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Saamelaisnaiset, feministinen analyysi ja 

saamelaisyhteiskunnan dekolonisaatio1 

Rauna Kuokkanen 

Feminismilla tai naistutkimuksella ei juurikaan ole merkitystli saamelaisille, heidan kes
keisille kysymyksilleen ja kulttuurisille ja poliittisille pyrkimyksilleen tai saamelaisia 
koskevalle tutkimukselle. Tama on vaite, jota kuulee usein saamelaisten, myos naisten, 
keskuudessa. Tassa artikkelissa tarkoituksenani on pohtia feminististen teorioiden ja dis
kurssien merkitysta saamelaisnaisten tilanteen analysoinnissa seka myos laajemminkin 
saamelaisyhteiskunnan dekolonisaatioprosessissa. Ehdotan, etta alkuperaiskansa- ja femi
nististen diskurssien kohtaaminen voi auUaa paasemaan eroon feminismiin liittyvistli ste
reotyyppisista nakemyksistli ja vaarintulkinnoista seka tarjota perinpohjaisemman nako
kulman siihen, kuinka patriarkaaliset kaytanteet ja sukupuolten valinen eplitasa-arvo ovat 
erotlamaton osa edelleen jatkuvaa kolonialismia. 2 Perimmiltaan tassa prosessissa on kyse 
koko koloniaalisen ja patriarkaalisen sosiaalisen ja kulttuurisen jaljestelman kritiikistii, 
toisin sanoen toisiinsa kytkeytyneiden alistamisen muotojen kyseenalaistamisesta ja ana
Iysoinnista etenkin institutionaalisella ja rakenteellisella tasolla. 

I.	 Tamii artikkeli on osa Suomen Akaternian rahoillarnaa, professori Kaarina Kailon johlamaa tutkimusprojek
tia "Monoakkulturaatio. sukupuoli ja valta koulutusinstituutioissa" (Qulun yliopisto 2000-2003). 

2.	 Yksinkertaisesti maiiriteltynii ko10nialismi viittaa etenkin Euroopassa renessanssin aikana alkunsa saanee
seen ideologiaan ja toimintatapoihin. jotka pyrkivat rnuiden kansojen maiden ja resurssien haltuunottoon ja 
uudisasutuksen levittiiytymiseen. tmperialismi ja kolonialismi ovat liiheisesti kytkoksissa toisiinsa, mutta esi
merkiksi Edward Saidin (1993) mukaan imperialismi viittaa nimenomaan valtaapittiviin keskuksen ideologi
oihin ja teorioihin. jotka mahdollistavat kolonialisrnin eli muiden maanosien ja alueiden asuttamisen ja val
loittamisen. Kolonialismin suhteesta aikuperiiiskansoihin ja sen nykymuodoista on kirjoittanut esimerkiksi 
Linda Tuhiwai Smith (1999). Ks. myos esim. Kuokkanen et al. (2003) ja Kuokkanen (2004). Patriarkaatti 
viittaa miehiti suosivaanjiirjestelmtitin ja valtasuhteisiin, jotka alistavat naisia sosiaalisten, poliittistenja ta10
udellisten instituutioiden kautta ja avulla (ks. esim. Millett 1970; Eisenstein 1979 ja Rubin 1975). Yksinker
taisesti miitiriteltynti seksismillti viitataan sosiaalisiin suhteisiin, jossa miehet halventavat naisia joko suoraan 
tai viilillisesti yhteiskunnassa vallitsevien asenteiden, kiiytiinteiden, kielenktiyt6n ja erilaisten mekanismien 
(esim. media) kauttaja avulla (ks. esim. Bernard 1968; hooks 1981; Lakoff 1975 ja Williamson 1978). 
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Vaikka kolonialismin vaikutukset - assimilaatiopolitiikka, rasismi, syrjayWiminen, 
kolonisoitujen kansojen oman maailmankuvan ja arvojarjestelman havittaminen - ovat 
Iasna kaikkialla maailmassa, kolonialismin toimintatavat ja muodot eroavat radikaalisti toi
sistaan eri aikakausinaja eri puolilla maailmaa. Koloniaalisiaja imperialistisia ideologioita 
on toteutettu kayUinnossa monin eri tavoin paikalliset olosuhteet huomioiden. Naista 
eroista huolimatta kolonisaatioprosessin vaikutukset ovat usein samankaltaisia eri puolilla 
maailmaa. Tama on ymmarrettavaa, silla koloniaalisten kaytanteiden ja toimintatapojen 
taustalla vaikuttaa sama ideologia ja sama l800-luvun imperialistisen kulttuurin sanasto, 
jotka maarittelevat Euroopan ulkopuoliset, ei-lansimaiset kansat ja kulttuurit automaatti
sesti ja auttamattomasti alempiarvoiseksi kuin eurooppalaiset tai lansimaiset kansat (ks. 
esim. Said 1993, 8). 

Vuokko Hirvosen (\999) mukaan saamelaisnaisten til anne on verrattavissa ns. kolman
nen maiden naisten moninkertaiseen marginalisointiin. Jos saal11elaiset kansana maaritel
laan "toiseksi", saal11elaisnaiset ovat moninkertaisessa marginaalissa muun muassa sen 
vuoksi, etta suurin osa saamelaisiin kohdistuneesta tutkimuksesta on kautta aikojen keskit
tynyt l11iesten toimintaan ja aktiviteetteihin. Nain ollen etnografisessa kirjallisuudessa 
dokumentoitu saamelaiskulttuuri on paaosin miesten tuottamaa ja yllapitamaa perinnetta. 
Tallaisessa kontekstissa feministisella kritiikilla on tarkea rooli tiedon tuottal11iseen Iiitty
vien vaaristyneiden oletusten ja nakokulmien esiintuomisessa. Hirvosen mukaan feminis
tisten analyysien soveltaminen saamelaistutkimukseen voi myos tuottaa uudenlaista tieto
utta saamelaisnaisten elamasta ja sukupuolten valisesta hierarkiasta. 

Kriittisesti sovellettuna feministinen analyysi voi merkittavasti syventaa kolonisaatio
prosessin ymmartiimista sekii edistaa saamelaisten itsehallintopyrkimyksiii. Oleellista tassa 
prosessissa on ymmartaa, etta patriarkaalinen jarjestelma on erottamaton osa kolonisaa
tiota. Toisin sanoen kolonisaation purkamispyrkimykset ilman patriarkaalisen jaI:jestelmiin 
huol11ioil11ista ja ymmartamista ovat puutteellisia. Luodakseni asianmukaisen kontekstin 
tarkastelulleni feminististen analyysien merkityksesta saamelaisessa nyky-yhteiskunnassa, 
on tarpeellista ensin luoda katsaus saamelaisnai.sliikkeen historiaan seka sen keskeisimpiin 
kysymyksiin. 

Saamelaisnaisaktivismin historia 

Lukuisten kansalaisoikeusliikkeiden innoittamana syntynyt nykyinen saamelaisnaisliike 
kulminoitui saamelaisnaisten jaI:ieston Sanihkkan perustamiseen vuonna 1978.3 Monet 
jarjeslOssa toimivat naiset ovat olleet ja ovat edelleenkin aktiivisia myos 1960-luvun 
lopulla alkunsa saaneessa saamelaisessa etnopoliittisessa liikkeessa sekii tyoskentelevat 
myos muiden kulttuuriseen eIavoittamiseen liittyvien kysymysten parissa.4 Saamelaisoi
keuksien edistamisen historian ja saamelaisnaisten aktivismin juuret ulottuvat kuitenkin 
1800-luvun loppupuolelle ja 1900-luvun alkuun. 

