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Liisa on pulassa.

6 000 ihmistä tällä planeetalla haluaa siepata, raiskata, kiduttaa ja tappaa hänet.

6 000 000 on kiintynyt häneen tavalla, joka saattaisi johtaa jonkinlaiseen pieneen fyysiseen 
kontaktiin, mikä hyvin harvoin johtaa siihen, että häntä satutetaan tai pakotetaan mihinkään. It-
se asiassa varsin monet näistä kuudesta miljardista, kuten diakoni Charles Dodgson, joka 
tunnetaan paremmin nimellä Lewis Carroll, ovat tyytyväisiä jos vain saavat ottaa kuvia Liisas-
ta tai katsella niitä.

Kuudesta miljardista ihmisestä harva lankeaa ensimmäiseen kategoriaan, mutta sen sijaan he 
saattavat kuulua toiseen, usein hyvin lyhyen aikaa, kenties vain kerran elämässään, tai mahdol-
lisesti vain mielessään.

Kuuteen miljardiin meistä psykologit, poliisit, tuomarit ja toimittajat suhtautuvat yhä enemmän 
niin kuin kaikki olisivat vaarassa muuttua yhdeksi noista kuudesta miljoonasta, samalla kun 
näitä kuutta miljoonaa kohdellaan ikään kuin he toimisivat noiden kuuden tuhannen tapaan.

Yllä mainituista luvuista voidaan kenties kiistellä, ehkä varjoissa hiippailee enemmän kuin 
kuusi tuhatta lasten kiduttajaa. Tosiasia kuitenkin on, että vuonna 2001 Sokratesta vainottaisi 
lasten hyväksikäyttäjänä ja Oxfordin yliopisto antaisi Lewis Carrollille potkut lasten pornoku-
vaajana.

*
Pedofilia; parafilia, jossa lapset ovat seksuaalisen suuntautumisen kohde.

Parafilia; suuntautuminen epätavallisiin seksuaalisuuden muotoihin.

(Websterin sanakirja 1993)

Freudin jälkeen on vaikea uskoa, että olisi olemassa jotain sellaista kuin selkeästi rajattu, hel-
posti määriteltävä "seksuaalisuuden kohde". Yhtä vaikeaa on vetää rajaa tavallisten ja epätaval-
listen seksuaalisuuden muotojen välille.

Olisi naurettavaa sijoittaa sekä Don Juan että Julian Romeo samaan "rakastajien" kategoriaan. 
Jos joku nauttii kissojen kiduttamisesta, hän on zoofobi, ei zoofiili. 1990-luvun puolivälissä 
Marc Dutroux'n kaltainen mies sieppasi, raiskasi ja tappoi teini-ikäisiä tyttöjä ja naisia Belgias-
sa. André Giden kaltainen mies olisi joitain kymmeniä vuosia aiemmin rakastellut nuorten poi-
kien kanssa. Miksi sekoittaa kaksi täysin erilaista käyttäytymistapaa saman "pedofilian" käsit-
teen alle? Vain Lakia ja Järjestystä ajavat poliitikot kutsuvat "narkomaaneiksi" sekä pilven polt-
tajaa että piikkinsä kaksi kertaa päivässä tarvitsevaa ihmistä. "Pedofilia" on älyllisesti yhtä 
mielekäs käsite kuin "huumeiden käyttö". Olemme kaikki parafiilejä.

Tässä maailmassa lapsia todellakin kohdellaan huonosti, monellakin tavalla. Nuorella iällä 
koettu seksiin pakottaminen on jättänyt joihinkin arven koko loppuelämän ajaksi. Moniin ar-
ven on jättänyt oma perhe (jonka suojelevassa/tukahduttavassa sylissä suurin osa vastentahtoi-
sesta seksistä tapahtuu).

Meidän maailmamme käsittelee seksuaalisia kauheuksia samoin kuin muitakin. Se ylläpitää 
olosuhteita joista ne kumpuavat, pukee ne sanoiksi ja sulkee ne seinien taakse, toimii ikään 
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kuin olisimme turvassa ja moralisoi meitä odottaen samalla niiden ilmaantumista uudelleen.

