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Kun vuonna 2006 päädyin matkustamaan Italiaan osallistuakseni siellä Euroopan unionin historiaa
ja ympäristöä käsittelevään projektiin, tiesin olevani mukana jossakin joka ylitti omat kansalliset
rajani. Siitä en kuitenkaan ollut lainkaan varma, mitä se oikeastaan tarkoitti. Olin tuolloin 16vuotias ja Euroopan unioni oli merkinnyt minun siihen astiselle elämälleni lähinnä uuden valuutan
opettelua ja ilmaisia lentolippuja pois lokakuisen sysimustasta Suomesta. Vietinhän toki
ikimuistoiset 17-vuotispäiväni tuon matkan aikana. Muistan kirkkaasti kuinka istuin pitkän
valkealiinaisen pöydän päässä, jossa istuivat vieretysten italialaiset, espanjalaiset, englantilaiset,
virolaiset, liettualaiset, puolalaiset, unkarilaiset ja tšekkiläiset kaikkien laulaessa minulle
vuorotellen omalla kielellään syntymäpäiväonnittelut. Noiden lauluhetkien lomassa syntyi ajatus
ylikansallisuudesta, jossa erilaisuus ja samanlaisuus eivät ehkä sittenkään ole toinen toisiaan
poissulkevia. Syntyi ajatus eurooppalaisuudesta, joka voisi kulkea käsikädessä suomalaisuuteni
kanssa.
Lähes kymmenen vuotta on kulunut tuosta hetkestä, istun yliopistoni pääkirjastolla ja teen
tutkielmaa Euroopan unionin laajentumisesta. ”Euroopan ulkopolitiikassa on valuvika” ja
”Euromaat ovat yhä tiukemmin velkaloukussa” kiljuvat päivänpoliittiset otsikot jotka selaan jo
tottuneesti läpi. Unionin yllä riippuvat synkät mustat pilvet. Eurooppaa on koeteltu viimeaikoina
monilla vastoinkäymisillä. Ukrainan kriisin, Charlie Hebo -iskujen, taloudellisen laman ja
nuorisotyöttömyyden mustaan verhoon tuntuu hukkuvan. Mikä ihmeen yhteinen eurooppalaisuus,
mielipidegallupit julistavat ja synkät ajatukset Euroopan tulevaisuudesta jäävät vellomaan päähäni.
Oliko Jean Monnet sittenkin oikeassa todetessaan, että yhdentyminen olisi talouden sijaan tullut
aloittaa kulttuurista, jotta Eurooppa voitaisiin aidosti luoda. Oliko olemassakaan mitään yhteistä
eurooppalaisuutta tai tulisiko siihen edes pyrkiä?
Historiasta on ainakin vaikea löytää perustuksia yhteiselle eurooppalaisuudelle. Kreikkalainen
perintö tai kristinusko eivät riitä tavoittamaan unionin alueella elävien moninaisten kulttuurien
kirjoa, eihän edes Euroopan maantieteellisestä alueesta ole yksimielisyyttä! Eurooppa onkin ollut
liikkeessä koko kirjoitetun historian, muunnellen rajojaan, synnyttänyttäen ja tukahduttaen
ajatusmallejaan. Kun ajattelen eurooppalaisuutta nyt, ajattelen taisteluita kulttuurisesta
hegemoniasta milloin uskonnon ja milloin poliittisten ideologian nimissä. Ajattelen sisään- ja
ulossulkemista eurooppalaisuuden ja ei-eurooppalaisuuden välillä, vastakkainasetteluita joihin
unionilla ei olisi enää varaa. Tunnen historian piston sisälläni nyt kun joku mainitsee yhteisen
eurooppalaisuuden. Samalla tuo pisto ovat kuitenkin muistutus siitä, miksi unionin luominen oli
niin välttämätöntä. Ajatus rauhasta on jälleen ajankohtainen.
