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Hannah Arendt

(1906-1975)

 Propaganda vaikuttaa (salaliittoteorioiden 

tavoin) siten, että faktoihin perustuva 

todellisuus ei ole enää luotettava. 

Tosiasioiden ja valheiden välinen ero katoaa. 

 Propaganda vakuuttaa paljastavansa 

aidomman ja pelottavamman todellisuuden. 

 The Origins of Totalitarianism -teos (1951) 

Suom. Totalitarismin synty.  
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Millaisia kuvitteellisia yhteisöjä
oikeistopopulistinen politiikka tuottaa?

 Viimeisen kymmenen vuoden aikana konservatiivinen ja 
äärioikeistolainen populistinen liikehdintä, sekä
oikeistopopulistiset, karismaattiset johtajat ovat saaneet
laajaa kansainvälistä näkyvyyttä. 

 Uusi poliittinen ja retorinen tyyli, jossa tutkittuun tietoon
perustuvat faktat kiistetään (esim. Trump).

 Hyödyntää myös tahallisia argumentaatiovirheitä, 
erityisesti vaalikampanjoinnissa ja mediaesiintymisissä.

 Populistista politiikkaa ja retoriikkaa yhdistää usein
jonkinlainen käsitys kuvitteellisesta ja puhtaasta yhteisöstä, 
johon ”me kansa” (populus, people) kuulumme ja jota 
jotkin muut tai jokin muu uhkaa joko sisältä (esim. 
sateenkaari-ihmiset) tai ulkopuolelta (esim. 
turvapaikanhakijat).
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Kuka tai ketkä ovat kuviteltu 
yhteisö, jolle puhutaan?

 Kaikki mennyt on parempaa ja menetettyä
ja jota vasten tulevaisuus näyttäytyy
uhkaavana. 

 Ratkaisuna saatetaan esittää esimerkiksi
irtisanoutumista kansainvälisistä ihmisoikeus-, 
ilmasto- tai taloussopimuksista. 

 Toisinaan väkivalta tai autoritaarinen valta
katsotaan legitiimeiksi keinoiksi palauttaa
valta yhdelle, etnisesti ja kulttuurisesti
homogeeniselle ja kuvitteelliselle kansalle. 
Joissakin äärioikeistoliikehdinnän tai 
kansallissosialismin nykymuodoissa
romantisoidaan paluuta johonkin
menneeseen, aitoon ja luonnonmukaisena
pidettyyn hierarkkiseen järjestykseen.
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Mikä on anti-gender liike? Mistä 

nimi tulee?

 1990-luvulla YK laati Kaikkea naisten syrjintää poistavan ohjelman (Pekingin 
julistus). 

 Yhdysvaltalaiset katoliset kirkot yhdessä Vatikaanin kanssa vastustivat ohjelman 
luonnosta ja vaativat, että siitä poistetaan kokonaan gender-käsite, koska se oli 
kirkon oppien eli kaksinapaisen ja hierarkkisen sukupuolijärjestelmän vastainen.

 Gender-käsite ja kaikki mitä se edustaa = fiktiivinen uhkakuva. 

 Kaltevan pinnan argumenttivirhe: jos sallitaan jokin asia A, niin siitä seuraa joukko 
epätoivottuja asioita B, C, jne., minkä takia A:ta ei olisi alunperinkään tullut sallia 
tai hyväksyä. Esimerkiksi naisparien oikeus perheellistymiseen  johtaa siihen, 
että perinteinen heteroydinperhemalli yhteiskunnan moraalisena perustana 
rikkoutuu ja sivilisaatio rappeutuu. 

 Gender-ideologia = anti-feministinen, disinformaatiokampanjoinnin käsite.

 Liikehdintä pitää länsimaisina perusarvoina muun muassa heteroseksuaalista 
avioliittoa, perinteisiksi kutsuttua perhemallia, hierarkkista ja kaksinapaista 
sukupuolijärjestelmää sekä konservatiivista käsitystä naisten 
lisääntymisoikeuksista ja naisten asemasta yhteiskunnassa.
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Kuka / ketkä? 

 Konservatiiviset kristilliset ryhmät, herätysliikkeet, 
oikeistopopulistiset puolueet, radikaalit äärioikeistoaktiivit 
ja sananvapauteen kiihkeästi vetoavat libertaarit eivät 
sovi luontevasti jonkin yhdistävän ”anti-gender” 
kattokäsitteen alle.

 Ilmiön tekee monimutkaiseksi myös se, että esimerkiksi 
sukupuolivähemmistöjä syrjiviä tai vihaa lietsovia 
kannanottoja levittävät myös erityisesti Britanniassa jotkin 
konservatiiviset feministeinä itseään pitävät ryhmät, vaikka 
nämä ryhmät irtisanoutuvat äärioikeistosta, eivätkä 
vastusta esimerkiksi aborttia.

