
Kapitalismi, hegemonia ja 
ympäristökriisi







Kamppailu ”ilmastohegemoniasta”

• ”Suuret amerikkalaiset öljy-yhtiöt tiesivät jo 60 vuotta sitten 
fossiilisten polttoaineiden käytön seurauksista ja varautuivat vaivihkaa 
ilmastonmuutokseen ja meriveden nousuun. Varjellakseen 
markkinoita ne myös teettivät omia tutkimuksiaan, joiden oli tarkoitus 
osoittaa puolueettomat tieteelliset tutkimukset vääräksi.”

Ulkolinja: Suuri ilmastoskandaali



Kamppailu ”ilmastohegemoniasta”

• jo 1900-luvun alussa ensimmäiset artikkelit fossiilisten polttoaineiden 
käytön vaikutuksesta ilmaston lämpenemiseen

• 1940-luvulla öljy-yhtiöt tiesivät yhteyden merenpinnan kohoamisen ja 
hiilidioksidipäästöjen välillä; tilasivat tuolloin paljon tutkimuksia 
hiilidioksidipäästöjen ja ilmaston lämpenemisen välillä 

• Brandonin raportti 1957: pakokaasujen vaikutus ilmakehään; 
Robinsonin raportti 1968: ”Jos hiilidioksiditasot nousevat nykyistä 
vauhtia, on todennäköistä, että lämpötilat nousevat merkittävästi. 
Ympäristölle voi kiistatta koitua vakavaa vahinkoa. Osuvin selitys 
hiilidioksiditasojen nousuun ovat fossiilisten polttoaineiden päästöt.”



Kamppailu ”ilmastohegemoniasta”

• Tiedot pitkälti salattiin suuryritysten toimesta, jotka itse rahoittivat 
tutkimusta: yritykset salasivat tutkimustulokset (samalla tavalla kuin 
tupakkayhtiöt syövän ja tupakan yhteyttä osoittavat tutkimukset).

• Suuryhtiöt tiesivät asian, mutta kielsivät sen julkisesti
• Yritykset kuitenkin varautuivat muutokseen; pyrkivät estämään heille 

kielteistä lainsäädäntöä, ja samalla varautuivat esimerkiksi meren 
pinnan nousuun; öljylautat suunniteltiin tutkimustulosten mukaisesti



Pääoman omistajien perinteiden strategia – ”ei 
voida osoittaa yhteyttä 100 % varmuudella”
• Kamppailua tiede vs. pääoman omistajien edut
• Pyritään vaikuttamaan keskusteluun ja kamppailemaan hegemoniasta 

siinä kyseenalaistamalla suora yhteys ihmisen toiminnan ja ilmaston 
lämpenemisen välillä

• ”on ennenkin lämmennyt ja ollut erilaisia kausia”
• ”auringon toiminnan muutos” (öljyteollisuus)
• ”Kiinassa asuu enemmän ihmisiä, ongelma on siellä”

Samaa strategiaa on käytetty muun muassa tupakkayhtiöiden 
oikeudenkäynneissä ja keskustelussa työpaikkojen sisäilmaongelmista.



Kapitalismi

• Pääoman valta
• Erillinen pieni tuotantovälineiden omistajien ryhmä, jotka pystyvät 

elämään pääomatuloilla; toisaalla suuri ryhmä ihmisiä, joiden on 
tehtävä palkkatyötä ja muodostavat määrällisesti ylivoimaisen 
enemmistön

• Pääoman kasaaminen ja sen omistajien edut ylittävät muiden edut 
muotoutuessaan valtion politiikaksi

• Kuitenkin: luokkataistelu tai toisin sanoen ristiriidat pääoma- ja 
palkkatuloilla elävien välillä; sovittamaton ristiriita taloudellisella 
tasolla



Kapitalismi

• Pääoman omistajien välinen kilpailu; kilpailuun ja suurimman valtaan 
perustuva talousjärjestelmä

• Oletus jatkuvasta ja loputtomasta talous”kasvusta”

• Tällä hetkellä uusliberalismi, ”hallitseva uskonto” – edes 2008 kriisi ei 
horjuttanut(kaan) sen (hegemonista) valta-asemaa



”Mitä valtio olisi ilman henkeä, moraalisuutta, joka antaa voiman sen 
laeille ja joiden avulla se onnistuu varmistamaan kansalaistensa 
tottelevaisuuden?”
- Mussolini, 13.5.1929 alahuoneen puheessaan



Hegemonia

• antiikin Kreikassa kaupunkivaltioiden välisten suhteiden 
käsitteellistämisessä

• stoalaisilla ’johtava periaate’
• yleisesti arkikielen sanana: jonkin tai joidenkin valtaa toisten yli
• 1900-luvun alun sosiaalidemokraattien keskuudessa työväenluokan 

muotoutumista poliittisena voimana ja vaikutusta liittolaisiin



Hegemoninen maskuliinisuus

• Kierrättämistä ja luontoystävällisiä valintoja pidetään feminiineinä 
piirteinä

• ”kyseenalaistaa miehen heterouden”
• Lihansyönti koetaan miehekkäänä

→Miehet epäilevät useammin ilmastonmuutosta ja käyttäytyvät 
tuhoisammin luonnolle 



IPCC:n raportti

• On palattava takaisin kasvispainotteiseen ruokavalioon
• Lihankulutus on kaksinkertaistunut sadassa vuodessa; sata vuotta sitten liha 

oli juhlaruokaa
• ”Lihansyöntiä pitää vähentää, kasveja pitää viljellä monipuolisemmin, 

suot ja turvemaat täytyy suojella, metsiä pitää istuttaa lisää ja 
bioenergian käyttöä rajoittaa globaalisti.

Tällaisia keinoja tarvitaan, jos ilmastonmuutoksen vaikutukset 
halutaan pitää siedettävinä, toteaa hallitustenvälinen ilmastopaneeli 
IPCC tuoreessa raportissaan. Se käsittelee ilmastokriisin kannalta 
olennaista osa-aluetta eli maan ja metsien käyttöä.”



• “If cattle and dairy cows were a country, they would have more 
greenhouse gas emissions than the entire EU 28.”

• “Let me say it again: agriculture and land-use generates more 
greenhouse gas emissions than power generation.” 

• “Humans and the animals we eat are 96 percent of the carbon mass 
(of mammals) in the world.” David Chu.



Kilpailuun perustuva järjestelmä ja 
ympäristökriisin ratkaisu – mahdoton yhtälö?
• Yleisesti: kapitalismin toimintalogiikka
• Pääoman valta
• Kilpailu vs. yhteistyö
• Vastuun vierittäminen yksilölle

• Miksi muutos on vaikeaa?
• Myös: hegemoninen maskuliinisuus
• Myös: parlamentaarinen järjestelmä


