Muistio: Äkkiväärän aikamatka
historiaan
Euroopan unionia ja globalisaatiota kritisoidaan usein sillä,
että asiat olivat ennen Euroopan unionia paremmin. Olivatko?
Millaisia olivat kahdeksastoista ja yhdeksästoista vuosisata?
Entä millainen oli kahdeskymmenes vuosisata?
Muistan 20. vuosisadan lopun, tai sirpaleita siitä. Halusin
muistaa enemmän, joten rakensin kahvin, nikotiinin ja
vitutuksen voimalla toimivan aikakoneen, jolla matkustin viime
vuosisadalle ja vieläkin kauemmaksi tekemään havaintoja
Euroopan lähihistoriasta.
Olen lukenut kirjoituksia suuresta eurooppalaisesta
eksytyksestä ja paneurooppalaisesta salaliitosta, jonka
tarkoituksena on valkoisen eurooppalaisen rodun hallittu
kansanmurha. Lukemani asiat saivat minut suunniltani pelosta.
Voisiko olla niin, että tämän vastenmielisen suunnitelman
taustalla on kulttuurimarxistien inha juoni, vai vain
vaihtoehtoinen hupailuun perustuva historiallinen narratiivi.
Tosiasiassa minua ei niinkään pelota tällaisen salaliiton
mahdollisuus, vaan se, että jotkut uskovat sen olemassaoloon.
Vaihtoehtoisen historiankirjoituksen mukaan natsiupseerit ja
johtavat saksalaiset liikemiehet kohtasivat toisen
maailmansodan viimeisinä päivinä Ranskassa eräässä punaisessa
talossa järjestetyssä salaisessa kokouksessa ja sopivat
vihervasemmistolaisen Euroopan unionin perustamisesta
saksalaisten ylivallan turvaamiseksi Euroopassa.
Euroopan unionin, tuon ilmestyskirjan pedon ja Baabelin porton
johtoon
asetettiin
sitten
epädemokraattisesti
kulttuurimarxistinen vakioeliitti, jonka tehtävänä on
eurooppalaisten kulttuurien tuhoaminen ja Uuden Neuvostoliiton
eli eurostoliiton perustaminen kansallisvaltioiden raunioille.

Mutta keitä meidän pitäisi syyttää Euroopan alasajosta?
Syylliset tiedetään, mutta heistä ei saa valtamedioissa puhua.
Syyllisiä ovat: Illuminati, vapaamuurarit, Temppeliherrat,
liskoihmiset, vihervasemmistolaiset natsit, joulupukki, neljä
seitsemästä Lumikin kääpiöstä ja eräs tyyppi, jonka nimeä en
uskalla edes ääneen sanoa tai kirjoittaa, koska hän on
amerikanjuutalainen sijoittaja.
Päätin selvittää tämän hirveän salaliiton juurta jaksaen,
sillä olinhan kehittänyt aikakoneen, joka avaa historian
kaikki suljetut ovet ja salaisuudet.

Aika kultaa muistot
Kansallisromanttinen nostalgia muistaa viime vuosisadan
viimeiset vuosikymmenet ihanteellisena ja työntäyteisenä
ajanjaksona. Suomea rakennettiin tarmokkaasti lujan
arvokonservatiivisen ja patriarkaalisen kivijalan varaan.
Naiset tiesivät asemansa kirkossa ja kotona. Jos vuosisadan
alussa joku hysteerikko olisi mielenhäiriössä ehdottanut
naispappeutta, ihmiset olisivat kauhistellen ravistelleet
vastenmielisen ajatuksen harteiltaan, mutta naurahtaneet
helpottuneina ymmärtäessään, että ajatus naispappeudesta on
vain absurdi vitsi. Naiset vaietkoot seurakunnassa!
Kahdennenkymmenennen vuosisadan ihmiset olivat paljon
oikeamielisempiä
ja
eettisempiä,
kuin
nykyiset
selkärangattomat jumalankieltäjät ja sukupuoli-identiteettinsä
kanssa rimpuilevat pervot, joiden moraali on valuvaa
sateenkaarihyytelöä.
Kirkoissa
käytiin
tietenkin
säännöllisesti ja säntillisesti, mitä useammin, sitä parempi,
kuitenkin aina vähintään kahdesti viikossa.

On totta, että kahdennenkymmenennen vuosisadan alussa homot ja
seksuaalisen identiteettinsä kanssa kipuilevat hysteerikot,
avionrikkojat, auervaarat, miestennielijät, miehimykset ja
synnissä elävät jumalankieltäjät sekä muut yhteiskuntaa
mädättävät kauhistukset, kuten seksuaalikasvatus, ehkäisy ja
tasa-arvo olivat vasta orastavia aavistuksia suuren eksyttäjän
pahantahtoisissa suunnitelmissa. Elämä oli oikeaa, aitoa ja
hyvää elämää, jossa ei Perkeleellä ollut sijaa. Aurinko
paistoi ja kultaiset kauravainiot aaltoilivat elon lämpimässä
tuulenvireessä ja jokainen suomalainen nainen synnytti ainakin
kaksitoista ihanaa pellavapäätä.
Elämä oli ihanaa eurooppalaisessa Eedenissä
Kahdeskymmenes vuosisata oli mahtavaa aikaa. Rikollisuutta ja
terrorismia ei Suomessa vielä ollut ollenkaan, eikä kukaan
koskaan raiskannut ketään, sillä naiset olivat siveellisiä ja
miehet hyveellisiä ja suoraselkäisiä. Jos mies ei ollut
Koskela, oli hän Rokka tai Hietanen.
Vieraita katsottiin aidosti oudosti ja kulmien alta syvästi
arvostellen. Rock maistui kielletyltä hedelmältä ja
perisynniltä. Mitään pelättävää ei ollut, sillä ilkeitä
beduiineja eli vain Tuhannen ja yhden yön tarinoissa. Edgar
Rice Burroughsin romaaneissa kuvattiin hurjia ja
synkkäkulmaisia afrikkalaisia, mutta romaanit olivat fiktiota.
Jos Afrikka oli olemassa, se oli mielikuvituksellinen kartta
Kari Mannerlan Afrikan tähdessä. Neekereitäkään ei ollut
oikeasti muualla kuin Peppi Pitkätossun maailmassa. Lapsetkin
ymmärtävät, ettei Peppi Pitkätossu ollut oikea tyttö, joten
oliko hänen isänsä, Efraim Pitkätossu oikeasti neekereiden
kuningas? Tuskin! Jos oli, sitä eivät historiankirjat muista.
Uusissa Peppi Pitkätossuissa tähän epäkohtaan on jo – Taivaan
kiitos – puututtu. Nyt tiedetään, että Efraim Pitkätossu
olikin Etelämeren kuningas, mikä selittää paljon.
Jossain Hyväntoivonniemen pohjoispuolella eli Tarzan, joka oli
apinoiden
kuningas,
mutta
apinoitahan
elää
vain

eläintarhoissa. Missään tapauksessa ihminen ei ole kehittynyt
apinoista. Jos olisi, apinoita ei voisi olla olemassa? Ihan
oikeasti! Tämän tiesi Hietanenkin.
Anteeksi. Minulta pääsi sarkasmi ja eksyin aiheesta.

Suomen
leijonavaakuna
Kustaa
Vaasan
hautamuistomerkissä Uppsalan tuomiokirkossa
vuodelta 1583. Tämä vaakuna oli Eric O. W.
Ehrströmin lähtökohtana hänen suunnitellessaan
itsenäisen Suomen ensimmäistä vaakunaa.

Kotimaa oli puhdas ja neitseellisen koskematon paratiisi
suuren ja isällisen Neuvostoliiton turvallisessa kainalossa.
YYA piti meidät vahvoina ja varpaillaan. Eurooppa oli yhtä
kaukana kuin Amerikka ja Amerikka oli Atlantin toisella
puolella ihan toisessa maailmankaikkeudessa. Eurooppa oli tosi
kaukana.
Ennen Keihäsmatkoja useimpien suomalaisten maailma rajoittui
Tukholmaan, vaikka joidenkin merimiesten tarinoiden mukaan
Tukholman takana jossakin oli paheellinen Kööpenhamina ja
vielä kauempana Amsterdamin punaisten lyhtyjen alue.
Oi niitä aikoja. Maamme-laulu soi väkevästi suvessa, korottaen
suomalaisen mielenmaiseman ylpeästi korkeuksiin aina
sinivalkoiselle taivaalle ja korkeammallekin. Mitä sillä oli
väliä, että Maamme-laulun sävel perustui saksalaistaustaisen
Fredrik Paciuksen juomalauluun, tai että sanat olivat Johan
Ludvig Runebergin ruotsinkielisestä runosta? Ei mitään! Ei
yhtään mitään väliä.
Suomalaista kansallismielistä paloa ei sammuta sekään, että
Suomen lipun värit ovat Venäjän laivaston lipusta, risti
Tanskan Dannebrogista ja vaakunaleijona Ruotsista. Sattumaa
sanon minä!
Suomi ei koskaan ole ottanut vaikutteita mamuilta. Eivätkä
suomalaiset ole koskaan itsekään mamuilleet mihinkään.
Ei
koskaan! Ruotsiin muuttaneet sadat tuhannet suomalaiset
lähtivät rikastamaan ruotsalaista kulttuuria, koska
ruotsalaiset eivät pärjänneet ilman suomalaisten apua, ja
ruotsalaiset ovat siitä suomalaisille ikuisesti kiitollisia.
Mitään mamuttelua ei ollut ennen kuin harhaiset suomalaiset
päättäjät
ryhtyivät
Iisebeliin,
tuohon
Brysselin
kulttuurimarxistien juonista siinneeseen Baabelin porttoon,
jonka ainoana tarkoituksena on tuhota kristinuskon luja
moraalinen perusta ja hävittää eurooppalaiset kansat
beduiinien ja afrikkalaisten tsunamilla.

Tärkeintä on, että emme koskaan alistu globalistien
valheisiin. Juokaamme Pirkan Pirkkalan vainioilla viljelemä
kotimainen kahvimme puhumatta sanaakaan mistään globaaleista
hapatuksista, kuten ilmastoöyhötyksestä. Meidän kahvimme tulee
Pirkalta. Perkele, ei se mistään Afrikasta tai EteläAmerikasta tule. Lapsikin sen tietää.
Veljet ja siskot, muistakaa, että me emme ole eurooppalaisia
ja venäläisiä emme halua olla, olkaamme siis mäkitupalaisia.
Eräässä lukemassani keskustelussa korostettiin, että ”historia
toistaa vitsejään”. Oliko kirjoittajan tarkoitus sanoa, että
historia toistaa virheitään – en tiedä. Historia todellakin
toistaa vitsejään ja vaikka se on jollain tavalla huvittavaa,
se on myös traagista, pelottavaa ja surullista. Nyt aistittava
yhteiskunnallinen ilmapiiri muistuttaa pelottavan paljon 1930luvun kansallismielistä ilmapiiriä ja yhteiskunnallista
vastakkainasettelua.
Aikakoneellani

syöksyin

ajan

ja

avaruuden

halki

kauas

menneisyyteen ja kauemmaksikin
Laskin

neliulotteisen

aika-avaruuden

koordinaatit

moneen

kertaan. Jokin laskuissani meni kuitenkin pahasti vikaan.
Syöksyin yhdeksännentoista vuosisadan yhteiskunnallisiin
myrskyihin. Se oli, kuten saatoin kaikilla
havaita, kaoottinen ja hullu vuosisata.

aisteillani

Yhtäällä nuorukaiset, joiden rintaa poltti kansallismielisen
ylpeyden ja aatteen palo, jonottivat sotaväkeen päästäkseen
tappamaan kommunisteja ja muita kansallisvaltion jumalattomia
vihollisia. Toisaalla Ranskan Suuren vallankumouksen
jälkimaininkien aalloilla patsastelevat politrukit paasasivat
vapaudesta, veljeydestä, tasa-arvosta ja kaikesta muusta
kristinuskon
vastaisesta
hapatuksesta,
kuten
uskonnonvapaudesta ja ihmisoikeuksista.
Ranskan suuren vallankumouksen jälkimainingeissa Ranskan
kansalliskokous asetti matemaatikoista muodostuvan komitean

laatimaan uutta mittajärjestelmää, sillä aiemmin eri maissa
oli noudatettu eri mittajärjestelmiä, mikä tuotti harmaita
hapsia, stressiä, ärtymystä, närästystä ja suoranaista vihaa,
sillä kukaan ei ymmärtänyt muiden mittajärjestelmiä.
Komiteassa olivat mukana aikansa nerokkaimpiin tiedemiehiin
lukeutuvat Joseph-Louis Lagrange ja Antoine Lavoisier. Vuonna
1791 Ludvig XVI vahvisti metrijärjestelmän, vain päivää ennen
kuin hänet vangittiin.
Ranskalaiset jättivät meille ainakin kaksi huimaa keksintöä:
metrijärjestelmän ja giljotiinin. Jos valtionjohtajilla
kerääntyi liikaa pissaa päähän, pää oli parempi erottaa muusta
vartalosta giljotiinilla ja se ratkaisi kusipäisten
valtionjohtajien ongelman.
Ihmisoikeuksiako? Herran tähden! Sanokaa minun sanoneen, että
jokaisen pellavapään päähän on lujasti iskostettava vahva usko
Herraan jo ennen pellavapään kolmatta elinvuotta. Ihmisellä ei
ole oikeuksia. Vain Taivaan Isällä on oikeuksia.

Savusumujen Lontoo
Pariisin ilot

ja

etäällä

Havahduttuani aikamatkan pyörteistä, en tiennyt missä olin.
Olinko esivanhempieni Lontoossa, koska kaikki oli sumuista ja
mustavalkoista? Kaduilla haisi virtsa ja halpa gini, paska ja
härskiintyneet turskat, ja ilma oli sakeana tehtaiden
savusumusta ja torikauppiaiden korvia särkevistä huudoista.
Minua lähestyi viekkaan näköinen nuorukainen, joka ojensi
ryppyisen ja noentahriman pamfletin, ja kutsui minut
Kommunistisen internationaalin kokoukseen. Kieltäydyin
selittämällä, että kommunismin tulevaisuus on aika kurja.
Nuorukainen vihastui.Kauhistuin ja harkitsin pakenevani

pikaisesti tuosta hirvittävästä painajaisesta. Sitten
ajattelin,
että
olkoon
menneeksi:
tutustutaan
kahdennenkymmenennen vuosisadan juuriin.
Millaisten
yhteiskunnallisten,
sosiaalisten
ja
ulkopoliittisten juurien varaan kahdeskymmenes vuosisata oli
kasvanut? Mikä oli se mädäntynyt siemen, josta sikisi
masentavan väkivaltainen 1900-luku? Muistinko kertoa, että
kahdeskymmenes vuosisata oli perseestä?
Nykyisin asiat ovat paremmin. Eräs kuuluisa filosofi tiivisti
asian toteamukseen, että ”elämä on elämän parasta aikaa”.
Oliko se filosofi sittenkin Matti Nykänen? Ehkä.

1900-luvun juuret ovat syvällä edellisten vuosisatojen
kuohuissa ja kahinoissa
Kahdennenkymmenennen vuosisadan kuohuntaa ymmärtää paremmin,
jos vuosisadan juuret kaivetaan historian lietteestä ja
selvitetään, mistä suuret historialliset aatevirrat saivat
elinvoimansa.
Laskin
aikahypyn
koordinaatit
Ranskan
vallankumoukseen. Se oli tärkeä ajanjakso

suureen
Euroopan

historiassa. Ilman sitä Eurooppa näyttäisi aivan
toisenlaiselta. Kuljin yhä kauemmaksi päämäärästäni. Annoin
ajan vuoksen tarttua minuun ja kuljettaa minua historian
halki.

Vallankumouksen lapset
Ennen kuin syöksyn Pariisin maailmannäyttelyn boheemiajan
absintinhuuruisiin unelmiin, muistellaan hetki Euroopan
historian erästä merkittävimmistä tapahtumasarjoista:

tarkoitan Ranskan suurta vallankumousta, joka käynnistyi
vuonna 1789.
Ilman Ranskan suurta vallankumousta Eurooppa olisi hyvin
erilainen. Monet uuden ajan ja modernin demokratian
keskeisistä arvoista palautuvat vuodesta 1789 alkaneeseen
eurooppalaiseen kuohuntaan. Käsitteet kuten kansanvalta,
ihmisoikeudet, ranskalaiset perunat ja oikeusvaltion periaate
palautuvat Ranskan suureen vallankumoukseen. Vallankumous
muutti katolisen kirkon aseman täysin, sillä se menetti
valtionuskonnon asemansa, ja Ranskassa hyväksyttiin ajatuksenja uskonvapaus. Ranskan suuren vallankumouksen ihanteet
muistuttivat Yhdysvaltojen perustamiseen johtaneita arvoja.
Okei.

Ranskalaiset

perunat

eivät

kai

vallankumoukseen, mutta voisivat liittyä.

liity

Ranskan

Vapaus, veljeys ja tasa-arvo
Me olemme vallankumouksen lapsia. Osa vallankumouksen
perinnöstä
elää
ja
on
osa
arkeamme.
Tällaisia
vallankumouksellisia suomalaistenkin elämään yhä vaikuttavia
asioita ovat metrijärjestelmä, uskonnonvapaus, poliittinen
jako vasemmistoon ja oikeistoon ja yleinen asevelvollisuus.
Mitä Ranskassa tapahtui? Kansalaiset olivat hyvin vihaisia
kuningas Ludvig XVI:n itsevaltaiselle hallinnolle. Toisaalla
valistusaate inspiroi ihmisiä. Köyhät säätyläisetkin
opetettiin uskomaan, että heillä on ihmisarvo ja oikeuksia.
Kuinka naurettavaa.
Porvareiden valta oli kasvanut samaa tahtia porvareiden
varallisuuden kanssa, ja he olivat jo niin rikkaita, että
pystyivät haastamaan jopa aristokraattien ja monarkin valtaaseman. Vallankumouksen ensimmäisinä vuosina valtiota johtivat
uudistusmieliset aateliset. La Fayette ja Mirabeau.
Uudistukset, kuten perustuslaillisesta monarkiasta ja
feodalismista luopuminen olivat radikaaleja.
Vallankumous ei tyydyttänyt ranskalaisten aatteellista paloa.
Vuonna 1792 Ranskasta tuli perustuslaillinen monarkia, mutta
päätös perustuslaillisesta monarkiasta kumottiin jo 1792.
Ludvig XVI ei ilmeisestikään ollut hyvä tai rakastettu
kuningas. Häntä pidettiin yleisesti yksinkertaisena
marionettihallitsijana, mutta todellisuudessa Ludvig saattoi
tiedonjanossaan olla jopa aikaansa hieman edellä. Ludvig XVI
muistetaan pienenä kuninkaana, vaikka tämä oli yli 190senttinen. Mutta, kun Ludvig XVI mestattiin 21. tammikuuta
vuonna 1793, hänestä tuli päätään lyhyempi.

Terrorin aika
Fanaattisten jakobiinien valtaannousu 1793 johti terrorin
ajaksi kutsuttuun diktatuuriin, jolloin vallankumouksen
vastustajia vainottiin ja tuhansia ihmisiä mestattiin
giljotiinilla. Terrorin juuret eivät ole Lähi-Idässä, vaan
Ranskan ensimmäisessä tasavallassa. Ranskan kielestä juontuu
sana terrorismi.
Maximilien Robespierre hallitsi tasavaltaa diktaattorin ottein
niin kuin tapana on, mutta hänet kukistettiin 1795. Seuraavien
vuosien ajan Ranskaa johtivat direktorit. Monarkistien ja
vasemmistolaisten valtaannousuyritykset tukahdutettiin. Suuri
vallankumous päättyi 1799, jolloin kenraali Napoleon Bonaparte
nousi valtaan sotilasvallankaappauksella. Napoleon lakkautti
tasavallan ja kruunautti itsensä keisariksi vuonna 1804.
Napoleonin

kukistumisen

jälkeen

1814-1815

vallankumousta

edeltänyt järjestys yritettiin palauttaa, mutta huonolla
menestyksellä. Monet vallankumouksen vaikutuksista olivat
peruuttamattomia ja vaikuttavat Euroopassa vielä tänäänkin.
Ja

Voilà!

Ranskan

ensimmäinen

tasavalta

perustettiin.

Aatteellisen liekin vielä korventaessa vallankumouksellisten
rintaa, Ranska aloitti vallankumoussodat (1792-1802), joissa
osapuolina olivat Ranskan ensimmäinen tasavalta ja ensimmäisen
ja toisen liittokunnan jäsenet.

Ranskan
vallankumoussodat:
Ensimmäisen liittokunnan sota
Ensimmäisen liittokunnan sodassa (1792-1797) Napoleonin
Italiaan tekemien sotaretkien seurauksena Lombardia liitettiin

Ranskaan. Myös Alankomaat jäi Ranskan vallan alaiseksi ja
siitä tehtiin Batavian tasavalta. Ranskan laajenemista vastaan
solmitussa ensimmäisessä liittokunnassa olivat mukana IsoBritannia, Itävalta, Preussi ja Espanja sekä eräitä pienempiä
valtioita. Sodan taustalla vaikutti se, että elokuussa 1791
Pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan keisari Leopold II
ja Preussin kuningas Fredrik Vilhelm II antoivat Ranskan
vallankumousta vastaan suunnatun Pillnizin julistuksen. Se
vahvisti ranskalaisten käsitystä, että muut suurvallat
uhkaavat Ranskan vallankumousta ja sen saavutuksia.

