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Aki-Mauri Huhtinen  
 
MUSTA INFORMAATIO JA SEN ENERGIA  
 
”Yksi likainen nurkkaus puhtaasta korttelista kykenee täyttämään 

kuvaruudun kokonaan ja edustamaan korttelia. Ehyen sairaalan pommitettu 
sivurakennus edustaa kokonaisuuden tuhoa. Totuuden palasista muodostuu 
valhe.”           (Miettunen 1976, 119)  

 
Tosi, valhe ja huhu  
 
Ihmisiä ei voida estää toteamasta asioita, joista päättäjät haluavat vaieta. 

Musta informaatio tai perinteisemmältä nimeltään musta propaganda on 
johtamisen kannalta edelleen käyttökelpoinen keino. Jos riittävää informaatiota ei 
ole saatavilla, huhut alkavat levitä. Aikamme media mahdollistaa huhun 
leviämisen reaaliajassa. Huhujen estämisessä niin toden puhuminen kuin 
valehteleminenkin ovat yhtä järkeviä vaihtoehtoja, koska tarkoituksenmukaisella 
tiedonlevityksellä on oltava mietitty tavoite toisin kuin huhulla. Ihminen tekee 
joka tapauksessa aina joskun päätöksensä, mitä ajatella asioista, ja tällöin valheen 
varassa olevaa on helpompi johtaa kuin huhulla toimivaa ihmistä. Valheen 
käyttövoimana on tiedon synnyttämä todellisen läsnäolevan, esimerkiksi vaaran, 
tuntu, joka muuttuu peloksi ja johtaa päätöksenteon kautta toimintaan. Pelon tai 
muun tunteen vahvistuessa muu vaihtoehto päätöksenteossa käy 
epätodennäköisemmäksi.  

Päätöksenteon taito perustuu ajan ja tiedon harmoniaan. Liian nopeasti tehty 
päätös sisältää usein liian vähän tietoa, kun taas liian myöhään tehty päätös on 
tiedoltaan riittävää, mutta ei enää vastaa muuttunutta kontekstia. Informaatio 
tummuu ennen kuin se mustuu.  
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Selvän ja täsmällisen määrittelyn puuttuminen informaation päämäärältä, 
siis huhuilu, riistää energian propagandalta ja sensuurilta. Toisin kuin huhuilla, 
valheella pitää olla päämäärä, josta se saa energiansa. Huhujen torjuminen on 
mahdotonta, koska huhut eivät ole päämääräsidottuja. Viestintä yhteiskunnan 
normaalina ilmiönä perustuu uskoon, että viranomaisten tietoon voidaan luottaa. 
Mutta kenen tietoon viranomaiset luottavat? Adolf Hitler on todennut, että pieniä 
valheita (huhuja?) ei pidä levittää, vaan yksi todella suuri valhe. Valhe on yhtä 
luotettava ja uskottava kuin totuuskin.  

Pitäisikö meidän avoimemmin puhua valehtelemisesta, koska usein totuuden 
kohdalla kyse on valehtelusta? Pidämme Yleisradion uutisia totena, mutta niitä 
voidaan myös lähestyä valheen kannalta: uutiset on aina tehty jostakin rajatusta 
näkökulmasta, kuvat ovat tarkasti valittuja ja aiheen kannalta niukkoja, 
haastateltavat eivät edusta koko aihetta ja erityisesti uutisten aikaikkuna suhteessa 
vastaanottajan merkityksenmuodostumiseen on riittämätön. Esimerkiksi heinä-
elokuun vaiheessa 2006 Helsingin Sanomien pääuutisen suuri kuva viestittää 
Israelin ja Hizbollahin välisestä taistelusta kuvaa, jossa haavoittunut lapsi, 
raunioituneet talot ja itkevät naiset mielikuvittavat meidät asetelmaan ”Israel paha 
– muut uhreja”. Uutinen on aina rajattu ja leikattu ihmisen luoma näkökulma 
asiaan, jonka kaikkia ilmiöitä, ominaisuuksia tai vivahteita ei kyetä 
vangitsemaan.  

