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Talouden ja poliittisen vallan rinnalle nousee teknologian ja
median valta

Hyvät kuulijat – niin fyysisesti läsnäolijat kuin virtuaaliset nettiyhteyden päässä olevat!

Tervetuloa Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kesäseminaariin, joka pidetään aiheesta
”Vallan uudet muodot ja tulevaisuuden elämäntavat”. Olen Sirkka Heinonen, Tulevaisuuden tutkimuksen
seuran puheenjohtaja ja toimin myös tulevaisuudentutkimuksen professorina Tulevaisuuden
tutkimuskeskuksessa Turun yliopistossa.

Meillä on hieno tilaisuus kokoontua täällä Suomen kultaisessa keskiössä – Agora Centerissä ja kiitänkin
lämpimästi kesäseminaarin työryhmää : Prof. Antti Hautamäkeä Jyväskylän yliopistosta ja Tulevaisuuden
tutkimuskeskuksesta Olli Hietasta, Osmo Kuusea, Tapio Rantalaa, Hazel Samista sekä paikallisyhdistyksen
aktiivia Anne Hakalaa.

Valta on – on ollut ja tulee olemaankin – yleisinhimillisen kiinnostava asia ja käsite pohdittavaksi ja
tutkittavaksi. Valta houkuttelee – valta vaikuttaa - valta turmelee. Mutta kenellä valta on? Onko valta
eliiteillä, onko valta kansalla, onko valta yhteisöllä, onko valta yksilöillä? Demokratian alkukehto oli
kreikkalaisella kaupunkitorilla – Agoralla. Keskustelun, vaikuttamisen ja äänestämisen elementit ovat
tuhansia vuosia vanhoja, niiden ilmenemismuodot sen sijaan elävät dynaamista uuselämää.

Tulevaisuudentutkimus pitää sisällään myös valtarakenteiden ja –suhteiden tarkastelun ja ennakoinnin.
Lisäksi tulevaisuudentutkimus kiinnittää huomiota tulevaisuudentutkijoiden itsensä rooliin erilaisten
tulevaisuuksien konstruoinnissa. Minkälaista valtaa, vaikutusta ja vastuuta on erilaisten tulevaisuuskuvien
esittämisellä?

Seminaarissamme läpivalaistaan vallan uusia muotoja ja vanhoja muotoja uusina yhdistelminä. Poliittisen
vallan ja taloudellisen vallan ohella merkittäviä valtakenttiä ovat teknologian ja median valta. Kaikki nämä
valtakentät elävät itse asiassa tällä hetkellä murroksessa ja myllerryksessä. Jo Sir Francis Bacon kiteytti:
Ipsa scientia potestas est – Tieto on valtaa. Nykyisessä digitaalisessa post-informatiivisessa
yhteiskunnassamme tiedon vallan rinnalla on yhä enenevässä määrin median ja sosiaalisen median valta ja
vaikutuskanavat.

Tapasin äskettäin World Futures Studies Federationin (WFSF) vuosikonferenssissa  Bucharestissa
rauhantutkimuksen ”grand old manin” Johan Galtungin ja haastattelin häntä. Hän oli mukana paljolti
WFSF:n johdolla  40 vuotta sitten tehdyssä ensimmäisessä suuressa globaalissa tulevaisuudentutkimuksen
ponnistelussa Mankind 2000, jossa pureuduttiin maailman ongelmiin ja ihmiskunnan potentiaaliin.



Galtungissa yhdistyy mielenkiintoisella tavalla ja käytännön tasolla rauhantutkimus ja
tulevaisuudentutkimus.

Jo Ossip K. Flechtheim näki sodan eliminoimisen ja maailman rauhan tavoittelun keskeiseksi
tulevaisuudentutkimuksen päämääräksi. Galtungin viesti tulevaisuudentutkijoile (ja kaikille ihmisille) on se,
että meidän tulisi surffata positiivisilla trendeillä: ennen kaikkea miettiä uuden talousjärjestelmän
synnyttämistä, vahvistaa paikallisdemokratiaa, suosia sovittelua ja väkivallattomuutta. Vastaavasti meidän
pitää vastustaa negatiivisia trendejä:  taistella epätasa-arvoisuutta vastaan, boikotoida yrityksiä, joiden
johto ansaitsee kymmenkertaisesti verrattuna tavallisiin työntekijöihin, ponnistella demokratian
edistämiseksi läpinäkyvästi, käymällä dialogia, tekemällä vetoomuksia, ja kansanäänestyksiä. Galtung
kehottaa meitä myös poimimaan ja oppimaan (mutual learning) parhaat aspektit erilaisista
maailmankuvista, kulttuureista  ja jopa uskonnoista – soveltaa sekä-että -asennetta joko-tai –ajattelun
sijaan tasa-arvoisen valta-ekosysteemin luomiseksi  maailmaan.

 Antoisaa ja keskustelevaa seminaaria kaikille!

Kiitos!