Hyökkäys Aaleniin 1796
Kuvan lähde: Wikipedia

Ranskan vallankumoussodat: Toisen
liittokunnan sota
Toisen liittokunnan sota oli vuonna 1799 alkanut sota Ranskan
tasavallan ja toiseen liittokuntaan kuuluvien Iso-Britannian,
Itävallan, Venäjän ja Osmanien valtakunnan välillä. Sota
päättyi vuonna 1801. Tässä sodassa liittoutuneet pärjäsivät
kohtalaisesti, kunnes Venäjä irtautui liittokunnasta 1799 ja
Napoleon teki sotilasvallankumouksen Ranskassa. Lunévillen
rauhassa Ranska sai pitää voittamansa alueet ja sai lisäksi
Toscanalta alueita sekä Itävallalta Venetsian ja osan
Dalmatian rannikkoa. Ranska solmi rauhan Britannian kanssa
Amiensissa maaliskuussa 1802. Rauha Euroopassa kesti tällä
kertaa neljätoista kuukautta ja se päättyi, kun Britannia ja
Ranska aloittivat toukokuussa 1803 sotatoimet uudestaan.
Toisen liittokunnan sodassa olivat osallisina Ranska, Espanja,
Tanska-Norja, Iso-Britannia, Pyhä saksalais-roomalainen
keisarikunta, Venäjä, Osmanien valtakunta, Sardinia, Portugali
ja Napoli.

Kolmannen liittokunnan sota
Napoleon soti myös kolmatta liittokuntaa vastaan vuosina
1803-1806. Siihen kuuluivat Iso-Britannia, Itävalta, Venäjä ja
Ruotsi. Sota alkoi, kun Napoleon vaati Britanniaa luovuttamaan
Maltan Ranskalle. Britit eivät tietenkään voineet suostua
sellaiseen, joten sota alkoi 1803.

Ranskan jouduttua vihollisten ympäröimäksi, Napoleon kokosi
suuren armeijan ja hyökkäsi liittoumaa vastaan idässä.
Lokakuussa 1805 käydyssä Ulmin taistelussa ranskalaiset löivät
itävaltalaiset ensimmäisen kerran. Toistamiseen itävaltalaiset
kärsivät tappion Austerlitzin taistelussa vain puolitoista
kuukautta myöhemmin. Myös venäläiset kärsivät tappion
Austerlitzissa. Pyhä saksalais-roomalainen keisarikunta, joka
oli syntynyt frankkien valtakunnan hajoamisen jälkeen Verdunin
sopimuksella (843) lakkautettiin virallisesti 1806.
Iso-Britannia voitti Ranskan ja Espanjan laivastot Trafalgarin
taistelussa lokakuussa 1805. Vuonna 1806 Napoleon voitti
Napolin kuningaskunnan ja järjesteli Italian hallinnon
mieleisekseen.

Neljännen liittokunnan sota
Neljännen liittokunnan sodassa Ranskan keisari Napoleon soti
Britanniaa, Preussia, Saksia, Ruotsia ja Venäjää vastaan
1806-1807. Preussi halusi myös sotia, joten neljättä
liittokuntaa valmisteltiin. Britit olivat aivan valmiita
näyttämään ranskalaisille närhen munat. Preussia motivoi
Napoleonin petollinen lupaus Hannoverin antamisesta Preussille
ja Reinin liiton muodostaminen.
Napoleon halusi syöstä Englannin talouden syöksyyn. Ranska
pyrki
pakottamaan
kaikki
Euroopan
valtiot
mannermaasulkemukseen eli kauppasaartoon Britanniaa vastaan.
Napoleonin 1806 antama Berliinin päätös sisälsi vaatimuksen,
että kaikki kaupankäynti ja yhteydenpito brittien kanssa on
kielletty. Syksyllä 1807 Berliinin päätöstä täydennettiin
Milanon päätöksillä, joiden mukaan kaikki Britannian
turvalupaa käyttävät laivat otetaan sotasaaliiksi.

Napoleonin 200 000 miehen armeija ylitti Saksin rajan 8.
lokakuuta 1806. Viikkoa myöhemmin Napoleonin joukot voittivat
ylivoimaisesti
Preussin
armeijat
Jenan-Auerstedtin
taistelussa. Preussin linnoitukset antautuivat yksi toisensa
jälkeen ja Napoleon eteni itään ja saapui Varsovaan ennen
vuodenvaihdetta. Ranskan ja Venäjän joukot kävivät verisen,
mutta ratkaisemattoman taistelun Eylaussa (Bagrationovsk)
helmikuussa 1807. 14. kesäkuuta Napoleonin joukot saivat
merkittävän voiton Friedlandissa. (Pravdinsk) ja sota ratkesi
Napoleonin voittoon. Saman vuoden heinäkuun alussa Napoleon
solmi aselevon Venäjän ja Preussin kanssa Tilsitissä. Tämä
vaikutti Suomeenkin.

Viidennen liittokunnan sota
Viidennen liittokunnan sodassa 1809 Ranska soti Britanniaa ja
Itävaltaa vastaan. Venäjä soti Ruotsia vastaan Suomen sodassa
ja Baijeri liittoutui Ranskan kanssa.
Mannermaasulkemus
Britannian pääministeri William Pitt halusi pitää maansa
erossa 1789 alkaneen Ranskan suuren vallankumouksen
tapahtumista, mutta kun Ranskan sotilaallinen valta kasvoi,
hän alkoi rakentaa sotilasliittoja Ranskaa vastaan. Liitot
rakennettiin niin, että Britannia rahoitti muiden valtioiden
sotaretkiä Ranskaa vastaan.
Tästä suivaantuneena Napoleon yritti pakottaa kaikki Euroopan
valtiot Britannian vastaiseen kauppasaartoon. Portugali
kieltäytyi noudattamasta Napoleonin määräystä, joten Ranska ja
Espanja solmivat 1807 Fontainebleaun sopimuksen, jossa maat
sopivat hyökkäävänsä yhdessä Portugaliin. Ranskalainen

kenraali Jean-Andoche Junot toi 20 000 ranskalaista
Lissaboniin marraskuun 1807 lopussa. Portugalin kuningasperhe
pakeni Rio de Janeiroon. Seurauksena oli kansannousu
Portugalissa ja Espanjassa. Vapaaehtoiset perustivat
ranskalaisvastaisia kapinajunttia, jotka terrorisoivat Ranskan
varuskuntia ja kuljetuksia. Espanjan ja Portugalin paikalliset
armeijat löivät ranskalaiset 1808 heinäkuussa ja 17 000
ranskalaista valiosotilasta antautui. Arthur Wellesley
Wellington toi alueelle 35 000 brittisotilasta, jolloin alkoi
suurvaltojen välinen Pyreneiden niemimaan sota, joka jatkui
vuoteen 1813 asti. Pyreneiden niemimaan sodan ratkaisutaistelu
käytiin 21. kesäkuuta 1813 Vitoriassa, jossa brittien,
espanjalaisten ja portugalilaisten joukot löivät ranskalaiset
ylivoimaisesti.
Espanjan tilanne meni ranskalaisten kannalta vähän reisille.
Napoleon sai Venäjältä lupauksen pysyä puolueettomana, jos
Ranska ja Itävalta joutuisivat sotaan. Lupauksen saatuaan
Napoleon komensi 200 000 miehen armeijan kukistamaan Espanjaa.
Sota Saksaa ja Itävaltaa vastaan näytti todennäköiseltä.
Itävalta uskoi sotamenestykseen, mutta Venäjältä ei tullut
odotettua tukea ja Britannian apurahoja ei maksettu ennakkoon.
Itävalta organisoi Tirolin maakunnan kansannousun keväällä
1809. Sodan ratkaisutaistelu käytiin Wagramissa, jossa
ranskalaisilla oli selvä ylivoima. Sodan seurauksena Itävalta
joutui
luovuttamaan
Länsi-Galitsian
Varsovan
suurherttuakunnalle, Itä-Galitsian Venäjälle, Salzburgin
Baijerille sekä Istrian, Triesten, Fiumen ja Kärntenin
Ranskalle.
Suomen sota
Venäjä ja Ranska solmivat rauhan Tilsitissä 7. heinäkuuta
1807. Sopimuksessa Ranska antoi Venäjälle suostumuksen Suomen
valtaamiseen Ruotsilta, joka oli Britannian liittolainen.
Venäjän tehtävänä oli Suomeen hyökkäämällä pakottaa Ruotsi
liittymään mannermaasulkemukseen.

Sodan seurauksena Ruotsin itäiset läänit eli Suomi liitettiin
osaksi Venäjän keisarikuntaa ja samalla alueen hallinto
järjestettiin autonomiseksi Suomen suuriruhtinaskunnaksi.

Eurooppalaisten sodat 1800-luvulla
1803-1815 Napoleonin sodat
1804-1813 Venäjän-Persian sota
1806-1812 Venäjän-Turkin sota
1808-1809 Suomen sota
1812-1815 Vuoden 1812 sota Yhdysvaltojen ja Britannian välillä
1821-1832 Kreikan vapaussota
1826-1828 Venäjän-Persian sota
1828-1829 Venäjän-Turkin sota
1838-1842 Ensimmäinen afgaanisota Britannian ja Venäjän
välillä
1839-1842 Ensimmäinen ooppiumisota Britannian ja Kiinan
välillä
1848-1850 Ensimmäinen Saksan-Tanskan sota
1854-1856 Krimin sota
1856-1860 Toinen ooppiumisota (Kiina, Ranska ja Britannia)
1857-1858 Sepoykapina brittiläisiä siirtomaaherroja vastaan
1858-1862 Ranskan Indokiinan sota
1864-1866 Toinen Saksan-Tanskan sota
1864-1866 Espanjalais-eteläamerikkalainen sota
1866 Preussin-Itävallan sota
1868 Britannian hyökkäys Etiopiaan
1870-1871 Saksan-Ranskan sota
1873-1903 Acehin sota (Acehin sulttaanikunnan ja Hollannin
sodat)
1877-1878 Turkin sota
1878-1880 Toinen afgaanisota (Britannian ja Venäjän välillä)
1880-1881 Ensimmäinen buurisota brittien ja Transvaalin

buurien kesken
1884-1885 Kiinan-Ranskan sota
1893-1894 Ranskan-Dahomeyn sota
1895-1896 Italian-Etiopian sota
1896 Englannin-Sansibarin sota, joka kesti 38 minuuttia
1897 Kreikan-Turkin sota
1898 Espanjan-Yhdysvaltain sota
1899-1902 Boksarikapina (Kiinalaiset vastaan länsivallat)
1899-1902 Toinen buurisota brittien ja buurien välillä

Saksan toinen valtakunta
”Saksa on paska maa”. Seppo Rädyn lakoniseen kommenttiin
sisältyy kaikki oleellinen. Mitä sitä selittelemään. Avataan
Saksan historiaa kuitenkin vähän, ettei jää ihan paska maku
suuhun.
Saksan ensimmäinen valtakunta oli Pyhä saksalais-roomalainen
keisarikunta. Toinen valtakunta, eli toinen keisarikunta
luotiin Preussin ja Ranskan välisen sodan jälkeen, kun Otto
von Bismarck yhdisti saksalaiset valtiot. Kolmas valtakunta
syntyi Kansallissosialistisen työväenpuolueen perustamana ja
sitä johti Adolf Hitler. Olen kuullut kerrottavan, että
Euroopan unioni on todellisuudessa Saksan neljäs valtakunta.
Jos näin on, Seppo oli oikeassa.

Brandenburgin portti,
Saksa juhlistaa voittoa Ranskasta 1871.
Kuvan lähde: Wikipedia
Saksan toinen keisarikunta rakennettiin Otto von Bismarckin
johdolla, kun joukko ruhtinaskuntia ja pienempiä valtioita
yhdistettiin kansallisvaltioksi tammikuussa 1871.
Saksan
Toinen valtakunta vaikutti Euroopassa 1871-1918 ja sen
päämiehenä toimi Preussin kuningas, joka oli mahtava
liittoprinssi. Kun pohjois- ja keskisaksalaiset valtiot
yhdistyivät, Preussin kuninkaan virkanimitykseksi vakiintui
Saksan keisari.
Muutoksen maailmassa yksi asia on muuttumaton, taukoamaton
muuttuminen – Herakleitos
Ensimmäinen
valtakunta
(Pyhä
saksalaisroomalainen
keisarikunta) oli ollut löyhästi yhteen liittyvien
ruhtinaskuntien liitto, jossa valtiovalta ei yrittänytkään
esiintyä kielellisen yhtenäisyyden tai kansallistunteen
vaalijana. Ensimmäinen valtakunta oli siis hyvin erilainen,

kuin Toinen valtakunta, jossa paloi jo suursaksalaisuuden
nationalistinen liekki.
Ranskan suuren vallankumouksen (1789) aikaan Saksa oli 350
suvereenista pikkuvaltiosta tai valtionsirpaleesta muodostuva
särkynyt astia. Bismarck kirjoitti muistelmissaan: Ranskan
vallankumouksen puhkeamiseen saakka Saksassa ei näkynyt
merkkiäkään saksalaisen kansakunnan syntymisestä.
Ranskan suuren vallankumouksen jälkeen Eurooppa ajautui
jatkuvien
sotien,
konfliktien
ja
muuttuvien
liittolaissuhteiden kurimukseen. Vainoharhaiset kruunupäät
mittelivät juonikkuuttaan Euroopan ja koko maailman
areenoilla. Selkään puukottaminen oli enemmän sääntö kuin
poikkeus politiikassa ja kansainvälisissä suhteissa.
Kun pirulliset ranskalaiset Napoleonin johdolla riistivät
Preussilta yli puolet Preussin alueesta 1807 solmitussa
Tilsitin sopimuksessa, saksalaisilla keitti raskaasti yli.
Ranska ja Venäjä liittoutuivat Tilsitin rauhassa. Tämä
katkeroitti
syvästi
saksalaisia
ja
sytytti
kansallismielisyyden liekin saksalaisten sydämissä. Niinpä
Ranskaa kohtaan tunnetusta vihasta tuli saksalaisia yhdistävän
identiteetin väkevä perusta. Meikäläisittäin tämä oli myös
äärimmäisen kiinnostavaa aikaa.
Tilsitin rauhassa Napoleon toivoi, että Venäjä painostaa
Ruotsin kauppapakotteisiin Britanniaa vastaan ja tarvittaessa
valloittaa Ruotsilta Suomen eli Ruotsin Östlandetin. Ruotsi ei
suostunut tällaiseen uhitteluun, koska Britannia oli Ruotsin
liittolainen. Tämä oli hyvin hämmentävää aikaa, sillä
ruotsalaiset vihasivat ranskalaisia, ranskalaiset venäläisiä
ja venäläiset ja tanskalaiset ruotsalaisia. Ruotsin Kustaa IV
Aadolf vihasi Napoleonia niin paljon, että piti tätä
Ilmestyskirjan petona.
Suomen sodassa Ruotsi menetti itäiset lääninsä (Suomen)
Venäjälle ja Kustaa IV Aadolfin oli luovuttava kruunusta.

Ruotsin hallitsijaksi nousi ranskalaissyntyinen Napoleonin
marsalkka Jean-Baptiste Bernadotte, josta alkaa nykyisten
Ruotsin kuninkaallisten suku. Jotta asiat eivät olisi liian
helppoja, Bernadottesta tuli Ruotsin kuningas Kaarle XIV
Juhana ja Norjan kuningas Kaarle III Juhana. Oikeasti.
Euroopan historia on kertomus harhaisten ja mielipuolisten
kruunupäiden valtakamppailusta.
Venäjällä ei ollut ennen sotaa erityistä mielenkiintoa Suomen
sivistymättömien soiden valloittamiseen, mutta Suomen sodan
alettua Venäjällä oivallettiin Suomen strateginen merkitys
Itämeren
merenkululle
Pietarin
puolustukselle.
Mielenkiintoinen kuriositeetti on, että vain muutamia vuosia
myöhemmin Venäjä, Ruotsi ja Preussi sotivat liittolaisina
Ranskaa ja Napoleonia vastaan.

Taustaa
Napoleonin Venäjän sotaretki oli päättynyt tappioon. Leipzigin
taistelu (kansojen taistelu) sinetöi käytännössä Napoleonin
kohtalon. Taistelu alkoi, kun Napoleon hyökkäsi Ruotsin
kruununprinssi Kaarle Juhanan joukkoja vastaan, mutta nämä
väistivät taistelun, jolloin Napoleon jäi kolmen
vihollisarmeijan osittain saartamaksi ja joutui perääntymään
kohti Leipzigin kaupunkia. Leipzigin taisteluun osallistuivat
liittoutuneet (Preussi, Venäjä ja Ruotsi) ja Ranska.
Napoleonilla oli 177 000 miestä, joista 38 000 kaatui ja
30 000 jäi vangiksi. Liittoutuneilla oli 257 000 sotilasta ja
110 000 miehen vahvuiset lisäjoukot. Liittoutuneet kärsivät
52 000 miehen tappiot. Leipzigissä 2000 tykkiä sylki tulta ja
kuolemaa. Liittoutuneiden voitto Leipzigissä antoi näille
etulyöntiaseman taistelussa Ranskasta.

Saksalainen
nationalismi
sai
Leipzigin
taistelun
myötävaikutuksella lisää vettä myllyynsä. Kymmenen vuoden
ranskalainen nöyryytys oli herättänyt ajatuksen Saksan
yhtenäistymisestä.

Realpolitik
Preussin rautakansleri Otto von Bismarck ajoi Saksan
yhdentymistä tavoitteenaan Preussin kuningaskunnan johtama
konservatiivinen Saksan valtio. Vuonna 1864 Bismarck
liittoutui Itävallan kanssa ja kukisti Tanskan lyhyessä
sodassa, jossa Preussin kuningaskunta valloitti Scheswigholsteinin. Pari vuotta myöhemmin (1866) rautakansleri löi
Italian avustuksella Itävallan Königgrätzin taistelussa. Näin
Bismarck sai sidottua pohjoisia pikkuvaltioita Preussin
kuningaskuntaan.
Ranskan ja Preussin erimielisyydet Espanjan kruununperijästä
johtivat Preussin ja Ranskan sotaan (1870-1871). Ranskan
sotahaluja selittää pyrkimys säilyttää ranskalaisten valtaasema Euroopassa ja pelko Saksan yhdistymistä. Karl Marx
vastusti kiivaasti Ranskan ja Preussin välistä sotaa ja puhui
maiden proletariaatin välisen rauhan puolesta pamfleteissa ja
lehtikirjoituksissa.
»Poliittinen kunnianhimo uhkaa taas maailman rauhaa
tekosyynään Euroopan tasapaino ja kansalliskunnia. Ranskan,
Saksan ja Espanjan työläiset! Yhdistäkäämme äänemme yhteiseksi
sodanvastaiseksi paheksumuksen huudoksi! Sota, jota käydään
valta-asemasta tai jonkin hallitsijasuvun etujen vuoksi, ei
voi olla työläisten silmissä muuta kuin rikollista hulluutta.
Me, jotka tarvitsemme rauhaa, työtä ja vapautta, esitämme
jyrkän vastalauseemme niiden sotahuutoja vastaan, jotka

ostavat itsensä vapaaksi veriverosta ja pitävät yleistä
onnettomuutta vain uusien Keinottelujen lähteenä! Saksalaiset
veljet! Eripuraisuutemme johtaisi vain hirmuvallan
täydelliseen riemuvoittoon Reinin kummallakin puolella…
Kaikkien maiden työläiset! Millaisia tuloksia koituneekaan
tällä hetkellä yhteisistä ponnistuksistamme, niin me,
Kansainvälisen työväenliiton jäsenet, joille ei ole olemassa
mitään eri valtakuntien rajoja, me lähetämme teille lujan
solidaarisuuden vakuudeksi Ranskan työläisten hyvät
toivotukset ja tervehdykset.» – Karl Marx
Ranskan julistettua sodan, preussilaiset ja eteläsaksalaiset
joukot miehittivät Ranskan 1870. Ranskan armeija antautui,
Napoleon II vangittiin ja Ranskan toinen keisarikunta romahti.
Frankfurtin rauhassa Ranska luovutti Elsassin ja Lothringenin
saksankielisen osan saksalaisille. Ranskalaiset pahoittivat
alueluovutuksista mielensä. Tämä sota sinetöi Saksan
yhdistymisen preussilaisjohtoiseksi Saksan keisarikunnaksi,
jonka valtaistuimelle nousi Vilhelm I. Kruunaamisella
haluttiin hieroa suolaa ranskalaisten loukattuun itsetuntoon,
sillä Vilhelm
palatsissa.

I

kruunattiin

keisariksi

Versailles’n

Ranskan ja Preussin välisen sodan jälkeen Napoleon III luopui
vallasta. Ranskaan syntyi kolmas tasavalta, mutta
ranskalaisessa yhteiskunnassa myrskysi. Kolmannen tasavallan
vastustajaksi nousi Pariisin kommuuni, jonka lyhyt ja
kaoottinen historia ei ole erityisen mairitteleva, mutta
Pariisin
kommuuni
toimi
esikuvana
myöhemmille
vallankumouksille.
Saksalainen keisarikunta saavutti nopeasti vahvan aseman
muiden eurooppalaisten suurvaltojen rinnalla. 1888 Saksan
valtaistuimelle noussut Vilhelm II oli militaristinen ja
laajentumishaluinen keisari.