 
Pyrin nyt tarkastelemaan käytännön esimerkkien valossa valheen 

”energisoitumista” johtamisen käyttökelpoiseksi välineeksi tilanteissa, jossa 
riittävää informaatiota, esimerkiksi ajanpuutteen vuoksi, ei ole tarjolla. Haluan 
myös nostaa esille kysymyksen, miksi valheella on huono maine suhteessa 
totuuteen ja onko tämä maine oikeutettu. Ylikontrolloitu ja kokonaan 
kontrolloimaton yhteiskunta ohjautuu helposti valheella.  

Käytän esimerkkinä 30.10.1938 amerikkalaisen CBS-radioverkon 
lähettämää Mercury-teatterin esitystä H.G.Wellesin tarinasta ”Maailmojen sota”, 
joka ohjaajana toimi Orson Welles. Tapaus tutkittiin tuoreeltaan perusteellisesti, 
koska valhekuvaan kytkeytyi pelkoa ja hätää, mikä käytännössä johti monin 
paikoin täyteen paniikkiin. Ihmisten reaktiot olivat samoja kuin Peal Harbourin 
iskussa vuonna 1941, kylmän sodan ajan kommunismin peloissa tai vuoden 2001 
syyskuun yhdeksännen tapahtumissa. Valheen ja fiktion uskottavuuden energia 



 

SYNNYT / ORIGINS 3 | 2006 

24 

löytyy vuonna 1938 esitetyn ohjelman todenmukaisuudesta ja kytkennästä 
normaaliin median menetelmiin. Myös yleinen yhteiskunnallinen tilanne natsien 
rynnistäessä maailmanvalloitukseensa ja tulevaisuuden epävarmuus energisoivat 
tietoa palvelemaan päätöksentekoa, olipa tieto oikeaa tai väärää. Analogia vuoden 
1938 esimerkistä löytyy myös aikamme ilmiöstä The Yes Men, jossa kaksi 
henkilöä esiintyi väärillä identiteeteillä esittäen Maailman Kauppajärjestön 
tutkijoita. Myös Israelin ja Hizbollahin välinen sota kesällä 2006 kuvaa hyvin 
median tuotantoprosessimaisuutta, jossa informaation muuttumista yleisössä 
olevan yksilön mielikuvaksi tapahtumista on vaikea loogisesti tarkastella. 
Propagandan ja havaintojen hallinnan mahdollisuus on edelleen kaikesta 
informaatiosta huolimatta valtaisa.  

 
 
Maailmojen sota  
 
Aidot tieto- ja informaatiokytkennät, edellisten todenmukainen 

ilmentyminen, oikeat paikannimet ja faktuaalisuus, luotettavilta kuulostavat 
asiantuntijat ja aiheen tutunomaisuus muodostavat lähtökohdan, josta nousevien 
tietojen paikkansapitävyyttä on vaikeaa arvioida valheeksi. 

30.10.1938 sunnuntai-illan tunnin mittainen kuunnelma alkoi kello 20.00. 
Kuuluttaja esitteli illan päätähden Orson Wellesin, joka kertoi asiantuntijan 
ominaisuudessa, että maapallon elämää on jatkuvasti tarkkailtu avaruudesta käsin, 
ja näin Welles viritti kuulijoiden mielet elettävään nykyhetkeen. Kuulijat elivät 
aikaa, jolloin keskeinen uutinen oli natsi-Saksan laajentuminen Euroopassa ja 
kasvava huoli sodan syttymisestä. Kuuluttaja luki Wellesin haastattelun jälkeen 
säätiedot normaaliin tapaan. Poikkeus oli niin huomaamaton, että tuskin kukaan 
kuulijoista kiinnitti eroon huomiota. Nykyisin voisimme kuvitella, että 
vaikuttamisen väliin sotkettaisiin kuulijoille tuttuja mainoksia. Säätietojen 
lähteeksi ilmoitettiin Government Weather Bureau eikä U.S. Weather Bureau 
radioyhtiön vaatimuksesta. (Miettunen 1976, 70-71) Muita muutoksia oli 
kansalliskaartin (National Guard) tilalle vaihdettu nimi Militia. Yhtiö pelkäsi 
liioteltua totuudenmukaisuutta, missä pelossa se oli aivan oikeassa.  

