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Mitä on olla mustalainen suomessa? 

 

 

Veijo Baltzar on suorittanut kampaajakurssin, 

mutta nykyisin hän käy kauppakoulua. 

▪ Timo K. Mukka on tällä kertaa pysähtynyt 

pohtimaan rotuennakkoluuloja ja 

vähemmistöjen asemaa yleensä. 

▪ Seuraavalla aukeamalla Veijo Baltzar, itse 

mustalaisvähemmistömme jäsen, vastaa 

kysymykseen ‘Mitä on olla mustalainen’. 

Sään, tai saamelaisista joita on häädetty yhä 

pohjoisemmaksi ja pohjoisemmaksi voi 

suomalaisten tieltä. 

Puhuin näistä asioista myös Oula Näkkäläjärven 

kanssa. Oula sanoi, että saamelaisia on aina pidetty 

epärehellisinä kauppakumppaneina, ainakin 

Pohjois-Suomessa se on ollut selvää aina. 

Lappalaisen sanaan ei voi luottaa. Oula sanoi, että 

suomalainen sananlasku sanoo: “Ennen mies 

maansa myö, ennenkuin sanansa syö”. 

Totta – sitä on mainostettu jopa jonkinlaisena 

kansanluonteena. Mutta mistä jonkin lupauksen 

antaja voi tietää mitä tapahtuu huomenna? Miten 

hän voi puhua tapahtumista ja olosuhteista joista 

hän ei vielä tiedä? Eikö se ole tyhmyyttä? 

Ja vielä: ennen saamelaiset paimensivat karjojaan 

tunturissa, he olivat peräpohjolan ainoita asujia, 

heille ei tullut mieleenkään alkaa mitata maata 

jakaa sitä tilkkuihin ja tiluksiin, mantuihin tai 

manttaaleihin: riitti hyvin se mitä maa oli … ilman 

rajoja … tuksensa kyllä jokainennesi.  

Mutta etelässä oli metsäläiskehityksensä läpikäynyt 

suomalaisasutus, joka alkoi muuttua 

agraariyhteiskunnaksi. Ihmiset alkoivat pystytellä 

rajapaaluja, viljeleminen katsottiin 

omistusoikeuden tuojaksi. Ja saamelaisten 

nautintamaa, tunturit ja jänkät, saivat uusia 

asukkaita etelästä eikä näillä tulijoilla ollutkaan 

pelkkä hyvä mielessä: he ottivat maan 

omistukseensa. 

Niinpä nyt Pieras-piera tai Aslakka kulkee tunturissa 

maalla, jonka omistaa joku toinen, joku  

 

 

voimakkaampi, raivaaja-suomalainen, raataja 

suomalainen. 

Pitäisikö Oulan sanaan enää luottaa, ja mitäpä hän 

voisi luvata?  

Entäpä jos olisin koltta? Mutta sellaista rankaisua 

en varmaan ole ansainnut.  

Ja loppujen lopuksi tällaiset ajatukset masentavat 

mielen: miksi siis piinata niillä itseään? 

Kuitenkin, vaikka vähemmistöjen 

vähemmistöasemasta johtuvaa tilaa ei voidakaan 

korjata, ja vaikka saamelaisten, kolttien, 

mustalaisten jne. aikojen kuluessa kärsimiä 

vääryyksiä ei voidakaan korvata millään teoilla 

saatikka puheilla, on olemassa mahdollisuuksia 

vähemmistöryhmien olemassaolon turvaamiseen. 

Minkään oikeuden nimessä ei voida vaatia sen 

paremmin saamelaisten kuin mustalaistenkaan 

kielen häviämistä. Minkään kulttuurin etujen 

mukaista ei ole toisen kulttuurin hävittäminen. 

Vaikka saamelaisten kimppuun ei enää käydäkään 

aktiivisen väkivallan merkeissä, kuten kirkko 

aikoinaan kieltämällä saamelaisia palvomasta 

vanhoja jumaliaan, käytetään nykyisin passiivista 

väkivaltaa: unohdetaan eräs alue, unohdetaan eräs 

kieli, pakotetaan saamelaislapset hylkäämään 

äidinkielensä - muuta mahdollisuutta ei muka ole 

olemassa sivistyksen ylläpitämiseen ja 

saavuttamiseen. 