Belle Époque – kaunis aika
Belle Époque eli kaunis aika viittaa ensimmäistä maailmansotaa
edeltäneeseen aikaan (1890-1914). Käsite vakiintui vasta
maailmansodan jälkeen, sillä harvat ihmiset näkevät oman
aikansa kauneutta ennen, kuin jokin kriisi paljastaa
todellisuuden synkemmät kasvot kaikessa kauheudessaan.
Minä tutustuin Pariisin, joka näytti yhtäältä tutulta ja
toisaalta vieraalta. Arvasin, että vieraudentunteeseen
vaikutti se, että ruuhkia ja autoja on vähemmän. Haahuilin
maailmannäyttelyyn monenkirjavassa väkijoukossa, joista
kenelläkään ei ollut jalassaan Adidaksia. Vehreissä
puistoissa, aurinkoisilla bulevardeilla ja iloisen
puheensorinan täyttämissä kahviloissa tuntui raudanluja usko
tieteeseen, teknologiaan ja tulevaisuuteen. Kaupungin yllä,
korkealla Montmartrella Sacre-Coeur katseli hohtavan valkeana
päämäärätöntä vaellustani, mutta minua basilika ei kutsunut.
Kirkon kellojen sijaan kuulin hiljattain valmistuneen rohkean
Boulevard de Clichyllä sijaitsevan kabareen kutsun. Moulin
Rouge oli boheemielämän keskus ja aikamatkaajana tunsin oloni
todella boheemiksi. Rohkeissa kabaree-esityksissä siemailin
absinttia ja kummastelin ympärilläni viihtyviä vihreitä
keijuja. Taisin jossain vaiheessa päästää irti, jolloin
Fredéric Chopin nimisen emigrantin pianosävelmä kuljetti minut
juopuneen uneen tai toiseen maailmaan.
Kauniin ajan henki täytti kaikki aistini riemulla ja
rakkaudella. Aikakauden mahtavin rakennus, Gustave Eiffelin
rakennuttama torni avattiin yleisölle Champ de Mars -nimisellä
puistoalueella
Seinen
etelärannalla
vuoden
1889
maailmannäyttelyssä. Eiffelin torni oli suorastaan
ihmeellinen. Se osoitti teknologisen ja tieteellisen

maailmankuvan ylivertaisuuden.

Eksymiseni tähän aikaan sivusi hiuksenhienosti Saksan syntyä,
sillä kaunis aika alkoi, kun Ranskan ja Preussin välisen sodan
(1871) jälkeen Euroopan historiassa koettiin poikkeuksellisen
rauhallinen ajanjakso. Euroopassa ja Yhdysvalloissa vallitsi
vahva positivismi, eli usko luonnontieteisiin ja tieteelliseen
metodiin.
Ihmisten elämänlaatua parantava teknologia kehittyi Euroopassa
ja
Yhdysvalloissa
nopeasti
yhdeksännentoista
ja
kahdennenkymmenennen vuosisadan vaihteessa. Valokuvaus johti
elokuvaan, velocipedistä kehitettiin polkupyörä, pienet ja
kevyet moottorit mahdollistivat moottoripyörät, autot ja
lentokoneet. Lääketieteellinen kehitys otti jättiharppauksia,
lapsikuolleisuus laski ja ihmisten odotettavissa oleva elinikä
lähti jyrkkään nousuun. Elämässä oli samanlaista viatonta ja
värikästä kauneutta kuin ranskalaisten impressionistien
maalauksissa.

Belle Époquen kulttuurivaikutus Suomessa
Kauniin

ajan

kulttuurivaikutukset

eivät

rajoittuneet

Eurooppaan. Pariisi ja Ranska yleisemminkin olivat
suomalaistaiteilijoiden suosiossa vuosisadan molemmin puolin.
Belle Époquen optimismi ja usko tieteen ja teknologian mahtiin
vaikuttivat monin tavoin suomalaisen kulttuuri-identiteetin
syntymään. Suomalaisen taiteen kultakausi ei olisi ollut
mahdollinen ilman niitä vaikutteita, joita Pariisissa
opiskelleet ja työskennelleet Akseli Gallen-Kallela, Adolf von
Becker, Albert Edelfelt, Ville Vallgren, Pekka Halonen, Helene
Schjerfbeck ja Magnus Enckell toivat Pariisin tuliaisina.
Mutta minkälaisesta palapelin osista kuohuva, väkivaltainen ja
kehityksentäyteinen kahdeskymmenes vuosisata rakentui?
Peilataan Belle Époquen alkua edeltäneisiin ja sitä
seuranneisiin vuosiin.

Kaikki kaunis päättyy aikanaan
Kaunis aika ja usko teknologiseen kaikkivoipaisuuteen päättyi
symbolisesti Titanicin uppoamiseen 1912 ja konkreettisesti
ensimmäisen maailmansodan syttymiseen 1914. Aikakauden
teknologinen kehitys oli sittenkin johtanut vain tehokkaampiin
tapoihin tappaa ja tuhota.
Belle Époquen loppuaikoja kuvaa määritelmä Fin de siècle –
vuosisadan loppu. Sodan jyly, vaimojen itku ja veriset
vaatteet siinsivät uhkakuvina Euroopan taivaanrannassa.
Sarajevo, Verdun, Somme ja Gallipoli ovat nimiä, jotka
piirtyivät syvälle eurooppalaiseen kollektiiviseen muistiin.
Belle Époque oli ollut myös innovaatioiden, teollistumisen,
toiveikkuuden, demokratian voittokulun ja naisten vapautumisen
aikakausi. Ehkäpä juuri suvaitsevaisuus, ihmisoikeudet,
vapaus, rauhanaate ja demokratia olivat kulttuurimarxistien ja
paneurooppalaisten rappareiden laastia Euroopan unionin
perustaa muurattaessa.

Euroopan siirtomaavallat ja USA
1800-luvun lopulla eurooppalaiset suurvallat hallitsivat 70
prosenttia koko maapallosta. Ennen ensimmäistä maailmansotaa
Eurooppa hallitsi jo 85 prosenttia koko maailmasta. Valkoinen
(eurooppalainen) ylivalta oli vallitseva tosiasia.
Vastasyntyneen

Saksan

keisarikunnan

mahdollisuudet

saada

siirtomaita olivat heikot, sillä suuri osa maailmaa oli jo
jaettu muiden eurooppalaisten suurvaltojen ja Yhdysvaltojen
kesken. Saksan laajentumishaluisen keisari Vilhelmin oli siis
katsottava lähelle nähdäkseen kauas.
Siirtomaavallat
Suurin ja ylivertainen vertaistensa joukossa, oli Brittiläinen
imperiumi, jossa aurinko ei koskaan laskenut. Alun alkaen
valtakunta, jossa urinko ei koskaan laske – viittasi
Espanjaan, joka sekin oli eurooppalaisena suurvaltana
hallinnut suurta osaa koko maailmasta, mutta Espanjan aurinko
oli jo laskemassa.
Brittiläinen imperiumi alkoi syntyä 1600-luvulla ja
suurimmillaan se oli 1900-luvun vaihteessa, jolloin siihen
kuului neljäsosa ihmiskunnasta. Kuningattaren jalokivi oli
Intia. Brittiläinen imperiumi ryösti aiemmin rikkaan Intian
rutiköyhäksi aiheuttaen ainakin kaksi miljoonia kuolonuhreja
vaatinutta nälänhätää. Olen nähnyt jossain laskelman, jonka
mukaan Brittiläinen imperiumi on suoraan ja välillisesti
surmannut kaikista historiallisista valtakunnista eniten
ihmisiä mukaan lukien Kansallissosialistinen Saksa
Neuvostoliitto. En kuitenkaan löytänyt laskelmaa tähän.

ja

Siirtomaiden asukkaiden alistaminen Afrikassa ja Aasiassa oli
enemmän sääntö kuin poikkeus: Eurooppalaiset siirtomaaherrat
pitivät kaikkia muita kansoja itseään alempiarvoisina.
Vuosisadan vaihteessa Yhdysvallat oli lyönyt Espanjan
Yhdysvaltojen ja Espanjan välisessä sodassa ja vienyt
Espanjalta siirtomaita. Theodore ”Teddy” Roosevelt pyrki
aktiivisesti vahvistamaan Yhdysvaltoja. Se toinen merkittävä
Roosevelt oli Franklin Delano Roosevelt vähän myöhemmin toisen
maailmansodan aikaan.

Japani, Venäjä ja Kiina
Japani oli ollut suljettu ja eristäytynyt valtakunta 1500
vuoden ajan. Ulkomaille matkustaminen oli kuolemantuomion
uhalla kielletty. Kun kommodori Matthew Perry saapui Japaniin
1853, USA ja Japani laativat ystävyyssopimuksen (Kanagawan
sopimus). Yhteys Yhdysvaltoihin avasi japanilaisten silmät ja
he ymmärsivät, kuinka teknologisesti jälkeenjääneitä he olivat
eristäytymisen vuoksi.
Japani modernisoitiin nopeasti Meiji-restauraatiossa, jossa
Tokugawa-shogunaatin
feodaalijärjestelmästä
luovuttiin.
Japanin uudistumisessa vaikutteita haettiin imperialismista ja
samuraiden bushido-etiikasta. Ensimmäisessä Japanin ja Kiinan
sodassa (1894-1895 Japani valloitti Kiinalta Korean. Vuoteen
1910 mennessä Japanista oli jo tullut alueellinen sotilasvalta
ja se oli valloittanut myös Formosan (Taiwan) Kiinalta.
Venäjä oli tunnetusti valloittanut nykyisen Suomen Ruotsin
kuningaskunnalta 1809 osana Venäjän ja Ranskan Britanniaa
vastaan käymää sotaa. Venäjä laajeni myös itään, Keski-Aasaan
ja aina Tyynenmeren rannoille asti. 1900-luvun alun tärkeimmät
eurooppalaiset suurvallat olivat Britannia, Ranska, saksa,
Itävalta-Unkari ja Venäjä.
Atlantin toisella puolen Yhdysvallat oli kasvanut hyvin
voimakkaaksi ja Japanista oli kasvamassa Tyynenmeren
suurvalta. Entinen suurvalta Kiina menetti 1900-luvulle
tultaessa vaikutusvaltaa ja alueita yhtäältä eurooppalaisille
suurvalloille ja toisaalta Japanille. 1900-luvun vaihteessa
puhjenneessa boksarikapinassa kiinalaiset yrittivät päästä
eroon ulkomaalaisista, mutta lopulta länsimaiset joukot
kukistivat boksarikapinalliset, mikä johti Pekingin ryöstelyyn
ja kiinan suurempaan nöyryyttämiseen.
Venäjän ja Japanin sodasta Venäjän vallankumoukseen
Venäjä ja Japani ajautuivat sotaan 1904. Japani saavutti

merkittäviä voittoja Venäjän laivastoa vastaan, mutta maasota
Mantšuriassa juuttui veriseen ja pysähtyneeseen asemasotaan.
Sota ratkesi japanilaisten eduksi Mukadenin ja Tsushiman
taisteluissa. Sodan seurauksena luonnonvaroiltaan rikas
Mantšuria siirtyi Japanin vaikutuspiiriin. Japani oli
ensimmäinen Euroopan ulkopuolinen maa, joka oli kukistanut
sodassa eurooppalaisen suurvallan. Tämä nosti japanilaisten
itsetuntoa ja kansallista identiteettiä. Japani näki itsensä
suurvaltana
ja
aasialaisen
nationalismin
ja
itsemääräämisoikeuden palauttamisen johtajana.
Sota ajoi Japanin taloudellisen perikadon partaalle, mutta
Venäjälle sodan seuraukset olivat suorastaan katastrofaaliset.
Olot olivat äärimmäisen kurjat, elintaso surkea ja köyhiä
paljon. Vladimir Lenin johti vuonna 1903 perustettua
sosiaalidemokraattista puoluetta. Pietarissa alkoi lakkoilu,
jossa vaadittiin työläisille 8 tunnin työpäivää, työolojen
parantamista,
naisten
palkkauksen
parantamista
ja
edistyksellisempää demokratiaa.
22.1.1905

noin

200

000

mielenosoittajaa

kokoontui

Talvipalatsin eteen ja esitti Nikolai II:lle vaatimuksen
kansanvallan lisäämisestä. Paikalle tulleet armeijan joukot
avasivat tulen kohti mielenosoittajia. Tästä Verisunnuntaista
alkoivat
laajat
levottomuudet
Venäjällä.
Näihin
levottomuuksiin kuului Sergei Eisensteinin elokuvan
kuuluisaksi tekemä kapina panssarilaiva Potemkinilla.
Lokakuun manifesti
Levottomuuksien myötä Nikolai II antoi lokakuun manifestin,
jossa lupasi toimia kansalaisoikeuksien parantamiseksi ja
perustuslain laatimiseksi. Tilanteen rauhoituttua Nikolai II
perui manifestin. Lenin kutsui myöhemmin arviolta 15 000 uhria
vaatineita levottomuuksia Venäjän vuoden 1917 vallankumouksen
kenraaliharjoitukseksi.
Marxin ja Engelsin kommunistinen manifesti oli ilmestynyt jo

1848, mutta vasta 1900-luvun alussa sosialismi alkoi saada
poliittista painoarvoa etenkin Venäjällä. Suomessa
työväenpuolue perustettiin 1899 ja Britanniassa 1900.
1901 jaettiin ensimmäinen Nobelin tiedepalkinto. Guglielmo
Marconi lähetti langattomalla lennättimellä ensimmäisen
viestin Atlantin yli samana vuonna. Marconin langaton lennätin
ja radio mullistivat tiedonsiirron. Sähkökäyttöinen pölynimuri
keksittiin 1908. Puhelin yleistyi 1910-luvulla. Wrightin
veljesten lentokone lensi ensimmäisen kerran 1903. Fordin Tmallin sarjatuotanto mullisti autoilun ja liukuhihnaan
perustuvan massatuotannon. Muovi kehitettiin 1907. Albert
Einsteinin suhteellisuusteoria mullisti fysiikan 1905.
1900-luvun

alussa

naisten

emansipaatio,

tasa-arvo

ja

äänioikeus etenivät suurin harppauksin. Uudessa-Seelannissa
naiset saivat äänioikeuden 1893. Suomen naiset saivat
äänioikeuden ensimmäisinä Euroopassa 1906.
Emansipaatio, joka alkuaan tarkoitti täysi-ikäisen pojan
vapautumista
isänsä
valvonnasta,
liittyy
nykyisin
ensisijaisesti
naisten
vapautumiseen
patriarkaatin
ylivallasta. Valistus, Englannin teollistuminen ja Ranskan
suuri vallankumous ovat tapahtumia, jotka ovat avanneet ovia
eri
väestöryhmien
poliittiselle
ja
sosiaaliselle
emansipaatiolle. Siinä mielessä ne ovat keskeisiä rajapyykkejä
myös
modernin
eurooppalaisen
individualismin,
tiederationalismin ja edistysoptimismin synnyssä. Myös
naisemansipaatiolla on juurensa tässä samassa historiallisessa
kehityksessä.
En halua väheksyä 1900-luvun teknologisia ja sosiaalisia
saavutuksia, mutta mielestäni 1900-luku oli ihan perseestä.
Ihmisen kyky murhata kanssaihmisiä mitä julmimmilla ja
kustannustehokkaimmilla tavoilla saavutti tason, jota voi
kutsua saatanalliseksi. Tietenkin teilatut saattoivat kitua
päivä ja hollantilaisten seivästämät jopa viikon, mutta
Nanjing, Dresden, kansanmurhat, Hiroshima jne.

1900-luvulla kehitetyt ydinaseet ylittävät kaiken järjen. Se,
että kourallinen ihmisiä voi päättää koko ihmiskunnan
kohtalosta on käsittämättömän pelottavaa ja mielenvikaista.
1900-luvulla ihmisten tappaminen ei enää ihmisille riittänyt,
vaan koko vitun planeettaa alettiin järjestelmällisesti
kiduttaa hengiltä. Joku ehkä toteaa: Älä ole naiivi. Kuinka
turvaisimme hyvinvointimme ilman teollisuutta? En ole naiivi!
Olen Puutarhatonttu Äkkiväärä ja puutarhatontuksikin
tavattoman ärsyyntynyt. Hyvinvointi on yhdentekevää sitten,
kun siihen on varaa vain rikkaimmalla prosentilla. Ai niin!
Mehän ollaan siinä rikkaimmassa prosentissa. Kun valtameret
kuolevat ja kuivuus lisääntyy, meille käy niin kuin
Atlantiksen asukkaille Platonin esimerkin mukaan.

Ensimmäinen maailmansota
1910-luvulla Euroopan suurvaltojen suhteet olivat äärimäisen
jännittyneet ja kireät. Kilpailu siirtomaista oli armotonta ja
kun valloittamattomat alueet alkoivat loppua, siirtomaavallat
alkoivat havitella toistensa siirtomaita. Seurauksena oli
asevarustelukilpa, jota sotateknologiset innovaatiot ja
sarjatuotanto
tehostivat.
Tasapainon
säilyttämiseksi
solmittiin
useita
sotilasliittoja.
Sotilasliittojen
seurauksena
yhden
maan
ajautuminen
sotaan
johti
dominoefektiin, jossa konflikti laajeni nopeasti koko
Eurooppaan.

Eurooppa 1914
Kuvan lähde: Wikipedia
1911 käytiin Italian-Turkin sota, jossa Italia valloitti
osmanien (Turkin) valtakunnalta Libyan. Balkanin sodat 1912 ja
1913 kutistivat entisestään osmanien vaikutusvaltaa. Serbian
laajentuminen Balkanilla horjutti Itävalta-Unkarin asemaa ja
lisäsi jännitteitä näiden välillä.
Balkanin kriisi eskaloitui 1914, kun serbinationalisti Gavrilo
Princip murhasi 28.6.1914 Sarajevossa arkkiherttua Frans
Ferdinandin ja tämän puolison Sophien. Gavrilo Princip kuului
separatistiseen Nuori Bosnia järjestöön, jonka tavoitteena oli
vapauttaa Bosnia Itävalta-Unkarin vallasta.
Princip oli pyrkinyt Serbian armeijaan, mutta sen sijaan hänet
pestattiin
Serbian
salaisen
palvelun
perustamaan
terrorismiryhmä Mustaan käteen (virallisesti Yhdistyminen tai
kuolema). Frans Ferdinandin murhaan koulutettiin kolme

tuberkuloosin vuoksi kuolemansairasta nuorta miestä, joista
jokainen sai pistoolin, kaksi pommia ja syanidikapselin.
Serbian
pääministeri
Nikola
Pasic
yritti
estää
murhasuunnitelman
toteuttamisen
vaatimalla
miesten
pidättämistä Serbian rajalla, mutta pidätysmääräystä ei
noudatettu ja salamurhaajat pääsivät helposti Sarajevoon.
Ensimmäinen murhayritys pommilla epäonnistui, mutta Gavrilo
Princip näki sattumalta arkkiherttuan ja tämän vaimon
myöhemmin ja ampui heitä tappavasti kymmenen askeleen päästä.
Serbia pyrki ikävästä insidenssistä huolimatta välttämään
sodan Itävalta-Unkarin kanssa, mutta Itävalta-Unkari
valmistautui jo sotaan. Venäjä oli luvannut suojella Serbiaa,
joten Venäjällä määrättiin liikekannallepano sen jälkeen, kun
Itävalta-Unkari oli aloittanut valmistautumisen sotaan. Saksa
puolestaan lupasi suojella Itävalta-Unkaria. Venäjän
liittolaisena Ranska aloitti myös valmistautumisen sotaan.
1. elokuuta Saksa julisti sodan Venäjälle ja kaksi päivää
myöhemmin Ranskalle. Kun Saksa loukkasi Belgian itsenäisyyttä,
Britannia riensi belgialaisten ja muiden Saksan vihollisten
avuksi. Muutamassa päivässä sota eskaloitui koko Euroopan
laajuiseksi. Vuotta myöhemmin Italia liittyi Venäjän ja
Ranskan puolelle, Turkki ja Bulgaria Saksan ja ItävaltaUnkarin rinnalle.
Länsirintamalla Saksa hyökkäsi Belgian kautta Ranskaan. Pian
rintama pysähtyi veriseksi asemasodaksi. Sommen taistelussa
1916 ympärysvaltojen muutaman kilometrin eteneminen aiheutti
taistelun molemmille osapuolille yli 600 000 miehen tappiot.
Itärintamalla Venäjä oli aluksi voitokas. Melko nopeasti
keskusvallat käänsivät Itärintamalla taistelun suunnan.
Venäjän armeijan huolto petti, armeijan taistelutahto oli
matalalla. Äiti-Venäjällä tyytymättömyys hallitukseen ja
yleinen väsymys sotaan vaikuttivat keisarillisen järjestelmän
kaatamiseen. Leninin johtamat bolsevikit nousivat valtaan
vuoden 1917 lopulla. Tsaari teloitettiin ja Venäjä vetäytyi
ensimmäisestä maailmansodasta.

Ennen Yhdysvaltojen liittymistä sotaan Saksa aloitti
massiivisen hyökkäyksen Länsirintamalla ympärysvaltoja vastaan
ja eteni vahvasti muutaman kuukauden. Saksan alkumenestystä
vauhditti sen, että Saksa pystyi tuomaan joukkoja
Itärintamalta Länsirintamalle Venäjän vetäydyttyä sodasta.
1918
ympärysvallat
aloittivat
vastahyökkäyksen
amerikkalaisten joukkojen tukemana. Tappiot olivat kovia ja
saksalaisten moraali romahti. Saksalaisten liittolaiset
pyrkivät sodasta eroon, joten Saksa jäi vähitellen yksin.
Saksa taipui rauhaan 11.11.1918 kello 11.
Ensimmäisen maailmansodan aikana mobilisoitiin yhteensä 65
miljoonaa sotilasta, joista kuoli noin 8 miljoonaa ja
haavoittui 21 miljoonaa. Myös siviilitappiot olivat aiempia
sotia paljon järkyttävämmät; noin 6,6 miljoonaa siviiliä kuoli
ensisijaisesti Turkissa ja Venäjällä. Turkin suuriin
siviilitappioihin johti armenialaisten kansanmurha.

