidaanko vaihtaa
kanavaa, kun eihän nuo tuolla tee muuta kuin heittele noita kiviä. En jaksa katsoa tätä samaa”.
Lausahdus koski Lähi-idän uutisointia. Se oli hyvin samanlainen, mitä Virve Kähkönen sanoi
haastattelussaan. Lähi-itää koskevat uutiset ovat pysyneet niin kauan samanlaisina, etteivät ihmiset
ole enää kiinnostuneita siitä eivätkä käsitä alueen todellisuutta. Siksi monimutkaiset ongelmat pitää
taustoittaa ja tuoda lähelle lukijaa kertomalla konfliktien tavallisista ihmisistä ja arjesta.262
On siis turha sanoa, etteivät valokuvat jollakin tavoin vaikuttaisi ajatteluumme. Varsinkin ne
ihmiset, jotka eivät ole kokeneet henkilökohtaisesti sotaa tai kärsimystä, perustavat näkemyksensä
sodista valo kuvien perusteella. Siitäkin huolimatta, että valokuvat ovat kulttuurisesti tuotettuja ja
yhdenlaisia representaatioita todellisuudesta.263 Se, kuinka kärsimyskuvat vaikuttavat lopulta
ihmisten ajatteluun, julkiseen mielipiteeseen ja lopulta poliittiseen päätöksentekoon, on jo
vaikeampi kysymys. Kansainvälisen politiikan tutkimuksessa kärsimyksen ja väkivallan kuviin
suhtaudutaan ristiriitaisesti. Campbellin mukaan kuvilla ei ole enää vaikutusta ihmisten poliittiseen
toimintaan (esim. sotien ja muun kärsimyksen vastustaminen), koska ihmiset näkevät mediassa vain
kaunistellun version sodista, eivät oikeaa todellisuutta.264
Myös Ulkopoliittisen instituutin tutkijan Noora Kotilaisen mukaan kärsimys ja uhrit ovat väistyneet
konfliktikuvastoista. Tilalle ovat tulleet kuvat inhimillisistä ja huippuasein varustetuista
sankarisotilaista jakamassa ruokaa nälkää näkeville, neuvomassa paikallisia ja leikkimässä lasten
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kanssa.265 Kotilaisen mukaan valtamedian uutiskuvat esimerkiksi Afganistanista noudattelevat
länsivaltioiden virallisen politiikan mukaista kuvaa. Viime vuonna tanskalaiset järkyttyivät
nähtyään maansa sotilaiden edesottamuksista Afganistanissa kertovan Armadillo-elokuvan, joka
antaa tanskalaissotilaista sekä sodasta raa‟an ja julman kuvan. Kotilainen kummeksuukin sitä, mitä
länsimaiden kansalaisille on uskoteltu tai mitä ihmiset ovat kuvitelleet Afganistanissa oikein
tapahtuvan, kun dokumenttielokuvat (Armadillon lisäksi amerikkalainen Restapo) ovat muuttaneet
yleistä mielipidettä sodanvastaiseksi.266 Suomessa taas on julkisuudessa keskusteltu pitkään
esimerkiksi Afganistanin operaatiosta ja maahanmuuttajista. Samaan aikaan tiedotusvälineiden
ulkomaantoimituksia on Suomessa karsittu säästösyistä muun maailman tapaan. Kymmenissä
lehdissä mainokset vievät palstatilan ulkomaanuutisilta, jotka tulevat etupäässä uutistoimistoilta.
Kun erilaisia näkökulmia ja kuvia ei ole, on relevanttia kysyä, kuinka ihmiset muodostavat
mielipiteensä ja toisaalta antavat legitimiteetin maansa ulkopolitiikalle. Tietävätkö ihmiset todella
sen, mitä esimerkiksi Afganistanissa tapahtuu tai miltä näyttää nykyisillä konfliktialueilla, joilta
ihmisiä pakenee Suomeenkin?
Tutkija Elizabeth Dauphineen näkemys on päinvastainen. Dauphineen mielestä kärsimyskuvien
julkaisua pitää harkita tarkasti. Hänen mukaansa kärsimyskuvien liiallinen esittäminen
vieraannuttaa katsojan toisen ihmisten kokemasta kärsimyksestä, koska katsoja keskittyy (kuvatun
kärsimyksen sijaan) taustalla olevien väkivaltatoimien politiikkaan. Dauphineen mukaan
esimerkiksi Abu Ghraibin kuuluisat kidutuskuvat saivat katsojat ajattelemaan vain tekijöiden toimia
ja Yhdysvaltain (sota)politiikkaa eikä sitä, kuinka reagoitaisiin kuvattujen ihmisten kärsimyksiin.267
Samoilla linjoilla oli Susan D. Moeller. Hänen myötätuntoväsymykseksi (compassion fatigue)
nimeämän käsityksen mukaan kärsimyksestä vieraantunut länsimainen yleisö väsyy helposti
kriisien kärsimyskuvien paljouteen. Seurauksena on se, että ulkomailla tapahtuva väkivalta ja
muiden kärsimys eivät jaksa kiinnostaa ihmisiä. Mitään muutosta ei tapahdu.268
Visuaalista rauhantutkimusta tehneen Frank Möllerin näkemys on idealistisempi. Hänen mukaansa
realistinen sodan ja kärsimyksen kuvaaminen voi laukaista poliittisen toiminnan sotien
lopettamiseksi. Möllerin mielestä visuaaliset kuvat lisäävät ihmisten tietoutta muista ihmistä, kun
kuvatuista havaitaan ihmisyyteen liittyviä samankaltaisuuksia, ei toiseutta. Näin ihmiset
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muodostaisivat turvallisuusyhteisöjä eli ihmisryhmiä, jotka olettavat, että keskinäiset konfliktit
ratkaistaan rauhanomaisin keinoin. Möller kuitenkin myöntää, ettei yksittäiseen kuvaan voi
reagoida nykyisessä median kyllästämässä maailmassa.269 Tämän aineiston perusteella Möllerin
näkemystä voi kuitenkin kritisoida sillä, että konfliktien ihmisiin on vaikea samaistua, kun heidät
esitetään anonyyminä massana. Kaukaa otettujen kuvien tuntemattomat ihmiset eivät kiinnosta, jos
heidän tarinaansa ei ole kerrottu mitenkään, vaan uutisissa keskitytään konfliktien takana oleviin
numeroihin ja poliittiseen liturgiaan.
Tiedotusvälineet välttävät raakojen ja väkivaltaisten kuvien esittämistä suojellakseen yleisöä, mutta
toisaalta tällaiset ratkaisut vieraannuttavat katsojat konfliktien todellisuudesta, kuten Campbell
totesi. Toisaalta taas Suomessa täysin väkivallattomat uutiset, kuten Suomi TV:n ”perhe-uutiset”
eivät keränneet katsojia. Myös väkivaltaisten dokumenttielokuvien ja fiktiivisten sotaelokuvien
suosio viittaa siihen, etteivät ainakaan kaikki ole kiinnostuneita kliinisistä sotien esittämisestä.
Toisaalta julmuudet ja väkivalta saattavat olla sallitumpia valkokankaalla ja toisen asteen
representaatioissa270, jotka kuvaavat tositapahtumiin perustuvia asioita elokuvan keinoin. En
tarkoita, että väkivalta- ja verikuvilla pitäisi niin sanotusti mässäillä, mutta maailman esittäminen
ihmisille sellaisena kuin se on – toisinaan julmana – on parempi vaihtoehto. Veren ja ruumiiden
sijaan mediassa voitaisiin näyttää konflikteista nimenomaan ihmisten kärsimystä. Johtajien ja
sotilaiden kuvat puolestaan voitaisiin korvata tavallisten ihmisten arkikuvauksilla ja siten näyttää
visuaalisesti se, kuinka konflikti vaikuttaa ihmisten elämään. Dauphinee huomauttaa, että
kärsimyksen, pelon ja muiden tunnetilojen kuvaaminen ja visuaalinen esittäminen on vaikeaa.271
Toisaalta Jokelan mukaan tavallisten ihmisten kärsimys ja inhimillinen hätä on mahdollista kuvata.
Ne ovat tulleet paremmin esiin muissa kriisikuvissa, kuten Haitin maanjäristyksen uutisoinnissa.272
Näyttää siltä, että mediassa kärsimyksen kuvaaminen on helpompaa ja ehkä jopa sallitumpaa
epäpoliittisten tapahtuminen yhteydessä kuin konflikteissa.273 Luonnonkatastrofien aikaansaama
ihmisten kärsimys saattaa olla helpommin käsiteltävissä ja ymmärrettävissä, kun se ei ole
aiheutunut toisten ihmisten tekemistä julmuuksista tai poliittisista toimista. Kenties se tarkoittaa
sitä, että journalismilla ei haluta ottaa mitenkään kantaa sotilaallisiin operaatioihin tai konflikteihin,
vaan uutiset halutaan pitää mahdollisimman neutraaleina. Mutta samalla uutiset myötäilevät
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valtioiden politiikkaa ja armeijoiden näkemyksiä. Konfliktien kuvat ovat valtioiden johtajille
mieluisia, kun ne ovat neutraaleja ja huomaamattomia. Tällöin heidän ei tarvitse muuttaa
politiikkansa suuntaa tai puuttua yleisön paineen alla muiden (valtioiden) sotiin ja
väkivallantekoihin.