Euroopan unioni on rauhanliitto, kirjoitan tutkielmaani ja hylkään ajatuksen yhteisestä
kulttuurista. Yhteinen eurooppalaisuus on utopia, mutta se ei tarkoita sitä etteikö rauha ja
yhteistyö itsessään ole aatteita joihin kaikki unionin jäsenmaat voivat sitoutua. Vaikka yhteisen
aateperustan puuttumista on usein pidetty unionin heikkona lenkkinä on muistutettava, että EU

voi toimia myös kehyksenä erilaisille kulttuurisille identiteeteille vaatimatta niiltä
yhdenmukaisuutta. Eurooppalaisuuden ei siis tarvitse merkitä kulttuurista samankaltaisuutta, vaan
erilaisuuksien järjestämistä niin, että voimme ratkoa konflikteja diplomaattisin kenioin nyt ja
tulevaisuudessa.
Moniarvoisuus asettaa toki monia haasteita poliittiselle päätöksenteolle. Amerikkalainen filosofi ja
politiikantutkija John Rawls (1921-2002) tiivistää moniarvoisen yhteiskunnan ongelman kysymällä,
kuinka on mahdollista säilyttää rauhanomainen yhteiselo vapaiden ja tasa-arvoisten ihmisten
kesken joita yhtä aikaa repii erilleen uskonnolliset, filosofiset ja moraaliset opit? Politiikka ei voi
tällöin perustua vain yhteisten asioiden hoitamiselle, kun tuosta yhteisestä hyvästä ei ole
yksimielisyyttä. Sen sijaan moniarvoisessa yhteisössä demokratiasta tulee keino tuoda esiin
erilaisia ja vastakkaisiakin näkemyksiä. Lujittamalla demokratiaa ja diplomatiaa luomme väyliä
ennealtaehkäistä vastakkainasettelujen kärjistymistä konflikteiksi. Sillä juuri moniarvoisella
demokratialla voimme antaa äänen niille, joita valtasuhteet ovat vuosikymmeniä vaijentaneet.
Belgialaisen politiikanteoreetikon Chantal Mouffen mukaan antamalla erilaisuudelle äänen emme
tee vastakkaisista mielipiteistä vihollisia, vaan demokraattisen prosessin ja kiistelyn olennaisia osia.
Koska mikään yksittäinen sosiaalinen toimija ei voi edustaa koko EU alueen moninaista kirjoa, on
erilaiset näkemykset järjestettävä demokraattisten arvojen mukaisesti niin että tulemme
erilaisuudessamme kuulluksi ja siten myös samanarvoisiksi.
Palaan ajatuksissani Italiaan, hetkeen kun puhallan kynttilän tuon pitkän pöydän päässä, jossa
tuikkivat silmät pälyilevät minua ja taputtavat ”make a wish” hetkelleni. Minulla ei ole
aavistustakaan mitä minä tuossa hetkessä toivoin vaaleanpunaiselta kynttilältäni joka törrötti
kermakakkuleivoksessani. Muistan vain nuo kasvot jotka pörröisten ja sileiden, vaaleiden ja
hiilenmustien tukkapehkojen alta katsoivat minua. Samanlaisuus ja erilaisuus voivat istua saman
pöydän ääressä ja sitoutua johonkin joka koskettaa kaikkia. Jokainen meistä oli tuon pöydän
ääressä Euroopan unionin ansiosta ja jokainen meistä oli siten mukana tuossa yhteisessä
projektissa, jonka vuoksi olimme paikanpäälle matkustaneet. Yhteisillä projekteille on kuitenkin
luonteenomaista olla enemmän kuin osiensa summa.
Näin on myös Euroopan unionin kohdalla, se ei ole palautettavissa pelkästään historialliseen ja
kulttuuriseen yhteisöön, se ei myöskään ole palautettavissa vain talouteen ja politiikkaan. EU on
siis väistämättä luonut jotakin uutta, josta niin tutkijat, kirjailijat kuin tavalliset kansalaisetkin
kertovat omia tarinoitaan tuleville sukupolville. Euroopan unioni on siis kertomus joka elää joka
hetki ja muuttaa muotoaan. Tästä kertomuksesta on tuhansia versioita ja sen sisältö vaihtelee sen
mukaan, kuka tuon tarinan kertoo ja missä historiallisessa ajankohdassa. Se mikä kaikille tarinoille
on kuitenkin yhteistä, on kyky kuvitella ja kyky kuvitella tekee mahdolliseksi kyvyn luoda. Euroopan
tulevaisuus on siis juuri sellainen kuin miksi me sen kuvittelemme, siksi on virittäydyttävä
eurooppalaiseen mielentilaan ja luotava tuo Eurooppa uudelleen ja uudelleen.