Ensimmäisen
seuraukset

maailmansodan

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Venäjällä oli tapahtunut
vallankumous, jossa keisarinvalta loppui. Itävalta-Unkari ja
Saksan keisarikunta hajosivat. Ensimmäinen maailmansota oli
myös turkkilaisten osmanien valtakunnan loppu. Sodan
seurauksena syntyi uusia valtioita, kuten Suomi, Viro, Latvia
ja Liettua, Itävalta, Unkari, Tshekkoslovakia ja Jugoslavia.
Saksa kantoi ensimmäisestä maailmansodasta suurimman vastuun.
Saksalainen keisarikunta pistettiin täysin lihoiksi.
Siirtomaat siirtyivät ympärysvalloille, sotajoukkojen kokoa
rajoitettiin ja Saksan maksettaviksi tulivat massiiviset

sotakorvaukset. Tämä katkeroitti monia saksalaisia,
erityisesti saksanitävaltalaista nuorukaista nimeltään Adolf
Hitler.
Turkki kävi sodan Kreikkaa vastaan 1920-1922 saadakseen
takaisin menettämiään alueita. Neuvosto-Venäjä lähti viemään
vallankumouksen ilosanomaa Baltian maihin. Suomessa käytiin
väkilukuun suhteutettuna Euroopan toiseksi verisin
sisällissota punaisten ja valkoisten välillä 1918-1919.
Vuodesta 1918 lähtien Venäjällä käytiin sisällissotaa
bolsevikkien
ja
heitä
vastustaneiden
vastavallankumouksellisten välillä Miljoona ihmishenkeä
vaatinut sisällissota päättyi 1920. Meikäläiset kävivät
välttämättömiä heimosotia Venäjällä ja Baltiassa, mikä saattoi
ärsyttää venäläisiä.
Ensimmäisen maailmansodan seurauksena Saksasta tuli tasavalta
(Weimarin tasavalta). Saksassakin käytiin sisäisiä taisteluja,
jossa
olivat
vastakkain
vasemmistolaiset
spartakistikapinalliset
ja
oikeistolaiset
sotilaista
koostuneet vapaajoukot (freikorps). Saksa pysyi jotenkin
omassa leirissä, mutta hyperinflaatio söi rahan arvon. Sota
oli köyhdyttänyt myös voittajavaltioita, Britanniaa ja
Ranskaa. Eurooppalaisten suurvaltojen ajan loppu häämötti
horisontissa. Yhdysvaltojen taloudellinen ja sotilaallinen
vaikutus maailmanvaltana kasvoi. Myös Japanin merkitys kasvoi
Tyynellämerellä.

Hyperinflaatio
Weimarin tasavallassa hyperinflaatio nosti hintoja heinämarraskuun 1923 välisenä aikana 854 000 000 000 prosenttia.

Raha menetti niin nopeasti arvonsa, että palkat maksettiin
jopa kolme kertaa päivässä. Saksan valuuttauudistuksessa
1.12.1923 biljoonalla vanhalla markalla sai yhden uuden
Rentenmarkin.
Unkarissa toisen maailmansodan jälkeinen hyperinflaatio oli
Saksan 1923 hyperinflaatiota pahempi. Esimerkiksi 100 000
biljoonan
pengön
seteli
riitti
heinäkuussa
1946
raitiovaunulippuun tai postimerkkiin. Tämän seurauksena
valutta muutettiin pengöistä forinteiksi. Yhden forintin sai
400 000 kvadriljoonalla pengöllä.

100 triljoonan Unkarin pengön seteli vuodelta
1946
Lähde: Wikipedia

Japanin-Kiinan toinen sota
Toinen Kiinan-Japanin sota käytiin vuosina 1937-1945. Japanin
hyökkäys Kiinaan oli osa keisarillisen Japanin armeijan suurta
suunnitelmaa hallita Manner-Aasiaa. Japani oli provosoinut
Kiinaa vuodesta 1931 alkaen. Monien sotilaallisten

välikohtausten jälkeen Marco Polon sillan välikohtaus lopulta
katkaisi kamelin niskan ja aloitti sodan.
On hyvä muistaa, että sodilla on aina monia nimiä. Voittajat
ja häviäjät käyttävät aina eri käsitteistöä. Kiinalaisille
kyseessä oli Kiinan kansan vastarintasota Japania vastaan.
Sodan aikana sitä kutsuttiin nimellä Pohjois-Kiinan
välikohtaus. Jep. Ihan oikeasti.
Maailmanlaajuinen lama vuonna 1929 iski Japanilta jalat alta.
Talouskriisin ratkaisuksi japanilaiset poliitikot esittivät
panostusta siirtomaihin ja laajentumista. Mukdenin
välikohtaus, jossa Japanin armeija räjäytti Etelä- Mantšurian
rautatien Mukdenissä ja syytti Kiinaa tästä törkeästä
sabotaasista, on mainio esimerkki false-flag-operaatioista. On
tietenkin sanomattakin selvää, että Kiinassa käytiin
sisällissotaa. Ehkä tässä alkaa vähitellen löytyä 1900-lukua
määrittelevä vahva teema: sota.
Kiina asetti Japanin kauppasaartoon. Hieman yllättäen se
loukkasi japanilaisia ja kuumensi jo entisestään kiehuvaa
mielialaa Japanissa. Erityisesti japanilaisten proput
paloivat, kun viisi japanilaista munkkia pahoinpideltiin
Shanghaissa 1932. Tätä tapausta puitiin japanilaismediassa
pitkään ja hartaasti. Kaikki ovat varmaan yhtä mieltä, ettei
Japanilla ollut rationaalisesti mitään muuta vaihtoehtoa, kuin
pommittaa Shanghaita 29.1.1932.
Shanghain ensimmäisessä taistelussa kuoli arviolta 18 000
sotilasta ja 10 000- 20 000 siviiliä. Jopa 240 000 jäi
kodittomiksi. Shanghain ympärille perustettiin demilitarisoitu
vyöhyke ja Japanin vastaisesta kauppasaarrosta luovuttiin.
Kiina myös tunnusti Mantšukuon nukkevaltion. Toukokuussa 1933
sovittiin aselevosta. Kansainliitto protestoi Japanin toimia,
mutta Japani ei piitannut protesteista, vaan vetäytyi
Kansainliitosta.
Vuonna

1936

Japani

ja

Saksa

solmivat

symbolisen

yhteistyösopimuksen. Samaan aikaan japanilaiset jatkoivat
kiinalaisväestöön kohdistuvia julmuuksia. Kiinalaiset
toivoivat, että Tsiang Kai-sek tulisi apuun, mutta hän oli
sitoutunut taisteluun kommunisteja vastaan.

Nanjingin verilöylyn uhreja

Virallisesti sota alkoi Marco Polon sillan välikohtauksesta
7.2.1937 Pekingin eteläpuolella. Taistelujen aloittajasta ei
ole varmuutta. Tšiang Kai-šek halusi estää japanilaisten
hyökkäyksen Shanghaihin, joten hän käski pommittaa kaupungin
satamassa olleita japanilaisia sotalaivoja. Hyökkäys
epäonnistui
ja
kaksi
pommeista
putosi
Shanghain
asuinkortteleihin.
” Japanilaiset ovat ihotauti, kommunistit taas sydäntauti”Tšiang Kai-šek
Japani esitti Kiinalle sopimusta 1937, mutta sopimuksen
ankarat ehdot eivät sopineet Kiinalle. Kiinan hallitus uskoi
saavansa apua Kansainliitolta. Kiinassa käytiin samaan aikaan
sisällissotaa kommunisteja vastaan. Kolme kuukautta
kestäneiden taistelujen jälkeen Japani valloitti Shanghain.
Heinäkuun lopussa Japani oli miehittänyt Pekingin ja Tianjinin
lähes taisteluitta.
Japanilaiset

nousivat

maihin

Hangzhoussa

Shanghain

lounaispuolella. Joulukuussa 1937 sotilaiden ja siviilien pako
kaupungista muuttui sekasortoiseksi. Maihinnousu aiheutti
toisaalta kitkaa Japanin maa- ja merivoimien välille. Laivasto
pelkäsi, että jos japanilaiset etenevät liian syvälle Kiinaan,
koska se saattaisi johtaa japanilaiset selkkaukseen
Neuvostoliiton puna-armeijan kanssa. Maavoimien ylimielisyys
kostautui kesällä 1939, jolloin japanilaiset ajautuivat
taisteluihin puna-armeijaa vastaan. Pelkästään Nomonhanisssa
kuoli arviolta 50 000 japanilaista. Laivasto eteni valtaamalla
Hainanin saaren Etelä-Kiinassa.

Nanjingin verilöyly

8. joulukuuta 1937 japanilaiset joukot saapuivat Nanjingiin,
jonne Kiina oli siirtänyt pääkaupunkinsa jo vuonna 1928.
Suurhyökkäys Nanjingiin alkoi jo seuraavana päivänä.
Japanilaiset pommittivat kaupunkia yötä päivää. 12. joulukuuta
kaupungin kiinalaisten joukkojen komentaja käski aloittaa
vetäytymisen. Syntyneessä sekasorrossa sotilaat hyökkäsivät
maanmiehiään vastaan, mikä aiheutti paniikin siviiliväestössä.
Ihmiset yrittivät paeta kaupungista Jangtse-jokea pitkin
samalla kun omatkin joukot tulittivat heitä.
13.joulukuuta japanilaiset miehittivät Nanjingin. Japanilaiset
etsivät kiinalaisia upseereita, joiden kanssa voisivat
neuvotella rauhanehdoista, mutta upseerit olivat kuolleet tai
paenneet. Turhautuneet japanilaiset kostivat tämän kaupungin
siviileille. Kuusi viikkoa kestäneessä Nanjingin verilöylyssä
japanilaiset tappoivat 300 000-340 000 kiinalaista ja
raiskasivat 20 000-80 000 naista. Väkivalta riistäytyi täysin
hallinnasta ja kohdistui yhtä lailla miehiin, naisiin ja
lapsiin – jopa vauvoihin, joita heitettiin pistimiin.
Tšiang Kai-šek siirsi nyt pääkaupungin Chongqingiin, joka ei
ollut hallituksen, vaan rosvojoukkioiden ja mafian hallussa.
Japani pommitti Chongqingiä yli viiden vuoden ajan 1938–1943.
Jäljelle jääneet joukot siirrettiin Wuhaniin, jonka
puolustamiseen kiinalaiset saivat tukea Stalinilta 800
lentokoneen muodossa.

Toinen maailmansota 1939-1945
Ensimmäinen maailmansota jätti jälkeensä paljon katkeruutta.
Yhteensä 73 miljoonaa ihmishenkeä vaatinut toinen maailmansota
oli historian tuhoisin sota.

Toisen maailmansodan syttymiseen vaikutti ensimmäisen
maailmansodan jälkeen solmittu Versailles’n rauhansopimus. Se
ei ratkaissut Euroopan ongelmia. Erityisesti saksalaiset
katsoivat tulleensa epäreilusti kohdelluiksi ”häpeärauhassa”.
Saksa menetti mm. siirtomaansa Kansainlitolle, Saksan
toimilupa-alueet Kiinassa peri Japani, Elsass-Lothringen
siirtyi Ranskalle, Reininmaa demilitarisoitiin. Lisäksi Saksa
menetti tärkeän Puolan käytävän, Saarlandin ja Memelin, EupenMalmedyn sekä alueita Etelä-Jyllannista. Weimarin tasavallan
aikana Saksan keisarikunnan ruhtinaskunnat muuttuivat
osavaltioiksi. Tasavallan talousahdinko ja hyperinflaatio
lisäsi saksalaisten nöyryytystä.
Nuori

Adolf

Hitler

oli

tuntenut

olonsa

kotoisaksi

ja

onnelliseksi ensimmäisen maailmansodan rintamalla. Saksan
kansallissosialistinen
työväenpuolue
(NSDAP
eli
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) perustettiin
vuonna 1919, mutta se oli pitkään merkityksetön
oppositiopuolue. Niille, jotka ovat unohtaneet, ”natsi”
tarkoittaa
kansallissosialistia.
Vuonna
1923
kansallissosialistit
yrittivät
vallankumousta,
joka
epäonnistui. Sen seurauksena Adolf Hitler tuomittiin viideksi
vuodeksi vankilaan valtiopetoksesta.
Hitler kuitenkin vapautettiin jo vuoden vankeuden jälkeen.
Kansallissosialistisen ohjelmansa Hitler esitti 1925-1926
ilmestyneessä Taisteluni (Mein Kampf) teoksessa. Vuodesta 1930
alkaen NSDAP kasvoi erityisesti huonon taloustilanteen
seurauksena. Heinäkuussa 1932 pidetyissä vaaleissa Hitlerin
Kansallissosialistinen työväenpuolue nousi suurimmaksi
puolueeksi saaden kolmanneksen äänistä. Puolueen valtaannousu
tapahtui kuitenkin 30.1.1933, jollolin presidentti Paul von
Hindenburg nimitti Adolf Hitlerin uuden hallituksen johtajaksi
eli valtakunnankansleriksi. Samana päivänä, kun uusi hallitus
oli nimitetty, se määräsi parlamentin hajotettavaksi. Uudet
vaalit pidettiin saman vuoden maaliskuussa. Ennen uusia
vaaleja vasemmistopuolueiden toiminta kiellettiin. Tätä

perusteltiin Saksan valtiopäivätalon palolla, josta syytettiin
Marinus van der Lubbe -nimistä kommunistia.

Ein Reich, Ein Volk, Ein Führer
(yksi valtakunta, yksi kansa, yksi
johtaja)
Weimarin tasavallan perustuslaissa oli säännös, jonka mukaan
valtion hätätilassa hallitukselle voitiin myöntää erityisen
laajat valtuudet. Maaliskuussa 1933 valittu parlamentti sääti
valtalain, jolla Hitlerille myönnettiin tällaiset valtuudet.
Hitler sai mm. oikeuden säätää lakeja ilman parlamentin
hyväksyntää. Kun presidentti Hindenburg kuoli, perustuslakia
muutettiin
niin,
että
valtakunnankanslerin
ja
valtakunnanpresidentin
virat
yhdistettiin.
Hitlerin
arvonimeksi tuli Führer und Reichskansler, ja hänet
nimitettiin
tähän
virkaan
eliniäksi.
Saksan
hallintojärjestelmä uudistettiin ja ensimmäiset keskitysleirit
perustettiin
poliittisille
toisinajattelijoille
ja
rikollisille. Hitlerin valtaa vastustavat henkilöt raivattiin
tieltä tarvittaessa väkivalloin. Kommunistit eliminoitiin
syyttämällä heitä Berliinin valtiopäivätalon palosta.
Elokuusta 1934 eteenpäin uskollisuutta vannottiin Saksan
valtion sijaan Führerille. Hitler rikkoi Versailles’n
rauhasopimuksen määräyksiä, jotka rajoittivat asevoimien
suuruutta. Yleinen asevelvollisuus ja naisten poistaminen
työmarkkinoilta paransivat Saksan työllisyystilannetta.
Laajojen julkisten rakennushankkeiden ja muiden uudistuksien
seurauksena kolmannessa valtakunnassa oli vain 100 000
työtöntä vuonna 1939.

Ranska huolestui Saksan asevarustelusta, jotenvuosina
1929-1934 rakennettua Maginot-puolustuslinjaa vahvistettiin.
Britannia kannatti aluksi Saksan varustautumista. Vuonna 1935
Britannia ja Saksa allekirjoittivat Hitlerin ehdottaman
englantilais-saksalaisen laivastosopimuksen.
1935 Saarin alue liitettiin Saksaan kansanäänestyksen
perusteella. Itävalta liitettiin Saksaan vuonna 1938, jolloin
siitä tuli Saksan Ostmark. Vielä saman vuoden aikana Saksa sai
Tshekkoslovalkian sudeettialueet ja vuonna 1939 Saksa miehitti
tshekkiläiset alueet, joista tuli Böömin ja Määrin
protektoraatit. Slovakian talous ja politiikka alistettiin
Saksan hallintaan. Pian Saksa otti myös Liettuaan ensimmäisen
maailmansodan jälkeen liitetyn Memelin alueen. Toisen
maailmansodan aloittamisen perusteluna
vapaakaupungin liittäminen Saksaan.

oli

Danzigin

Molotov-Ribbentrop-sopimus
Saksa

ja

Neuvostoliitto

solmivat

keskinäisen

hyökkäämättömyyssopimuksen 23. elokuuta 1939. Sopimuksen
nojalla kumpikin osapuoli sitoutui olemaan liittymättä
sellaiseen valtaryhmittymään,
sopimusosapuolta vastaan.

joka

oli

tähdätty

toista

Puolan offensiivi
Sopimuksen
salaisessa
lisäpöytäkirjassa
sovittiin
etupiirijaosta. Suomi, Baltian maat, Puola ja Romania olivat
jaon kohteina. Saksa hyökkäsi Puolaan vain vähän yli viikko
sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, koska oli saanut sille
Neuvostoliiton hyväksynnän. Neuvostoliitto puolestaan hyökkäsi
itäiseen Puolaan 17. syyskuuta alkaen.
»Saksan kansa on onnellinen siitä, että Saksan–Neuvostoliiton
hyökkäämättömyyssopimus tulee palvelemaan molempien kansojen
yhteistyön asiaa. Sodan tuloksena tilanne, joka on ollut
voimassa Versailles’n sopimuksesta lähtien, vuodesta 1920,

tullaan kumoamaan… Saksa ja Venäjä tulevat saattamaan
uudelleen voimaan ne rajat, jotka niillä oli ennen sotaa.»
Näin Hitler totesi Kenraalieversti Dmitri Vokogonovin mukaan
kirjoittamassaan Stalinin elämänkerrassa
Kun Hitlerin joukot marssivat Itävaltaan maaliskuussa 1938,
Moskovassa havaittiin repeämä Neuvostoliiton läntisessä
puskurivyöhykkeessä. Tämän seurauksena Neuvostoliitto aloitti
neuvottelut pienten rajanaapuriensa kanssa. Neuvostoliitto
tarjosi sopimusta, jonka nojalla se antaisi sotilaallista apua
Saksan hyökätessä. Suomi, Viro, Latvia, Liettua ja Puola
torjuivat Neuvostoliiton tarjouksen. Kaikki tiesivät, että jos
Neuvostoliiton joukkojen sallittaisiin marssia auttamaan,
niitä ei enää saataisi pois.
Syksyllä 1938 Tšekkoslovakia joutui luovuttamaan sudeettimaan
Saksalle. Neuvostoliitossa pelättiin, että Ranska ja Britannia
olivat luvanneen Tšekkoslovakian Saksalle palkkioksi siitä,
että Saksa aloittaa sodan Neuvostoliittoa vastaan. Tämän
käsityksen Stalin toisti J.K. Paasikivelle Moskovassa
käydyissä Suomen ja Neuvostoliiton välisissä neuvotteluissa
keväällä 1939. Samoihin aikoihin Hitler otti loputkin
Tšekkoslovakiasta. Slovakia joutui Saksan painostamana
itsenäistymään, mutta tosiasiassa siitä tuli Saksan hallitsema
nukkevaltio.
Vainoharhoja, vallanhimoa ja hulluutta
Kesällä 1939 Euroopassa kiehui omituinen ja sekava keitos.
Länsivallat pelkäsivät Saksan ja Neuvostoliiton liittoa, Saksa
pelkäsi Neuvostoliittoa ja länsimaita. Neuvostoliitto pelkäsi
saksan ja länsivaltojen juonittelua sitä vastaan. Ranska ja
Britannia takasivat Puolan rajat, vaikka eivät olleet
alkuunkaan valmistautuneet sotaan. Ennen MolotovinRibbentropin sopimusta Stalinia kosiskelivat yhtä lailla
länsivallat kuin Saksa. Hitler oli kuitenkin avokätiempi,
sillä länsivallat eivät olisi antaneet Neuvostoliitolle lupaa
laajentaa valtaansa pienten naapureiden alueille. Hitlerille

sen sijaan oli ihan okei, että Neuvostoliitto napsaisee
naapuristaan Pienet maat, jos se ei sotke kolmannen
valtakunnan suunnitelmia.