Säätiedotuksen jälkeen kuuluttaja ilmoitti tavanmukaisesti yhdistävänsä 
New Yorkin Park Plaza-hotellin Meridiana-huoneeseen, josta kuultaisiin Ramon 
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Raquellon orkesterin musiikkia. Kuuluttaja vaihtui ja uusi ääni asettui juontamaan 
hotellin musiikkiohjelmaa. Kuunnelma oli tavallaan livahtanut taka-alalle. 
Sepitetyn tarinan sijasta kuunneltiin ”La Cumparsita”. Miettusen mukaan tällä 
kohden monet kuulijat hämmentyivät. He totesivat kuuntelevansa orkesterin 
soittoa hotellihuoneesta. Vähän ajan kuluttua ohjelma keskeytettiin. Kuulijoiden 
oli vaikeaa tietää, liittyikö keskeytys kuunnelmaan vai ohjelmaan. Kuuluttaja 
ilmoitti tärkeästä ylimääräisestä radiolähetyksestä, jonka lähetti International 
Radio News: ”Professori Farrell Mount Jenningsin observatoriosta on kello 19.40 
havainnut useita peräkkäisiä räjähdyksiä ja kaasupurkauksia, jotka lähestyvät 
maata Marsista huimaavalla nopeudella” (Miettunen 1971, 71). Lisäksi professori 
kuvasi ilmiöitä kuin aseella ammutuiksi sinisiksi liekkisuihkuiksi. Sähkeen 
jälkeen ohjelma palasi hotellihuoneeseen ja orkesteri jatkoi soittoaan. Hyvin pian 
soitto taas katkesi ja uusi toimittaja jatkoi uutisella, että maan hallitus on pyytänyt 
kaikkia observatorioita seuraamaan tapahtumia. Ohjelma siirtyi Princetonin 
observatorioon, jossa haastateltiin professoria. Haastattelu oli normaalin 
kuuloinen ja professori kertoi tieteelliseltä näkökulmalta ilmiöön liittyviä 
havaintoja. Ohjelma palasi uutistoimistoon, jonne oli tullut lisää tietoja 
Intercontinental Radio Newsiltä. Tarina eteni dokumentinomaisesti tapahtumasta 
toiseen uutissähkeiden sitomana, kunnes yhteyttä ei enää tapahtumapaikalle saatu. 
Tiedettiin vain marsilaisten olevan laskeutuneen sinne. Välillä esitettiin 
rauhoittava lausunto San Diegosta Kaliforniasta, kunnes palattiin taas 
tapahtumapaikalle. Uutisoitiin 40 ihmisen kuolleen ja heidän joukossaan kuusi 
sotilasta lähellä Grovers Millin kylää. Prikaatinkenraali Montgomery Smith, New 
Jerseyn Tretonin State Militian komentaja, oli julistanut kuvernöörin 
suostumuksella poikkeustilan. (Miettunen 1971, 72)  

Ohjelma aiheutti todellisen paniikin. Hätäpuhelimet tukkeutuivat ja ihmiset 
itkivät omaistensa puolesta. Ohjelmaa oli American Institute of Public Opinionin 
mukaan kuunnellut 6 miljoonaa ihmistä. Todenmukaisuus oli syntynyt tarinan 
sekoittumisesta uusipalvelun normaaliin ohjelmarakenteeseen. Radion merkitys 
oli tuona aikakautena tärkeä ja sitä pidettiin totuuden viestivälineenä. Kuulivathan 
ihmiset omin korvin mitä tapahtui. Kriittinen epäily suodattui pois ja tilalle astui 
todenmukainen pelko.  
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The Yes Men  
 