Ensimmiiinen saamelaiskansallinen konferenssi vuonna 1917 jarjestettiin etenkin Elsa 
Laula Renbergin (1877-1930) pyrkimysten ja nakemysten ansiosta. Renberg, myos ensim

3.	 Hirjestiin nimi viillaa saamelaisen kosmologian naisjumalallareen. Mallar,ihkkan ('alkllaiti') tyttir, Sarahkka 
hallitsee ja hllolehtii etenkin synnytykseen liillyvistti seikoista (ks. esim. Backman 1982; Rank 1955). Saame
laisnaisliikkeesta oval kirjoittaneet mm. Eriksen Lindi ja Stordahl ( 1995) ja Sara (1990). 

4.	 Saamelaisesta etnopoliillisesta liikkeestti on kirjoillanut esim. Eidheim (1997). 
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maisen saamelaisnaisjarjeston alullepanija. perusti ensimmaisen kansallisen saamelaisjar- . 
jeston vuonna 1904 seka useita paikallisia yhdistyksia Ruotsin ja Norian saamelaisalueella. 
Renberg oli aikansa tunnettu hahmo, joka aktiivisesti pyrki edistamiian saamelaisten maa
oikeuksia ja elinkeinoja seka puhui saamelaisnaisten koulutuksen puolesta. Huolimatta 
hiinen monipuolisesta panoksestaan kansansa oikeuksien edistamisessa - han jopa kirjoitti 
pamtletin "Eliima tai kuolema" ( 1904), jossa han kannusti saamelaisia vaatimaan heidan 
oikeuksiaan maihinsa - Renbergin rooli varhaisessa saamelaisliikkeessa usein joko jaa 
mainitsematta tai rajoittuu Iyhyeen mainintaan historioiden keskittyessa hanen miespuoli
siin aikalaisiinsa ja heidan toimintaansa.5 

Saamelaisnaisten aktivismin monilla muodoilla on historiallisesti ollut ja on edelleen 
lukuisia pyrkimyksia ja tavoitteita, joita on mahdotonta tarkastella yksityiskohtaisesti tassa 
artikkelissa. On tarkeaa myos ottaa huomioon, ettei saamelaisnaisten aktivismi ole rajoit
tunut ainoastaan naisjarjestojen toimintaan. Saamelaisnaisilla on kautta aikojen ollut kes
keinen rooli saamen kielen ja kulttuuriperinnon eliivoittamisessa ja sailyttamisessa, saame
laisnaisten poliittisen osallistumisen ja taloudellisten mahdollisuuksien parantamisessa 
sekii perinteisesti naisille kuuluneiden taloudellisten oikeuksien palauttamisessa etenkin 
poronhoitoon liittyen.6 

Pohjoismaiden hallitusten harjoittama politiikka seka poronhoiloaja siihen liittyvan ela
manmuodon saannostelyaja konlrolloimista koskevat lail oval klassinen esimerkki koloni
aalisen ja palriarkaalisen syrjinnan ja sorron yhleensulaulumisesla. Huolimatta siitii, etta 
naislen asema porolaloudessa on erilainen Norjassa, Ruoisissa, Suomessa ja Venajalla, 
mieslen loimintaa koroslavat eri maiden poronhoilolainsaadannol oval muuttaneel naisten 
osallislumismahdollisuuksia perinleiseen ja usein perittyyn elinkeinoonsa. Vallioiden 
useita vuosikymmenia harjoittama politiikka on marginalisoinut monet saamelaisnaiset 
elinkeinossa ja eliimanmuodossa, jossa heilla on aina ollul keskeinen rooli. Esimerkiksi 
Norjassa usein tuloksena on ollut saamelaisnaislen perinleisen porojen omistusoikeuden 
kavenluminen lai jopa laydellinen eliminoinli kun naiset on virallisissa rekislereissa mer
killy miehisen omislusoikeusnakemyksen mukaan aviomiehiensa alaisuuleen.7 

Jorunn Eikjokin (1992) mukaan seka saamelais- ella vallayhleiskunnassa poronhoito 
katsotaan nykyaan etupaassa miesten elinkeinoksi huolimatta siitii, etta todellisuudessa nai
silla on edelleen erittain larkea rooli seka luotannossa etta resurssien monipuolisessa hal
linnassa. Poronhoidossa mukanaoleval naisel ovat usein myas enemman taipuvaisia sailyt
tiimaan perinteistii saamelaisen vaartijal:jestelmaa, jonka keskeisena piirteena on taloudel
listen ja sosiaalisten suhteiden solmiminen ja yllapitaminen eri elinkeinoja ha':ioittavien 
perheiden valilla. Solveig Joks (2001) on myos esittanyt, etta jos poronhoito ymmarretaan 
ainoastaan lihantuotantona (kuten suuntaus on ollut I950-luvulta lahtien), naisten panos ja 
rooli tehdaan usein taysin nakymattomaksi. Taman lisaksi ongelmana on se, etta myos 
nykyiset saamelaiset poronhoitojal:jestOt ja heidan hmjoittama politiikka on suurelta osin 
omaksunut valtayhteiskunnan nakemykset poronhoidosta, jOlka eivat huomioi naisten eri

5.	 Elsa Laula Rellbergistti ovat kirjoittalleet esim. Hirvollell (2000). Lundmark (1978) sekti Stien ( 1976). 
6.	 Saamelaisnaisten osallistumisesta (tai sen puuttumisesta) poliittiseen toimintaan oval kiljoittaneet Nystad 

(1995) ja Stordahl (1990, myos 1996). Viimeisen vuosikymmenen yksi saamelaislen naisjtirjestojen sUUlim
mista ja haastavimmisla kysymyksistti on ollut myos yhttikkinen prostituution ilrnestyminen saamelaiskyliin 
Neuvostoliiton hajoamisenja Ventijtin talollden romahtamisen seurauksena (ks. esim. Eriksen 1999). 

7.	 Katso esim. Eikjok (1988), Joks (200 I) ja Sara (1990-1, 2003a, 2003b). jotka oval perehtyneet Norjan poro
talollspolitiikan harjoittamaan kolonialismiin sekti saamelaisnaislen syrjinltitin elinkeinon sistillti. 
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tyisiii tehtiiviii tiirkeiinii osana el inkeinoa (Eikjok 1988; 10ks 200 I). Tiistii on ollut seurauk
sena se, ettii monet naiset ovat joutuneet jattiimiiiin perinteisen elinkeinon ja siirtymiiiin 
Illuihin eJinkeinoihin (Ell bcerekraftig reilldr~fr 1991-2). 

Saamelaisnaiset - myytteja ja todellisuutta 

Saamelaisten keskuudessa vallitsee yleinen ja pintansa pitiiva nakemys vahvoista saame
laisnaisista (esim. Aikio 1999; Lukkari 1999). Vaikka tamii kenties pitaii paikkansa jois
sain tapauksissa seka perinteisesti etta nykypiiivana, nakemyksen uudel1eentarkasteluun 
on kuitenkin suuri tarve, sillii se nayttaa jarruttavan saamelaisyhteiskunnan dekolonisaa
tio- ja uudelleenrakennusprosesseja. Eikjokin mukaan nakemykset vahvoista saamelais
naisista ja perinteisesta saamelaisyhteiskunnasta matriarkaalisena ovat saamelaisliikkeen 
1970-1uvulla luomia myytteja, joiden tarkoituksena oli erottaa saamelaiset valtavaestOsta 
seka heidan kulttuuristaan. 8 

J980-luvun loppupuolelle saakka saamelaisliikkeella oli tavanomaista korostaa, ettei 
saamelaisnaiset olleet alistettuja pohjoismaisten sisariensa !ailla ja etta saamelaisyhteis
kunnassa naiset ovat tasa-arvoisia miesten kanssa. Paitsi merkki positiivisesta eroavaisuu
desta, nakemys vahvasta saamelaisnaisesta heijasteli myos saamelaisyhteiskunnan toivot
tua ideaalia pikemminkin kuin saamelaisnaisten arkipaivan todellisuutta. Nykyaan etenkin 
saamelaismiehet, jotka ovat omaksuneet myytin tai muuten hyotyvat myos saamelaisyh
teiskunnassa vaikuttavasta patriarkaalisesta jarjestelmasta, kayttavat usein vaitetta naisten 
asioiden ja oikeuksien puo!esta puhuvia saamelaisnaisia vastaan (Eikjok 20(0). Todellisuu
dessa nykysaamelaisnaiset ovat usein vastakkaisten vaatimusten ristitulessa: toisaalta 
heilta odotetaan tai jopa vaaditaan perinteisten kulttuuriarvojen ja kaytanteiden vaalimista 
ja toisaalta heille asetetaan samat odotukset kuin muille nyky-yhteiskunnan naisille (Eikjok 
1988, 1990). 