"Lappalaisille on ominaista rehellisyys, ystävällisyys, 

rauhallisuus, sopuisuus, kestävyyden puute ja 

järjestyksestä ja puhtaudesta piittaamattomuus", 

sanotaan jossakussa tietolähteessä.  

Jossakin toisessa tietolähteessä sanotaan 

suomalaisesta hevosesta:" ... tyypillinen kylmä- ja 

lämminverirotujen välimuoto, rakenteeltaan 

vankka, helposti käsiteltävä, vetokyvyltään hyvä, 

vaatimaton väkirehuruokinnan suhteen (kuten 

lappalainenkin. Kirj. Huom.); liikkuvuus, kestävyys, 

tarmokkuus, vireys, rakenteen, kiinteys lähentävät 

sitä lämminverirotuihin." 



Tämä lyhyt lainaus osoittaa jo omalla tavallaan, 

miten helppo on löytää esim. suomalaisesta 

hevosesta parempia ominaisuuksia kuin 

saamelaisesta.   

Jos siis satun jonakin aamuna heräämään ja peiliin 

ja papintodistukseeni katsottuani totean olevani 

saamelainen, yritän hankkia LSDn kera psykodelisen 

humalan, siirtyä Runebergin aikoihin ja asettua 

Saarijärven pa…n köyhään, mutta kunniakkaan 

seen hahmoon.  

Viime aikoina, paljon laajakantoisempien 

rotukysymysten ohessa, on ilahduttavasti 

kiinnitetty huomiota myös suomalaisten ikiomaan 

pikku ongelmaan – mustalaisiin.  

Tällä hetkellä on vallitsevana kaksi toisistaan 

selvästi eroavaa suhtautumistapaa. Toinen on 

mustalaisten jyrkkä diskriminointi, koska he ovat 

epäluotettavia, hulttioita ym. Toinen on syvä 

ymmärtäminen ja auttamishalu.  

Mutta mitä sanoo mustalainen itse tästä 

viimemainitusta muotivirtauksesta? Onko 

sittenkään edes välttävässä määrin otettu 

huomioon mustalaisväestön historiallinen tausta, 

luonne ja tarpeet?  

Miltähän suomalaisesta esimerkiksi tuntuisi 

suloisessa Ruotsissamme, jos suomalaiskysymystä 

pohtivassa komiteassa ryhdyttäisiin vakavasti 

suunnittelemaan suomalaislapsille omaa eristettyä 

lastentarhaa ja koulua? Tai jonakin päivänä 

hurahtaisi pihaan auto, josta hyökkäisi 

vähälukuinen määrä reporttereita kamerat ja 

mikrofonit aseinaan, selityksenä ensimmäiseksi 

kysymyksiä: miltä tuntuu olla suomalainen? 

Haluaisitteko olla ruotsalainen?  

Tämäntapaiset ilmiöt kuuluvat Suomessa 

mustalaisen moderniin ymmärtämiseen ja 

hyväksymiseen. Ei voi välttyä ajatukselta, että 

mustalaiskysymysten pohdiskelu olisi tällä hetkellä 

liian hyvien ihmisten yksinoikeutena, sinisilmäisten 

idealistien, joitten suhtautumista mustalaisiin 

leimaa ennen kaikkea vahva tunnepitoisuus – jopa 

sääli.  

- Miksi mutalainen käytää erilaisia 

vaatteita?  

- Miksi hän ei tee työtä tai käy koulua?  

- Miksi mustalaiset eivät asu vakituisesti 

samalla paikakunnalla?  

- Miski he ovat epäluotettavia? Vai ovatko 

he?  

Jos kuvittelemme, että mustalaiskysymys on 

ratkaistu sillä, että saadaan tummat pukeutumaan 

valkolaisten vaatteisiin, antamalla heille työpaikka 

ja asunto, ollaan täysin hyllyvällä pohjalla. 