The Yes Men, Andy Bichlbaum ja Mike Bonanno, ovat aktivisteja, jotka 

vastustavat omaa etuaan ajavia suuryrityksiä ja niiden johtajia. The Yes Men -
dokumentissa keskitytään Maailman kauppajärjestöä vastaan suunnattuihin 
temppuihin. Tarina alkaa Kauppajärjestön sivustoa tyylillisesti jäljittelevästä 
Gatt.org -sivustosta, jolla Andy ja Mike suorittivat kauppajärjestön identiteetin 
korjauksen eli he paljastivat, mihin kyseiset pahantekijät todella uskovat. 
Jeesmiehinä he myötäilevät liioitellen Kauppajärjestön ideoita, kunnes 
alkuperäisestä ajatuksesta tulee surkuhupainen. Kaikki lukijat eivät kuitenkaan 
huomaa sivuston satiirista juonnetta, vaan miehet saavat kutsuja erilaisiin 
virallisiin tilaisuuksiin. Dokumentin selkäranka ja samalla suurin anti perustuu 
näiden tapahtumien ikuistamiseen. ”Jeesmiehet” vierailivat Tampereella vuonna 
2001 Tulevaisuuden kuidut ja tekstiilit -konferenssissa, jossa he esittelivät 
Kauppajärjestön edustajina johtajan älypukua. (Hakola 2005) 

 
Tampereen tekstiiliseminaarin järjestäjät halusivat tilaisuuteensa puhumaan 

Kauppajärjestön pääjohtajan Mike Mooren. Järjestäjät lähettivät Moorelle postia 
www.gatt.org -sivuston kautta. Seminaarin järjestäjät eivät sattuneet huomaamaan, 
että kyse on The Yes Menin kokoamista valesivuista.  (Laaksonen 2005). Mike 
Mooren ollessa estynyt, Tampereelle saapui luennoimaan Kauppajärjestön 
edustajana Hank Hardy Unruh. Luento osoitti, kuinka riittävän arvovaltainen taho 
voi esittää minkälaisia mielipiteitä tahansa ilman, että kukaan reagoi asiaan. 
Luento perustui vapaan ja globaalin talouden positiivisuuteen, joka palvelee 
parhaiten niin yhtiöitä kuin osakkeenomistajiakin. Charles Darwinia esittävällä 
Power Point -kuvalla verrattiin markkinoita luonnon lakiin. (Laakso 2005) 
Esitelmässä kerrottiin myös, kuinka Yhdysvaltain sisällissota oli Pohjoisen 
protektionismin syytä ja että markkinat olisivat kyllä lopettaneet orjuuden ilman 
sotaakin. Esitelmä käsitteli myös Gandhia ja Intian vapautumista Iso-Britannian 
vallan alta. Kaikki tämä onnettomuus johtui Gandhin kykenemättömyydestä 
ymmärtää vapaata markkinataloutta sekä brittien harjoittamasta huonosta 
hallinnosta. Esitelmässä ehdotettiin myös yksityistettyä koulutusta. Tällaisen 
koulutuksen tarkoitus olisi kääntää lasten mielenkiinto pois tuottamattomista 
asioista ja kohdistaa se järkevämpiin asioihin. 
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”Jeesmiesten” dokumentin huipentuma on luento, jonka he pitävät 
yhdysvaltalaisessa yliopistossa. Luennon teema on McDonaldsin kanssa kehitetty 
uusi reBurger-strategia. Kehitysmaiden kykyä hyödyntää MacDonaldsin tuotteita 
parannetaan sillä, että länsimaissa hampurilaisensa syöneet ihmiset ulostavat 
ennen poistumista hampurilaisravintolasta jätökset, jotka kierrätetään uudestaan 
”burgeriksi”: mitä useampi kierros, sitä halvempi hampurilainen. Luennon aluksi 
miehet tarjoavat kaikille syötäväksi hampurilaiset tunnelmaan virittäytymiseksi. 
Kierrätyksen strategiasta on esillä luennon aikana useita kaaviokuvia. 
Opiskelijoiden reaktiot ovat hämmentyneitä. Osa opiskelijoista väittää miehiä 
epäeettisiksi, osa suuttuu ja poistuu salista, mutta mikä huomionarvoisinta, kukaan 
ei kyseenalaista miesten toiminnan totuudenmukaisuutta. 