Vahva saamelaisnainen -myytin kriittinen tarkastelu ei tarkoita sita, etteiko silla olisi 
minkaanlaista todellisuuspohjaa perinteisessa saamelaisyhteisossa. Kuten monissa muissa 
alkuperaiskansojen ja muissa perinteisissa yhteisoissa, saamelaisyhteiskunnan naisilla on 
historiallisesti ollut tietynlainen tasa-arvoinen asema miesten kanssa. Talle "perinteiselle 
tasa-arvolle" on tyypillista etenkin roolien, tehtavien ja elamanpiirien symmetrisyys ja toi
siaan tiiydentavyys. Louise Backman toteaa: "Yhteiskunnassa, jossa metsastys on selviyty
misen edellytys, on paivanselvaa etta jokainen sukupuolesta riippumatta osallistui vtiltta
mattomien tehtavien hoitamiseen ja etta tyonjako tapahtui kay tannon nakokulmasta" 
(1982, 148). Tasta oli seurauksena se, etta saamelaisnaiset olivat itsenaisia ja heilla oli yalta 
ja kontrolli tietyilla eliimanaloilla ja asioissa. Usein nama alat olivat kotiin ja perhe-ela
maan mutta myos talouteen liittyvia. Tanan kunnassa 1900-luvun alussa tyoskennellyt nor
jalainen suntio Erik Solem (1970) on myos pannut merkille saamelaisnaisten arvossapide
tyn ja itsenaisen aseman seka perhepiirissa etta myos yhteisossa laajemminkin. Perintei
sesti etenkin poronhoitoa harjoittavat naiset olivat vastuussa perheen taloudesta (Backman 
1982; Solem 1970; Valkeapaa 1999; myos Sami Instituhtta 1979). 

8.	 Myos saamelainen uskontotutkija Louise Backman (1982) toteaa etta saamelainen matriarkaatti on parhaim
millaan spekulatiivinen. 
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10issain tapauksissa perinteisena tapana on myos ollut se, etta saameiaisnaisilla ja -mie
hilla on erillinen omaisuus. Esimerkiksi kolttasaamelaisnaiset omistivat kaiken, jonka he 
olivat itse tehneet, mukaan lukien aviomiestensa vaatteet. Naiset ja miehet myos hoitivat 
itsenaisesti laina-asiansa (Paulaharju 1921). Taman lisaksi monien perinteisten saamelais
lakien - ennen kolonisaation aikakautta saamelaisissa paikallisyhteisoissa vallinneiden 
lakien - mukaan naiset ja miehet olivat tasa-arvoisessa asemassa perinnonjaossa. Tavallista 
myos on ol1ut, etta jaatyaan leskeksi saamelaisnainen muutti takaisin perheensa ja yhtei
sonsa luo ottaen omaisuutensa mukaansa. Lisaksi Solem (1970) toteaa, etta saamelaiset 
nimenantotavat ja terminologia ovat osoitus kohtalaisen vahvasta matrilineaarisuudesta ja 
matrilokalisuudesta. Tama ei kuitenkaan tarkoita sita, etteiko patrilineaarisuus esiintynyt 
saamelaisessa yhteiskunnassa eika sita myoskaan voi pitaa todisteena saamelaisnaisten 
tasa-arvoisesta asemasta nyky-yhteiskunnassa. 

Asta Balton (1991) tutkimus saamelaisten sukupuolirooleista ja kontrollista tukee aina
kin osittain ylIamainittua etnografista materiaalia. Balto kuitenkin osoittaa, kuinka moder
nisaatio on muuttanut naita kiiyUinteita ja tapoja. Etenkin yhteiskunnallisen murroksen 
myotii tulleiden patriarkaalisten ideologioiden vaikutus on ollut keskeinen perinteisten 
sukupuoliroolien ja -tehtavien muuttumisessa. Tamii on seikka, jota suuri osa saamelaisista, 
monet naiset mukaan lukien, on haluttomia analysoimaan ja mieluummin vetoavat myyttiin 
vahvoista saamelaisnaisista pohtimatta viiitteen todenperaisyytta nyky-yhteiskunnassa. 
Harvoin kuulee julkisesti puhuttavan saamelaisnaisten vahemmiin hohdokkaista realitee
teista joko menneisyydessa tai nykyaan, kuten esimerkiksi rakenteel1isesta eriarvoisuu
desta perinteisissa tai taman paivan elinkeinoissa tai kristinuskon mukanaan tuomasta 
negatiivisesta vaikutuksesta naisia koskeviin yleisiin nakemyksiin ja asennoitumiseen, 
puhumattakaan saamelaisnaisiin kohdistuvasta fyysisesta ja seksuaalisesta vakivallasta 
aihe, joka on edelleen suurelta osin tabu saamelaisten keskuudessa. 

Ei alkua ei loppua -antologiassa (1999, toim. Helander ja Kailo) useat saamelaisnaistai
teilijat mainitsevat kristinuskon vaikutuksen seka kulttuuriin etta yhteiskuntaeIamaan 
yleensa. Kirsti Paltto, Rauni Magga Lukkari ja Inga luuso ovat yhta mielta siita, etta kris
tinusko on tuonut sukupuolihierarkian saamelaiseen yhteiskuntaan, josta seurauksena on 
ollut heikentynyt itsetunto monilia naisilla. 1800-luvun puolivalista lahtien etenkin lestadi
olaisuudella on oBut erittain vaikutusvaltainen asema pohjoisessa. Lestadiolaisuudelle tun
nusomaista on muun muassa naisten hurskaus, noyryys ja vaatimattomuus tavanomaisen 
kristinuskon dualistisen naiskuvan lisaksi.9 Kristinusko yleensaja varsinkin lestadiolaisuus 
ovat vaikuttaneet saamelaisyhteiskunnassa jo usean sukupolven ajan. On siis selvaa, etta 
taman paivan nakemykset saamelaisnaisistaja asenteet heita kohtaan ovat monikerroksinen 
sekoitus eri tahoilta ja eri aikakausilta tulleita vaikutteita, tehden "perinteisten" saamelais
naisten roolien ja statuksen kartoittamisen vaikeaksi jos ei taysin mahdottomaksi. 