Kukaan ei enää kiistä lasten seksuaalisuuden olemassaoloa: Freudia on vaikeampi vaientaa 
kuin Reichiä. Mutta tästä seksuaalisuudesta tehdään linnake, johon kellään ei ole asiaa. Voim-
meko kuvitella, Uusi uljas maailma -kirjan tapaan, isää, äitiä, opettajaa tai sosiaalityöntekijää 
sulkemassa vaivihkaa ovea, jonka takana kaksi poikaa tai kaksi tyttöä, iältään 12 vuotta, leikki-
sivät jonkinlaisia seksileikkejä? Iltalehden lukija antaisi heille korvapuustin, Voiman lukija 
ojentaisi heitä lempeästi, ja nuoret joutuisivat luultavasti psykologin puheille. Lasten oikeus 
omaan seksielämään on kielletty. Aikuiset varaavat itselleen laissa yhden ainoan oikeuden las-
ten väliseen seksuaalisuuteen: oikeuden kieltää sen kokonaan. Parempi kieltää seksi kokonaan 
kuin mahdollistaa seksuaalisen hyväksikäytön vaara, ajatellaan.

Sama ajattelutapa oikeuttaisi aikuisten kaikkien seksisuhteiden tiukan sääntelyn, jos olisi mah-
dollisuus, että niihin liittyy väkivaltaa. Ajatellaanpa aikuisten välistä seksiä hetken aikaa samal-
la tavalla kuin lapsen ja aikuisen välinen seksisuhde yleensä nähdään, siis vain sen kurjia ja 
hirveitä puolia. Silloin jokaisen miehen olisi pidettävä itseään mahdollisena Viiltäjä-Jackinä, ja 
jokaisen vaimon pitäisi pelätä joutuvansa puolisonsa raiskaamaksi joka yö.

Tämä sivilisaatio ei kykene käsittelemään lasten ja aikuisten välisiä suhteita.

"Se mitä nykyään kutsutaan lapseksi on kaipuumme, joka johtuu siitä, että olemme kadottaneet 
välittömän suhteen maailmaan, sisimpämme ja ulkomaailman välisen yhteyden: kun Toinen, 
olipa se sitten ihmisolento, lahonnut lehti, lehdon läpi virtaava joki tai kuollut pöllö ullakolla, 
tuntui niin runsaalta, että se muodosti osan meistä ja kietoi meidät sisäänsä. Lapsuus on mei-
dän murheemme siitä, että olemme joutuneet luopumaan kaikesta tästä, ja se on myös koston 
väline: rakastan lasta koska hän on minun lapsuuteni, ja vihaan häntä koska hän muistuttaa ka-
donneesta lapsuudestani." (C. Gallaz, L'lnfini, # 59, 1997)

Emme synny sen paremmin syyllisinä kuin viattominakaan. Ei ole mitään iloista, hyväntahtois-
ta luontoa joka valitsisi luonnostaan epäitsekkyyden ennemmin kuin itsekkyyden, ja yhteistyön 
ennemmin kuin aggression. On harhaa olettaa, että ihmiset syntyvät hyvinä ja kieroutuvat vasta 
myöhemmin auktoriteetin, luokkajaon ja Valtion paineen alla, kunnes heidän pohjimmainen pe-
rushyvyytensä sitten vapautetaan sorron kahleista. Tämä näkemys ottaa lähtökohdakseen us-
kon perisyntiin (jonka mukaan ihminen tahtoo aina olla piittaamatta lähimmäisestään tai orjuut-
taa tämän, ja toimii sosiaalisesti ainoastaan Lain välityksellä), ja vain kääntää sen päälaelleen. 
Vaikka tämä "optimistinen" ajattelutapa onkin miellyttävämpi kuin sen "pessimistinen" vasti-
ne, niin tämä symmetrinen vastakkainasettelu on korvattava inhimillisellä näkökulmalla.