Kuvan lähde: Wikipedia
Suomessa sopimukseen suhtauduttiin aluksi varovaisen
positiivisesti. Arveltiin, että Saksan ja Neuvostoliiton
konfliktin välttäminen esti Suomen joutumisen suursodan
pelinappulaksi. Mannerheim oli jo kesäkuussa 1939 pitänyt
Saksan ja Neuvostoliiton välistä sopimusta huonoimpana
vaihtoehtona Suomen tulevaisuudelle. Saksa yritti kumota
suomalaisten huolia lähettämällä Wipert von Blücherin
tapaamaan ulkoministeri Eljas Erkkoa. Tosin von Blücher ei
vielä
tuolloin
tiennyt
sopimuksen
salaisesta
lisäpöytökirjasta, josta hän kuuli vasta talvisodan jälkeen.
Minä luovutan
Marraskuun 30. päivänä 1939 Neuvostoliitto aloitti talvisodan
Suomea vastaan. Suomi selvityi talvi- ja jatkosodasta miten

kuten, mutta se tuli äärimmäisen kalliiksi. Sodat raivosivat
kaikkialla maailmassa ja arviolta 73 miljoonaa menetti
henkensä toisessa maailmansodassa. Sodan päätyttyä Eurooppa,
Neuvostoliitto ja monet alueet ympäri maailman oli pommitettu
raunioiksi.
Winston Churchill ehdotti vuonna 1946 Euroopan Yhdysvaltojen
perustamista tulevien sotien välttämiseksi. Se johti Euroopan
neuvoston perustamiseen Lontoossa 1948. Euroopan unionin
tarina alkaa Ranskan ulkoministerin 9.5.1950 pitämästä
lehdistötilaisuudesta. Näistä olen kertonut laajemmin muissa
Ruokasodan artikkeleissa.
Aloitin tämän absurdin kertomuksen ironisella ja sarkastisella
otteella, mutta Euroopan historia on tragedia, jolle on hyvin
vaikeaa nauraa. Me olemme syntyneet kultalusikka niin syvällä
ahterissa, että hampaammekin hohtavat. Me olemme syntyneet
onnellisten tähtien alla.
En kirjoita Toisesta maailmansodasta enempää, sill kirjoitus
venyisi 50-60 sivun mittaiseksi ja sodan kauhujen listaaminen
on lopultakin aika masentavaa touhua.
Jos pointtini ei ole tullut selväksi, toistetaan:
kansallismielisyys,
kauppasodat
ja
kansainvälisten
diplomaattisten elinten purkaminen ovat historiallisesti
ennakoineet sotia. Historia on tulkinnanvaraista ja tämä pitkä
aivopieru on vain yksi tulkinta.
EU on ylläpitänyt rauhaa Euroopassa
vuosikymmeniä. Se on
jotain, jolle ei voi määritellä taloudellista arvoa. Kaikki
höpöhöpöjutut kulttuurimarxismista ja paneurooppalaisesta
salaliitosta tai eurostoliitosta on syytä viskata roskiin.
Sellaisista puhuvat historiaa ymmärtämättömät pölkkypäät joko
tietämättömyyttään tai hajaannusta ja epäsopua ajaakseen.
Historia toistaa vitsejään.

Köln pommitusten jälkeen

Diabetes
Diabetes ja etenkin aikuistyypin diabetes on sukupolvemme
merkittävin
elämänlaatua
ja
elinvuosia
vähentävä
terveydellinen ja sosioekonominen tragedia sekä valtava uhka
tulevien sukupolvien terveydelle ja riittävän huoltosuhteen
säilymiselle (USAssa lasketaan jo, että pian yhteiskunnalla ei
ole varaa muiden sairauksien, kuin diabeteksen hoitoon
(Bought)).
”Suomessa vuoden 2013 lopussa lääkehoidettuja diabeetikkoja
oli yhteensä 286 136. Lisäksi suuri joukko diabetesta
sairastavia ei ole tietoinen taudistaan, sillä tyypin 2

diabetes ei alkuvaiheessa aiheuta erityisiä oireita. Kaiken
kaikkiaan tyypin 2 diabetesta sairastaa arviolta 500 000
suomalaista (Duodecim).”
Diabeteksen hoidon yhteiskunnalliset kustannukset ovat
arviolta 1,3 miljardia euroa vuodessa (THL). Vertailun vuoksi:
Alkoholin aiheuttamat suorat terveyshaitat maksavat
yhteiskunnalle 0,9-1,1 miljardia vuosittain, alkoholin
verotuottojen ollessa noin 1,3 miljardia.
”Arviolta jopa 18 prosenttia Euroopan terveysmenoista kuluu
diabeteksen hoitoon. Suomessa diabeetikkojen sairaanhoidon
kustannukset olivat noin 9 prosenttia terveydenhuollon
menoista vuonna 2007. Diabeteksen hoidon aiheuttamat
lisäkustannukset olivat noin 833 miljoonaa euroa.
Diabeteksesta
aiheutuvat
lisäsairaudet
kustannukset moninkertaisiksi.”(THL)

kasvattavat

Diabeteksen hoito ilman lisäsairauksia maksaa noin 1300
€/henkilö/vuosi
Diabeteksen hoito, kun siihen liittyy lisäsairauksia
maksaa n. 5700€/henkilö/vuosi
Diabeteksen hoidosta aiheutuvien suorien kustannusten lisäksi
voidaan
arvioida
diabeteksesta
johtuvia
tuottavuuskustannuksia, joihin kuuluvat sairauspoissaolojen,
ennenaikaisen eläköitymisen ja kuoleman aiheuttamat
kustannukset. Vuonna 2007 näiden suuruudeksi arvioitiin yli 1
300 miljoonaa euroa.
http://www.thl.fi/fi/web/kansantaudit/diabetes/diabeteks
en-kustannukset
http://www.diabetes.fi/files/1266/Kustannusraportti.pdf
Suomalainen kansantauti maailmalla
Maailmanlaajuisesti aikuistyypin diabetesta sairastavia on n.
250 miljoonaa, eli 6 % 20-79-vuotiaista, mutta määrän uskotaan
kasvavan 380 miljoonaan vuoteen 2025 mennessä. Tilanne

Suomessa ei tilastojen valossa ole juuri sen lohdullisempi,
kuin muissakaan länsimaissa.
Nuoruustyypin diabetes on meillä yleisintä maailmassa
(sairastuneita 40 000-50 000) ja aikuistyypin diabetekseen
sairastuneiden määrissä olemme vahvaa Eurooppalaista
keskikastia.
Eniten diabetesta esiintyy Kiinassa ja Intiassa, mutta väestön
lukumäärään suhteutettuna Meksiko ja USA ovat omaa luokkaansa.

Number (in Millions) of People with
Diabetes Aged 35 Years or Older with
Self-Reported Heart Disease or Stroke,
United States, 1997–2011
From 1997 to 2011, the number of people aged 35 years or older
with diabetes and with self-reported heart disease or stroke
increased from 4.2 million to 7.6 million. In 2011, among
people with diabetes aged 35 years and older and with selfreported heart disease or stroke, 5.0 million reported having

coronary heart disease, 3.7 million reported having other
heart disease or condition, and 2.1 million reported having
stroke. http://www.cdc.gov/diabetes/statistics/cvd/fig1.htm
Sekä

Bloomberg

että

Business

Insider

ovat

laskeneet

sokerinkulutuksen maailmanlaajuisia kustannuksia oletuksena,
että sokeri ja makeutusaineet aiheuttavat diabetesta ja
lihavuutta, eli diabesitya. Kannattaa tutustua. Business
Isider on sivustollaan julkaissut sokerinkulutuksesta
seuraavan videon.
Yhteiskunnalliset kustannukset
Eettisesti voidaan piipittää alkoholin vaaroista ja vaatia
keskioluen laimentamista ja siirtämäistä Alkoon, tai kieltää
tupakointi kansanterveydelle koituvien kustannusten vuoksi.
Molemmat ovat todellisia ongelmia.
Mutta suhteutetaan näitä ongelmia hiukan. Alkoholin
kansanterveydelliset kustannukset 2010 olivat 0,9-1,1
miljardia euroa ja verotuotot n. 1,3 miljardia. Tupakoinnin
suorat kansanterveydelliset menot ovat 250 miljoonaa euroa
(epäsuorasti se aiheuttaa toki paljon enemmän terveysmenoja,
mutta suoran kausaalisuhteen vetäminen sairastumisen ja
tupakoinnin välille ei ole aivan helppoa; tupakan verotuotot
olivat 779 miljoonaa euroa vuonna 2013.
Diabeteksen kansanterveydelliset menot ovat 1,3 miljardia, ja
verotuotot – onko niitä sokeri- ja ruoan arvonlisäveron
lisäksi? Ei tietenkään ole. Diabetes on kansantauti, jota ei
verotuksella paranneta. Onhan suorastaan naurettava ajatus,
että terveellisten elintarvikkeiden hintoja laskettaisiin ja
epäterveellisten
einesten
ja
makeisten
verotusta
nostettaisiin.
Sen sijaan, että näperrellään typerien keskiolutlakien kanssa,
eiköhän keskitytä todelliseen kansanterveydelliseen ongelmaan
– diabetekseen! Siihen on puututtava heti! Yhdysvalloissa

aikuistyypin diabetes on yleinen myös lapsilla.
Suomessa on jo muutamalla lapsella diagnosoitu aikuistyypin
diabetes. Se on järkyttävä kehityssuunta. Tosiasia on, että
nykyinen talouden kehitys ja tautitapausten nopea
lisääntyminen johtavat ennen pitkää tilanteeseen, jossa
yhteiskunnalla ei yksinkertaisesti ole varaa hoitaa kaikkia
diabetespotilaita.
Aikuistyypin diabetes ja nuoruustyypin diabetes
Aikuistyypin diabetes oli viime vuosisadan ensimmäisellä
puoliskolla
harvinainen
sairaus.
Se
sai
oman
tautiluokituksensakin virallisesti vasta 1970-luvulla. Nyt
joka neljäs amerikkalainen sairastaa diabetesta tai sen
esiastetta, eli metabolista oireyhtymää. Diagnosoituja
diabetespotilaita on USA:ssa yli 26 miljoonaa ja lisäksi noin
8 miljoonaa sairastaa diabetesta tietämättään (ADA).
Aikuistyypin
puhkeamisessa

diabetes
on
elämäntapasairaus,
ravinto ja etenkin sokerit ovat

jonka
aivan

keskeisessä
roolissa.
Nuoruustyypin
diabetes
on
autoimmuunisairaus, jolle on geneettinen alttius ja joka voi
puhjeta
esimerkiksi
odottavan
kalsidiolitasojen seurauksena.

äidin

alhaisten

Nuoruustyypin diabeteksen puhkeaminen vaatii siis laukaisevan
ympäristötekijän. Suomessa nuoruustyypin diabetesta esiintyy
eniten maailmassa (sairastuneita 40 000-50 000, mikä
selittänee kansantauti määritelmän). Ykköstyypin diabetes
lisääntyi Suomessa valtavalla vauhdilla 1960-luvun jälkeen,
kun D-vitamiinisuosituksia ryhdyttiin leikkamaan.
Aikuistyypin diabeteksen ja lihavuuden välillä on vahva
korrelaatio, vaikka kausaalisuhteista ollaan eri mieltä.
Yleinen näkemys on, että lihavuus altistaa aikuistyypin
diabetekselle, mutta viime vuosina on yleistynyt näkemys,
jonka mukaan sekä tyypin-2 diabetes että lihavuus ovat
aineenvaihdunnan ja erityisesti sokeriaineenvaihdunnan

häiriintymisen oireita; lihavuuskin on siis oire, ei syy.
Aikuistyypin diabetes ei ole vain lihavien sairaus, vaikka
lihavuus onkin metabolisten oireiden ja sairastumisriskin
yleinen indikaattori.

Taudin

lyhyt

historia
Aikuistyypin diabetes oli harvinainen sairaus ennen 20.
vuosisataa ja se oli tavallisesti ylempien sosiaalisten
luokkien, keski-ikäisten ja ylipainoisten sairaus. Ero eri
diabetestyyppien välillä ymmärrettiin jo 1930-luvulla, mutta
tyyppiluokitus otettiin yleiseen käyttöön vasta 1970-luvulla.
Aikuistyypin diabetesta hoidettiin ruokavaliolla 1950-luvulle
asti, jonka jälkeen lääkehoito ruokavaliohoidon yhteydessä
yleistyi nopeasti (mm. metformiini, sitagliptiini,
vildagliptiini,
eksenatidi,
raglutidi,
glitatsonit,
glibenkamidi jne). Maailman myydyimpien lääkkeiden listalta
löytyy useita diabeteslääkkeitä. Jos statiinit ovat ”big
pharman” kultakaivos, diabeteslääkkeet tuottavat loputtomasti
hopeaa.
Taudin esiintyminen lisääntyi köyhemmissä väestönosissa
elintason parantuessa maailmansotien jälkeen. 1990-luvulla
aikuistyypin diabetes kääntyi nopeaan kasvuun ja taudin

esiintyvyyttä voidaan jo kutsua jo epidemiaksi. Tekijät, jotka
korreloivat diabeteksen lisääntymisen kanssa ovat: high
fructose corn syrup (maissi- tai fruktoosisiirappi),
geenimuunneltu ravinto, Roundup-kasvimyrkky, joka tuhoaa
suolistoflooraa (kuten se tuhoaa kaiken muunkin, paitsi
Roundup-resistentit gmo-lajikkeet) ja heikentää insuliinin
toimintaa, valtavasti lisääntynyt sokereiden ja etenkin
fruktoosi- ja maissisiirappien kulutus mm. makeisissa,
virvoitusjuomissa ja jogurteissa sekä kalorittomat
makeutusaineet (esim. aspartaami), jotka myös vaikuttavat
sokeriaineenvaihduntaan ja heikentävät insuliinin toimintaa.
USAssa esim. maissi-fruktoosisiirapin kulutus on lisääntynyt
lyhyessä ajassa nollasta 26 kg/henkilö/vuosi.

Suomalainen kansantauti Suomessa ja maailmalla
Suomi

Tapauksia

Muu maailma

tapauksia

1980

n. 80 000

1985

n. 30 miljoonaa

1988

n. 94 000

1995

135 miljoonaa

2000

n. 166 000

2005

217 miljoonaa

2010

285 miljoonaa

2025

380 miljoonaa (arvio)

2006 n. 500 000 (Duodecim)

Diabetes yleistyy nopeasti. Vuonna 2003 tyypin 1 diabetesta
sairasti Suomessa n. 30 000. Nykyisin sairastuneita on 40
000-50 000, eli tautitapausten määrä on 1,3-1,6 kertaistunut
vajaassa neljässä vuosikymmenessä. Se lisääntyy keskimäärin
2,8 % vuodessa. Erityisen nopeasti lisääntyy juuri
aikuistyypin diabetes. Karkeasti ottaen 10 % sairastuneista
sairastaa tyypin 1 diabetesta ja 90 % aikuistyypin diabetesta.
Nuoruustyypin diabetes lisääntyi Suomessa räjähdysmäisesti
1960-luvun jälkeen, kun D-vitamiini-suosituksia laskettiin
vähitellen 100µg:sta nykyiselle tasolle. On myös näyttöä
siitä, että nuoruustyypin diabeteksen riskiin vaikuttaa

merkittävästi äidin raskausaikaiset D-vitamiinitasot.
Aikuistyypin diabetes on noin viisinkertaistunut Suomessa
vajaassa neljässä vuosikymmenessä. Sitä ei geenit,
kansanperimä tai kansantarut selitä. Diabetesta ei myöskään
selitä tyydyttyneiden rasvojen käyttö, vaikka suomalaisissa
diabetes-hoitosuosituksissa niitä aiemmin pidettiin yhtenä
sairastumisen syypäänä ja siksi niitä edelleen kehotetaan
välttämään. Tyydyttyneiden rasvojen kulutus on laskenut 1980luvulta näihin päiviin ja samaan aikaan diabetestapaukset ovat
länsimaissa 5-7 kertaistuneet.
Miksi tästä pitäisi huolestua?
Diabetes lisää kuolleisuutta. Se aiheuttaa mm. silmien
verkkokalvosairautta,
munuaistenja
ääreishermoston
vaurioita, liikkumisongelmia, impotenssia, sydän- ja
verisuonitauteja ja lisää monien muiden terveysongelmien
lisäksi myös haimasyövän riskiä. Nuoruustyypin diabetekseen
sairastuneiden kuolleisuuden mediaani 2002 oli 49 vuotta; ts.
puolet sairastuneista kuoli alle 49 vuotiaina ja puolet yli 49
vuotiaina.
Tyypin-2 kuolleisuuden mediaani oli 79 vuotta (tämä johtuu
siitä, että nimensä mukaisesti aikuistyypin diabetes puhkeaa
yleensä keski-iässä; ongelma on nyt se, että aikuistyypin
diabetesta esiintyy jo myös lapsilla ja nuorilla, mikä tulee
laskemaan
kuolleisuuden
mediaania
merkittävästi).
Nuoruustyypin diabeteksessa yleisimmät kuolinsyyt vuosina 1988
– 2002 olivat sydäninfarkti (35 %) ja iskeeminen sydänsairaus
(22 %).
Aikuistyypin diabeteksen vakavin seuraus on kohonnut sydän- ja
verisuonitautiriski. Mikroalbuminuria on merkki kehittyvästä
munuaisvauriosta (diabeettinen nefropatia). Tyypin 2 diabetes
aiheuttaa myös silmänpohjan rappeumaa (diabeettinen
retinopatia), joka usein johtaa sokeutumiseen sekä tunto- ja
autonomisen hermoston vaurioita (diabeettinen neuropatia),

joka pitkään jatkuvana voi johtaa raajan kuolioon ja
amputaatioon. Aikuistyypin diabetes voi myös vaikuttaa
kognitiivisiin kykyihin ja se aiheuttaa etenkin vanhuksilla
Alzheimerin tautia ja dementiaa. Diabeetikoilla esiintyy
aivoverenkierron häiriöitä 2-3 kertaa enemmän kuin muilla.
Diabeteksen tavallisia lisäsairauksia ovat (THL):
Retinopatia: Diabetes on johtava syy aikuisten
sokeutumiseen.
Nefropatia: Diabetes on johtava syy munuaissairauksiin.
Neuropatia: Diabetes on johtava syy alaraajaamputaatioihin.
Aivohalvaus: Diabeetikon riski on 2-4 kertainen.
Sydän- ja verisuonisairaudet: 75 % diabeetikoista kuolee
sydän- ja verisuonitauteihin.
Diabetes lisää myös riskiä

sairastua

vanhuusiän

muistisairauteen.

Biologisesti ja metabolisesti ravinnon rasva (riippumatta
siitä onko se eläin- vai kasviperäistä) ei aktivoi suoliston
GIP-hormonia, joka viestittää haiman Langerhansin saarekkeiden
beetasoluille, että nyt pitää erittää insuliinia kuljettamaan
glukoosia solujen ravinnoksi.
Sokerit,

eli

myös

hiilihydraatit,

aktivoivat

suoliston

erittämään GIP-hormonia, joka viestittää haimalle, että
verenkierrossa on glukoosia, joka pitäisi saada solujen
energiantuotantoon. Ylimääräinen glukoosi varastoidaan
nopeaksi varastotärkkelykseksi lihaksiin ja maksaan, mutta kun
nämä glykogeenivarastot ovat täynnä, täytyy ylimääräiselle
glukoosille keksiä jokin muu säilytystapa. Nerokas ja
taloudellinen elimistö muuttaa ylimääräisen glukoosin maksan
ja rasvasolujen lipogeneesissä varastorasvaksi, eli
triglyserideiksi, joita voidaan tarpeen vaatiessa muuttaa mm.
glukoneogeneesissä solujen tarvitsemiksi sokereiksi.
Jatkuvasti korkean sokerikuorman seurauksena rasvakudos
lisääntyy. Kun insuliinitasot ovat koko ajan koholla, myös
ravinnosta saatua rasvaa ruvetaan varastoimaan ja insuliini
osallistuu rasvakudoksen rakentamiseen. Sitä tapahtuu silloin
kun aineenvaihdunta on mennyt rikki.
Ongelmaa pahentaa edelleen se, että rasvasolut erittävät
kylläisyyshormoni leptiiniä, joka ilmoittaa aivoille elimistön
energiavarastojen olevan täynnä. Kun aineenvaihdunta sekoaa,
aivot eivät enää reagoi leptiiniin ja nälästä tulee pysyvä
olotila – siitäkin huolimatta, että elimistöllä on ravintoa
enemmän kuin tarpeeksi.
Ihmiset lihovat ja sairastuvat, koska he syövät liikaa
sokereita (olivat ne sitten ruisleivän tai makeisen muodossa;
ne ovat sokereita yhtä kaikki). Mitä enemmän veressä on
sokereita (hyperglykemia) ja insuliinia, sitä todennäköisempää
on sairastua aikuistyypin diabetekseen. Insuliini on vahva
hormoni, mutta myös tappava myrkky, joka tuhoaa sekä
verisuonia että elimiä. Kun insuliinitasot ovat jatkuvasti
koholla, myös ravinnon rasvoista rakennetaan rasvakudosta.
Tällöin aineenvaihdunta on jo vioittunut ja ihminen lihoo;
normaalitilassa ravinnon rasvat käytetään elimistön
rakennusaineina (solukalvot, aivot, hormonit jne.), osa
muutetaan glukoneogeneesissä sokereiksi (jos ravinnosta ei
muuten saada riittävästi glukoosia solujen ravinteiksi) ja

loput tulevat luonnollista tietä ulos. Lihavuus ei aiheuta
aikuistyypin diabetesta. Se on oire niistä metabolisista
häiriöistä, jotka johtavat yleensä aikuistyypin diabetekseen.
Lihavuus yleensä (ei aina) – aivan kuten diabeteskin – kertoo,
että aineenvaihdunta on mennyt rikki ja se pitää korjata.