Toinen yleinen myytti on nakemys saamelaisista rauhaarakastavana kansana, joka ei 
helpolla ole taipuvainen minkaanlaiseen vakivaltaan. Tama myytti on kuitenkin myos alka
nut viime aikoina rakoilla. kun esiin on noussut tapauksia naisiin.ia lapsiin kohdistuvasta 
fyysisesta ja seksuaalisesta vakivallasta. Nama tapaukset eivat rajoitu ainoastaan nykypai
vaan vaan esimerkkeja loytyy myos usean vuosikymmenen ja sukupolven takaa, joista on 

9.	 Dualistinen naiskuva on illlleinen esil11erkiksi saamelaiski,jailija Eino Guttonnin tuotannossa (ks. Guttorm 
1999). Saamelaiskiljailija Kirsti Paltto vuorostaan kuvaa dualistisen naiskuvan vaikutusta saamelaisnaisiin 
novellikokoell11assaan GIIOl·lIeoo;..a1 lIislI (ks. esil11. Paltto 1999. 1997). 
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kuitenkin tahiin saakka vaietlU jopa niin, etteivat edes suvun omat jasenet ole tietoisia 
tapahtuneista vakivallanteoista. Tahan mennessa naita ongelmia ja kysymyksia eivat saa
melaispoliitikot eivatka -tutkijat ole valittaneet ottaa vakavan huomion ja systemaattisen 
analyysin kohteeksi huolimatta niiden vakavuudesta ja seurauksista, jotka on nahtavissa 
yksiloiden ja yhteisojen huonovointisuutena ja erilaisina sosiaalisina ongelmina. 

On selvaa, etta niin kauan kuin takerrumme myytteihin, joilla on selva negatiivinen vai
kutus etenkin moniin taloudellisesti ja sosiaalisesti heikossa asemassa oleviin saamelais
naisiin, myos tarkoituksenmukainen saamelaisyhteiskunnan eheyttaminen ja uudelleenra
kentaminen on mahdotonta. Niin kauan kuin uskottelemme etteivat saamelaisnaiset ole 
minkaanlaisen alistamisen kohteena, pysymme sokeina vahemman ruuslliselle nykytodel
lisuudelle. Tallainen sokeus voi olla erittain vaarallista etenkin jos naiset ja saamelaisyh
teiso yleensa jatkavat vaikenemisen perinnetta harhaanjohtavien myyttien ja myos suvun 
maineen suojelemisen nimissa. Sen sijaan etta tukisimme ja ymmartaisimme heikossa ase
massa olevia naisia, vaikenemisella annamme vakivallan kierteen jatkua seuraavaan suku
polveen ja suojelemme vakivallan tekijoita oman seka fyysisen etta mielenterveytemme 
hinnalla. 

Julistaessamme saamelaisten itsehallintoon pyrkimisen ensisijaiseksi tavoitteeksemme 
meidan tulee samalla muistaa kysya itseItamme, mita teemme itsehallinnolla jos osa saa
melaisista voi henkisesti huonosti ja siten eivat joko kykene osallistumaan ja osaltaan edis
tamaan sita tai siita ei ole suurtakaan merkitysta hcille sen rakentuessa myyttien ja illuusi
oiden varaan, jotka eivat vaIttamatta vastaa heidan todellisuuttaan. Toisin sanoen meidan 
tulisi ensi sijassa arvioida uudelleen nykyisten instituutioidemme ja poliittisten raken
teidemme tarkoituksenmukaisuus ja toimivuus. Etenkin tulisi pohtia sitli, miten rakentaa 
sellainen itsehallinto, joka heijastelisi saamelaisten omia arvoja, malleja, premisseja seka 
perinteisia hallintomuotqjajajoka ei olisi suora kopio valtayhteiskuntien rakenteistaja toi
mintatavoista. IO 

Verrattuna moniin muihin alkuperaiskansoihin saamelaiset ja saamelainen yhteiso ovat 
monin tavoin jtiljessa kolonisaation ja assimilaatiopolitiikan vaikutusten kriittisessa analy
soinnissa saamelaiseen yhteiskuntaan ja kuIttuuriin seka saamelaisen yhteiskunnan deko
lonisoinnissa ja uudelleenjarjestelyssa. Oleellinen osa tatti prosessia on perinpohjainen 
naisten olosuhteidenja realiteettien arviointi, joka menee pidemmalle kuin pelkka pohdinta 
saamelaisnaisten perinteisista rooleista. Kuten lukuisat muut alkuperaiskansojen naiset 
ovat korostaneet. voidaksemme rakentaa muitakin kuin yhteiskuntiemme eliittia palvele
vaa itsehallintoa, on vaIttamatonta ymmartaa, kllinka kolonialistinen ja patriarkaalinen 
politiikka ja kaytanteet ovat vaikuttaneet ja edelleen vaikuttavat alkuperaiskansojen kes
kuudessa. Tassa analyysissa on ratkaisevaa ymmartaa, ettei kolonialistinen ja patriarkaali
nen jarjestelma ole vaikuttanut negatiivisesti ainoastaan alkuperaiskansojen naisiin vaan 
koko yhteiskuntaan ilmeten muun muassa psykologisena stressina, henkisina ongelmina, 
identiteettikriiseina, itsevihana seka itseen ja muihin kohdistuvana vakivaltana, lisaanty
neena alkoholisminaja muina sosiaalisina ongelmina, joista seurauksena on alkuperaiskan
sojen yhteisojen ja perheiden hajoaminen, sukupolvien valiset kommunikaatio-ongelmat 
seka yhteyden katkeaminen perinteisiin elinkeinoihin ja elinymparistOon. Tallaiset olosuh

10. Eikjok (2000) kuitenkin muistultaa, etta keskustellessamme alkuperaiskansojen itsehallintohankkeista, mei
dan tulee huolellisesti arvioida I/litkii lukuisista perinteisttimme valitsemme yhteiskuntamme pemstaksi. 
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teet pakottavat monet muuttamaan Yhteisoistaan pois esimerkiksi kaupunkeihin (Mihesuah 
2003; ks. myos LaRocque 1993). 

Alkuperaiskansojen naiset ja feminismi 

Feminististen teorioiden ja laheslymistapojen yhtena keskeisena lahtokohtana on suku
puolen sosiaalisen konstruktion asettaminen kriittisen tarkastelun keskioon. Sosiaalisen 
sukupuolen kasitteen avulla feministiset teoriat ovat kyseenalaistaneet ja paljastaneet 
neutraaliksi ja universaaliksi oletetun kasityksen ihmisesta miehisena konstruktiona. 
Feministinen analyysi on myos paljastanut historian, luonnon ja yhteiskunnan fallosentri
sen, sukupuolistetun luonteen ja kritisoinut tieteenalojen micskeskeisia selvityksia ja olet
tamuksia. Feminismilla on ollut myos keskeinen rooli objektiivisuuden harhan ja karte
sialaisen dualistisen ajattelutavan horjuttamisessa. Feministit ovat osoittaneet, etta objek
tiivisuuden illuusio on yleensa heijastusta valkoisen miehen nakokulmasta, joka on ver
hottu universaaliksi ja kaikenkattavaksi. 

Feminismi ei kuitenkaan ole yhtenainen rintama tai homogeeninen teorian ja analyy
sin alue ja etenkin viimeisten vuosikymmenten aikana se on ollut perinpohjaisen tarkaste
lun ja uudelleenarvioinnin kohteena. Kritiikki on kohdistunut etenkin valkoiseen, hetero
seksuaaliseen, keskiluokkaiseen feminismiin ja sitti edustaviin naisiin, jotka kiinnittavat 
huomion miehisen subjektiviteetin universaalistamiseen, mutta jotka samanaikaisesti 
tekevat heidan prioriteeteistaan kaikkia koskevia. Monien valkoisten feministien tapa jat
taa huomioimatta naisten valisia rodullisia, etnisia ja kulttuurisia erityispiirteita seka his
toriallisia yksityiskohtia osoittaa hyvin lansimaisen ylivallan ja rakenteellisen rasismin 
perusteellisen vaikutuksen ajattelun ja maailmankatsomuksen tasolla. 

