
 E
nsimmäinen kysymys on kai-
kista ilmeisin, ja vastaus tulee 
kuin automaatista.

”Minulla ei ole minkäänlai-
sia suunnitelmia ryhtyä uudel-
leen presidenttiehdokkaaksi”, 
Al Gore sanoo kahdeksan toi-
mittajan ryhmälle.

”Olen löytänyt toisenlaisen tavan palvel-

la. Haluan muuttaa amerikkalaisten ja ko-
ko maailman mielen ilmastokriisistä.”

Bill Clintonin kausien varapresidentti Go-
re saapui toukokuussa Cannesin elokuvafes-
tivaaleille, koska hänestä on tullut eräänlai-
nen elokuvatähti. Ilmastonmuutoksesta 
varoittava dokumentti Epämiellyttävä totuus 
on Goren luento hänelle tärkeästä aiheesta.

Haastattelut jaetaan kuin kyseessä olisi 

mikä tahansa huippuluokan tähti. Ainoana 
erona ovat tavallistakin tarkemmat turva-
järjestelyt: haastattelupaikkaa, Hilton-ho-
tellin sviittiä vartioi kaksi turvamiestä.

Kahden tunnin palopuhe
Vuonna 2000 Gore hävisi hiuksenhienosti 
presidentinvaalit George W. Bushille ja ve-
täytyi puoluepolitiikasta.

Saarnamies
Al Gore on noussut USA:n uusvihreän liikkeen keulakuvaksi. 
Epämiellyttävä totuus -dokumentti on entisen varapresiden tin 
näyttävä paluu parrasvaloihin.

Teksti Kalle Kinnunen, Cannes
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”Olen kuiville päässyt poliitikko”, hän it-
se määrittelee vitsikkäästi.

Pian Gore kuitenkin aloitti uuden kam-
panjan. Hän oli kiinnostunut ilmaston-
muutoksesta opiskeluaikoinaan 1970-lu-
vulla, jo 1990-luvun alussa hän oli pitänyt 
luentoa ja diaesitystä aiheesta. Gore laajen-
si esitystään ja ryhtyi pitämään sitä myös 
Yhdysvaltain ulkopuolella.

Luento on kaksituntinen palopuhe siitä, 
kuinka ilmaston lämpeneminen uhkaa ko-
ko ihmiskunnan tulevaisuutta. Kuvat luon-
nonkatastrofeista, sulavista jäätiköistä ja 
merenpinnan kohoamisen seurauksista 
pysäyttävät. Tiedettä on mukana kansan-
tajuisesti.

Amerikkalaiseen tyyliin kyseessä on en-
nen kaikkea hyvä ja mahtipontinenkin 
show. Karismaattinen Gore pakottaa kuun-
telemaan  rauhallisen jämäkällä puhetyy-
lillään. Hän lainaa muun muassa Winston 
Churchillin toisen maailmansodan kyn-
nyksellä pitämää puhetta.

”Olin näyttänyt diaesityksen Los Angele-
sissa jo muutamia kertoja, kun yksi tuot-
tajista tuli ehdottamaan elokuvan tekoa. 
Suhtauduin hankkeeseen aluksi epäillen, 
mutta lopulta suostuin. Olen nyt ratkaisus-
tani onnellinen, sillä minun ei enää tarvitse 
olla läsnä aina, kun esitys pidetään”, Gore 
naurattaa toimittajia.

Luontoäiti puhuu
Epämiellyttävä totuus -elokuva on Goren 
luento studioyleisön edessä kuvattuna. Sa-
malla se on henkilökuva, jossa Gore kertoo 
elämästään, poliittisesta urastaan ja hie-
man yksityisasioistaankin. Luennoitsijan 
tausta ja suhde USA:n nykyiseen hallintoon 
on väistämättä osa esitystä. Heti elokuvan 
alussa hän esittelee itsensä: ”Olen Al Gore, 
ja olin ennen Yhdysvaltojen seuraava pre-
sidentti.”

Viime vuosien tapahtumat ovat tehneet 
Epämiellyttävästä totuudesta erittäin ajan-
kohtaisen tuntuisen. Tuoreet ja tutut kuvat 
luonnonkatastrofeista järkyttävät.

”Keskustelussa on uusi osallistuja, hyvin 
voimakas ääni. Hänen nimensä on luonto-
äiti”, Gore julistaa kuin pitäisi puhetta.

”Hurrikaani Katrina vakuutti miljoonat 
ihmiset suhtautumaan eri tavalla tiede-
miesten jo pitkään antamiin varoituksiin, 
että hurrikaaneista tulee vahvempia. Eu-
roopan tulvat ovat vakuuttaneet miljoonat 
siitä, että ennustukset käyvät toteen. Läm-
penemiseen liittyvät sääkatastrofi t ja ekolo-
giset tragediat tapahtuvat parhaillaan.”

”Kun ihmiset kuulevat luontoäidin puhu-
van ja näkevät muutosten olevan totta, he 
alkavat ajatella eri tavalla. Kyseessä ei enää 
ole tieteellinen teoria, vaan todellisuus.”

