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 Nopeammin, korkea mmalle, julmemmin
Useimmat suomalaiset 
urheilujohtajat hyväksyvät 
arvokisojen järjestämisen 
ihmisoikeuksia rikkovissa 
maissa. Melkein kaikkien 
mielestä Kansainvälinen 
olympiakomitea toimi 
oikein myöntäessään 
vuoden 2008 kesäkisat 
Kiinalle.

Mitä olympialiikkeen 
pitäisi tehdä, kun sen jä-
senmaat teloittavat kan-
salaisiaan? Voiko ur-
heiluväki vain seurata 
sivusta, kun vähemmis-
töjä sorretaan ja toisin-
ajattelijoita vainotaan? 
Onko oikein viedä arvo-
kisoja maihin, joissa ki-

dutus on arkipäivää?
Urheilun poliittiset kytkennät ovat nous-

seet meilläkin pinnalle sen jälkeen, kun Kan-
sainvälinen olympiakomitea myönsi ensin 
vuoden 2008 kesäkisat Pekingille ja viime 
kesänä tiukan äänestyksen jälkeen vuoden 
2014 talviolympialaiset Venäjän Sotšille.Teksti Tuomo Lappalainen ja 

Matti Simula
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◼ Berliini, Moskova, Peking... Olympia-
soihtu on vuosien mittaan kiertänyt 
monissa maissa, joiden kaikki toimet 
eivät kestä läpivalaisua.

▶
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Sekä Kiinaa että Venäjää on arvosteltu ko-
vasanaisesti ihmisoikeuksien rikkomises-
ta, ja esimerkiksi toisinajattelijoiden vainot 
ovat jatkuneet Kiinassa laajoina kisojen saa-
misen jälkeenkin. Siellä myös teloitetaan 
edelleen joka vuosi enemmän ihmisiä kuin 
yhdessäkään toisessa maassa.

Lisäksi Kiina on kansainvälisistä vasta-
lauseista välittämättä tukenut esimerkiksi 
Sudanin ja Burman (Myanmarin) hirmuhal-
lintoja, jotka loukkaavat ihmisoikeuksia vie-
lä sitä itseäänkin räikeämmin.

Suomen Kuvalehti lähetti syyskuussa 
30:lle urheilun keskusjärjestöjen ja lajiliit-
tojen puheenjohtajalle kyselyn, jossa tie-
dusteltiin heidän suhtautumistaan ihmis-
oikeusasioihin. Liitoista valittiin mukaan 15 
suurinta ja lisäksi ne, joiden urheilijoita on 
olympiakomitean valmennustuen piirissä.

Kyselyyn vastasi viisi kuudesosaa eli yh-
teensä 25 urheilujohtajaa. Vastaamatta 
jättivät vain Hiihtoliiton, Lentopalloliiton, 
Ampumaurheiluliiton, Pesäpalloliiton ja 
ruotsinkielisen keskusjärjestön SFI:n edus-
tajat. Olympiakomitean Roger Talermon si-
jasta vastasi varapuheenjohtaja Marjo Mati-
kainen-Kallström.

Aiheen arkaluontoisuutta kuvaa, että kuu-
si vastaajaa ei halunnut tulla siteeratuksi 
omalla nimellään.

Yhteistyö hillitsee roistovaltioita
Periaatteessa suomalaiset urheilujohtajat 
ymmärtävät, ettei urheilua ja politiikkaa 
voi pitää tiukasti erillään. Vain muutama esi-
merkiksi vaatii, että arvokilpailujen isännät 
on valittava pelkästään urheilullisin perus-

tein. Useimpien mielestä valintaprosessissa 
on huomioitava myös hakijamaiden yhteis-
kunnalliset olot.

Urheilupiireissä tunnustetaan kuitenkin, 
ettei heillä ole varaa olla ihmisoikeusasiois-
sa kovin paavillisia. Monissa vastauksissa 
muistutettiin, että kansainvälinen urhei-
luyhteisö koostuu hyvin erilaisten kulttuuri-
en, perinteiden ja uskontojen edustajista.

”Jos isojen kisojen järjestäminen rajattai-
siin meidän edustamaamme demokratiaa, 
ihmisoikeuksia ja tiedonvälitystä noudat-
tavien maiden erityisoikeudeksi, kelvollisia 
hakijamaita ei löytyisi kuin ehkä kolmannes 
maailman valtioista”, Palloliiton puheen-
johtaja Pekka Hämäläinen laskee.