Alkuperaiskansojen naisten asennoituminen ja nakemykset feminismiin heijastelevat 
naita ongelmia. Monet alkuperaiskansojen naiset ovat muiden ei-Iansimaisten naisten 
tavoin toistuvasti korostaneet kulttuurisen ja historiallisen nakokulman seka kolonisaation 
analyysin puuttumista lansimaisissa feministisissa diskursseissa (Jaimes & Halsey 1992; 
Monture-Angus J995; Smith 1997). Myos monien valkoisten feministien rasismi on 
ongelma useil1e alkuperaiskansojen naisille. Esimerkiksi Australian aboriginaalitutkija ja 
-aktivisti Jackie Hugginsin mielesta naisliike on osoittautunut epaolennaiseksi aboriginaa
linaisille. silla hanen mielesttian aboriginaalinaiset ovat syrjinnan kohteina johtuen pikem
minkin heidan rodustaan kuin sukupuolestaan (1991, 1998).11 Toisaalta han kuitenkin tun
nustaa. etta nyky-yhteiskunnan patriarkaalinen luonne on merkinnyt sita, etta aboriginaali
naiset joutuvat ylimaaraisen alistamisen kohteeksi seka aboriginaali- etta valkoisten mies
ten tahoilta (1998). 

Feminismia on usein arvosteltu myos yksiulotteisuudesta. Huomion kiinnittaminen 
ainoastaan sukupuolten valiseen epatasa-arvoon on alkuperaiskansojen naisten mielesta 
riittamatOnta, silla se jattaa muut epatasa-arvon muodot tarkastelun ulkopuolelle. Monet 
alkuperaiskansojen naiset korostavat sita. etta heidan kysymyksensa ja ongelmansa ovat 
erottamattomasti kytkoksissa kaikkiin eri alistamisen muotoihin, ei ainoastaan sukupuoli
seen sYI~iintaan. Nain ollen he ovat sitti mielta, ettei heilla ole varaa keskittya ainoastaan 
seksismiin vaan sita on tarkasteltava rasismin ja kolonialismin yhteydessa (Johnson 1994; 

II. Katso myos O'Shane (1976). 
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Kailo 1994; Moreton-Robinson 2000; Lucashenko 1994; Pihama 1993; Smith & Taki 
1993). 

Pyrkimyksissaan kulttuuriseen ja poliittiseen itsehallintoon monet naiset kokevat, etta 
on keinotekoista erottaa alkuperaiskansojen naiset muusta yhteisosta, miehet mukaan 
lukien. Tallainen jaottelu on myos monien mielesta ristiriidassa alkuperaiskansojen ole
massaolon kollektiivisen ulottuvuuden seka kokonaisvaltaisten maailmankatsomusten 
kanssa, joiden mukaan jokaisella yksilolla on tietty rooli omassa yhteisossaan ja yhteisen 
tulevaisuuden rakentamisessa. Tama ei kuitenkaan tarkoita sita, etteivatko alkuperaiskan
sojen naiset kokisi seksismia omissa yhteisoissaan. Taloudellisesti, poliittisesti ja koulutuk
sellisesti alkuperaiskansojen naiset usein ovat epatasa-arvoisessa asemassa suhteessa yhtei
sojensa miehiin (Eikjok 2000; Kailo 1998). 

Naista nakemyseroistajohtuen alkuperaiskansojen ja liinsimaisten naisten tavoiteohjel
mien ja pyrkimysten vaJilla on usein selkea ristiriita, joka estaa mielekkaiden ja toimivien 
yhteistyomuotojen ja liittoutumien perustamisen. Yhteistyon puuttumiseen on myos muita, 
laajempia syita. Tilanne on usein sellainen, etta lansimaiset feministitja naiset tekevat paa
toksia ja kontrolloivat yhteistyon muotoja, tutkimusasetelmia ja -kysymyksia, jolloin alku
peraiskansojen naisten rooliksi jaa ainoastaan jo olemassa oleviin rakenteisiin ja projektei
hin osallistuminen ja "sulautuminen". Esimerkiksi Eikjok myontaa henkilOkohtaisesti 
kokeneensa taman yrittaessaan virittaa yhteistyota pohjoismaisten naisten kanssa, jotka 
kuitenkin kieltaytyivat "keskustelemasta saamelaispolitiikasta" (Eikjok 2000; ks. myos 
Paltto 1999). 

Naisten oikeuksiaja naisille tarkeita kysymyksia edistavia naisia usein syytetaan heidan 
omissa yhteisoissaan petturuudesta seka valtayhteiskunnan pyrkimysten omaksumisesta 
toisin sanoen assimiloitumisesta. Maoritutkija Kathy Irwinin (1988) mukaan tallaiset syy
t6kset eivat kuitenkaan ole muuta kuin osoitus pyrkimyksesta kontrolloida naisia seka hei
dan poliittisia pyrkimyksiaan. On selvaa, ettei monimutkaisten hierarkkisten sukupuolisuh
teiden vaikutuksen tunnustaminen ole aina valttamatta vallassa olevien intressien mukaista 
edes alkuperaiskansojen yhteisoissa. 

Pohjois-Amerikan alkuperaiskansojen naisten nakemykset feminismista vaihtelevat sen 
taydellisesta hylkaamisesta "heimofeminististen" kaytanteiden ja teorioiden luomiseen, 
mika yleensa keskittyy kolmeen paapyrkimykseen: maaoikeudet sisaltaviin itsehallintoky
symyksiin, kulttuurin sailymiseen seka eri heimojen sukupuoliroolien ja seksuaalisuuden 
elahdyttamiseen (Barker 1997). Tama ei kuitenkaan tarkoita sita, etteiko Pohjois-Amerikan 
alkuperaiskansojen ja valtavirran naisilla olisi yhteisia pyrkimyksia. Kuten Kate Shanley 
(1988) mainitsee, yhteistyota tarvitaan etenkin naisiin kohdistuvaa vakivaltaa ja pahoinpi
telya, seksistisia tyoolojaja koulutusta seka muita sosiaalisia ongelmia vastaan. 

Perinne ja heimon itsehallinta ovat keskeisia pueblo-Iaguna-intiaanitutkija ja kirjailija 
Paula Gunn Allenille (1986), jonka "heimofeminismi" on erityinen feministinen liihesty
mistapa Pohjois-Amerikan alkuperaiskansoja koskevaan tutkimukseen seka opetukseen. 
Hanen mielestaan tallainen liihestymistapa on valttamat6n, silla alkuperaiskansoja kasitte
levaa tutkimusta on kauan dominoinut holhoava tietoisuus, joka vaaristelee ja tulkitsee vaa
rin alkuperaiskansojen ajattelutapoja ja maailmankatsomuksia. Feministiset liihestymista
vat alkuperaiskansojen kontekstissa valaisevat seka alkuperaiskansoihin kohdistunutta sor
toa etta myos heimon sisalla tapahtuvaa alistamista ja syrjintaa. "Heimofeminismi" voi siis 
luoda strategioita, joilla patriarkaalisen kolonialismin vahinkoja voidaan korjata ja muut
taa. 
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Dekolonisaatiofeminismista puhuva maoritutkija Linda Tuhiwai Smith (1999) liikkuu 
samoilla linjoilla todeten. etta johtuen kolonialismin tuhoisasta vaikutuksesta alkuperais
kansojen sukupuolten valisiin suhteisiin, nykyisen alkuperaiskansojen politiikan yksi tar
keimmista kysymyksista on naisten perinteisten roolien, oikeuksien ja vastuun elvyttami
nen ja palauttaminen. Myos Irwinin (1993) mielestii maorifeminismi ja maorinaisten sta
tuksen vahvistaminen on keskeinen osa maoriyhteiskunnan kehittamista. Hanen mielestaan 
lukuisat merkit osoittavat, etta jos maorifeminismia ei oteta vakavasti ja seksismia kyseen
alaisteta maoriyhteiskunnassa. maorien yhteiset tulevaisuudenpyrkimykset eivat tule 
onnistumaan (1992, 1993). Naita merkkeja ovat perhe- ja seksuaalinen vakivalta, maori
naisten epatasa-arvo tyoelamassa seka lukuisat muut jokapaivaiset kulttuurisen ja kielelli
sen vakivallan muodot. Maorien yhteiskuntaan ja kulttuuriin pohjautuvien feminististen 
teorioiden luominen ja edistaminen on siis valttamatOntii miesten tarpeista ja realiteeteista 
poikkeavien maorinaisten ja -tyttojen elinolosuhteiden ymmartiimisessa (Irwin 1992). 
Maorifeminismin tarkoituksena on myos luoda kriittinen katsaus niihin sorron muotoihin, 
jotka kolonialistien historian varrella on verhottu osaksi maorikulttuuria (Irwin 1993). Poh
jimmiltaan maorien feministinen analyysin tarkoituksena on auttaa maoreja nakemaan sel
vemmin maorikulttuurin yhteiskunnallisen tilanteen seka osallistumaan maorifilosofiaanja 
arvoihin pohjautuvaan yhteiskunnalliseen muutokseen (Irwin 1992). 