”Jeesmiehet” ajautuvat dokumentissa itsensä kanssa ristiriitaan ja päättävät 
lopettaa esiintymisen, koska heidän paljastumisensa ei ota onnistuakseen. 
Dokumentti loppuukin ahdistavaan tunnelmaan siitä, kuinka vaikeaa ja jopa 
mahdotonta meidän on tietää, kuka meistä puhuu totta ja kuka ei. 

 
 

Olen, siis propagoin  
 
Latinan ”informator” tarkoitti omana aikanaan kotiopettajaa, joka antoi niin 

tiedollista kuin kasvatuksellistakin ohjausta. Vuonna 1622 katolinen kirkko otti 
käyttöönsä sanan propagare, joka merkitsee itselle suotuisan tiedon levittämistä. 
Tänään organisaatiot informoivat suurta yleisöä niin organisaation sisällä kuin 
ulkonakin organisaatiolle suotuisista asioista. Mitä eroa toden ja valheen välillä 
voimme havaita? Informaatioteoria, kybernetiikka ja semiotiikka saavat 
energiansa propagandan perimmäisestä tavoitteesta: tiedon (toden tai valheen) 
levittämisestä. Innovaatio ja indoktrinaatio ovat propagandan ilmentymiä. 
Ennakkoluulo tai esiymmärrys antaa meille useinkin viestimisen päämäärän.  

Yhä enemmän sosiaalinen elämämme on riippuvaista informaatiosta, jota 
kuvitellaan tosiasioiden välittämiseksi. Tiedämme, että hyvin usein meitä 
informoidaan väärin. Informaatio on toimintatapa tai keino, ei niinkään päämäärä. 
Väärässä informaatiossa tavoitteena on informoidun kohteen tunteeseen 
vetoaminen. Väärässä tiedossa olennaista ovat havaittavuus, tajuttavuus, 
muistettavuus ja informaation aiheuttama toiminta. Miettusen mukaan (1976, 17) 
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voimme nimittää väärää informaatiota propagandaksi. Propagandisti keskittyy 
muutamaan harvaan (tosi)asiaan ja käyttää näitä iskusanojen tai kuvien tapaan, 
kunnes ne painautuvat kuulijoiden tai lukijoiden mieleen aiheuttaen haluttua 
toimintaa. Nykyisin mainonnassa puhutaan havaintojen hallinnasta (perception 
management) tai aiheen hallinnasta (issue management). Nämä johtamistekniikat 
ovat nousseet yritysten ja organisaatioiden toiminnassa yhä tärkeämmiksi 
tekijöiksi.   

Vaikka propaganda olisi mitä käyttökelpoisin käsite kuvaamaan tiedon 
totuuden suhteellisuutta ja tiedon riippuvuutta käytännön kontekstin sosiaalisista 
valtasuhteista, on siitä luovuttu ja tilalle tarjottu esimerkiksi poliittista, 
psykologista tai viestinnällistä sodankäyntiä. Valkoisen propagandan käsite tuli 
käyttöön liittoutuneiden keskuudessa, ja sillä tarkoitetaan viestintää hallitusten tai 
virallisen organisaation nimissä. Valkoisessa propagandassa lähde on 
tunnistettavissa ja luotettava ja pyrkii edustamaan lähettäjänsä identiteettiä. 
Voimme sanoa, että internet on kauttaaltaan valkoisen propagandan verkosto.  

Viestintä ei voi elää propagandistisessa ulottuvuudessa, mikäli viestinnän 
tarkoituksena olisi luonnehtia yleisölle tosiasioihin nojaavaa tilannekuvaa. 
Mustalle propagandalle on luonteenomaista, että viestinnän lähde salataan eikä 
tietojen alkuperää kerrota. Musta propaganda voi käyttää valheen sijasta myös 
todenperäisiä asioita. Mustan propagandan yksi ilmentymä on käyttää hyväksi 
tosiasioita, jotka eivät ole läpäisseet sensuuria; moraali ei silloin kuulu totuuteen.  