Puhdas puoluepolitiikasta
Epämiellyttävä totuus tuskin tuntuisi 

liioittelevalta tuomiopäivän julistukselta, 
vaikka Katrinaa tai tulvia ei olisi koskaan 
tapahtunutkaan.

Gore varoo syyllistämästä, se ei ole hyväk-
si, kun sanoma pitää saada perille. Luento 
neuvoo kuulijoita eli kuluttajia, eikä kos-
kaan käske heitä.

”Meillä ei ole koskaan aikaisemmin ollut 
tällaisia keinoja aiheuttaa vahinkoa. Sadas-
sa vuodessa ihmisten määrä on nelinker-
taistunut ja teknologia kehittynyt valtavas-
ti. Määrä, voima ja ’ei huolta huomisesta’ 
-ajattelutapa ovat johtaneet tähän tilantee-
seen”, Gore tiivistää.

”Ja yhdistettynä ne kolme asiaa ovat 
myrkkyä, joka aiheuttaa nykyisen sivilisaa-
tion ja planeetan ekosysteemin törmäyk-
sen. Sen estämiseksi meidän pitäisi hillitä 
väestönkasvua, panostaa uusiutuviin ener-
gianlähteisiin ja mikä tärkeintä, muuttaa 
ajatteluamme niin, että otamme huomioon 
tekojemme seuraukset.”

Elokuvassa ei ole puoluepolitiikkaa, mut-
ta haastattelussa Gore suostuu puhumaan 
siitä varovaisesti.

”En usko, että USA:n nykyinen hallinto 
muuttaa mielensä ilmastonmuutoksen 

uhasta. Voi tosin olla, että heidän on pak-
ko.”

Demokraattienkaan saavutukset ym-
päristökysymyksissä eivät välttämättä ole 
juhlimisen arvoisia. Kysymys menetetyistä 
mahdollisuuksista kirvoittaa ympäripyöre-
än vastauksen.

”En usko, että yrityksen tai intohimon 
puute johti siihen, että emme onnistuneet 
saamaan enempää aikaan”, Gore muotoi-
lee.

”Mutta kongressienemmistön menet-
täminen republikaaneille 1994 rajoitti ky-
kyämme ajaa asioita.

USA oli pitkälti Kioton sopimuksen taka-
na. Menin itse Kiotoon ja autoin sopimuk-
sen muotoilussa ja neuvotteluissa. Mutta 
kun palasin senaattiin, saimme vain yh-
den senaattorin sadasta tukemaan sopi-
musta.”

Viikkoa myöhemmin Gore nimittää The 
Guardian -lehden haastattelussa Bushin 
hallitusta ”äärioikeistolaiseksi luopiojou-
koksi”.

Gorella on viesti
Jotkut ovat säikähtäneet Epämiellyttävän 
totuuden saamaa huomiota.

Nettiin ilmestyi Gorea pilkkaava kömpe-
lö video, jota väitettiin harrastelijan teke-
mäksi. Tarkemmissa tutkimuksissa paljas-
tui, että sen takana olikin republikaanien 
PR-yhtiö.

Yhdysvalloissa on esitetty televisiomai-
noksia, joissa kerrotaan, että jäätiköt eivät 
sittenkään sula ja annetaan ymmärtää, että 
hiilidioksidipäästöt ovat edistyksen merk-
ki.

Mainosten hämmentävä iskulause kuu-
luu ”hiilidioksidi: he kutsuvat sitä saasteek-
si, me kutsumme sitä elämäksi”.

Mutta mikä Gorea oikein ajaa? Eloku-
vasta huolimatta hänen kampanjansa ei 
ole mikään rahasampo.

”Minulla on viesti maailman ihmisil-
le. Planeetan elinkelpoisuus on uhattuna. 
Tuon lauseen lausuminenkin tuntuu kum-
malliselta, koska se on haaste meidän mo-
raalillemme ja ymmärryksellemme. Mut-
ta se on totuus, ja se on epämiellyttävä 
totuus”, Gore runoilee.

”Oletteko nähneet elokuvan Tulivau-
nut?” hän kysyy toimittajilta, kunnon tari-
nankertojan tyyliin, ei pelkästään retorises-
ti. Useimmat ovat.

”Siinä yksi juoksijoista sanoo: ’Kun juok-
sen, tunnen Jumalan ilon sisälläni.’ No, mi-
nä sanoisin sen eri tavalla. Tunnen voimis-
tuvani, kun teen parhaani tämän viestin 
levittämiseksi”, Gore sanoo. SK

Al Gore vierailee Helsingissä 5.9. Epämiellyt-
tävä totuus -elokuvan Suomen-ensi-ilta 15.9.
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Al Gore pitää ammattipoliitikon suju-
vuudella esitelmän ilmastomuutok-
sesta.

Minulla on
viesti
maailman 
ihmisille. 
Planeetan 
elinkelpoisuus
on uhattuna.”

”