Ensinnäkin on avian turha ryhtyä jonkinlaiseen 

käännytystyöhön keski-ikäisten ja vanhempien 

mustalaisten saattamiseksi samoihin nuotteihin 

tavallisen suomalaisen valkolaisen kanssa. 

Vanhemmasta mustalaisesta tuntuu täsmälleen 

yhtä kummalliselta pukeutua vaateteollisuuden 

valmisteisiin kuin teistä valkolaisista vetää yllenne 

meidän vaatepartemme.  

Lähes samanlaista vastarintaa kohtaa vanhempien 

taholta myös muut tilanteen parantamisyritykset. 

On synnytty ja kasvettu eri heimoksi, syrjityksi ja 

parjatuksi vähemmistöksi, joka miltei 

paimentolaisheimon tavoin on joutunut siirtymään 

sattumanvaraisesti elinmahdollisuuksien mukaan 

paikasta toiseen.  

Jotkut mustalaisten kanssa hieman enemmän 

tekemisiin joutuneet valkolaiset ovat kiinnittäneet 

huomiota siihen, että huolimatta valkolaisen 

mielestä useinkin toivottomalta näyttävästä 

rappiotolasta ja alennuksesta, mustalainen on silti 

henkisesti ryhdikäs ja jopa ruumiillisestikin yleensä 

roteva ja kunnossa, vaikka ravinto on useinkin 

melkein mitä tahansa, tai aina ei mitään.  

Tarkkailtaessa mustalaista voikin havaita, että 

kysymyksessä on poikkeuksetta ihminen, joka on 

säilyttänyt persoonallisuutensa. Alistunut ulkoisesti 

sorretun osaansa, mutta sulkenut näkyvistä 

sisimpänsä ajatukset, ja siksi yhä vapaa ja 

nöyrtymätön. Tosin alemmuudentunto mustalaista 

vaivaa, vaikkakaan kaikki eivät sitä siksi tiedosta. 

Moraalisesti paljon kohottavampaa on kytevä viha, 

joka saattaa räjähdyksenomaisesti syttyä.  

Mutta kukaan ei ole nähnyt mustalaista puliukon 

asteella, vaikka hän kuvaannollisesti useinkin 

polkee puliukkojen maaperää. Mustalaisesta ei tule 

ihmisrauniota pahimpienkaan vaikeuksien keskellä. 

He jaksavat aina tavalla tai toisella teenpäin.  

Vanhemman mustalaisväen kohdalla on siis 

valistuksen levittäminen käytännöllisesti katsoen 

veden kaatamista hanhen selkään. Kun 

suunnitellaan parannuksia, on kaiken lähdettävä 

nuoriin kohdistuvasta informaatiosta. Olisi pyrittävä 

sijoittamaan mahdollisimman monta mustalaista 

samaan luokkaan tai kouluun, siis valkolaisten 

kouluun, jotta ei yhden erilaisen asema suuressa 

yhteisössä olisi liian vaikea, ja erilaisuuden tunne 

siten vain vahvistuisi.  



Samoin työpaikoilla (sillä Suomen 

viidestätuhannesta mustalaisesta jo kolmasosa on 

säännöllisessä työssä) olisi ensiarvoisen tärkeää 

lopettaa se epäluulojen sävyttämä suhtautuminen, 

joka kaikkien taholta kohdistuu ikään kuin 

koekaniiniksi otettuun mustalaistyöntekijään. Ei 

tarvitse edes personoida tilannetta itseensä – on 

selvää, että sellaisissa työoloissa on vaikeata jatkaa 

ja kestää.  

Mutta jos annamme mustalaiselle 

luottamustehtävän, ja nimenomaan hengessä, josta 

ei voi epäilläkään tilanteeseen kätkeytyvän 

jonkinlaista koemieltä, mustalainen osoittautuu 

luottamuksen arvoiseksi.  

Mustalaisella on moraalisääntönsä, usein jopa 

kovinkin jyrkät. Epärehellinen mustalainen on 

valkolaisten sanelemien ehtojen ja tarjoamien 

elinmahdollisuuksien tuote. Samanlaiseen asemaan 

joutunut valkolainen ei olisi lainkaan erilainen.  