Suuren

yleisön

kuvista

rakentama

näkemys

”todellisuudesta”

on

mielenkiintoinen kysymys, mutta se olisi aivan toisen tutkimuksen paikka. Vielä tieteellisessä
tutkimuksessa ei ole pystytty osoittamaan, millä tavoin kuvat vaikuttavat katsojiin274.
Näiden tietojen valossa johtopäätökseni on se, että monimutkaisten ja transnationaalisten
konfliktien sekä uusissa sodissa tyypillisen pelon ilmapiirin kuvaaminen on medialle vaikeaa.
Katsoja ei tunne nykykonflikteja eikä pysty samaistumaan konfliktialueella elävien ihmisten
tilanteeseen näiden jäädessä anonyymeiksi. Ihmisten kärsimyksen ja väkivallan poissulkeminen
konfliktikuvastoista myötäilee siten armeijoita ja valtioiden politiikkaa. Konflikteista tulisi kuvata
ihmisten kokemaa kärsimystä, pelkoa ja arkielämää, jos väkivaltaa, ruumiita ja verta ei haluta
näyttää. Tällöin kuva konflikteista olisi realistisempi, mikä lienee myös laadukkaan journalismin
tavoite.
Kansainvälisen politiikan alalla visuaalisen kulttuurin ja kuvien tutkimus kaipaa joka tapauksessa
tarkempaa teoretisointia. Esimerkiksi Yhdysvaltojen terrorismin vastaisen taistelun ja maan sotien
visualisoinnin ohella tutkimusta pitäisi tehdä myös muista aiheista ja alueista. Myös CNN-efektin
tutkimuksista tulisi siirtyä kännyköissä, sosiaalisessa mediassa, blogeissa ja YouTutubessa
leviävien kuvien vaikutusten tutkimiseen. Viimeksi jonkinlainen facebook/twitter-efekti on nähty
Välimeren arabimaissa.
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