Suomen Kanoottiliittoa johtava Esko Aal-
tonen menee vielä pitemmälle: ”Ei löydy 
maata, missä ei tavalla tai toisella rikottaisi 
ihmisoikeuksia.”

Monista vastauksista huokui vahva usko 
siihen, että urheilun avulla voidaan vaikuttaa 
ihmisoikeuksia loukkaavien maiden käyt-
täytymiseen. Olympia- ja MM-kisojen suuri 
huomioarvo panee tämän logiikan mukaan 
kisaisännät miettimään kahta tarkemmin, 
miten ne kohtelevat kansalaisiaan.

Kansainvälinen jääkiekkoliitto joutui poh-
timaan asiaa, kun Aljaksandr Lukašenkan 
itsevaltaisesti johtama Valko-Venäjä haki 
vuoden 2013 maailmanmestaruuskisoja. 
Ne menivät lopulta Ruotsiin, mutta Suo-
men Jääkiekkoliiton puheenjohtajan Kaler-
vo Kummolan mukaan Valko-Venäjän pääs-
täminen äänestykseen oli merkki siitä, että 
maata pidettiin periaatteessa kelvollisena 
kisaisäntänä.

”Jos Valko-Venäjän kaltaiset maat sulje-
taan pois, ne vain käpertyvät entistä enem-
män”, Kummola epäilee.

Palloliiton Hämäläisen mukaan Kan-
sainvälisellä jalkapalloliitolla oli saman-
tapaisia taka-ajatuksia, kun se myönsi 
seuraavat MM-kisat Etelä-Afrikalle. Hä-
nen mukaansa valitsijat halusivat edistää 
sen yhteiskunnallista ja taloudellista ke-
hitystä laajemminkin, ei vain jalkapallo-
toimintaa.

”Tähän tapaan ajateltiin myös Euroopan 
jalkapalloliitossa, kun vuoden 2012 EM-ki-
sat annettiin Puolalle ja Ukrainalle, vaikka 
vastaehdokkaana oli perinteinen jalkapal-
lomaa Italia”, Hämäläinen kertoo.

Yhden olympialajin edustaja huomaut-
ti sentään, että MM-kisat ovat eri asia kuin 
olympialaiset.

”Olympiakisojen pitopaikkoja koskevien 
valintakriteerien on oltava erityisen tiukat, 
sillä olympialainen peruskirja nimenomaan 
määrää kunnioittamaan yleismaailmallisia 
eettisiä periaatteita.”

Sorron aste ratkaisee
Suomalainen urheiluväki on käytännössä 
valmis myöntämään arvokisoja hyvinkin 
sekalaiselle hakijajoukolle.

Vain kaksi urheilujohtajaa ilmoitti vastus-
tavansa ehdottomasti olympia- tai MM-ki-
sojen pitämistä sellaisissa maissa, joissa on 
kuolemanrangaistus.

Juuri kukaan ei pitänyt myöskään opposi-
tion, tiedotusvälineiden tai ammattiyhdis-
tysliikkeen toiminnan rajoittamista suora-
naisena isännyyden esteenä.

Isäntien kootut synnit
Kiina

Kuolemantuomio laajassa käytössä (2006 teloitettiin ainakin 1 010 ihmistä ja 
2 700 tuomittiin kuolemaan)

Kokoontumis- ja ilmaisunvapautta, mm. internetin käyttöä, rajoitetaan
Etnisiä ja uskonnollisia vähemmistöjä sorretaan (mm. Tiibet, uiguurit, Falun 

Gong). Maaseudulta tulleiden siirtotyöläisten syrjintä yleistä kaupungeissa.
Ihmiskauppa levinnyt laajalle.
Pidätettyjen kidutus ja pahoinpitely yleistä. Satojatuhansia ihmisiä pidätettyi-

nä työleireillä ilman syytteitä tai oikeudenkäyntiä.