Postkoloniaali feministinen analyysi ja saamelaisnaiset 

lohtuen kolonialismin ja patriarkaatin yhdenmukaisista hallinnan ja kontrollin muodois
ta, alkuperaiskansojen (ia muiden kolonisoitujen ryhmien) seka naisten kokemusten valil
Iii on nahtiivissa monia samankaltaisuuksia. Samanlaisuuksia lOytyy myos naiden hallin
ta- ja sortomuotoja kritisoivien ja analysoivien feminististen ja postkoloniaalien analyysi
en valilla. Postkoloniaali feministinen analyysi pyrkii dekonstruoimaan ja osoittamaan 
radun, luokan, etnisiteetin, sukupuolen ja seksualiteetin valiset keskinaiset suhteet seka 
kansallisella etta kansainvaJisella tasolla (Clough 1994). 

Patriarkaatissa, kolonialismissaja imperialismissa vallitsevia hegemonisia suhteita ana
lysoiden postkoloniaali-feministiset lahestymistavat ovat tuottaneet perusteellisen ja aiem
paa hienosaikeisemman tavan analysoida lukuisia tapoja, joilla sosiaalinen sukupuoli on 
konstruoitu ja otettu kayttoon eri kolonialistisissa ja imperialistisissa prosesseissa. Varhai
set postkoloniaalifeministikriitikot kuten Chandra Mohanty, Gayatri Spivak, Himani Ban
nerji ja Sara Suleri ovat myos korostaneet kuinka kolonialismi vaikuttaa eri tavalla miehiin 
ja naisiin. Etenkin Spivak on analysoinut ja arvostellut kolonialisminvastaisten kansallisten 
liikkeiden sukupuolisokeutta, mista usein on seurannut patriarkaalisten ja hierarkkisten 
hallintomallien suora kopiointi. 

Kuten muutkin maailman alkuperiiiskansojen yhteisot. myos saamelainen nyky-yhteis
kunta on koloniaalisen ja patriarkaalisen historian muovaama. Saamelaisten poliittiset eli
met kuten vaaleilla valitut, valtioiden rahoittamat saamelaiskarajat seka neljan valtion saa
melaisjarjestoja edustava saamelaisneuvosto ovat monella tapaa suoria kopioita vastaavista 
pohjoismaisista elimista, heijastellen siten myos valtayhteiskunnan ideologioita ja ajattelu
malleja. Vaikka nailla elimilla ei juurikaan ole paatosvaltaa edes saamelaisia itseaan kos
kevissa asioissa. ne kuitenkin kayttavat valtaa sisaisesti paattamalla toimintaohjelmistaan 
seka kasittelemal1aainoastaanasioita.joita pidetaan ensisijaisina ja tarkeina etenkin pat
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riarkaalisen poliittisenjarjestelman mukaan. Terveyteen, sosiaalipalveluihin, opetukseenja yhteiskunna 

muihin saamelaisyhteiskunnan sisaisiin asioihin liittyvat kysymykset jatetaan usein tarvitse mUll 

vahemmalle huomiolle kun Euroopan Unionia, globalisaatiota, yhteyksia kansallisiin hal kohdalla saa 

lituksiin seka rahoitusta koskevat asiat ovat toistuvasti poliittisten elimien ja organisaatioi olla mahdol 
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viela useampi saamelainen kieltaytyy nakemasta lansimaisten patriarkaalisten rakenteiden saamelaiset • 

vaikutuksen toistamalla myyttia vahvoista saamelaisnaisista valittamatta tarkastella lahem mita tulee ke 
mielesta yks min myytin toista, synkempaa puolta. Kuten muissakin alkuperaiskansojen yhteis6issa, 
denkin saammyos saamelaisten keskuudessa kuulee usein vaitteen, etta seksismi on ainoastaan valtayh
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onnistuneet valttamaan kolonisaation ja kapitalismin vaikutukset toisin kuin etniset 
lisen vahiin. 

ja taloudelliset suhteet. Tosiasia on etta seksismi - yhden sukupuolen (etenkin 
aikuperiiiska

miesten) harjoittama toiseen (etenkin naisiin) sukupuoleen kohdistuva 
aikaa sitten 

taloudellinen riisto ja sosiaalinen kontrollointi elaa ja kukoistaa 
suvaitsevamJ 

maorikulttuurissa tiina ptiivana. (1988, 35) 
etta he ovat \, 

Tama epailemattil patee hyvin myos saamelaisyhteiskuntaan. Olisi harhaanjohtavaa ja seen ja kork 
naiivia vakavissaan uskoa lai uskotella, etta jollain ihmeellisella tavalla saamelaisten suku ty6ta. 13 

puolisuhteet olisivat sailyneet taysin koskemattomana huolimatta vuosisatoja kestaneesta Ensisilma 
kolonisaatioprosessista, joka kaytann611isesti katsoen on muuttanut kaikki muut aspektit laisten mielec 

raiskanso.ien 
tarkastelu k

12. Viillaan ltissa yhteydessa omiin ja muiden saamelaisten kokelllllksiin ja havaintoihin saamelaisen nykyyhteis
kassa ja senkunnan jasenina. Se, ellei naislti kysymyksislti ole vieW toistaiseksi lehty tutkimllsta, ei tarkoita sitti, etteikd 

nailti eritttiin ajankohtaisia kysymyksiti voisi tuoda esiin ja ryhtyti keskllstelemaan niistti. Ttimtin Iistiksi ttissti sijaan) ajattE 
on kyse varsin laajasta paradigmaattisesta kysymyksestti mm. siitti, kenen ja minktilainen tieto hyvtiksyttitin laiset yha SLJ 