 On tärkeää tunnistaa anti-gender liikehdinnälle tyypilliset 
piirteet, jotta tiedostetaan, miten näiden liikkeiden 
käyttämä retoriikka normalisoi myös muiden, 
arvokonservatiivisten, anti-feminististen tai sateenkaari-
ihmisiä vastustavien tahojen nousun ja voimistumisen.
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 Anti-gender liike on antifeministinen liike, jonka tarkoitus on viedä 

vaikuttavuus tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevilta yleis- ja 

ihmisoikeussopimuksilta. Näihin sopimuksiin kuuluvat muun muassa 

Pekingin toimintaohjelma, Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista 

koskeva yleissopimus (CEDAW) sekä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa 

ja perheväkivaltaa koskeva EU:n Istanbulin sopimus.

 Liikehdinnän kannattajien mukaan erityisesti intersektionaalinen

feminismi ja antirasismi ennakkosensuroivat ja rajoittavat 

arvokonservatiivien sananvapautta ja ilmaisunvapautta. Feminismi 

käsitetään usein vihervasemmistolaisena propagandana.



Propagandan uhkakuvat

 Joissakin Itä-Euroopan maiden tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta 

kritisoivissa kannanotoissa feminismin väitetään olevan kommunismin 

tuhkasta nouseva Fenix-lintuun. ”Gender on uusi Marxismi” (Kuhar & 

Patternotte, 2017).

 Ljubljanan yliopiston sosiologian professori Roman Kuharin ja 

sosiologi David Paternotten mukaan gender-ideologia on retorinen 

keino, jolla muodostetaan uusi, kuvitteellinen totalitarismin uhka 

(Kuhar & Patternotte, 2017).



 Taustalla on kuitenkin myös laajempia, globaaleja ilmiöitä. Anti-

genderismin, poliittisen apatian ja konservatiivisen radikalismin 

erilaiset aaltoliikkeet voidaan nähdä myös vastareaktiona 

finanssikapitalistiseen markkinatalouteen ja julkiseen sektoriin 

kohdistuvaan leikkauspolitiikkaan. 

 Tällaisessa tilanteessa erityisesti turvapaikanhakijat, pakolaiset ja 

maahanmuuttajat saadaan helposti näyttämään resursseista 

kilpailevana uhkana.

 Samalla intersektionaalisen feminismin ajama tasa-arvo ja 

yhdenvertaisuus sekä ihmisoikeuskysymykset käsitetään ulkoisen ja 

kansainvälisen eliitin liberalistisena hankkeena, joka kaivaa maata 

kansallisvaltion ja perinteisinä pidettyjen arvojen alta.



 Anti-gender -liikehdintä vaikuttaa 
vakavimmillaan yleiseen turvallisuuteen, 
vaarantaa naisten ja tyttöjen sekä 
vähemmistöjen jo saavutetut oikeudet (esim. 
tasa-arvo, lisääntymisoikeidet jne.) sekä 
rajoittaa tieteentekijöiden sananvapautta ja 
tieteen vapautta. 

 Äärioikeistoryhmittymät ja konservatiiviset 
oikeistopopulistiryhmät yhdessä 
konservatiivisten kristillisten ryhmien kanssa 
ovat viime vuosien aikana ottaneet 
maalituksen kohteeksi kokonaisia humanistisia 
ja yhteiskuntatieteellisiä tieteenaloja, kuten 
esimerkiksi sukupuolentutkimuksen. Esim. 
pommiuhka Göteborgissa. 
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Mistä rahoitus? 

 Aito Avioliitto -liikkeen kansainvälinen esikuva, Venäläisamerikkalainen World 

Congress of Families, yhdysvaltalainen konservatiitinen ajatushautomo The

Heritage Foundation, Yhdysvaltalainen konservatiiviryhmä Alliance Defending

Freedom, useat oikeistokonservatiiviset herätysliikkeet, viharyhmät sekä 
Vatikaani ovat kaikki yhdistetty Yhdysvaltojen ja Euroopan äärioikeistoliikkeiden 

rahoittajiin sekä myös anti-gender liikkeen rahoittajiin. 

 Euroopan parlamentti julkaisi vuonna 2021 raportin, jossa liikkeen rahoitus

jäljitettiin Venäjän federaatioon, Yhdysvaltoihin ja eripuolelle Eurooppaa.

 Mitkä ovat Suomen kytkökset suomalaisten toimijoiden kautta venäläisiin ja 

yhdysvaltalaisiin rahoittajiin? ADF avustanut Päivi Räsästä? (Suomen Kuvalehti, 

6.3.2022). 

 Tulisiko populistijohtajien vetovoimaa sekä parlamentaarisen

oikeistopopulistisen liikehdinnän suosiota pyrkiä selvittämään tutkimalla niitä

talouspoliittisia verkostoja, jotka tukevat näiden, sekä anti-gender liikkeen

nousua ja pysymistä vallassa? Rahoituksen avoimuuden merkitys. 

https://www.splcenter.org/fighting-hate/extremist-files/group/world-congress-families
https://www.loc.gov/item/lcwaN0002695/
https://www.splcenter.org/fighting-hate/extremist-files/group/alliance-defending-freedom
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