 
 
Lähi-itä, näivettynyt uutiskenttä  
 
Kesän 2006 uutinen oli Israelin asevoimien tunkeutuminen Hizbollahin 

asemiin Libanonissa. Voidaan kysyä, miksi kyseessä olisi uutinen, koska 
viimeiset 50 vuotta olemme radion ja television kautta tottuneet juuri arabien ja 
sionistien vihanpitoon Lähi-idässä. Miksi Israel ja siihen liittyvä historia sekä 
nykyisyys nähdään uutisena? Miksi juutalaisuus niin kovin mietityttää meitä?  

Hizbollah on vuonna 1982 perustettu islamilainen taistelujärjestö, jonka 
tavoitteena on perustaa islamilainen valtio. Järjestö saa aseellista ja 
sotilaskoulutuksellista tukea Iranista ja Syyriasta. 1980-luvulla järjestö tuli 
tunnetuksi lukuisista (erityisesti israelilaissotilaiden) kidnappauksista, joiden 
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avulla se pääsi maailmanmaineeseen terroristijärjestönä. Puolueen pääsihteerinä 
toimii sheikki Hassan Nasrallah, sivistynyt ja asiallinen herrasmies, joka yltyy 
kyllä kiihkoon puhuessaan omilleen. Tärkeä osa järjestön toimintaa on 
sosiaalihuollon (koulut, sairaanhoito, marttyyrien leskistä huolehtiminen) ja oman 
mediatoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen. Järjestöllä on oma televisioasema 
Al-Manar (www.almaanar.com) Beirutissa sekä oma lehdistö. Kanava on suosittu 
shiojen keskuudessa ja se lähettää ohjelmaa kaikkialle arabimaissa satelliitin 
kautta. Kanavan toimituksella on korkea ammattitaito. 2000-luvulla kanavan 
verkkosivut ovat muuttaneet muotoaan ja muistuttavat minkä tahansa länsimaisen 
uutistoimiston tapaa uutisoida asioista. Perinteisesti järjestö on tunnettu 
uhittelevan lipun (rynnäkkökivääriä kohottava käsi), marssivien lapsisotilaiden ja 
marttyyrejä esittävien kuvien kautta. (vrt. Vuolle 2002, 22-23)  

Kesän 2006 sotatoimet laukaisi liikkeelle israelilaissotilaan kidnappaaminen 
ja siitä seurannut mediasodan käynnistyminen. Hyvin nopeasti suomalaisetkin 
uutistoimistot siirtyivät itse ilmiöstä kuvaamaan pakolaisten evakuoimista sekä 
suomalaisten yksityishenkilöiden kokemuksia evakuoimisen onnistumisesta. 
Uutisointi ”alleviivasi” tahallaan tai tahtomattaan samaa arvolatausta kuin 
tsunami-katastrofinkin yhteydessä: yksittäisen ihmisen tarpeita ja haluja sodan ja 
katastrofin keskellä. Uutisten edetessä uutiset eivät enää juurikan palanneet 
kidnapatun israelilaissotilaan tilanteeseen, hätää kärsiviin siviileihin Libanonissa, 
vaan pääosan Yleisradion ja MTV3:n uutisissa saivat suomalaiset, jotka olivat 
joutuneet odottamaan tuntikausia evakuoimista sekä joutuneet itse maksamaan 
matkansa Suomeen (esim. 20.07.2006 iltauutiset). Omilla merkitysvalinnoillaan 
uutisointi siirsi ei-uutisen länsimaisen yksilön henkilötasolle, johon jokaisen on 
helppo samaistua. Yksilön normaalit ja jokapäiväiset tarpeet – katkeamaton 
informaatiovirta ja fyysis-psyykkinen hyvinvointi – asetettiin tahallaan tai 
tahtomattaan viranomaisten riittämättömien toimien kanssa vastakkain. MTV3:n 
iltauutisissa ”CNN-efektin” tavoin kuvan alareunassa juoksevassa tekstissä yhtenä 
kohtana oli lause ”ulkoministeriön toiminta puhututtaa”. Kyseinen lause jättää 
kaiken avoimeksi: ketä ja ketkä puhuvat ulkoministeriön toiminnasta ja liittyykö 
se suomalaisten evakuoimiseen Libanonista? Mitä aiheesta puhutaan? Miksi, 
missä, miten?  