Venäjä
Vangittuja kidutetaan ja pahoinpidellään yleisesti mm. ”tunnustusten” saami-

seksi. Pidätettyjen asianajajia ei aina päästetä seuraamaan kuulusteluja.
Tšetšenian sotaan liittyvät mielivaltaiset pidätykset ja ”katoamiset” jatkuvat.
Laki rajoittaa sekä paikallisten että kansainvälisten järjestöjen toimintaa ja 

sananvapautta. Mielenosoituksia rajoitetaan ja hajotetaan kovin ottein.
Ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneitä saadaan harvoin oikeuteen. Uhrit, hei-

dän omaisensa ja asianajajansa joutuvat viranomaisten häirinnän kohteiksi.
Rasistiset väkivaltarikokset yleistyneet ja niiden oikeuskäsittelyssä puutteita.
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Mihin olympia- ja MM-kisojen isännyyksiä myönnettäessä pitäisi kiinnittää huomiota? 

vain tai pääasiassa urheilullisiin seikkoihin           3
yhteiskunnallisiin oloihin laajemmin                  19
ei osaa sanoa/ei vastausta                             3

Miten suhtaudutte olympia- ja MM-kisojen myöntämiseen sellaisille maille
                                     
   ei vaikutusta     vaikuttaa          vaikuttaa    kielteisesti     eos/ei kantaa
                                                                   jonkin verran   paljon  

joissa on voimassa                 10                          8                           2                     2                        3
kuolemanrangaistus               

joissa poliittisen opposition        7                            9                          4                   2                       3
toiminta on kielletty

joissa ei sallita vapaata            6                          9                           4                     3                         3
tiedonvälitystä

joissa ei ole vapaata                8                            10                        3                     1                        3
ay-liikettä

jotka miehittävät toista            7                           8                          4                     2                        4
maata/toisia maita

jotka sortavat jotain kansan-    6                           9                          5                   2                        3
ryhmää omalla alueellaan

Toimiko KOK oikein myöntäessään olympiakisat
                 
   kyllä                    ei                       ei selvää kantaa

Pekingille         19                          1                            5
Sotšille            16                          3                           6

Miten olympiakisojen myöntäminen Kiinalle on mielestänne vaikuttanut maan tilanteeseen?

   myönteisesti    kielteisesti      ei mitenkään/eos
         16                         –                           9

Vaikka vastustan 
kuolemanrangaistusta 
en sulkisi pois 
esimerkiksi arabimaita, 
Kiinaa ja Yhdysvaltoja 
tällä perusteella.”
Palloliiton puheenjohtaja 
Pekka Hämäläinen

En hyväksy kuoleman-
tuomiota. Poliittisen 
opposition, ay-liikkeen ja 
viestinnän vapaus ovat 
mielestäni itsestään-
selvyyksiä, joita ei pidä 
kyseenalaistaa. Kisoja ei 
pitäisi myöntää myöskään 
maille, jotka käyvät sotia 
joko omalla alueellaan tai 
ulkomailla.”
Nyrkkeilyliiton puheenjohtaja 
Harri Appelroth

On helppo havaita, 
että olympiaprosessin
 aikana Kiinan tilanteesta 
on käyty aikaisempaa 
enemmän julkista 
keskustelua. Yleensä 
sellainen myös johtaa 

myönteiseen kehitykseen.”
Suomen Liikunnan ja Urheilun 
puheenjohtaja Timo Laitinen

Kiinan ihmisoikeustilanne 
ei ole välttämättä edistynyt 
suotuisampaan suuntaan. 
Eivätkä puheet Pekingin 
ilman kirkastamisesta 
kisojen ajaksi kemikaaleilla 
kuulosta hyvältä.”
Suomen Olympiakomitean 
varapuheenjohtaja 
Marjo Matikainen-Kallström
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◼ Ympäristönsuojelu on Kiinassa 
melkein yhtä huonoissa kantimissa 
kuin ihmisoikeudet. Olympiastadionin 
viereinen lampi on kuitenkin erityis-
tarkkailussa.
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Kuka saa kisat?

◼ Urheilujohtajien suhtautumista konkreettisiin ihmisoikeusrikkomuksiin 
kartoitettiin avoimin vastauksin, jotka on jaoteltu toimituksessa sisältönsä 
mukaan viiteen ryhmään.
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Suurin osa oli joissain tapauksissa valmis 
hyväksymään kisojen järjestämisen jopa 
toista maata miehittävissä tai etnistä sor-
toa harjoittavissa maissa.