"oikeaksi" tai voimassaolevaksi tiedoksi ja siitti, kuka mtitirittelee. mitkti oVal "tieteellisyyden" tuntomerkil. on syyna ete 
Viillleisten parin vuosikymmenen aikana sekti feministiset, jalkikoloniaaliset sekti alkuperaiskansojen tutki sisuistamine 
Illusparadigmal ovat tuoneet esiin sen, ettti tiedon tuottalllinen on aina ollut sidoksissa kolonialistisiin, ltinsi

jarjestelmatmaiden 1I1kopuolisia kansojaja ryhllliti sortaviin sekti naisia syrjiviin ktiyttintdihin. Ttistti on ollut seurauksena 
se, etta ainoastaan Hinsimaisen, miehisen tlltkimusperinteen mtiarittelellla ntikemys hyvtiksytyislti tiedontuot edistavat en 
tamisen muodoista ja Illcnetelmislti on edelleen vallalia monilia tieteenaloilla. Kriittiset tutkimllsparadigmat keiden virkc 
oval kuitenkin kyseenalaistanet tamtin nakelllyksen historiallisena sekti tietyn yhteiskunnanja ryhllltin sosiaa· sen itsehalli 
lisena konstruktiona (ks. esim. Anzaldua 1987; Code 1991; Foucault 1972; Grenier 1998; Goodman and Fis

lektiivisen t 
her 1995; Goulet 1998; Haraway 1988: Harding 1987, 1991; Hartman ja Messer-Davidow 1991; hooks 1981; 
Lyotard 1989; Maffi 2001; Pieterse ja Parekh 1995; Spender 1985; Trinh 1989). Monet naistti ltinsimaisten 
tiedontuottalllisen hegellloniaa arvostelevista paradigllloista ovat tuoneet esiin kysylllyksen aiemmin Illargi
na1isoitujen yksildiden ja ryhlllien toimijuudesta (eng!. agency), tarpeesta tuoda heidtin titinensti kuuluviin 13. Talllti ei tm 

sekti eletystti kokemuksesta legitiilllina tietona. Etenkin alkupertiiskansojen tutkijat OVal korostaneet viimeksi kin a1kuper 

mainittua seikkaa, eli sita, ella kokemus on yksi ttlrkeimmistti tiedontuottamisen tavoista (ks. esim. Battiste 14. Proaktiivisl 

2000; Battiste ja Henderson 2000; Beck ja Walters 1977, Deloria 1979, 1995, 1999; Fixico 2003; Smith systiystti, j( 

1999). pohjalta (k~ 
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yhteiskunnassamme ja kulttuurissamme. Nahdakseen nama vaikutukset ja muutokset ei 
tarvitse muuta kuin katsoa ymparilJeen huomatakseen esimerkiksi sen, kuinka useimpien 
kohdal1a saamelainen eIama ei juurikaan eroa pohjoismaisesta arkipaivasta. Kuinka siis voi 
olIa mahdolIista, etta selJaisessa tilanteessa emme olisi omaksuneet - ainakin osittain ja 
kenties alitajuisesti - patriarkaaliset, hierarkiset valtasuhteet :ia kontrollin mekanismit? 

Peter JuBin (1995) analyysi on yksi harvoista kriittisista katsauksista saamelaiseen 
nyky-yhteiskuntaan ja poliittiseen jarjestaytymiseen. Han huomauttaa, etta vaikka sodan
jtilkeinen saamelaisliike syntyi jonkun verran varhaisemmin kuin vastaavat liikkeet Kana
dassa.ia vaikka saamelaiset nayttavat olevan yksi maailman parhaiten koulutetuista, tyoky
kyisista seka myos yksi eniten valtavirran politiikkaan osalIistuvista alkuperaiskansoista, 
saamelaiset ovat tasta huolimatta saavuttaneet vahemman kuin Kanadan alkuperaiskansat 
mita tulee keskeiseen alkuperaiskansojen kulttuurisiin ja poliittisiin tavoiteohjelmiin. JulJin 
mielesta yksi selitys konkreettisten tulosten vahyyteen on saamelaispoliitikkojen ja mui
denkin saamelaisten luottavainen suhtautuminen valtayhteiskuntien hallituksiin. 

Toisin sanoen siina missa alkuperaiskansat Kanadassa pyrkivat hallinnolIisten rakentei
den korvaamiseen ja uudelleenrakentamiseen alhaalta ylOspain, saamelaispoliitikot ovat 
liittyneet ja menneet mukaan vallitsevaan ja(jestelmaan siina toivossa, etta heidan nake
myksiaan kuultaisiin ja otettaisiin huomioon paatoksia tehtaessa. Symbolisen tunnustuksen 
lisaksi saamelainen kulttuurinen ja poliittinen liike on toisin sanoen saavuttanut minimaa
lisen vahan, mika jostain syysta nayttaa riittavan suurelle osaa saamelaisista siina missa 
alkuperaiskansat Pohjois-Amerikassa ovat menettaneet uskonsa symbolisiin eleisiin kauan 
aikaa sitten (lull 1995). Jullin mielestti toinen syy saamelaispoliitikkojen huomattavasti 
suvaitsevampaan suhtautumiseen ja vaIlitsevan jarjestelman hyvaksymiseen on myos se, 
eWi he ovat vaihtaneet poliittisen tavoiteohjelmansa tietynasteiseen viralIiseen tunnustami
seen ja korkeassa asemassa oleviin virkoihin ja siten paattaneet tehda hiljaisesti yhteis
tyota. 13 

Ensisilmayksella JulIin kritiikki voi vaikuttaa perusteettomalta etenkin monien saame
laisten mielesta, joilIe saamelaiskarajat ja aktiivinen osallistuminen kansainvtilisiin alkupe
raiskansojen elimiin on suuri ylpeyden aihe ja osoitus saamelaisten saavutuksista. Lahempi 
tarkastelu kuitenkin paljastaa monia vakavia puutteita nykyisessa saamelaisessa politii
kassa ja sen suunnassa. Ei ole suurtakaan epailysta siita, eWi proaktiivisen (reaktiivisen 
sijaan) ajattelutavan ja linjan puuttuminen saamelaisesta politiikasta on johtamassa saame
laiset yha suurempaan assimilaatioon ja valtayhteiskuntaan sulautumiseen. 14 Vaikka ttihan 
on syyna etenkin valtayhteiskuntien poliittisten jarjestelmien ja toimintatapojen kritiikiton 
sisaisttiminen kuten Jull osoittaa, on tarkeaa myos ymmartaa ja ottaa huomioon, etta nama 
jarjestelmat ovat nimenomaan miehisia poliittisia kaytanteitii ja toimintaohjelmia, jotka 
edistavtit ennen kaikkea pienen eliittiryhman henkiWkohtaisen vallan keskittymistaja kor
keiden virkojen hankkimista. Sen sijaan etta Wma e1iitti keskittyisi konkreettisen saamelai
sen itsehalIinnon luomiseen, jossa saamelaisilIa olisi todelIista sanan- ja paatosvaltaa kol
lektiivisen tulevaisuutensa suunnan valitsemisessa.ia eteenpain viemisessa, se nauttii kan

13. Ttima ei tarkoita silti, etteikii poliittista valtayhteiskllnlaan mllkautumista ja assimi1aatiota lapahtllisi muiden
kin alkuperaiskansojen yhleisoissa (ks. esim. Alfred 1999). 

14. Proaktiivisella asennoitumisella tarkoitelaan toimintatapoja, jossa ei odoleta 1I1kopuoleita tulevaa panosta tai 
sysayslti, johon sitten reagoilaisiin, vaan akliivisen ja oma-aloitteisen linjan vetamises!ti liettyjen visioiden 
pohjalta (ks. esim. Smilh 2000). 
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sainvalisiin kokouksiin osallistumisesta uskotellen itselleen ja muille, etta se on heijastusta 
alkuperaiskansojen itsehallinnosta. TaJlaisen itsehallinnon edessa "tavalliset" saamelaiset 
jakautuvat karkeasti kahteen ryhmaan: niihin jotka uskovat, etta "tarkeisiin" kokouksiin 
osallistuminen ja hyvien suhteiden sailyttaminen virkamiesten ja valtavaeston poliitikkojen 
kanssa on todellakin saamelaisen itsehallinnon toteuttamista ja niihin, jotka suhtautuvat 
valinpitamattomasti saamelaispoliitikkojen retoriikkaana (vrt. Rasmus 2002; Vest 2002). 