Kaikkea rikollisuutta ja väkivaltaa ei voida selittää materiaalisilla ja mentaalisilla luokkakah-
leilla. Vapainkaan yhteiskunta ei koskaan pääse eroon "antisosiaalisen" käyttäytymisen mah-
dollisuudesta. Mutta Gemeinwesen, yhteiselo, saattaisi vähentää sen pienimpään mahdolliseen 
(kun taas riistoon perustuvat yhteiskunnat moninkertaistavat sen) ja pystyä tulemaan toimeen 
sen kanssa, sulattaa suurimman osan siitä itseensä (kun taas riistoon perustuvat yhteiskunnat la-
kaisevat sen maton alle). Kommunismissa saatettaisi nähdä rikoksia, mutta "rikollisen" käsitet-
tä ei luultavasti tunnettaisi.

Kysymykseen: Mitä lasten ja aikuisten välisistä suhteista tulisi "kommunismissa"? voidaan vas-
tata vain asettamalla koko kysymys kyseenalaiseksi. Marx torjui ihanteelliset Utooppiset suun-
nitelmat (jotka usein sisälsivät valaisevia näkemyksiä) ja esitti sen sijaan kritiikkiä vallitsevaa 
yhteiskunnallista ja mentaalista järjestystä kohtaan: filosofian ja Lain kritiikin, juutalaiskysy-
myksen kritiikin, talouden kritiikin...
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Jokainen nykyinen vastaus ongelmaan on väärä, koska se perustuu "lapseen" ja "aikuiseen" sel-
laisina kuin ne tällä hetkellä määritellään. Tiedämme vain, että lapsi ei ole pienoiskokoinen ai-
kuinen. Ylittämätön erilaisuus erottaa ja yhdistää heitä. Ongelma syntyy juuri siitä, että lapsen 
kasvaessa tämä välimatka vähitellen hupenee, toisin kuin esimerkiksi ihmisten ja eläinten välil-
lä.

Mitä on tehtävä? Lapset eivät elä toisella planeetalla. On olemassa lasten seksuaalisuus ja jopa 
lapsen ja aikuisen välinen molemminpuolinen viettelys, mutta kaikki ei ole mahdollista joka 
iässä. Juttelen lapsen kanssa, joka ei vielä kykene vastaamaan sanoin: en lue hänelle Spektaak-
kelin yhteiskuntaa.

Mitä tulee seksiin, samoin kuin muihinkin asioihin, "julkinen keskustelu" ei tarkoita muuta 
kuin sitä, että meille esitetään akuutteja kysymyksiä, jotka odottavat ratkaisua: hullut lehmät, 
työpaikka-ahdistelu, globaali lämpeneminen, pedofilia, keinottelu jne. Jokainen niistä sisältää 
hitusen totuutta, joka on asetettu niin, että se johtaa moniin eri vastauksiin, jotka kaikki 
kuitenkin sopivat sen puitteisiin, mitä nyky-yhteiskunta pystyy ymmärtämään ja myöntämään. 
Valtio ehdottaa yleensä keskitettyä kontrollia ja vasemmisto vielä enemmän samaa, vaikkakin 
demokraattisissa muodoissa.

Reformistit pitävät tämän tekstin kirjoittajien kaltaisia ihmisiä epäkäytännöllisinä haihattelijoi-
na. Jokaista on kuitenkin arvioitava hänen omia arvojaan vasten: kysytäänpä realisteilta heidän 
saavutuksistaan. Jos uskomme kokonaista kriminologien, sosiologien ja sosiaalityöntekijöiden 
armeijaa, niin heidän vuosikymmenien ajan jatkuneesta hartaasta yrityksestään huolimatta pe-
dofiliana tunnetun ilmiön kerrotaan olevan kasvussa. Saattaako olla niin, että tämä yhteiskunta 
vahvistaa niitä epäkohtia jotka se väittää parantavansa, ja ratkaisemisen sijaan siirtää ne paikas-
ta toiseen. Se säätelee pääomaa kehittämällä valtiovaltaa ja oligopoleja, jotka johtavat lopulta 
vain syvempiin kriiseihin. Se lopettaa rikollisuuden panemalla yhä enemmän ihmisiä vankiloi-
hin, jotka synnyttävät uusia rikollisia. Se vähentää saastumista uusilla teknologioilla, jotka en-
teilevät toisenlaisia katastrofeja.