Ajatellaanpa erästä arkipäivän tilannetta, joka 

kuvastaa tehokkaasti mustalaisen asemaa 

tämänpäivän suomalaisessa yhteiskunnassa.  

Baarissa istuvat valkolaiset näkevät tilanteen 

jokseenkin tällätavoin:  

Ovi rämähtää auki ja sisään hyökkää kirjava ja 

meluisa joukkio tummia. Aikansa sisällä liehuttuaan 

he ehkä asettuvat johonkin pöytään syömään 

hernerokkaa, rytistelevät pajatsoa, lapset kerjäävät 

tupakkaa tai lanttia. Vessassa käy yhtämittainen 

kohina – On oltava tarkkana, ettei mitään häviä. 

Baariemäntä istuu miltei hysteerisenä käsi 

puhelimen kahvalla hokien mielessään poliisin 

puhelinnumeroa.  

Kieltämättä tilanteessa on jotakin harmittavaa, 

mutta miksi? Hyvin todennäköistä on, että tuo 

suuriääninen ja näkyvä käytös on pakon sanelema 

toimintamuoto. Mikäli mustalainen yrittäisi 

tavallisen kansalaisen tavoin ruokailemaan, 

ehättäisi henkilökunta jo ovensuuhun vastaan 

kieltoineen. Mutta häikäilemättömyydellä 

saavutetaan se, ettei kukaan oikeastaan uskalla 

asettua jäämään jalkoihin. Parasta siis vain tyytyä 

odottamaan käsi puhelimella.  

Tällaisia katkeamattomia syy- ja seurausketjuja on 

mustalaisen elämässä paljon. Ja koska käytännön 

ihmisen ajatteluun sisältyy vain seurausten 

päivittelyä, on vaikeata saada tuokiossa 

minkäänlaista parannusta aikaan.  

Mutta: myös mustalaisella on pelkoja ja 

ahdistuksia!  

Suomalainen vastuuntuntoinen ja ajatteleva 

kansalainen on valmis ojentamaan auttavan 

kätensä mustalaisille, panemaan tehokkaan 

koneiston käyntiin – ja riks, raks, poks! 

Mustalaisillakin on elintaso, olkaa hyvä.  

Mutta näin me emme sitä halua!  

Jos mustalaisten asioita käsittelevissä komiteoissa 

on pelkästään valkolaisia päättämässä 

toimenpiteistä omien mielipiteittensä ja 

arvioittensa perusteella, rakennetaan vain 

vallitseva diskriminointitilanne nykyajan 

vaatimuksia vastaavaksi. Juopa tumman ja 

valkolaisen välillä säilyy muuttumattomana. 

Mustalaisen itsensä olisi annettava vastata, kertoa, 

neuvotella, päättää.  

 Ennen kaikkea heidän olisi annettava yrittää, myös 

muualla kuin montussa tai autohajottamossa 

valkolaisen rinnalla. Antakaa heille kattavaa 

turvallisuuden-, osallistumisen tunnetta, 

samanlaisin oikeuksin – myös velvollisuuksin, kuin 

valkolaisilla on. Epäluulon välähdys työnantajan 

kasvoilla saattaa lopettaa yhden 

omanarvonuntoisen mustalaisen työhönpyrkimiset 

iäksi.  

Tämän vuoksi valistustoiminnan tulisi yhtälailla 

kohdistua koko sumalaiseen yhteiskuntaan. 

Mustalaisen perinteellinen vaatetus on katoava 

ilmiö, ja tällä tavoin sulautuminen suomalaisiksi on 

alkamassa. Mutta, työkykyisiksi ja rakentaviksi 

kansalaisiksi saamme mustalaiset vasta sitten, kun 

kykenemme vilpittömästi tunnustamaan 

mustalaisen kansalaisoikeudet, niin ettei 

mustalaista enää edes ajatella erilliseksi 

homogeenisesta kansasta – suomalaisista.





 

 

 