Toisaalta kymmenen vastaajaa korosti, 
ettei urheilujärjestöjen pidä ollenkaan ar-
vioida maita sillä perusteella, onko niissä 
voimassa kuolemanrangaistus vai ei.

Opposition toimintaedellytykset, tie-
donvälityksen vapaus ja ay-liikkeen riip-
pumattomuus olivat yhdentekeviä asioi-
ta joka neljännelle. Yhtä moni oli valmis 
katsomaan jonkin kansanryhmän oikeuk-
sien polkemista tai toisen maan miehitys-
tä läpi sormien.

”Kysymys on aina myös ihmisoikeuk-
sien polkemisen ja sorron asteesta. Mi-
tä tahansa ei pidä sietää, mutta jotakin 
on pakko sietää, jos kisat aiotaan pitää”, 
muistuttaa yksi vastaaja, joka ei halunnut 
nimeään julkisuuteen.

Jos käytetään oikein tiukkaa seulaa, edes 
vuoden 2010 talviolympialaisten pitäminen 
Vancouverissa ei ole ongelmatonta, sillä 
Kanadaakin on syytetty alkuperäiskanso-
jensa kohtelemisesta kaltoin.

”Järjestämisoikeutta ei pidä myöntää 
maalle, joka harjoittaa totaalista sortoa 
suurta ihmisjoukkoa kohtaan. Voidaanhan 
väittää, että Suomessakin sorretaan joita-
kin pienryhmiä”, Painiliiton Yrjö Tuokko 
linjaa.

 Taekwondoliiton Markku Murron mie-
lestä eri maiden soveliaisuutta arvioidessa 
pitää ottaa huomioon, että oikeuslaitosten-
kin toiminnassa on eroja.

 ”Joissakin maissa saatetaan langettaa 
kuolemantuomioita paljon epämääräi-
semmin kuin joissakin avoimissa demo-
kratioissa.”

KOK:n ratkaisut hyväksytään
Suomalaiset urheilujohtajat ovat pitkälti 
yksimielisiä siitä, että olympiakisojen vii-
meaikaiset isäntäkaupunkivalinnat ovat ol-
leet perusteltuja.

Vain yksi vastaajaa suhtautui selkeän 
kriittisesti Pekingin olympiaisännyyteen. 
Sotšin valinta herätti hieman enemmän 
ristivetoa, mutta taustalla olivat lähinnä 
urheilulliset syyt.

”On kyseenalaista, kykeneekö kyseinen 
paikka selviytymään kisoista edes infran 
puolesta”, yksi talvilajien edustaja epäi-
lee.

Useissa vastauksissa vedottiin siihen, et-
tä sekä Peking että Sotši valittiin avoimen 
haun jälkeen Kansainvälisen olympiakomi-
tean sääntöjä noudattaen.

”KOK on pyrkinyt olemaan järjestö, joka 
ei ota kantaa poliittisiin kysymyksiin”, Jää-
kiekkoliiton Kummola muistuttaa.

Urheilupiireissä elää luja usko siihen, et-

tä olympiaisännyys vaikuttaa myönteisesti 
Kiinan yhteiskunnalliseen kehitykseen.

 ”Oli ehdottomasti oikein myöntää ki-
sat Pekingille. Kiinalaisille on tärkeää saa-
da hyväksyntää ja näyttää hyväksyttäviltä. 
Kaikissa asioissa ei ole onnistuttu, mutta 
suunta on oikea”, Taitoluisteluliiton Susan-
na Rahkamo kiteyttää enemmistön ajatuk-
set.

Suomen Urheiluliiton puheenjohtajan 
Antti Pihlakosken mielestä oli ainakin osit-
tain olympialaisten ansiota, että Kiinan pe-
rustuslakiin tuli vuonna 2004 maininta ih-
misoikeuksien kunnioittamisesta. Myös 
ympäristöasioihin on hänen mukaansa 
kiinnitetty enemmän huomiota kuin olisi 
tehty, jos kisat olisivat menneet sivu suun.

Purjehtijaliiton Kurt Lönnqvist muis-
tuttaa, että kisajärjestelyihin osallistuu yli 
400 000 vapaaehtoista, jotka pääsevät näin 
tekemisiin muun maailman kanssa. Eng-
lannin opiskelu on jo saanut ”valtavan pi-
ristysruiskeen”.