Naita asioita pohdittaessa on myos huomioitava, ettei kyse ole ainoastaan siita, kuinka 
monta naista prosentuaalisesti on mukana saamelaispolitiikassa vaan pohjimmiltaan siita, 
mitka ovat ne tavat, rakenteet, diskurssit ja prosessit, joiden mukaan ja ehdoilla saamelais
politiikkaa tall a hetkella harjoitetaan. Ranskalaisfeministi Luce Irigaray on todennut, etta 

naiset, jotka ovat ainoastaan "tasa-arvoisia" miesten kanssa ovat "kuin he", toisin 
sanoen eivat enaa naisia ... Naisille on siis elintarkeaa luoda uusia organisaatiomal
leja, uusia kamppailun muotoja, uusia haasteita. 1.. ./ Jos naiset antavat itsensa val
Ian ansojen vietavaksi auktoriteetin nimissa, jos he antavat saastuttaa itsensa mas
kuliinisen politiikan "vainoharhaisilla" toimintatavoilla, heilla ei ole mitaan sano
mista tai tekemista naisina. (1985, 166) 

Ylla o1evaa lainausta voisi yhta hyvin soveltaa koskemaan saamelaisia: jos me saame
laiset annamme itsemme vallan vietiivaksi ja annamme koloniaalisen, patriarkaalisen poli
tiikan "saastuttaa" itsemme, meilla ei pian ole mitaan sanottavaa saamelaisina. 

Vaikkakin jotkut saamelaisnaiset voivat vaittaa, ettei seksismi ole henkilOkohtaisella 
tasoJla heille ongelma, heidan tulisi kuitenkin havaita ja ottaa huomioon, kuinka seksismi 
ja maskuliiniset kaytanteet ja asenteet yleisesti ottaen vaikuttavat nyky-yhteiskunnas
samme ja kulttuurissamme ja siten koskevat meita kaikkia jos ei suoraan.ia henkilOkohtai
sesti niin monin epasuorin tavoin. IS Monet saamelaisnaiset kuitenkin suhtautuvat eparoi
den feministisen analyysin kayttoonottoa ja siihen identifioimista. Tahan on lukuisia syita, 
kulen muun muassa feminismin pilaminen merkityksettomana ja epaolennaisena, pelko 
joutumisesta muiden, etenkin saamelaismiesten, pilkan ja halventamisen kohteeksi (vrt. 
Eikjok 2000) seka myos feminismia koskevien vaiirinkasitysten ja stereotyyppisten nake
mysten vuoksi. Elina Helanderin mukaan 1970-luvun saamelaisnaisliike pe!i:istytti monet 
naiset tiehensa, silla ajatus naisista uhrina ei vastannut heidan todel1isuuttaan. Monet naiset 
kokivat myos, etta "radikaalin" leiman saanut naisliike uhkasi saamelaista perhe-.ia muita 
keskeisia sosiaalisia rakenteita. Ttillaiset vaarintulkinnat johtivat useissa tapauksissa koko 
liikkeen hylkaamiseen (Helanderja Kailo 1999). Toisin sanoen monet saamelaisnaiset ovat 
sisaisttineet yleisen mutta vaariin kasityksen feminismistii miesten solvaamisena tai naisten 
haluna ainoastaan vaihtaa val1itsevat valtasuhteet toisinpiiin naisten eduksi. On selvaii, etta 
tiillaiset stereotyyppiset kiisitykset palvelevat tiettyja intresscja ja yllapitaviit vallitsevaa 
jiirjestystti, mista syysta myos media ja muut julkiset diskurssit ovat karkkaitii niitii vahvis
tamaan ja ylltipitiimaan. 

Monien muiden aikuperiiiskansojen naisten tavoin useat saamelaisnaiset myos vaittavat, 
etta niin kauan kuin saamelaisten oikeutta itsehallintoon ei ole riittaviin hyvin tunnustettu 
ja toteutettu kayttinnossa, kolonisaation kritiikille on annettava etusija seksismin vastusta-

IS. lama on yksi monista alueista nykysaamelaisyhteiskunnassa, johon tarvittaisiin lisavalaistusta systemaatti
sen analyysin ja tlltkirnuksen kautta. 
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misen sijaan (Eikjok 1990). Tallaiset nakemykset voivat kuitenkin osoittautua vaikutuksil
taan haitallisiksi ja liian suppeiksi. 

los pyrkimyksenal11me on monimutkaisten, useissa tapauksissa sisaistettyjen kolonialis
tisten prosessien perusteellinen ymmartaminen seka niiden kyseenalaistaminenja purkami
nen, on valttamatonta, etta kaikkien - ei ainoastaan naisten - hyvinvoinnin vuoksi kyke
nemme nakemaan ja tunnustamaan eri hallinta- ja alistamismuotojen yhteisvaikutukset ja 
toisiinsa kietoutuminen. Meidan on myos vaadittava laajempaa huomiota niihin realiteet
teihin ja oloihin, joissa monet naiset elavat, vaikkeivat ne valttamatta koskettaisikaan hen
kilokohtaisesti kaikkia naisia. Tyhjien sananparsien sijaan feminismin epaoleellisuudesta 
voimme ottaa feministisen analyysin kayttoomme yhtena monista strategioistamme yhtei
sojemme.ia kansamme eheyttamisessa ja edistamisessa. Sen sijaan etta Iinnoittautuisimme 
oletettujen sovittamattomien eroavaisuuksien taakse, voi osoittautua huol11attavasti hedel
mallisemmaksi harjoittaa "samanhenkisyyden politiikkaa" ("Politics of affinity") kuten 
Kaarina Kailo (1998) ehdottaa - yhteistyotti muiden naisten ja marginalisoitujen ryhmien 
kanssa. 

Ei ole epailystakaan siita, etteiko saamelaisessa nyky-yhteiskunnassa olisi edelleen 
monenlaisia merkkeja perinteisesti vahvoista naisista. Naihin merkkeihin vetoaminen nai
sia koskevien ja heille tarkeiden kysymysten ja pyrkimysten esiintuomisen estal11isen tai 
naisten pilkkaamisen ja trivialisoimisen nimissa joko oman vallan ponkittamistarkoituk
sissa tai yhteisen rintaman meneWimisen pelossa on kuitenkin erittain Iyhytnakoista, itse
kastti seka ennen kaikkea vaarallista estaen saamelaisia saavuttamasta yhteisia tavoittei
tamme. Ei ole liioiteltua vaittaa, etta tietyissa asioissa saamelaisyhteiskunta on kriisissa. 
01emme tilanteessa, jossa menetamme ihmisia lisaantyvan fyysisen ja seksuaalisen vaki
vallan - esimerkiksi itsemurhien, perhevakivallan. raiskausten, psyykkisten ongelmien, 
alkoholin ja huumeiden vtiarinkayton - mutta myos rakenteellisen vakivallan vuoksi, joka 
ilmenee esimerkiksi osallistumattomuutena seka kasvavana assimilaationa ja valtayhteis
kuntaan sulautumisena. 

Nain ollen sen sijaan etta kayWiisimme kesttimattomia myytteja saamelaisnaisista 
tekosyyna passiivisuuteen ja ttimanhetkisen tilanteen hiljaiseen hyvaksymiseen, meidan 
tulisi ryhtya luomaan perinteisten naisroolien pohjalta proaktiivista eheytymisen ja muu
toksen strategiaa ei ainoastaan saamelaisnaisia vaan koko saamelaisyhteiskuntaa varten. 
Voimme my()s ktiyttaa vahvuullamme vaatiaksemme nykyista saamelaisjohtoa konkreelli
siin toimiin sekti kallavampaan avoimuuteen koko yhteiskuntamme - ei ainoastaan muuta
man yksittaisen ihmisen - hyvinvoinnin edistamisen nimissa. Tallainen strategia ei ainoas
taan vahvistaisi saamelaisia kansana ja edistaisi tamanhetkisia itsehallintopyrkimyksi
amme. mutta se myos merkitsisi korvaamatonta lahjaa.ia perintoa tuleville sukupolville. 
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