Kuinka diabetestyypit eroavat toisistaan
Diabetes jakautuu useampaan alatyyppiin: nuoruustyypin
diabetes (E10), aikuistyypin diabetes (E11), aliravitsemukseen
liittyvä diabetes (E12), muu diabetes (E13) ja määrittämätön
diabetes (E14).
Nuoruustyypin- eli tyypin 1 diabetes (DM1, E10)
Nuorena todettava diabetes on yleensä tyypin-1 eli
nuoruustyypin diabetes (diabetes mellitus juvenalis,
tautiluokitus E10). Tämä on ns. autoimmuunisairaus ja
sairastumiselle on geneettinen alttius, jonka jokin ulkoinen
tekijä laukaisee.
Nuoruustyypin diabeteksessa elimistön immuunijärjestelmä
toimii virheellisesti ja tuhoaa haiman Langerhansin
saarekkeiden
beetasolut,
jotka
tuottavat

sokeriaineenvaihdunnalle tärkeää insuliinia. Suomessa tyypin-1
diabetes kääntyi voimakkaaseen kasvuun 1960-luvun jälkeen,
jolloin D-vitamiinisuosituksia laskettiin vähitellen 100µg
tasolta alaspäin. Nuoruustyypin diabetekselle on perinnöllinen
alttius,
mutta
sairastuminen
vaatii
laukaisevan
ympäristötekijän. Yleinen teoria – joskaan ei aukottomasti
osoitettu – on, että laukaisevana tekijänä toimisi
enterovirustartunta. Tämä (kuten D-vitamiinin puutos)
selittäisi sen, että diabeteksen puhkeaminen on yleisintä
syksyllä ja talvella. Lapsena päivittäin saatu D-vitamiini
vähentää sairastumisriskiä.
Tyypin-1 diabetekseen sairastutaan tavallisesti 0 – 20 vuoden
iässä. Sairauden ensimmäisiä oireita ovat yleensä laihtuminen
sekä janon ja virtsaamistarpeen lisääntyminen. Taudin
puhkeamista seuraavassa remissiovaiheessa haima tuottaa vielä
hieman insuliinia ja sairautta voidaan hoitaa hyvin pienillä
insuliiniannoksilla. Insuliinintuotanto kuitenkin loppuu
täysin muutamassa vuodessa, jonka jälkeen insuliinilisästä
tulee välttämätön osa elämää (insuliinikynä, -ruisku, tai
insuliinipumppu). Nuoruustyypin
sairaus, jossa verensokereita

diabetes on parantumaton
ja insuliininsaantia on

tarkkailtava yleensä monta kertaa päivässä. Ruokavaliossa
tulee kiinnittää ensisijaisesti huomiota verensokereita
nostaviin
hiilihydraatteihin.
Normaalisti
veren
glukoosipitoisuus (verensokeri) on 4-7 millimoolia litrassa.
Tyypin 1 diabeteksessa verensokerin tavoitearvot ovat: ennen
ateriaa 4-7 mmol/l, 1,5-2 h aterian jälkeen 8-10 mmol/l,
nukkumaan mentäessä 6-8 mmol/l ja yöllä 4-7 mmol/l.
Vuonna 2011 diagnosoitiin 57,6 uutta, alle 15-vuotiasta tyypin
1 diabeetikkoa 100 000:tta lasta kohden. Tämä on kärkitulos 88
maan vertailussa. Naapurimaa Ruotsi on listalla kakkosena,
siellä vastaava luku on 43,1 tapausta.
American Journal of Epidemiologyssa julkaistussa tuoreessa
tutkimuksessa
havaittiin,
että
veren
suuri
Dvitamiinipitoisuus (yli 100 nmol/l) pienensi sairastumisriskiä

ja vastaavasti alhainen pitoisuus (alle 75 nmol/l) lisäsi
riskiä sairastua tyypin 1 diabetekseen. Havainto perustui
aktiivisotilaiden verinäytteisiin ja koski vain valkoihoista
väestöä. Euroopassa tehdyn tapaus-verrokkitutkimuksen mukaan
varhaislapsuudessa saatu D-vitamiinilisä saattaa suojata
tyypin 1 diabetekselta.
http://personal.inet.fi/koti/remeli/diabetes.htm: 2007 Tyypin
1 diabeteksen esiintyvyys pääkaupunkiseudun somalitaustaisilla
lapsilla on samaa luokkaa kuin suomalaisessa taustaväestössä,
jossa myös sen ilmaantuvuus on maailman suurinta. Tämä kävi
ilmi tutkimuksessa, jonka tiedot perustuivat yhteensä 15
helsinkiläisen somalitaustaisen lapsen potilasasiakirjoihin ja
verinäytemäärityksiin
sekä
Helsingin
tietokeskuksen
tilastotietoihin. Vuoden 2007 alussa kymmenen somalitaustaista
(yhdeksän syntynyt Suomessa) ja 310 muuta alle 16-vuotiasta
lasta ja nuorta oli HYKS:n lastenklinikan seurannassa
diabeteksen vuoksi. Tyypin 1 diabeteksen esiintyvyys ei
poikennut somalitaustaisten ja kantaväestön välillä (40 vs
37/10 000). Somalitaustaisilla lapsilla ja nuorilla seerumin
D-vitamiinipitoisuudet olivat selvästi kantasuomalaisia
diabeetikkoverrokkeja pienemmät (31,8 vs 51,4 nmol/l).
Taustaväestöä vastaavasta tyypin 1 diabeteksen esiintyvyydestä
huolimatta havainto somalitaustaisten lasten erilaisesta
geneettistä riskiprofiilista korostaa ulkoisten tekijöiden
merkitystä diabeteksen patogeneesissä. Somaliasta ei ole
olemassa yhtään tyypin 1 diabetesta koskevaa epidemiologista
tutkimusta, mutta muista Afrikan maista saatujen tulosten
(Sudanissa, Nigeriassa ja Algeriassa esiintyvyydeksi on saatu
2,7–9,5/10 000) perusteella voidaan olettaa, että taudin
esiintyvyys on selvästi pienempi kuin Suomessa. Eräissä muissa
maissa tehdyissä tutkimuksissa on myös havaittu, että
maahanmuuttajien lapsilla tyypin 1 diabeteksen ilmaantuvuus
muuttuu samankaltaiseksi kuin kohdemaassa.
Duodecim 2012;128:773
2008 Ykköstyypin diabeteksen riski on kasvanut Suomessa

räjähdysmäisesti, kertoivat tiedotusvälineet. Riski on yli
kaksinkertaistunut viimeisten 25 vuoden aikana. Tiedot
perustuvat uuteen THL:n Lancetissä julkaistuun tutkimukseen
Time trends in the incidence of type 1 diabetes in Finnish
children: a cohort study. Erikoistutkija Valma Harjutsalon
johtamasta tutkimuksesta ovat kertoneet niin Finfood,
Mediuutiset, Helsingin Sanomat kuin monet ulkomaisetkin
lääketieteellisiä uutisia välittävät sivustot. On ilmeistä,
että lasten D-vitamiinisuositusten tuntuva kohottaminen tulisi
mitä todennäköisimmin vähentämään radikaalisti ykköstyypin
diabeteksen riskiä. Aiempi suomalainen Lancetissä julkaistu
syntymäkohorttitutkimus nimittäin osoitti, että 1960-luvulla
tuolloisten lasten D-vitamiinisuositusten noudattaminen
vähensi ykköstyypin diabeteksen riskiä todella dramaattisesti.
Silloinen lasten D-vitamiinisuositus oli 2000 IU:ta eli 50 µg
päivässä. Tuon verran D-vitamiinia saaneilla lapsilla oli
tutkimuksen mukaan lähes 88 % alempi ykköstyypin diabeteksen
riski verrattuna lapsiin, jotka olivat saaneet D-vitamiinia
vähemmän. Nykyisin lasten D-vitamiinisuositus on vain 10 µg.
http://ruohikolla.blogspot.fi/2008/05/d-vitamiinilla-diabeteks
en-torjuntaan.html

Aikuistyypin diabetes (DM2, E11)
Aikuistyypin diabetes on erityisesti sokeriaineenvaihdunnan
sairaus, jossa veren glukoosipitoisuus on suurentunut
(pahimmillaan hyperglykemia). Sairaudelle ominaista on veren
korkea glukoosipitoisuus ja glukoosin erittyminen virtsaan,
jotka aiheutuvat insuliinin heikentyneestä vaikutuksesta
soluihin ja insuliinin erittymisen
häiriöstä.
Aikuistyypin diabeteksessa insuliinin eritys haiman
endokriinisesta osasta on heikentynyt pitkittyneen insuliinin
ylituotannon seurauksena. Samalla insuliinin vaikutus soluihin
on heikentynyt (insuliiniresistenssi), minkä vuoksi haiman
Langerhansin saarekkeiden betasolut alkavat aluksi tuottaa
liikaa insuliinia. Solut kuitenkin väsyvät, jolloin tuotanto
vähenee ja se heikentää glukoosin ottoa soluihin ja pitää yllä
veren korkeaa glukoosipitoisuutta (verensokeria). Wikipedian
mukaan suurimpia riskitekijöitä ovat mm. tupakointi,
keskivartalolihavuus ja runsaasti tyydyttyneitä rasvoja
sisältävä ruokavalio. Siis mitä helvettiä! Jos tyydyttyneiden
rasvojen kulutus on laskenut samaa vauhtia kuin aikuistyypin
diabetes on lisääntynyt, yhtälössä on jokin ongelma. Toinen
ongelma on se, että rasvat eivät vaikuta insuliinineritykseen.
Eli tällaista höpönlöpä wikipedia syöttää, mutta samaa paskaa
syötetään myös Suomen diabetesliiton, THL:n ja Duodecimin
sivuilla. Jos tyydyttynyt rasva olisi merkittävä altistaja
aikuistyypin diabetekselle, mitään epidemiaa ei olisi.
Rasvojen kokonaiskulutuksen lasku on melkein käänteisesti
verrannollinen sokereiden ja makeutusaineiden kulutuksen
kasvun kanssa.
Raivostuttaa! Syy ei ole rasvoissa, eikä edes tyydyttyneissä
rasvoissa.
Myös
rasvat
kuuluvat
välttämättömiin
ravintoaineisiin. Sokerit eivät kuulu. Edes hiilihydraatit
eivät
ole
välttämättömiä,
sillä
elimistö
osaa
glukoneogeneesissä tuottaa muista ravintoaineista sokereita
solujen energiatarpeeseen. Sokerit ovat elimistölle
”turboenergiaa”. Aikuistyypin diabetes johtuu jatkuvasti

koholla olevasta veren glukoosi- ja insuliinipitoisuudesta.
Kerrataan tämä nyt niin että Fogelholmit ja muutkin
valehtelijat ymmärtävät:
Ihminen
syö
hiilihydraatteja,
jotka
pilkotaan
ruoansulatuskanavassa ravinteiksi, lähinnä sokereiksi, eli
glukoosiksi ja fruktoosiksi, jotka imeytyvät ohutsuolesta
verenkiertoon. Sokerit aiheuttavat suolistossa GIP-hormonin
erittymisen: se viestittää haimalle, että verenierrossa on
glukoosia, joka pitää kuljettaa solujen energiaksi. Fruktoosi
ei ravitse solujen energiantarvetta, vaan muuttuu maksassa
triglyserideiksi, varastorasvaksi, joka on elimistön toinen
tapa varastoida energiaa pahan päivän varalle. Tavallinen
pöytäsokeri – sakkaroosi muodostuu glukoosista ja
fruktoosista, joita sitoo tiukka kemiallinen sidos.
Fruktoosisiirapeissa glukoosi on kemiallisten entsyymien
avulla muutettu fruktoosimolekyyleiksi, jotka yksittäisinä
molekyyleinä imeytyvät paljon nopeammin kuin sakkaroosi.
Fruktoosi on myös makeampaa kuin glukoosi ja se tuotetaan
teollisesti maissinjämistä, kuten varsista; siksi se on myös
hyvin halpaa.
Hiilihydraatit,

eli

sokerit

nostavat

veren

glukoosipitoisuutta, joka puolestaan saa haiman erittämään
insuliinia. Jatkuvasti koholla olevat glukoosi- ja
insuliinitasot eivät aiheuta pelkästään insuliiniresistenssiä,
vaan ne myös tuhoavat verisuonia ja elimiä. Suomessakin
yleistyy vauhdilla alkoholista riippumaton rasvamaksa, jossa
liika glukoosi ja fruktoosi syntetisoidaan maksan de novo
lipogeneesissä triglyserideiksi, jotka varastoituvat elimiin
(maksaan) ja keskivartalolihavuutena. Se johtuu sokereista, ei
rasvoista! Ravinnon rasvat varastoituvat elimistöön vain kuin
veressä on runsaasti insuliinia rakentamassa rasvakudosta.
Oireet voivat olla lievät tai puuttua kokonaan, jolloin tauti
yleensä todetaan yleisen terveystarkastuksen yhteydessä.
Tyypillisimpiä oireita ovat suun kuivuminen, lisääntynyt
virtsan eritys ja siitä johtuva janon tunne, jatkuva väsymys

ja tahaton laihtuminen.
Miksi sokerit koukuttavat. Sokerit aktivoivat aivoja siten,
että aivojen palkitsemiskeskus vapauttaa hyvän olon hormonia,
dopamiinia.
Lähes 30 % maailman väestöstä on ylipainoisia tai lihavia (BMI
yli 30). Robert M. Lustig Kalifornian yliopistosta on
sokeriaineenvaihdunnan johtava asiantuntija maailmassa.
Lainaan tähän pidemmän otteen:

Fructose Is #1 Driver of Obesity
and Diabetes, Analysis Confirms
Dr. Robert Lustig, Professor of Pediatrics in the Division of
Endocrinology at the University of California, has been a
pioneer in decoding sugar metabolism. He was one of the first
to bring attention to the fact that processed fructose is far
worse, from a metabolic standpoint, than other sugars,
including refined sugar.
Fructose is actually broken down very much like alcohol,
damaging your liver and causing mitochondrial and metabolic
dysfunction in the same way as ethanol and other toxins. It
also causes more severe metabolic dysfunction because it’s
more readily metabolized into fat than any other sugar.
Other researchers are now backing up these claims. Most
recently, a meta-review published in the Mayo Clinic
2

Proceedings confirms that all calories are not equal, which
is precisely what Dr. Lustig has been telling us.
The dogmatic belief that ”a calorie is a calorie” has
significantly contributed to the ever-worsening health of the
Western world. It’s one of the first things dieticians learn
in school, and it’s completely false. In reality, the source
of the calories makes all the difference in the world when it

comes to health.
In the featured review 3,4,5 the researchers looked at how
calories from the following types of carbohydrates—which
include both naturally-occurring and added sugars—affected
health:
Starch
Pure glucose
Lactose (natural sugar found in dairy)
Sucrose (table sugar)
Fructose, found both in fruit and in processed highfructose corn syrup
As reported by Time Magazine:6
”What they found was that the added sugars were
significantly more harmful. Fructose was linked to
worsening insulin levels and worsening glucose tolerance,
which is a driver for pre-diabetes.
It caused harmful fat storage—visceral fat on the
abdomen—and promoted several markers for poor health like
inflammation and high blood pressure.
’We clearly showed that sugar is the principal driver of
diabetes,’ says lead study author James J. DiNicolantonio,
a cardiovascular research scientist at Saint Luke’s Mid
America Heart Institute. ’A sugar calorie is much more
harmful.'”

Diabetesta sairastavista 90-95 % sairastaa aikuistyypin
diabetesta, joka on lähes täysin parannettavissa toisin kuin
nuoruustyypin diabetes. Aikuistyypin diabeteksessa haima
tuottaa
insuliinia,
mutta
soluista
on
tullut

insuliiniresistenttejä, minkä vuoksi verensokeri ja veren
korkeat insuliinitasot aiheuttavat monenlaisia ongelmia.
Aikuistyypin diabetes on insuliini- ja leptiinivasteen häiriö.
Insuliinin toimiva sääntely on terveyden kannalta ensiarvoisen
tärkeää. Korkeat insuliinitasot liittyvät diabeteksen ohella
sydäntautiin, verisuonten sairastumiseen, sydänkohtaukseen,
korkeaan verenpaineeseen, lihavuuteen ja useisiin syöpiin.
Maailman vanhimpia ihmisiä yhdistää erityisesti yksi tekijä:
kaikilla on hyvin alhaiset veren insuliinitasot.
Leptiini on hormoni, jota rasvasolut tuottavat. Sitä kutsutaan
myös ”kylläisyyshormoniksi”, koska se viestittää aivoille kun
elimistön energiavarastot ovat täynnä ja osallistuu näin
ruokahalun sääntelyyn. Kun leptiiniä erittyy runsaasti,
aivojen kyky reagoida siihen heikkenee. Leptiiniresistenssi on
tila, josta monet sairaalloisen lihavat kärsivät. Siinä aivot
eivät tunnista leptiinin viestiä lainkaan ja siten näläntunne
ei katoa. Leptiini ilmaisee aivoille, että tankki on täynnä.
Yleinen oletus on, että insuliinin ensisijainen tehtävä on
säädellä verensokeria. Se ei kuitenkaan ole insuliinin tärkein
ja ainoa tehtävä. Insuliinin tehtävänä on varastoida energiaa
glykogeeneihin ja rasvakudokseen. Se on ollut elintärkeää
kaukaisille esi-isillemme,
itsestäänselvyys.

joiden

ruoansaanti

ei

ollut

Tehokas hoito:
1.

Liikunta:
Liikunta
parantaa
häiriintyneen
aineenvaihdunnan. Hyvästä kunnosta ei liene muutenkaan
haittaa.
2. Vältä viljoja ja sokereita sekä erityisesti teollisesti
valmistettua fruktoosia, joka elimistössä metaboloituu
myrkyllisiksi
yhdisteiksi
ja
varastorasvaksi.
Diabeteshoidot eivät toimi, jos hiilihydraattien eli
sokereiden määrää ei tuntuvasti rajoita. Muista, että
juuri sokerit aiheuttavat insuliininerityksen ja kun
solut sairastavat insuliiniresistenssiä, insuliini ei

saa glukoosia vietyä soluihin, vaan osallistuu lähinnä
rasvakudoksen rakentamiseen ja verisuonten sekä elinten
tuhoamiseen. Vältä myös tärkkelyksiä, kuten perunoita
sekä muita hiilihydraatteja (pastat, maissi, riisi jne.)
ja korvaa ne maanpäällisillä kasviksilla. Viljoissa
(kauraa paitsi) on gluteenia, joka suolistossa aktivoi
zonuliinin erityksen ja se puolestaan avaa suoliston
seinämiä, jolloin patogeenit ja makromolekyylit pääsevät
verenkiertoon aiheuttamaan tulehduksia. Hedelmien kanssa
tulee olla varovainen. Hedelmissä fruktoosi esiintyy
kompleksina, jossa on mukana ravinteita, kuten
vitamiineja,.. mutta fruktoosi on fruktoosia ja se
muuttuu läskiksi.
3. Huolehdi riittävästä rasvansaannista. Omega-3 ja omega-6
rasvat ovat välttämättömiä ravintoaineita, jotka
osallistuvat mm. solujen uusiutumiseen, hormonien
tuotantoon ja rasvaliukoisten vitamiinien imeytymiseen.
Muista, että rasvojen välttäminen 1980-luvulta johti
lopulta lihavuusepidemiaan. Kolesteroli on elimistön
kuljetusyksikkö ja korjaussarja. Kolesterolia esiintyy
suonissa, jotka ovat vahintoittuneet. Maksa tuottaa
kolesterolia skvaleenista, joka on kaikkien steroidien
lähtöaine ja sen rinnalla ravinnosta saadaan
vainmikroskooppinen määrä kolesterolia verenkiertoon.
Luovu margariineista sekä rypsi- ja rapsiöljyistä.
Margariini sisältää mm. raskasmetallijäämiä ja sen
rasvakoostumus on prosessoinnissa muuttunut sellaiseksi,
ettei elimistö pysty sitä optimaalisesti hyödyntämään.
Rypsi- ja rapsiöljyt (canola) kehitettiin alunperin
koneöljynä
käytetystä
rypsiöljystä,
josta
prosessoinnilla on saatu paha haju ja maku poistettua,
kuten myös kaikki hyvät rasvahapot. Vältä muutenkin
kaikkea vähärasvaista.
4. Syö probiootteja, kuten piimää, maustamattomia
jogurtteja
ja
viilejä,
joista
saat
hyviä
suolistobakteereita.
5. V ä l t ä
makeutusaineita,
sillä
ne
sekoittavat

glukoosiaineenvaihduntaa, lihottavat ja altistavat
diabetekselle.
6. Pese Roundup-myrkytetyt kasvit erittäin huolellisesti.
Roundup tappaa kaiken Roundup-resistenttejä gmo-lajeja
paitsi. Se tuhoaa suolistoflooran ja vaikuttaa solujen
insuliiniherkkyyteen.
7. Syö vähintään 100 µg D-vitamiinia. Huolehdi muidenkin
vitamiinien ja mineraalien riittävästä saannista.
8. Välttämättömiin ravintoaineisiin kuuluvat: omega-3 ja
omega-6 rasvat, aminohapot (proteiinit), vesi ja
suojaravinteet, eli vitamiinit ja mineraalit.
Hiilihydraatteja elimistösi ei tarvitse, vaikka se voi
sokereita himoita. Voit turvallisesti rajoittaa
hiilihydraattien saantia ja elimistösi kiittää sinua
siitä.
Perustavanlaatuisia virhearvioita on esitetty suomalaisessa
ravintokeskustelussa paljon. Alla on listattu muutamia.
Suomalaisia on kusetettu, mutta sovitaanko, että biologiaa,
kemiaa ja aineenvaihduntaa ei puhumalla muiksi muuteta. Ne
toimivat, miten toimivat riippumatta Uusituvan, Fogelholmin,
Puskan, Schwabin tai muiden mielipiteistä. Me toimimme
symbioosissa biljoonien mikrobien kanssa. Aineenvaihdunta ja
suoliston toiminta ovat terveyden kannalta ratkaisevassa
asemassa. Valitettavasti suolistofloora on herkkä ja muutokset
voivat johtaa mm. suoliston läpäisevyyden lisääntymiseen,
kroonisiin tulehduksiin ja autoimmuunitauteihin, kuten
nuoruustyypin diabetes, ms-tauti, reuma, keliakia ja crohnin
tauti.
1. Rasva lihottaa! Ei lihota, ellei verenkierrossa ole
insuliinia rasvakudosta rakentamassa. USAssa syödään
suhteellisesti eniten kevyttuotteita ja joka kolmas
amerikkalainen on lihava. Tähän olen listannut asiaa
lihavuudesta.
2. T y y d y t t y n e e t
rasvat
aiheuttavat
sydänja
verisuonitauteja ja diabetesta. Ei pidä paikkaansa:

Ranskassa ja Sveitsissä syödään suhteessa eniten
tyydyttyneitä rasvoja, mutta sydän- ja verisuonitaudit
ovat harvinaisia. Sen sijaan maissa, joissa syödään
runsaasti teollisia kasvisrasvalevitteitä, sydän- ja
verisuonitautikuolemat ovat yleisiä.
3. Tyydyttyneet rasvat aiheuttavat diabetesta. Eivät
aiheuta. Sokerit ja erilaiset aineenvaihduntaa
sekoittavat makeutusaineet aiheuttavat sokeritautia.
4. Erityisen lihottavaa on fruktoosi, joka automaattisesti
metaboloituu varastorasvaksi – siis läskiksi.
5. Tyydyttyneet rasvat ovat vaarallisia. Eivät ole.
Ihmiskunta on käyttänyt tyydyttyneitä rasvoja ravintona
aikojen alusta ja elimistömme on sopeutut evoluution
aikana hyödyntämään niitä. Ei ole sattumaa, että äidin
maidossa on eläinrasvaa ja valtavasti kolesterolia. Ne
auttavat vauvan aivoja kehittymään. Tässä on lueteltu
useita tutkimuksia, jotka osoittavat, ettei tyydyttyneet
rasvat aiheuta sydän- ja verisuonitauteja.
6. K o l e s t e r o l i o n v a a r a l l i s t a . E i o l e .