Myös Palloliiton Hämäläinen uskoo, et-
tä Kiinasta tulee kisojen seurauksena avoi-
mempi yhteiskunta.

”Olympialaiset auttavat maan poliittista 
johtoa havaitsemaan ajan oloon, että va-
paa tiedonvälitys on valtion kehitystä tu-
keva asia”, hän ennustaa.

Totuus kisojen jälkeen
Muutama vastaaja arvioi, etteivät yhdet 
olympialaiset vaikuta Kiinan tilanteeseen 
sitä eikä tätä. Yksikään ei pitänyt todennä-
köisenä, että maan olot muuttuisivat kiso-
jen takia huonompaan suuntaan.

Nyrkkeilyliiton puheenjohtaja Harri Ap-
pelroth kehottaa palaamaan tähän kysy-
mykseen aikaisintaan vuoden päästä.

”Nyt näyttää, että kisaisännyys on paran-
tanut Kiinan yhteiskunnallisia oloja. Se voi 
kuitenkin olla pelkkää kulissia. Totuus pal-
jastuu vasta kisojen jälkeen.” SK

Urheilu on urheilua ja 
politiikka politiikkaa. Yksi 
urheilun eittämättä hienoista 
piirteistä on se, että jopa 
keskenään sodassa olevien 
maiden urheiluihmiset 
voivat ystävystyä yhteisen 
urheiluharrastuksensa 
puitteissa.”
Suomen Urheiluliiton 
puheenjohtaja Antti Pihlakoski

Etelä-Korea on nykyisin 
demokraattisempi kuin 
silloin, kun sille myönnettiin 
olympiakisat. Isojen kisojen 
järjestämisoikeus voisi 
pakottaa esimerkiksi 
Myanmarin (Burman) 
kehittämään yhteis-
kunnallisia olojaan 
demokraattisemmiksi.”
Taekwondoliiton puheenjohtaja 
Markku Murto

Olympiakisat kannattaisi 
keskittää pysyvästi neljään 
maahan eri maanosissa. 
Näiden maiden kohdalla 
pitäisi ottaa huomioon 
sekä urheilullinen, 
taloudellinen että poliittinen 
soveltuvuus.”
Salibandyliiton puheenjohtaja 
Matti Ahde

Olen täysin vakuuttunut, 
että urheilu edistää ihmis-
oikeuksia, eikä siihen pidä 
sekoittaa politiikkaa.”
Suomen Purjehtijaliiton 
puheenjohtaja Kurt Lönnqvist

Urheiluaate on olennaisesti 
myös osa rauhanaatetta. 
Hyvät urheiluolosuhteet ovat 
järjestäjälle välttämätön, 
mutta ei riittävä ehto.”
Opiskelijoiden Liikuntaliiton 
puheenjohtaja Jussi Ansala

atsien propagandaluomus saa 
hurmioituneen vastaanoton jäl-
leen ensi elokuun 9. päivänä. Pe-
kingin stadionille tuolloin kii-
dätettävä, Kreikan Olympiassa 

sytytetty tuli jatkaa saksalaisten aloittamaa 
soihtuviestitraditiota. Vuoden 1936 isäntä-

maa rakensi kisoilleen mahtavia seremo-
niallisia muotoja, joista osa jäi pysyvästi 
olympiaperinteeseen.

Saksalle myönnettiin oikeus järjestää 
vuoden 1936 talvi- ja kesäolympialaiset 
1931, kaksi vuotta ennen natsien valtaan-
nousua.

Etenkin Berliinin kesäkisoista tuli Adolf 
Hitlerin propagandavoitto. Vainottujen 
ihmisryhmien sortoa lievennettiin kisojen 
alla. Saksa salli mainosmielessä myös juu-
talaisten päästä joukkueeseensa, vaikka 
heiltä oli jo viety kansalaisoikeudet.

Kolmas valtakunta oli jo rikkonut Versail-

Urheiluliike on fl irttaillut diktatuurien kanssa jo 70 vuotta.

Teksti Matti Simula
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Musta historia

◼ Paavo Nurmi 
seurasi Berliinis-
sä silmä kovana, 
miten suomalaiset 
kestävyysjuoksijat 
toteuttivat hänen 
laatimaansa tak-
tiikkaa.

▶
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Hänen on epäilty manipuloineen erotuoma-
reita Italian voittoon päättyneissä kisoissa.