Median arvottuminen perustuu juuri sen haluttomuuteen ottaa kantaa sen 
kautta muodostuvien merkitysten ja mielikuvien rikkauteen tai sekavuuteen. 
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Israelin ja Hizbollahin taisteluiden kuvaaminen yksittäisen suomalaisen ihmisen 
viranomaisia ja lentoyhtiötä kohtaan kohdistaman kritiikin kautta saa koko 
sodankäynnin ja Lähi-idän kriisin näyttämään hölmöltä. Mökillä lomaansa 
viettävän uutisten katsojan mielessä uutinen saattaa herättää mitä tahansa 
merkityksiä, mielikuvia ja arvotuksia, lähtien suuttumuksesta suomalais-
viranomaisia kohtaan aina totaaliseen välinpitämättömyyteen.  

 
 
Lopuksi: Presidentti Bush, G8-kokous ja ”shit”  
 
Yhdysvaltain presidentti on päässyt poliittisen huumorin vakioaiheeksi 

julkisilla medialausunnoillaan, erityisesti näissä lausunnoissa olevilla 
kömmähdyksillä. Vaikka mediaa voisikin pitää arvovapaana, siinä esiintyvät 
ihmiset eivät kuitenkaan ole vailla arvovarausta. Maailman mahtavimman valtion 
päämies on hauskuuttanut julkisen esiintymisen kömmähdyksillään 
verkkosivuilla1, joilla politiikka esitetään satiirin kautta. Viimeisin tapaus liittyy 
kesän 2006 Venäjällä pidettyyn G8-maiden huippukokoukseen, jossa ennen 
virallisen kokouksen alkua kansainvälisen median toimittajat oli päästetty 
kokoustilaan ottamaan kuvia maiden huippujohtajista. Presidentti Bush istuu 
rennosti pöydässä syöden levitteellä varustettua leipäpalaa ja puhuu takanaan 
seisovalle pääministeri Tony Blairille ruoka suussa. Kommentti, joka pääsi 
Aftonbladetin toimittajan kautta internetissä maailmalevitykseen, kuvaa tilannetta. 
Bush: ”See the irony is what they need to do is get Syria to get Hezbollah to stop 
doing this SHIT and it’s over”. (http://www.youtube.com/) Tämän lausahduksen 
jälkeen Blairin ilme kuvastaa kauhua ja hän kurottautuu nopeasti sulkemaan 
Bushin pöydällä olevan mikrofonin.  

Media kykenisi, niin halutessaan, paljastamaan, kuten Bushin tapauksessa, 
todelliset tunnelmat ja sen, kuinka mahtivaltioiden johtajat suhtautuvat Lähi-idän 
kaltaisiin ongelmiin. Mikäli media palaisi riippumattoman ja tutkivan 
journalismin pariin, irrottautuisi talouden ohjauksesta, sillä voisi olla 
mahdollisuuksia välittää meille uusia näkökulmia asioihin. Mutta vanhaan ei ole 
paluuta, mediakonsernit elävät samasta valtarakenteesta kuin valtioiden poliittiset 

                                                 
1 (esim. http://www.thehumorarchives.com/humor/0001585.html). 
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johdotkin. Äärimmäisissä ulottuvuuksissa niiden tapa tehdä asioita auki yleisölle 
on saman formaatin mukaista kuin medioihin valikoitujen ihmistenkin tavat ja 
straegiat.  
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