Elimistön

kolesterolista suurimman osan tuottaa maksa ja siitä 25
% on aivoissa; lipoproteiinit vastaavat aivojen
synapsien
ja
neuronien
viestinnästä.
Jos
kolesterolitasot ovat hyvin alhalla, seurauksena on
kognitiivisia ongelmia.
7. 10 µg D-vitamiinia päivässä on riittävästi. Ei ole.
1960-luvulle asti Suomessa lapsillekin suositeltiin
112,5 µg vuorokaudesssa. Kalsidiolitasot 50 nmol/l tai
alle
kertovat
D-vitamiinin
puutoksesta.
Kalsidiolitasojen tulisi olla ainakin 100-150 nmol/l.
Yliannostuksen vaara. Jep. Minä ms-potilaana olen syönyt
250-500 µg vuorokaudessa jo vuosia. Viimeisin iHerbistä
tilattu D-vitamiini olikin sattumoisin 10 000 IU, eli
250 µg kapseleita; olen siis lyhyen ajan syönyt
huolimattomuuttani 500-1000 µg vuorokaudessa ilman
mitään sivuoireita. Päin vastoin: ei ole influenssaa
näkynyt, vaikka sairastuneita ollaan tavattu. Briteissä
monet sydänlääkärit pitävät alhaisia kalsidiolitasoja

suurimpana sydän- ja verisuonitauteja aiheuttavana
yksittäisenä syynä. Myös American Heart Association
painottaa riittävää D-vitamiinin saantia sydänterveyden
ylläpitäjänä. D-vitamiinista olen kertonut tarkemmin
täällä. Kansanterveydelle ja kansantaloudelle olisi
edullista, jos jokainen suomalainen söisi 50-100 µg Dvitamiinia
vuorokaudessa.
D-vitamiini,
eli
kolekalsiferoli muuttuu elimistössä ensin kalsidioliksi,
joka kuljettaa kalsiumia verenkierrosta luustoon; näin
se pitää verisuonet puhtaina, ehkäisee valtimoiden
kalkkeutumia ja lisää luuston kestävyyttä. Kalsidioli
muuttuu edelleen kalsitrioliksi, joka on n. 300 geenin
toimintaa säätelevä sekosteroidi. D-vitamiini on todella
tärkeä osa ihmisen hyvinvointia.

GMO
–
Pitäisikö
huolestua?

meidän

GMO herättää paljon kysymyksiä ja pelkoja. Mistä oikein on
kysymys ja kuinka GMO vaikuttaa tavallisen ihmisen elämään.
Disclaimer: Kirjoitin tämän artikkelin 2014, jolloin vasta
aloittelin ravintoa ja terveyttä käsittelevää Ruokasotaa. Osa
jutun lähteistä lukeutuu sellaisiin, joita en enää pidä
lainkaan luotettavina tai objektiivisina.
GMO on hyvin ajankohtainen etenkin nyt, kun kulissien takana
laaditaan suuryritysten etuja ajavaa Transatlanttista kauppaja investointikumppanuussopimusta (TTIP) Euroopan ja
Yhdysvaltojen välille. Tämä vapauttaisi myös eurooppalaiset
markkinat geenimuunnelluille tuotteille.
Tuon tässä esiin sekä geenimuuntelun historiaa ja käytäntöjä
että siihen sisältyviä riskejä. Lopuksi tarkastelen geenejä ja

geenien toimintaa sekä solujen metaboliaa yleisellä tasolla.
Näiden ymmärtäminen on tärkeää geenimuuntelun riskien
ymmärtämiseksi.

Mikä GMO?
GMO on johdettu sanoista genetically modified organism
(geenimuunneltu organismi), jolla tarkoitetaan yleensä
viljelykasveja, joiden perimää on muokattu geenitekniikkaa
soveltaen.
Geneettisestä
muuntelusta
käytetään
myös
sanoja:
muuntogeeninen,
geenimanipuloitu,
transgeeninen
ja
siirtogeeninen. Tutuimpia geenimuunneltuja organismeja ovat
maissi, soija, vehnä, riisi, tomaatit ja rypsi.
Geenimuunneltuja rehuja käytetään runsaasti karjan-, kalojenja siipikarjan kasvatuksessa.
Geenimuunneltujen tuotteiden turvallisuudesta vallitsee melko
laaja tieteellinen konsensus, mutta pitkäaikaisia seurantoja
muunneltujen tuotteiden terveysvaikutuksista ei ole.
Vallitseva konsensus voi myös olla tuottajien omiin
tutkimuksiin
perustuva
ja
siten
kyseenalainen
markkinointitemppu.
Geenimuuntelun vastustajien keskeiset huolenaiheet liittyvät
geenimuunneltujen
siemenkasvien
patenttioikeuksiin,
turvallisuuteen sekä niihin liittyviin ympäristöriskeihin.
Ongelma etenkin patenttioikeudessa on ymmärrettävä: kukapa
meistä haluaisi, että siemenkasveista tulisi jonkun
yksityisomaisuutta!
Huoli voi vaikuttaa ylimitoitetulta, mutta mm. Monsanto
tavoittelee peittelemättä GM-kasvien patentteja ja hyödyntää
patenttioikeuksiaan. Turvallisuuteen liittyvät huolet ovat
lisääntyneet eläinkokeissa, joissa GM-ruokituilla toisen ja
kolmannen sukupolven koe-eläimillä erilaiset syövät ja
hedelmättömyys
on
selvästi
yleisempää
kuin

geenimuuntelematonta ruokaa saaneilla verrokeilla. Laitetaan
tähän asian hyvin selventävä video:

Tavoite
Geenimuuntelun tavoitteena on muunneltavan organismin jo
olemassa olevien ominaisuuksien parantaminen tai kokonaan
uusia ominaisuuksia koodaavien geenien liittäminen eliöön.
Näin muunnellusta organismista pyritään tekemään kestävämpi
ulkoisille vaikutuksille, kuten säiden vaihteluille ja
tuholaisten sietokyvylle sekä muunnellun lajikkeen satojen
lisääminen. Geenimuuntelun tematiikassa puhutaan paljon
nälänhädästä ja moninkertaisista sadoista, joiden avulla
nälänhätää vastaan voidaan kamppailla tehokkaammin.
Elintarvike- ja lääketeollisuuden eettisiin kannanottoihin on
kuitenkin
syytä
suhtautua
suurella
varauksella.
Patenttioikeudet menevät ihmishenkien, jopa miljoonien
ihmishenkien edelle. Tästä erityisen synkän kuvan antoi
tehokas AIDS-lääkitys, jota intialainen lääkeyritys olisi
tarjonnut miljoonille afrikkalaisille vain valmistuksen ja
raaka-aineiden hinnalla, mutta lääketeollisuuden jätit, jotka
pitivät kiinni patenteistaan, nousivat vastarintaan ja
edullisen lääkityksen jakaminen viivästyi kymmenellä vuodella;
sinä aikana miljoonat sairastuneet afrikkalaiset menehtyivät.
Useimmat unohtavat tai sulkevat silmänsä siltä, että sekä
lääke- että elintarviketeollisuus toimivat markkinatalouden
ehdoilla: raha ratkaisee. GMO on jälleen yksi tapa tehdä
patenttioikeuksilla helppoa rahaa.

Lainsäädäntö
GMO:iden turvallisuutta ja ympäristövaikutuksia koskeva
lainsäädäntö oli pitkään tiukempi Yhdysvalloissa kuin
Euroopassa.
1980-luvun puolivälin jälkeen lainsäädäntö on tiukentunut

Euroopassa, jossa nykyisin on todennäköisesti maailman
tiukimmat geenimuunneltua ruokaa ja rehuja säätävät lait.
Tuotteet, joissa hyväksytyn GMO-aineksen osuus ylittää 0,9%
täytyy merkitä. Ei-hyväksytylle GMO-materiaalille on
nollatoleranssi ja ne käännytetään alkuperämaahan tai
tuhotaan.
USA vastustaa Eurooppalaista lainsäädäntöä, jota se pitää
taloudellisena protektionismina. USAssa sääntelystä vastaa
monta virastoa (EPA, USDA ja FDA), mutta tärkein rooli lienee
FDA:lla, joka ei sääntele GMO-tuotteita käytännössä mitenkään.
Tähän on tultu, kun Monsanton entinen lakimies Michael Taylor
nousi päättävään asemaan FDA:ssa. Nykyisin tämä mies on
palannut Monsantoon, mutta nyt kannukset kerättyään,
varajohtajaksi. Näin asiat toimivat!

Historia
Viljelykasveja on jalostettu risteyttämällä jo vuosituhansien
ajan. Näin on tuotettu kestävämpiä ja parempia satoja
tuottavia lajikkeita. Geenimuuntelua perustellaan usein sillä,
että
geenimuuntelu
on
luonnollinen
jatke
lajien
risteyttämiselle. Näin ei kuitenkaan ole.
Geenitekniikan katsotaan alkaneen vuonna 1973, kun Paul Berg
siirsi viruksen DNA:ta bakteerin kromosomin osaksi. Nykyään
minkä tahansa lajin mikä tahansa geeni, jonka paikka
kromosomistossa tunnetaan, voidaan siirtää mihin tahansa
toiseen lajiin. Siirretty geeni säätelee organismin
ominaisuuksia ja se voi toimia muiden geenien säätelijänä.
Kaupalliseen levitykseen geenimuunnellut tuotteet tulivat
1994, jolloin Calgenen Flavr Savr-tomaatit tulivat
markkinoille. Geenimuunnellut tomaatit säilyttivät värinsä ja
kiinteytensä pidempään, eivätkä pilaantuneet yhtä herkästi
kuin muutelemattomat tomaatit.

Flavr Savr (also known as CGN-89564-2; pronounced ”flavor
saver”), a genetically modified tomato, was the first
commercially grown genetically engineered food to be granted
a license for human consumption. It was produced by the
Californian company Calgene, and submitted to the U.S. Food
and Drug Administration (FDA) in 1992.[1] On May 18, 1994,[2]
the FDA completed its evaluation of the Flavr Savr tomato and
the use of APH(3′)II, concluding that the tomato ”is as safe
as tomatoes bred by conventional means” and ”that the use of
aminoglycoside 3′-phosphotransferase II is safe for use as a
processing aid in the development of new varieties of tomato,
rapeseed oil, and cotton intended for food use.”It was first
sold in 1994, and was only available for a few years before
production ceased in 1997.[3] Calgene made history, but
mounting costs prevented the company from becoming
profitable, and it was eventually acquired by Monsanto
Company.
Through genetic engineering, Calgene hoped to slow the
ripening process of the tomato and thus prevent it from
softening, while still allowing the tomato to retain its
natural colour and flavour.[3] The tomato was made more

resistant to rotting by adding an antisense gene which
interferes
with
the
production
of
the
enzyme
polygalacturonase. The enzyme normally degrades pectin in the
cell walls and results in the softening of fruit which makes
them more susceptible to being damaged by fungal infections.
Unmodified tomatoes are picked before fully ripened and are
then artificially ripened using ethylene gas which acts as a
plant hormone. Picking the fruit while unripe allows for
easier handling and extended shelf-life. Flavr Savr tomatoes,
on the other hand, could be allowed to ripen on the vine,
without compromising their shelf-life. The intended effect of
slowing down the softening of Flavr Savr tomatoes would allow
the vine-ripe fruits to be harvested like green tomatoes
without greater damage to the tomato itself. The Flavr Savr
turned out to disappoint researchers in that respect, as the
antisensed PG gene had a positive effect on shelf life, but
not on the fruit’s firmness, so the tomatoes still had to be
harvested like any other unmodified vine-ripe tomatoes.[4] An
improved flavor, later achieved through traditional breeding
of Flavr Savr and better tasting varieties, would also
contribute to selling Flavr Savr at a premium price at the
supermarket.The FDA stated that special labeling for these
modified tomatoes was not necessary because they have the
essential characteristics of non-modified tomatoes.
Specifically, there was no evidence for health risks, and the
nutritional content was unchanged.[3]The failure of the Flavr
Savr has been attributed to Calgene’s inexperience in the
business of growing and shipping tomatoes.[5]
http://en.wikipedia.org/wiki/Flavr_Savr
Jo vuonna 1946 tutkijat ymmärsivät, että DNA:ta voidaan
siirtää eri organismien välillä. Ensimmäinen geenimuunneltu
kasvi tuotettiin 1983, jolloin geenimuunneltiin mikroorganismeille
vastustuskykyisempi
tupakkakasvi.
1995
myyntiluvan saivat seuraavat muuntogeeniset tuotteet:
geenimuunneltu rypsiöljy eli canola (Calgene), maissiin

lisätty biologisena hyönteismyrkkynä toimiva bakteeri Bacillus
thuringiensis-Bt (Ciba-Geigy), kasvimyrkylle vastustuskykyinen
puuvilla (Calgene), Bt-puuvilla (Monsanto), Bt-perunat
(Monsanto), kasvimyrkylle vastustuskykyinen soijapapu
(Monsanto), virus-resistentti kurpitsa (Monsanto-Asgrow),
hitaammin kypsyviä tomaatteja (DNAP, Zeneca/Peto, Monsanto).
Vuonna 2000 kasvin ravintoarvoja parannettiin geneettisesti
ensimmäistä kertaa.
Muuntogeenisten lajikkeiden laajempi viljely aloitettiin
Yhdysvalloissa 1996 ja kymmenen vuotta myöhemmin näiden
viljelypinta-ala ylitti 100 miljoonaa hehtaaria. Vuonna 2006
yli 10 miljoonaa viljelijää 22 maasta viljeli 102 miljoonan
hehtaarin alalla muuntogeenisiä kasveja. Noin kaksi miljardia
ihmistä on maistanut tai syö säännöllisesti geenimuunneltua
ruokaa, kuten maissia, soijaa, vehnää tai riisiä. Vuonna 2013
Yhdysvalloissa viljellystä maissista noin 85 %, soijapavuista
91 % ja puuvillasta noin 88 % oli geneettisesti muunneltua.
Yhdysvalloissa jopa 80 % prosessoidusta elintarvikkeista
sisältää yhtä tai useampaa geenimuunneltua ainesosaa.
”Between 1984 and 2002, the study’s authors wrote, the number
of GMO varieties approved by the USDA’s Animal and Plant
Health Inspection Service, or APHIS, grew exponentially.
Today GMO crops are found in most of America’s biggest farms,
they continued, and scientists have in the last several years
discovered groundbreaking new ways to make situation-specific
seeds that have traits more desirable than traditional crops.
“As of September 2013, about 7,800 releases were approved for
GE corn, more than 2,200 for GE soybeans, more than 1,100 for
GE cotton and about 900 for GE potatoes,” the USDA affirmed.”
http://rt.com/usa/usda-gmo-risk-report-537/?utm_source=browse
r&utm_medium=aplication_chrome&utm_campaign=chrome
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Association pitävät geenimuunneltuja lajikkeita yhtä
terveellisinä tai terveellisempinä kuin perinteisesti
viljeltyjä ja risteyttämällä jalostettuja kasveja. USAssa
geenimuunneltujen lajien hyväksymisestä vastaa kolme
organisaatiota: EPA, USDA ja FDA.

Geneettisesti muunneltuja tuotteita perustellaan
mm. näin:
1. Enemmän

ruokaa:

Geenimuunnellut

lajikkeet

ovat

kestävämpiä (sienille, ilmastolle, tuholaisille ja
torjunta-aineille) ja tuottavat suurempia satoja ja
niitä voidaan viljellä myös sellaisilla alueilla, joissa
niitä ei aiemmin ole voitu viljellä.
2. Vähemmän ympäristölle haitallisia torjunta-aineita:
Tuholaisia sietävien lajikkeiden viljelyssä voidaan
vähentää merkittävästi kasvi- ja hyönteismyrkkyjen
käyttöä. Saman sadon tuottamiseksi tarvitaan myös
pienempi viljelyala.
3. Ravintoarvoiltaan paremmat ja säilyvämmät tuotteet:
Geenimuuntelulla on tuotettu lajikkeita, jotka
sisältävät lisättyjä ravinteita, kuten beetakaroteenia
tai terveellisiä omega-3-rasvahappoja.

GMO-tuotteita
vastustetaan
seuraavilla argumenteilla:

mm.