Argentiinan MM-kisat ovat toinen jalka-
pallohistorian häpeäpilkku. Vastikään soti-
lasvallankaappauksen läpikäyneelle maalle 
myönnettiin 1966 vuoden 1978 kisaisännyys. 
Maa koki ennen avauspotkua vielä pari muu-
ta keikausta. Pahimpiin julmuuksiin syyllis-
tyivät 1976 vallan siepannutta kenraali Jorge 
Videlaa tukeneet kuolemanpartiot.

Tikanderin mukaan Videlan hallinto otti 
kotijoukkueen mestaruudesta kaiken propa-
gandahyödyn.

Yksikään maa ei boikotoinut kisoja, mut-
ta esimerkiksi Hollannin suurpelaaja Johan 
Cruijff pidättäytyi turnauksesta vastustaak-
seen ihmisoikeusrikoksia.

Suomi menetti mäkikullan
Italian Cortina d´Ampezzossa helmikuus-
sa 1941 järjestettyihin hiihdon MM-kisoi-
hin osallistui vain Saksan liittolaismaita se-
kä puolueettomat Suomi ja Ruotsi. Maansa 
saksalaismiehitystä vastustaneet norjalaiset 
jättäytyivät kisoista.

Paavo Vierto ja Leo Laakso voittivat nor-
jalaistähtien poissa ollessa Suomen mäki-
hyppyhistorian ensimmäisen MM-kullan ja 
-hopean. Kansainvälinen hiihtoliitto mitä-
töi kuitenkin sodan jälkeen Cortinan kiso-
jen MM-statuksen.

Moskovan sallittiin järjestää jääkiekon 
MM-kisat 1957, vaikka Neuvostoliitto oli 
edellisenä syksynä tukahduttanut väkival-
loin Unkarin kansannousun. USA:n ja Ka-
nadan joukkueet eivät kuitenkaan osallis-
tuneet kisoihin.

Everstien EM-kisat
Demokraattiselle Kreikalle myönnettiin 
1966 oikeus järjestää kolme vuotta myö-
hemmin yleisurheilun EM-kilpailut. Niis-
tä tuli monelle maalle poliittisesti hankala 
ongelma, kun everstijuntta kaappasi Krei-
kassa vallan 1967.

Maat keksivät lopulta koomisia muotoja 
sotilashallituksen tuomitsemiseksi.

”Ruotsi päätti olla televisioimatta Atee-
nan kisoja. Suomessa taas ei nähty kisojen 
avajaisia”, Tikander hymähtää.

Länsi-Saksa toteutti osittaisen boikotin 
ja osallistui vain viestinjuoksuihin. Länsi-
saksalaiset eivät protestoineet junttaa vaan 
Kansainvälistä yleisurheiluliittoa vastaan. 
Se ei sallinut DDR:stä loikanneen Jürgen 
Mayn edustaa uutta kotimaataan Länsi-
Saksaa. SK

lesin rauhan-
sopimusta 

miehittämäl-
lä demilitari-

soidun Rei-
ninmaan. 
Olympia-
laiset he-

rättivät silti enem-
män sympatiaa kuin 

protesteja.
”Yhdysvaltalainen 

Ernest Lee Jahncke, 
joka oli vaatinut USA:ta 

boikotoimaan kisoja, ero-
tettiin KOK:n 

jäsenyydestä”, 
selvittää Suo-

men urheilukir-
jaston tutkija Vesa 

Tikander. Jahncken 
seuraajaksi valittiin 

osanottoa kannattanut, 
sittemmin KOK:n puheenjohtajaksi 
edennyt Avery Brundage.

Näkyvimmän vastalauseen esitti 
Norjan Nobel-komitea. Se myönsi vuoden 
1936 rauhanpalkinnon keskitysleirillä viru-
neelle saksalaiselle toimittajalle Carl von 
Ossietzkylle. Saksa oli toivonut palkintoa 
nykyaikaisen olympialiikkeen perustajal-
le, ranskalaiselle paroni Pierre de Couber-
tinille, joka oli ihastunut Saksan ”uuteen 
järjestykseen”.

Harmistunut Saksa myönsi de Couberti-
nille lohdutukseksi 10 000 markkaa.