Jätetään tällaiset keskustelut niille meistä, joiden edun mukaista nykymaailman jatkuminen on. 
Meillä ei ole mitään ratkaisua asioihin, joita nyky-yhteiskunta kuvaa pahimmiksi ongelmik-
seen.

Pedofiliakysymys on yhtä lailla tämän maailman tuote kuin mikä tahansa muukin. Lapsuus, sel-
laisena kuin me sen tunnemme, on modernin aikakauden luomus. Useimmissa perinteisissä yh-
teiskunnissa lapsia pidettiin nuorina aikuisina, olipa se sitten hyvä tai huono asia: yhtä Gian Lo-
renzo Berniniä kohti, joka oli maineikas kuvanveistäjä jo nuorella iällä, oli miljoonien muiden 
samaan aikaan ansaittava elantonsa pelloilla tai tehdasapulaisina. Teollistaminen erotti työn ei-
työstä, tuottavan ajan muista sosiaalisista toimista, ja loi hyvin jyrkän kahtiajaon ei-työläisen ja 
työläisen välille, mikä johti kasvavaan lapsuuden ja aikuisuuden eriytymiseen. (Tähän aikaan 
alettiin myös "jäädä eläkkeelle".) Alkuaikojen industrialistit käyttivät lapsityövoimaa sikäli 
kun he ylipäätäänkin käyttivät halpaa, ammattitaidotonta työvoimaa, erityisesti naisia ja lapsia, 
voittojen tekemiseen. Kun lapsia ei enää voinut riistää (osittain työläisten paineen johdosta), 
yhteiskunta "löysi" lapsuuden täysin erillisenä hetkenä elämässä; sellaisena, joka pitää käyttää 
sosiaalistamiseen ja järjestelmälliseen opettamiseen (kun taas aikaisemmin vain harvat saivat 
mitään koulutusta). Yli sata vuotta myöhemmin kulutusyhteiskunta "löysi" teini-iän erityisenä 
vaiheena, joka vaatii erityistä huomiota, ja laittoi tietenkin omat asiantuntijansa asialle.
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Klassisen vallankumouksellisen teorian määritelmän mukaan proletaari on ihminen, jolla ei ole 
varantoja ja joka omaa ainoastaan oman jälkikasvunsa, sukulinjansa (proles). Jos tämä pitää 
paikkansa, niin meidän aikaamme on pidettävä joukkoproletaarisuuden aikana. Aikalaisemme 
käyttäytyvät ikään kuin oma lapsi olisi heidän silmäteränsä, mutta käytännössä vain ostavat hä-
nelle paljon ja kieltävät olennaisen. Hänen elämänsä on viikkoraha + pakollinen koulunkäynti 
+ ei avointa seksiä. Eivätkö he kohtele häntä lähes kuin omistaisivat hänet? Perheen tasapainon 
kannalta valitettavasti tällainen omistus on käymässä yhä häilyvämmäksi. Perinteisen perheen 
roolit kuuluvat menneisyyteen. Ikivanhan patriarkaalisen hierarkian on vähitellen korvaamassa 
se, että jokainen, niin nuori kuin vanha, mies kuin nainenkin alistuu suoraan kapitalismin logii-
kalle.

Perheiden ei ole enää tarkoitus olla rakkauden kohde (tai vihan, kuten André Gide yli sata vuot-
ta sitten kirjoitti - "Perheet, vihaan teitä" (1897)). Sen sijaan niiden kanssa yksinkertaisesti vain 
elellään, ja erään bestsellerin sanoin, niissä selvitään. Pääoman perheeseen kohdistaman "käy-
tännöllisen kritiikin" ansiosta naiset on vapautettu kotiäidin roolista ja heistä on tullut palkan-
saajia. On hyvin tavallista, että äiti ja isä ovat eronneet. Ydinperheyksikkö on väistymässä, sen 
korvaavat väljemmät muodot, kuten sosiaalituilla elävä yksinhuoltajaäiti. Lapset ovat nyt to-
dennäköisesti päiväkodeissa tai lastenhoitajat pitävät heistä huolen.