GMO aiheuttaa allergioita ja tekee elimistöstä antibiooteille
tolerantin. Se saattaa edesauttaa syöpien kehittymistä,
elinvaurioita,
hedelmättömyyttä
ja
synnynnäisiä
epämuodostumia.
1. Hallitsemattomat rikkakasvit: GMO-lajien ja
rikkakasvien risteytyminen luonnossa johtaa
voimakkaasti leviävien ja torjunta-aineille
sekä
luonnollisille
hyökkääjille
vastustuskykyisten ”mutantti-rikkaruohojen”

kehittymiseen. Mutanttilajien leviäminen
ympäristöön
voi
päätyä
ekologiseen
katastrofiin, jopa pahempaan kuin minkä
monet muualta peräisin olevat vieraslajit
ovat ympäristössä aiheuttaneet. GMO:t
ristiinpölyttyvät ja pölyttymisen ja kasvien
leviämistä on mahdoton estää. Kun
ristiinpölyttyneiden
rikkakasvien
geenipooliin kehittyy luonnon toksiineille,
sienille, loisille, kylmälle ja lämpimälle
sekä kasvimyrkyille resistenttejä lajeja,
niiden poistaminen luonnosta on mahdotonta.
GMO-saaste kestää ilmastonlämpenemisen ja
kukoistaa myös mahdollisen ydintuhon
jälkeen.
Potentiaaliset
ekologiset
vaikutukset ovat massiivisia ja vaikuttavat
väistämättä tulevien sukupolvien elämään ja
terveyteen
sekä
biodiversiteettiin.

maapallon

2. Terveysriskit: Kasveihin lisätyt proteiinit
lisäävät allergioiden ja syöpien riskiä.
Erilaisille taudeille resistentit ainesosat
voivat myös jäädä elimistöön ja aiheuttaa
hedelmättömyyttä ja heikentää elimistön omaa
immuunijärjestelmää.
Ihmiskokeissa
on
havaittu,
että
geenimuuntelu
jättää
elimistöön
molekyylejä,
joiden
pitkäaikaisvaikutukset ovat tuntemattomia ja
voivat olla dramaattisia. Muunneltujen
geenien ja elimistön bakteerikannan DNA:n
yhdistymisen vaikutuksista ei ole tietoa.
Tiedetään kuitenkin, että geenimuunnellun
maissin
hyönteismyrkkyä
on
löydetty
syntymättömien
sikiöiden
verestä.
Lukemattomat terveysongelmat lisääntyivät
huomattavasti geenimuunneltujen tuotteiden
myyntiin tulon seurauksena: kolmesta tai

useammasta kroonisesta sairaudesta kärsivien
amerikkalaisten määrä lisääntyi yhdeksässä
vuodessa
6
%,
,
allergiat
ja
ruoansulatuskanavan ongelmat sekä autismi
lisääntyivät samana aikana räjähdysmäisesti.
Korrelaatiosta ja kausaliteetista GMOruokien ja näiden terveysongelmien välillä
ei ole varmaa tutkimusaineistoa, mutta monet
lääketieteen ammattilaiset uskovat sen
löytyvän ennemmin tai myöhemmin. Suurimmat
riskit kohdistuvat raskaana oleviin naisiin
ja lapsiin. ” The American Public Health
Association and American Nurses Association
are among many medical groups that condemn
the use of GM bovine growth hormone, because
the milk from treated cows has more of the
hormone IGF-1 (insulin-like growth factor
1)―which is linked to cancer.”
3. Pitkäaikaisvaikutukset:
Geenimuunnellun
ruoan pitkäaikaisvaikutuksista ei ole
minkäänlaista aineistoa. Laboratorioissa
tehdyissä eläinkokeissa pelkkää GMO-ruokaa
saaneiden
koe-eläinten
jälkeläisillä
esiintyi kuitenkin selvästi verrokkeja
enemmän hedelmättömyyttä, syöpiä ja muita
terveysongelmia (munuaiset, maksa, sydän).
Tutkimuksia,
jotka
osoittavat
geenimuunneltujen
tuotteiden
haittavaikutuksia on ainakin 23. Siksi on
tarpeen punnita hyötyjä ja haittoja
objektiivisesti.
4. AAEM: American Academy of Environmental
Medicine kehottaa lääkäreitä suosittelemaan
ei-geenimuunneltua ruokavaliota kaikille
potilailleen.
Tätä
perustellaan
eläinkokeilla, jotka ovat paljastaneet GMOtuotteiden
aiheuttamia
elinvaurioita,

ruoansulatusja
immuunijärjestelmän
ongelmia,
nopeampaa
ikääntymistä
ja
hedelmättömyyttä.
5. Kasvimyrkyille vastustuskykyiset lajikkeet:
Roundup
on
rikkakasvien
torjunnassa
yleisesti käytetty kasvimyrkky. Se tuhoaa
kasvien lehtivihreää ja estää näin
fotosynteesin ja tuhoaa kasvin. Monsanto myy
jo Roundup-kasvimyrkylle resistenttejä
siemeniä, eli siemeniä, joista kasvaviin
kasveihin Roundup ei tehoa (entä kun näiden
kasvien
ja
rikkakasvien
geenipooli
risteytyy?). Vuosien 1996 ja 2008 välillä
yhdysvaltalaiset viljelijät ruiskuttivat n.
130 miljoonaa kiloa enemmän kasvimyrkkyjä
geenimuunnelluille viljelyksille, koska
Roundup-kasvimyrkyn yletön käyttö ja sille
resistenttien lajikkeiden risteytyminen oli
tuottanut
kasvimyrkkyjä
sietäviä
rikkakasveja. Myrkyllisiä kasvimyrkkyjä
ruiskutetaan viljelmille enemmän joka vuosi
rikkakasvien jatkuvasti
vastustuskykyisemmiksi.

kehittyessä

yhä

6. Myrkyllisemmät tuotteet: Kasvimyrkkyjen
kiihtyvä käyttö on johtanut siihen, että
geenimuunnellut tuotteet sisältävät enemmän
myrkyllisiä torjunta-ainejäämiä. Roundup on
yhdistetty mm. steriiliyteen, syöpiin ja
synnynnäisiin epämuodostumiin. (Näiden
pitkäaikaisvaikutuksia tunnetaan melko
huonosti, mutta kaikki muistavat sellaiset
yleisesti käytössä olleet pahamaineiset
torjunta-aineet, kuin PCB, DDT ja Agent
Orange. Onko nykyisten torjunta-aineiden
terveysvaikutukset vähäisempiä? Tuskin!)
7. V a a r a l l i s e t
ja
tuntemattomat
sivuvaikutukset:
Eri
lajien
geenien

yhdistäminen samaan DNA-geenipooliin voi
aiheuttaa arvaamattomia sivuvaikutuksia. Jo
itse geeniteknologinen prosessi tuottaa
odottamatonta
tuhoa,
uudislajeja
bakteereista ja viruksista myrkkyihin,
karsinogeeneihin
sekä
kasvin
ravitsemuksellisiin
muutoksiin,
kuten
myrkyllisyyteen.
8. Sääntely: TTIP:n seurauksena myös Eurooppaan
saattaa
pesiytyä
täydellinen
piittaamattomuus tuoteturvallisuudesta ja
tuotteiden eettisestä alkuperästä. USAssa
geenimuunneltujen tuotteiden sääntely on
leväperäistä ja siitä vastaa FDA (Food and
Drug Administration): 1. tutkimuksia
tuotteiden turvallisuudesta ei vaadita, 2.
GMO-tuotteita
ei
tarvitse
merkitä
pakkauksiin millään tavalla, 3. yritykset
saavat tuoda myyntiin GMO-tuotteita ilman,
että niille haetaan erillistä lupaa tai että
niitä testataan millään tavalla. Tämä on
erityisen kiinnostavaa myös siksi, että
oikeuskäsittelyissä paljastuneet FDA:n omien
tutkijoiden muistiot osoittavat, että GMOtuotteiden riskit ja sivuvaikutukset
tiedostetaan ja että uhkakuvista vallitsee
konsensus
myös
FDA:n
tutkijoiden
kesken.Niistä ei piitata joko poliittisista
tai taloudellisista syistä. Itse asiassa
FDA:n tutkijat kyllä nostivat kissan
pöydälle,
mutta
isommat
päättäjät
Washingtonissa potkivat sen pian maton alle.
Miksi? Vastuussa oleva viranomainen oli
Michael Taylor, Monsanton entinen lakimies
ja nykyinen Monsanton varajohtaja ja USAn
ravintoturvallisuuden keisari.
9. Turvallisuus: On hyvä muistaa, että samat

bioteknologian ja elintarviketeollisuuden
monikansalliset
suuryritykset,
jotka
toimivat yhä ruokateollisuuden ravintoketjun
huipulla (kuten Monsanto), julistivat PCB:n,
DDT:n ja Agent Orangen turvallisiksi. Ne
myös päättävät siitä mikä on terveellistä ja
mikä ei. GMO:ta tukevat tutkimukset on
elintarvikealan jättiläisten tilaamia ja
teollisuuden
tarkoitusperiä
ajavia
pseudotutkimuksia
ja
jopa
selkeästi
valheellisia. Lukemattomat riippumattomat
tutkijat
ovat
osoittaneet
näiden
”tutkimusten” puutteet ja epäkohdat sekä
tarkoitushakuisuuden, jossa mahdollisten
haittavaikutusten löytämistä vältellään,
haittoja vääristellään ja peitellään.
Vastaavia
tutkimusmetodeja
on
menestyksekkäästi
lääketeollisuus.

käyttänyt

10. G M O
on
ekologinen
Geenimuunnellut siemenet

tupakka-

ja

painajainen:
ja kasvimyrkyt

vaikuttavat suoraan lintuihin, nisäkkäisiin
ja hyönteisiin, mereneläviin ja vesistöjen
ekosysteemeihin sekä maaperän organismeihin.
Geenimuuntelu
johtaa
väistämättä
biodiversiteetin kaventumiseen ja lajien
katoamiseen, vesistöjen saastumiseen ja
kestämättömään kehitykseen. Esimerkiksi
Monarkki-perhosten kanta on pudonnut lyhyen
ajan sisällä 50 %. Roundup-kasvimyrkyn
tiedetään
aiheuttavan
synnynnäisiä
epämuodostumia vesieläimille ja sammakoille,
sikiöiden kuolemia, elinvaurioita hyvin
pienilläkin annoksilla. Geenimuunneltu rypsi
on levinnyt Pohjois-Dakotaan ja Kaliforniaan
ja levittää pölyttymisen seurauksena
kasvimyrkyille tolerantteja geenejä muihin

kasveihin.
11. Sadot: Päinvastaisista väitteistä huolimatta
geenimuunnellut lajikkeet eivät tuota
suurempia satoja, kuten Union of Concerned
Scientists 2009 raportissaan osoittaa. Sen
sijaan kestävän kehityksen maanviljelyn
avulla on voitu tuottaa kehittyvissä maissa
jopa 79 % suurempia satoja. International
Assessment of Agricultural Knowledge,
Science and Technology for Development
(AASTD) on julkaissut 400 tutkijan ja
tiedemiehen sekä 58 hallituksen tukeman
raportin, jonka mukaan GMO-sadot vaihtelevat
huomattavasti, eivät ole suurempia kuin
perinteisiä viljelymenetelmiä käytettäessä
ja että geenimuunneltujen lajikkeiden
käyttäminen voi jopa romahduttaa sadon.
Raportin päätelmä on, että GMO-lajit eivät
tarjoa välineitä taistelussa nälkää ja
köyhyyttä vastaan tai paranna ravinnon
laatua, edistä terveyttä, elinoloja ja
kestävää
tuotteet

kehitystä. Päinvastoin: GMOohjaavat rahaa pois kestävän

kehityksen tuotteilta, lisäävät sosiaalista
eriarvoisuutta, tuloerojen kasvua ja
varallisuuden ohjautumista monikansallisille
elintarvike-,
bioteknologiaj
lääkejättiläisille. GMO-lajit eivät edistä
terveyttä, vaan vaarantavat sen. Ne ovat
myös valtava uhka lajien monimuotoisuudelle.
12. Days of Defence against Enviromental
Hazards-teemakauden yhteydessä Venäjällä
julkaistiin riippumattomien tutkijoiden
havaintoja GMO-tuotteista. Tutkijoiden
mukaan geenimuunneltua rehua syövät eläimet
menettävät lisääntymiskykynsä. Kaksi vuotta
kestänyt tutkimus toteutettiin nopeasti

lisääntyvillä Campbell-hamstereilla ja sen
toteuttivat yhteistyönä National Association
for Gene Security ja Institute of Ecological
and Evolutional Problems. Koe osoitti, että
yleisesti käytetyllä geenimuunnellulla
rehulla ruokitut toisen sukupolven hamsterit
kasvoivat
hitaammin
ja
saavuttivat
sukukypsyyden
myöhemmin.
Kolmannen
sukupolven geenirehua saaneet hamsterit
eivät lisääntyneet ja niiden suusta alkoi
kasvaa karvaa.

Mitä ovat geenit?
Geenit ovat lajin ja yksilön rakennusohjeita. Geenit eivät

kuitenkaan ole ”kiveen hakattuja” sääntöjä, vaan niihin
vaikuttaa mm. ympäristötekijät, jotka voivat aktivoida tai
passivoida geenejä ja siten vaikuttaa sekä yksilön
fenotyyppiin että yksilön riskiin sairastua eri sairauksiin.
Geenit säätelevät elämän rakennuspalikoiden (vesi, proteiinit,
rasvat, mineraalit, hiilihydraatit) käyttämistä elimistön
rakennusja
kasvuaineina.
Nämä
lyhyet
deoksiribonukleiinihappomolekyylin pätkät ohjailevat ja
säätelevät kaikkien elävien organismien kehitystä. Geenejä
kutsutaan myös perintötekijöiksi, koska puolet geeneistä on
samoja kuin äidillämme ja puolet samoja kuin isällämme ja
siksi niillä on huomattava rooli yksilönkehityksessä. Ihmisen
perimä muodostuu DNA-molekyyleihin koodatuista geeneistä,
jotka on sijoitettu 23 kromosomipariin. Näistä 22 on numeroitu
yhdestä 22:een niiden pituuden perusteella, kaksi on nimetty
symbolein X ja Y. Yksilönkehityksessä X ja Y kromosomit
determinoivat yksilön sukupuolen. Geenejä on ihmisten ja
eläinten lisäksi myös kasveissa, sienissä, bakteereissa ja
alkueliöissä.
Kaikkia
organismeja
ohjaa
samaan
DNA—”ohjelmistoon” perustuva geneettinen koodi.
Elämän rakennuspalikat
Biologisesti geeneillä on erityisesti kaksi tehtävää: 1) ne
välittävät perinnöllistä informaatioita sukupolvesta toiseen
ja mahdollistavat siten evoluution ja monimutkaisten lajien
kehityksen. 2) yksilön yksilölliset geenit säätelevät kasvua
ja kehittymistä ohjaamalla soluissa tapahtuvaa uusien
proteiinimolekyylien rakentumista, eli proteiinisynteesiä ja
tästä syystä kullakin yksilöllä on yksilöllisiä piirteitä,
suvullisia piirteitä ja kansalle/heimolle ominaisia piirteitä.
Kaikki geenit eivät osallistu proteiinisynteesiin ja osalla ei
näytä olevan mitään tehtäviä, eli ne ovat eräänlaista ”roskaDNA:ta”, joka ei ole ehtinyt tai pystynyt karsiutumaan pois
genomista.
Fysikaalisesti

geenit

toteutuvat

kaikissa

itsenäisesti

lisääntymään kykenevissä elävissä olennoissa DNA-sekvensseinä
(jaksoina). Joidenkin virusten perintötekijät perustuvat
RNA:han, sillä ne eivät lisäänny suvullisesti, vaan ne
lisääntyvät loisimalla soluissa. Geeni ei myöskään ole
helposti erotettava ja tarkkarajainen yksikkö, vaan
yksittäisen proteiinin rakenteen spesifioiva geneettinen koodi
on hajautunut laajalle alueelle DNA-molekyyliä.
Solut
Kaikki elävät organismit muodostuvat soluista. DNA:ta on
jokaisessa solussa. Kaikki elävät olennot muodostuvat myös
samoista
rakennusaineista:
vedestä,
proteiineista
(aminohaposta), rasvoista, hiilihydraateista ja mineraaleista
(suoloista).
DNA eli deoksiribonukleiinihappo sisältää ohjeet sille, miten
nämä yhteiset rakennuspalikat muodostavat erillisiä
organismeja, lajeja ja lajien sisällä yksilöitä. Elämä
palautuu yhteen soluun, joka sisältää koko genomin eli ko.
yksilön rakennusohjeet.
Solut

saavat

ravintoa

hiilihydraateista

ja

osallistuvat

proteiinisynteesiin genomin ohjeiden mukaan. Solut lisääntyvät
jakautumalla. Elimistö muodostuu käytännössä biljoonista
soluista, jotka muodostavat monimutkaisempia rakenteita, eli
kudoksia, kuten lihakset, luusto, iho- ja hermokudokset sekä
vieläkin monimutkaisemmista elimistä (esimerkiksi aivot
koostuvat n. 1000 miljardista solusta, joista jokainen
sisältää kopion sekä isän että äidin geeneistä.)
Solut ovat pääasiassa vettä sisältäviä rasvasta muodostuvan
solukalvon ympäröimiä pusseja, joiden sisällä on mm.
aminohappoja, hiilihydraatteja ja muita elintoimintojen raakaaineita sekä erilaisia kuona-aineita. Yhdessä nämä muodostavat
soluliman. Proteiinit ja hiilihydraatit muodostavat solun
säiemäiset tukirakenteet.
Solu on pienistä molekyylin kokoisista järjestelmistä koostuva

tehokas koneisto, joka ylläpitää omaa rakennetta ja toimintaa
uusimalla rakenteita: raaka-aineita imetään solukalvon läpi
verenkierrosta, kuona-aineet poistetaan ja samalla solun
järjestelmistä otetaan kopioita. Kun solu on kopioinut
tarpeeksi omia rakenteitaan, käynnistyy solunjakautuminen,
jonka seurauksena on kaksi pienempää, mutta muuten identtistä
solua. Solut ovat itseään kopioivia automaatteja. Tämä
toiminta perustuu proteiinien ja DNA:n yhteistoimintaan.
Solujen ohella elimistöstä 1-3 % muodostuu erilaisista
mikrobeista ja bakteereista, jotka ovat välttämättömiä mm.
suoliston toiminnalle. Määrällisesti näitä mikro-organismeja
on suurin piirtein saman verran kuin solujakin.
Olennaista geenimuunneltujen tuotteiden metaboliassa on se,
että kaikki ravinto pilkotaan ruoansulatuskanavassa
elimistölle käyttökelpoisiksi ravinteiksi. Solukalvojen
toimivuudelle ja uusiutumiselle tietynlaiset rasvaketjut ovat
välttämättömiä, koska väärät lipidit jättävät solukalvot
läpäiseviksi, jolloin soluihin pääsee tulehduksia aiheuttavia
vieraita patogeeneja.
Elimistön
immuunijärjestelmä
myös
aktivoituu,
kun
verenkiertoon pääsee tuntemattomia proteiineja sekä sellaisia
molekyylejä,
jotka
immuunijärjestelmän

muistuttavat
tunnistamia

rakenteeltaan
patogeenejä.

Immuunijärjestelmän virheellinen aktivointi johtaa usein
autoimmuunisairauksiin, joissa elimistö hyökkää omia
kudoksiaan vastaan. Vieraat molekyylit aiheuttavat myös
tulehdusreaktioita ja useita sairauksia autoimmuunitaudeista
sydän- ja verisuonitauteihin, allergioihin ja syöpiin.
Kukaan ei tiedä miten elimistön mikrobit ja bakteerit
reagoivat elimistölle vieraisiin geeneihin. Seurauksena voi
olla mm. myrkyllisiä molekyylejä ja uudentyyppisiä bakteereita
ja viruksia.
Miten DNA toimii?

Geenit muodostavat ”koodin”, joka on yhteinen kaikille
eläville organismeille. Tämä koodi määrittelee DNA-ketjun ja
proteiinin
muodostavan
aminohappoketjun
keskinäisen
vastaavuuden. Koodi määrää tietyn DNA-sekvenssin ja tietyn
aminohappoketjun vastaavuuden.
RNA-molekyyli ”lukee” informaation DNA:sta, ja tämän mallin
pohjalta aminohappoja liitetään solussa toisiinsa pitkiksi
ketjuiksi. Solujen ribosomit tuottavat DNA-sekvenssien
perusteella proteiineja, jotka kuuluvat elävien organismien
perusainekseen. Tätä tapahtumaa kutsutaan geenien ilmaisuksi
(gene expression) ja lopputulosta ilmiasuksi, fenotyypiksi.
(Yksilön geenien kokonaisuutta kutsutaan genotyypiksi ja
yksilön mitattavia ominaisuuksia fenotyypiksi.)
Informaatio on koodattu DNA-sekvenssiin käyttämällä neljän
”kirjaimen” koodia, joita mplementoivat DNA-ketjuun
muodostuneet emäkset. Näitä ovat adeniini, guaniini, tymiini
ja sytosiini.Näistä kolmen kirjaimen sarjat eli kodonit
vastaavat proteiinisynteesissä yhtä aminohappoa.
Proteiinit ovat puolestaan aminohappojen ketjuja. Ratkaisevaa
proteiinin koodauksessa ovat DNA-juosteen emässekvenssi
(geneettinen koodi määrittelee kodonin ja aminohapon
vastaavuuden),
molekyylissä.

sekä

sekvenssin

sijainti

eli

lokus

DNA-

Osa geeneistä tuottaa proteiineja, jotka eivät muodosta
rakenteita tai osallistu metaboliaan, vaan säätelevät muiden
geenien toimintaa: nämä säätelygeenien tuottamat proteiinit
määräävät mitä rakennegeenejä solu ilmaisee ja mitkä jäävät
passiivisiksi. Kun tiedetään mitä proteiinia jokin geeni (tai
geenisekvenssi)tuottaa, voidaan epäsuorasti päätellä minkä
ruumiinosan kasvamiseen ja kypsymiseen se osallistuu.
”Proteiinien monimuotoisuus on yksittäisen organismin eri
solutyyppien, että organismien monimuotoisuuden eli
biodiversiteetin taustalla. Vaikka kaikki proteiinit

rakentuvat vain noin 20 aminohaposta, ne voivat olla satojen
aminohappojen pituisia, joten mahdollisten kombinaatioiden
määrä on valtava. DNA ketjun emäsjärjestys säätelee
aminohappojen järjestystä proteiinissa.
Yksittäinen geeni vaikuttaa suoraan vain yksittäisen
proteiinin mikrorakenteeseen. Välillisesti geenit vaikuttavat
kuitenkin moniin yksilön ominaisuuksiin, sillä proteiinit
ylläpitävät organismien rakennetta ja entsyymeinä ja
hormoneina säätelevät aineenvaihduntaa, kasvua ja kehitystä.
Sitä että jossakin solussa sijaitseva geeni ”aktivoituu” ja
solu alkaa syntetisoida sitä vastaavaa proteiinia kutsutaan
geenin ilmentymiseksi ko. kudoksessa.”
Myös solun tai jopa organismin ympäristötekijät vaikuttavat
siihen, mitkä geenit jossakin geenissä aktivoituvat. Useat ns.
autoimmuunisairaudet eivät periydy, mutta niille on
perinnöllinen, siis geneettinen alttius, joka kuitenkin vaatii
jonkin laukaisevan ympäristötekijän.
https://wiki.helsinki.fi/display/cog121moniste1/4.+Geenit
http://fi.wikipedia.org/wiki/Geenimuunneltu_organismi
Lyhyen GMO-katsauksen
mielipiteeni on selvä.

myötä oma
GMO vaatii

paljon riippumatonta tutkimustietoa ja
tuen kyllä tutkimuksia, jotka auttavat
ymmärtämään geenien toimintaa ja voivat
tulevaisuudessa luoda ympäristölle
turvallisia runsassatoisia lajikkeita.
Nykyisin GMO ei lupaa turvallisuutta
tai edes hyvinvointia (ehkä Monsantoa
paitsi). En hyväksy biodiversiteettiä uhkaavien lajien
viljelyä ja käytännössä testaamattomien geenimuunneltujen
ruokien käyttämistä ravintona. Vastustan geenimuunneltuja
tuotteita mm. potentiaalisten ympäristö- ja terveysriskien
vuoksi.
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