Soulin iloinen poikkeus
Berliinin olympialaisten yhteydessä jär-

jestetty KOK:n kokous myönsi 
vuoden 1940 olympialaiset Ja-
panille. Talvikisat oli määrä jär-
jestää Sapporossa ja kesäkisat 
Tokiossa.

KOK huolestui, kun Japani 
hyökkäsi Kiinaan 1937. Huolta 

eivät kuitenkaan aiheuttaneet japanilaisten 
raakuudet, kuten Nankingissa tapahtunut 
satojentuhansien kiinalaisten joukkomur-
ha. Sen sijaan urheiluväki pelästyi, ettei so-
taponnistusten rasittamalla maalla riittäisi 
voimavaroja kisojen läpivientiin. Japani luo-
puikin kisoista, joita ei toisen maailmanso-
dan sytyttyä järjestetty muuallakaan.

Olympiajohtajat olivat kuuroja ihmis-
oikeusryhmien protesteille myös 1974, 
kun Moskova sai vuoden 1980 kesäkisat. 
Tšekkoslovakian ja muiden satelliittimai-
den alistaminen sekä toisinajattelijoiden 
vangitsemiset eivät estäneet isännyyttä.

Kansainvälinen yhteisö reagoi vasta Neu-
vostoliiton miehitettyä Afganistanin 1979. 

USA:n presidentin Jimmy Carterin ajamaan 
boikottiin yhtyi 42 maata.

Historia ei tue väitettä, että isännyyden 
synnyttämä kansainvälinen huomio laajen-
taisi kansalaisvapauksia epädemokraatti-
sissa järjestäjämaissa.

Etelä-Korea tekee kuitenkin myönteisen 
poikkeuksen. Se oli sotilasdiktatuuri saa-
dessaan 1981 järjestettäväkseen vuoden 
1988 kesäkisat.

”Maassa puhkesi suuria mielenosoituk-
sia vuotta ennen Soulin kisoja. Kiusallista 
julkisuutta kaihtanut sotilashallitus katsoi 
paremmaksi erota. Valta siirtyi vapailla vaa-
leilla valitulle parlamentille ja hallitukselle, 
ja sen jälkeen Etelä-Koreassa on vallinnut 
demokratia”, Tikander kertoo.

Mussolinin mestaruus
Fasistidiktaattori Benito Mussolini käytti Ita-
liassa 1934 järjestettyä jalkapallon MM-tur-
nausta räikeästi valtansa pönkittämiseen. 

Ihmisoikeusjärjestö 
Amnesty Internatio-

nalin Suomen osaston 
puheenjohtaja Milma 
Kettunen on samoilla lin-
joilla kuin urheilujohtajat. 
Hänkään ei automaattises-
ti tyrmää urheilukisojen 
pitämistä ihmisoikeuksia 
loukkaavissa maissa.

”Amnesty ei ota suo-
ranaisesti kantaa siihen, 
keille kisoja voi antaa. Se 
on urheilujärjestöjen päätettävä asia”, 
Kettunen linjaa.

Amnestyssäkin ajatellaan, että suuren 
urheilutapahtuman saaman huomion 
siivellä on hyvä mahdollisuus tuoda esiin 
isäntämaan epäkohtia. Atlantan olympia-
laisissa 1996 järjestö kampanjoi kuole-
manrangaistusta vastaan. Pekingissä 
muita teemoja ovat laittomat pidätykset, 
väestön pakkosiirrot ja ihmisoikeusakti-
vistien kohtelu.

”Boikotti voi olla hyvä tapa herättää 
huomiota, mutta se ei välttämättä paran-

na tilannetta. Parempi on 
pitää yllä neuvotteluyhteyt-
tä”, Kettunen vakuuttaa.

Amnestyssä lasketaan, 
että urheilun kautta se 
tavoittaa monia, jotka eivät 
muuten juuri seuraa ih-
misoikeusasioita. Ongelma 
vain on, että kisat kestävät 
ainoastaan vähän aikaa. Sen 
jälkeen huomio suuntautuu 
taas muualle.

”Atlantan kampanjalla ei 
ollut vaikutusta kuolemanrangaistuksen 
käyttöön USA:ssa. Kiinassa on merkkejä 
siitä, että muualla maassa ihmisoikeusti-
lanne heikkenee, kun huomio on kohdis-
tunut Pekingiin.”