Tämä yhä pidemmälle mennyt pirstoutuminen on vähitellen tehnyt kokeiluista, kuten 60- ja 70-
luvun kommuuneista, vaihtoehtoisia elämäntyylejä.

Se myös tekee lapsesta yhä eristyneemmän, herkemmin vahingoittuvan tai epävakaamman, 
usein hallitsemattoman: niinpä meillä on ADHD ja uusi yhteiskunnallinen ongelma. Puhuvatpa 
poliitikot sitten väkivaltaisten nuorisojengien hallitsemisesta tai viattomien lasten suojelemises-
ta, pakkomielle on sama. Yhteiskunta, joka ei tiedä miten suhtautua lapsiinsa, osoittaa, ettei se 
enää usko omaan uusintumiseensa.

Lapsista tehdään nykyään pyhiä vain, koska heidän suhteensa on äärettömän paljon pelissä, 
etenkin maailmassa, jossa mikään ei ole pyhää.

Älyköt pitävät Marxin ilmauksesta "itsekkään laskelmoinnin jääkylmästä vedestä" joka hukut-
taa "kaikkein pyhimmätkin uskonnollisen hurmion, ritarillisen innostuksen ja porvarillisen 
hempeämielisyyden värähdykset". He rakastavat sitä, sillä he ajattelevat, että se koskee vain 
kaikkea sitä mihin he eivät enää itse usko, koska kapitalismi on jo syrjäyttänyt sen: kaatumista 
taistelukentällä Kuninkaan ja Valtakunnan puolesta, kolonialismia, raamatullista isähahmoa. 
Heiltä jää huomaamatta, että aivan sama prosessi vaikuttaa myös kaikkein pyhimpiin modernei-
hin värähdyksiin, kuten esimerkiksi vanhempainrakkauteen.

"Porvarilliset lauseparret perheestä ja kasvatuksesta, vanhempien ja lasten hellästä suhteesta 
käyvät sitä tympäisevämmiksi, mitä enemmän kaikki proletaarien perhesiteet suurteollisuuden 
kehittymisen seurauksena revitään rikki ja lapsista tehdään pelkkiä kauppaesineitä ja työkaluja.

Mutta te kommunistit tahdotte saada aikaan vaimojen yhteisyyden, koko porvaristo huutaa 
meille yhtenä kuorona.

Porvari näkee vaimossaan pelkän tuotannonvälineen. Hän luulee, että tuotannonvälineet aio-
taan antaa yhteiseen käyttöön, eikä luonnollisesti voi muuta ajatella kuin että se tulee myöskin 
vaimojen osaksi.

Hän ei aavista, että kysymys on juuri naisen kohottamisesta pelkän tuotannonvälineen asemas-
ta." (Kommunistinen manifesti)
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153 vuotta myöhemmin tuo tilanne ei ole menneisyyttä: se on laajennettu koskemaan kaikkia. 
Emmekö me kaikki, miehet, naiset, lapset, ole "tuotannonvälineitä"? Useimmat länsimaalaiset 
naiset ovat palkansaajia. 12-vuotias ei enää kävele kehruusaliin, vaan kouluun, jota pidetään 
yhä enemmän paikkana koulutuksen hankkimiseksi työpaikkaa varten. Lasten seksuaalinen hy-
väksikäyttö on vain kaikkein näkyvin ja vastenmielisin muoto, jonka heidän muuttamisensa 
"pelkiksi kauppaesineiksi" saa. Samaan aikaan kun länsimaalainen hyvä omatunto arvostelee 
lapsityövoiman hyväksikäyttöä köyhissä maissa, niin USA:n (ja pian myös Euroopan ja Japa-
nin) peruskouluissa lapsille opetetaan kuinka ostaa, myydä, rikastua (Monopoli-rahalla), ver-
tailla voittojaan jne. On epäilemättä mukavampaa 7-vuotiaalle pojalle tai tytölle oppia olemaan 
johtaja Denverissä kuin viettää 60 tuntia viikosta hikipajalla Peshawarissa. Ongelma on, että 
nämä sisältyvät toisiinsa. Moraalinen kritiikki ei koskaan käsitä, että maailma on yksi.