Kettusen mukaan Kansainvälisen 
Olympiakomitean pitäisi nyt muistuttaa 
Kiinaa niistä lupauksista, joita se antoi, 
kun Peking haki kisoja.

”Huolestuttavinta on, että KOK on 
alkanut perääntyä eikä ole enää yhtä 
tiukkana kuin aikaisemmin.” ▪

Tuomo Lappalainen

Suomen olympiakomitean varapu-
heenjohtaja, ulkoministeri Ilkka Ka-

nerva (kok) vakuuttaa, että hakijamaiden 
yhteiskunnalliset olot otetaan huomioon 
suurten urheilutapahtumien järjestämis-
oikeuksia jaettaessa.

”Kisaisäntä joutuu kansainvälisen luu-
pin alle. Peking on hyvä esimerkki. Kiinan 
pitää jatkuvasti tehdä selkoa ihmisoi-
keustilanteestaan, jotta se täyttää ne 
vaatimukset, mitä olympiakisojen järjes-
täjältä on syytä odottaa.”

Eräiden arvioiden mukaan järjestelyt 
ovat kuitenkin pahentaneet ihmisoi-
keustilannetta. Sveitsiläinen Centre on 
Housing Rights and Evictions  -järjestö 
ilmoitti kesäkuussa, että 1,25 miljoonaa 
kiinalaista on joutunut kisarakentamisen 
takia jättämään kotinsa ilman kohtuukor-
vausta. Amnesty Internationalin mukaan 
ihmisiä on vangittu kisojen varjolla.

Kanerva korostaa, ettei huippu-urheilu 
ole erillinen saareke, jolta edellytetään 
suurempaa puhtautta kuin muulta kan-
sainväliseltä kanssakäymiseltä.

”Urheilu auttaa myönteisten tavoittei-
den, kuten rauhan ja suvaitsevaisuuden 
toteutumista. Sellaisen maan, jolla on 

vakaa yhteiskuntajärjestelmä ja laajat 
diplomaattiset suhteet ja jonka kanssa 
käydään kauppaa, tulee voida isännöidä 
myös arvokisoja.”

Ulkoministeri ei paheksu Kiinan ja 
Venäjän kisaisännyyksiä.

”En tiedä, miten KOK:n suomalaisedus-
tajat ovat niistä päätettäessä toimineet. 
Heillähän ei ole mitään raportointivelvol-
lisuutta. Sekä Peking että Sotši ovat kui-
tenkin saaneet ratkaisevissa äänestyksis-
sä KOK:n jäsenten enemmistön tuen.”

Tiibetin kovaotteinen miehitys ei Ka-
nervan mukaan ole este Pekingin kisoille.

”Kiina kuuluu YK:hon. Miksi YK-maa 
ei voisi toimia kansainvälisessä urhei-
luliikkeessä? Ja Tiibet voi saada kisojen 
myötä jopa toivomaansa kansainvälistä 
huomiota.”

Kanervan mielestä kansainvälisiä kiso-
ja ei pidä myöntää sotaa käyville maille. 
Hän ei kuitenkaan hyväksy näkemystä, 
että Venäjä kävisi sotaa Keski-Aasiassa.

”Käsittääkseni Sotšin kisahanke on 
vaikuttanut myönteisesti Venäjän toi-
mintaan Kaukasuksella”, ulkoministeri 
pohtii. ▪

Matti Simula

”YK:n jäsenmaa kelpaa kisaisännäksi”

”Parempi neuvotella kuin boikotoida”

▶

▶

◼ Milma Kettunen
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◼ USA:n Jesse 
Owens voitti 
natsien har-
miksi Berlii-
nissä neljä 

kultaa.

◼ Saksan ystävä 
Avery Brundage 
eteni olympialiik-
keessä huipulle asti.

◼ Sekä Benito Mus-
solini että Adolf 
Hitler pönkittivät 
urheilun avulla ase-
miaan.

◼ Moskovan olympialaisia vastustaneiden 
silmätikkuina olivat Tšekkoslovakian ja 
Afganistanin miehitykset.

◼ Hollannin Johan Cruijff  boikotoi 1978 
Argentiinan MM-kisoja.

suomenkuvalehti.fi 

netti

▶ Onko talous 
jyrännyt urheilu-
johtajien mielestä 
olympia-aatteen?