Suojelijat haluavat antaa lapselle samat oikeudet kuin aikuisellekin (ja lisäksi joitain ylimääräi-
siä): he vetävät tämän loogisen johtopäätöksen siitä tosiasiasta, että lasten tilanne heijastelee 
yleisiä elämän olosuhteitamme - paitsi että lapsille ne ovat huonommat.

Niin kauan kuin raha hallitsee, ihmisiä ostetaan ja myydään, eikä ole mitään syytä miksi lapset 
välttyisivät tältä, jos he vain ovat markkinoitavissa; kaikki monet vastatoimet vain sääntelevät 
kaupankäyntiä: ihmiskasvoista tavaraa.

Laki ei koskaan käy yhteiskunnan perustoja vastaan. Jotkut kreikkalaiset filosofit eivät tunnus-
taneet jumalien olemassaoloa; tuskin kukaan heistä vastusti orjuutta.

Tämä yhteiskunta pitää periaatteenaan, että lapsen antama seksuaalinen myöntymys ei päde, 
koska hän ei voi tietää mitä hän todella haluaa ja tarvitsee. Hänen tarpeitaan ja halujaan pide-
tään kuitenkin pätevinä silloin, kun ne koskevat hänen oikeuttaan nautiskella ostelemalla. Lap-
sen oletetaan olevan oikeassa aivan samalla tavalla kuin asiakkaankin sanotaan olevan aina oi-
keassa. Lapsi on olemassa erillisenä kategoriana, joka on surullinen karikatyyri aikuisesta. 
(Vanhemmat, jotka huolestuvat lapsensa ylivilkkaudesta, saattavat muuten miettiä, että ehkä 
juuri he itse kärsivätkin ADHD:sta.) Viisivuotiasta poikaa tai tyttöä kohdellaan yhä enemmän 
samoin kuin meitä muitakin kapitalisoituja ihmisolentoja: hän on kuluttaja ja saa oikeuksia, jot-
ka ovat tietenkin yhtä lailla saneltuja kuin taattujakin.

Yksi pahimmista asioista, mitä ihmiselle voidaan tehdä, on kohdella häntä ikään kuin hän olisi 
olemassa vain, jotta häntä voitaisi suojella. Vielä pahempaa on, jos hänen tekemisiään kielle-
tään hänen oman vapautensa nimissä.

Lapsen oikeudet ovat absoluuttiset, koska häntä ei pidetä vastuullisena mistään. Kun yhteiskun-
ta, siis Valtio, takaa hänelle täydellisen suojansa, se riistää häneltä kaiken itsemääräämisen. Hä-
nelle annetaan kaikki mahdolliset oikeudet, paitsi oikeus tietää mitä hän tahtoo, toisin sanoen 
se oikeus, joka antaisi jotain sisältöä kaikille muille oikeuksille.

Tuolle modernille keksinnölle, lapsuudelle, ei ole olemassa parempaa määritelmää. Lapsi lak-
kaa olemasta lapsi kun hän tulee ikään, jossa hänet voidaan laittaa vankilaan.

Liisa on pulassa, pahassa pulassa.
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Lapsen oikeudet ovat absoluuttiset, koska häntä ei 
pidetä vastuullisena mistään. Kun yhteiskunta, siis 
Valtio, takaa hänelle täydellisen suojansa, se riistää 
häneltä kaiken itsemääräämisen. Hänelle annetaan 
kaikki mahdolliset oikeudet, paitsi oikeus tietää mitä 
hän tahtoo, toisin sanoen se oikeus, joka antaisi 
jotain sisältöä kaikille muille oikeuksille.




