hallinnoivat edesmenneiden pap
pisveljien varoja kohdentaen tukea
muun muassa liturgisten tekstiili
en hankintaan.
Myöhäiskeskiajalla kansanope
tusta tehostettiin. Samaan aikaan
maallikkohartauteen vakiintui har
tauskirjallisuuden ja uskonnollis
ten yhteenliittymien, kuten kilto
jen ja veljestön välittämä entistä
vahvempi yhteisöllisyys. Suoma
laisella rälssillä oli vahva edustus
kotimaisessa papistossa, joten yh
teydet valtamiesten muodostaman
maallikkoeliitin sekä hiippakun
nan hengellisen ja taloudellisen
johdon välillä avaavat myös kirk
kojen rakentamis- ja sisustusakti
viteettia sekä kirkonsisustusten ri
kasta monimuotoisuutta selittävän
tekijän, jonka parissa suomalaisten
keskiajan tutkijoiden toivoisi seu
raavassa vaiheessa jatkavan selvi
tystyötä.
Kirjoittaja on taidehistorian dosentti ja
yliassistentti Jyväskylän yliopistossa.

Sosiaalidemokraatin
ajatteleva sydän
Heikki Hiilamo
Yvonne Hirdman: Det tänkande
hjärtat. Boken om Alva Myrdal.
Ordfront 2006.
Miten työn ja perhe-elämän yh
teensovittaminen onnistui per
heessä, jossa molemmat vanhem
mat saivat Nobelin palkinnon? Mi
tä he ajattelivat tasa-arvosta sekä
naisten ja miesten rooleista? Kos
ka henkilökohtainen on poliittista,
vastaus kuvaa paitsi pohjoismaiden
tunnetuimman feministin elämän
tarinaa myös pohjoismaisen hyvin
vointivaltion suurinta saavutusta

eli pyrkimystä sukupuolten välisen
tasa-arvon toteuttamiseksi.
Kirjan päähenkilö on viime vuo
sisadan tunnetuin ruotsalainen nais
vaikuttaja, poliitikko, diplomaatti ja
kirjailija Alva Myrdal. Naishisto
rian professori Yvonne Hirdman
on seurannut Alva Myrdalia jo ai
kaisemmin muun muassa kirjois
saan Ruotsin sosiaalidemokraatti
sen puolueen historiasta (Vi bygger landet, 1979/1989) ja sosiaalises
ta insinööritaidosta (Att lägga livet
till rätta, 1989/2000). Tuorein kir
ja Det tänkande hjärtat – Boken om
Alva Myrdal (2006) perustuu laajaan
kirjeenvaihtoon, josta Alva ja Gun
nar Myrdalin lahjoittivat juuri ennen
kuolemaansa arkistoihin 46 mappia.
Hirdman yhdistää oman teoreetti
sen ajattelunsa ja kirjeiden sinnik
kään lähiluvun tavalla, jossa lukijan
on välillä mahdotonta erottaa analy
soijan ja analysoitavan ääniä.
Alva Myrdal (os. Reimer) syntyi
vuonna 1902 Eskilstunassa raken
nusmestarin ja talollisen tyttären
perheeseen. Älyllisesti lahjakkaan
Alvan haaveena oli oma ura ja yh
teiskunnallinen toiminta. Tuolloin
naisilla ei ollut äänioikeutta ja yli
oppilaiksi pyrkiviä naisia katsot
tiin vinoon. Yliopistossa opiskele
via naisia pidettiin kummallisina.
Hirdman tulkitsee rohkeasti,
että avioliitto äärimmäisen kun
nianhimoisen ja älykkään Gunnar
Myrdalin kanssa oli strategia, jon
ka avulla Alva pyrki luomaan tilaa
omalle uralleen. Jo ensimmäisissä
kirjeissä tulevalle miehelleen Alva
ylisti Gunnaria ylisti ruhtinaaksi ja
haaveili paikasta tämän kilvenkan
tajana.
Strategia toimi seurusteluaika
na, mutta vähitellen Gunnarin pe
rinteiset odotukset alkoivat ahdis
taa Alvaa. Kyse oli siivouksesta ja

lastenhoidosta eli, kuten Alva kir
joitti päiväkirjaansa, ”likaisista pii
katöistä, vuosikausien ällötyksestä,
joka vain alkaa aina ja aina uudel
leen”. Alva ei voinut hyväksyä sitä,
että ikävät kotityöt olisivat vain hä
nen vastuullaan.
Ristiriita haaveiden ja arjen vä
lillä kasvoi ensimmäisen lapsen,
Janin syntymän jälkeen. Gunnar
sai Rockefeller-stipendin vuonna
1929 ja halusi, että Alva matkustaa
hänen mukaan Yhdysvaltoihin. Al
va oivalsi, että Gunnar valloittaisi
sittenkin maailman hänen avus
tuksellaan! Kaksivuotias poika Jan
jätettiin sukulaisten hoitoon vuo
deksi. Yhdysvalloissa Alva pereh
tyi kasvatuspsykologiaan ja varhai
seen vuorovaikutukseen – ja kaipa
si omaa lastaan.
Väestödebatti

Palattuaan Yhdysvalloista Myrda
lit julkaisivat yhdessä kirjan Kris
i befolkningsfrågan (1934). Ruot
sissa väestönkasvusta olivat aikai
semmin kantaneet huolta lähin
nä konservatiiviset ja nationalisti
set tahot, joiden huolena oli ollut
väestömäärän vähentyminen ja sen
kielteiset seuraukset Ruotsin puo
lustuksella, kulttuurille, jopa geeni
perimälle. Oli suuri yllätys, että lä
hellä sosiaalidemokraattista puolu
etta olleet nuoret intellektuellit Al
va ja Gunnar Myrdal toivat esille
synkkiä väestöennusteita.
Myrdalit asettivat vanhan kysy
myksen “kuinka naiset saataisiin
kotiin synnyttämään lapsia?“ muo
toon “kuinka työssäkäyvät naiset
voisivat synnyttää lapsia?”. Myrda
lit kirjoittivat alhaisista palkoista,
asumisahtaudesta, aliravitsemuk
sesta, työttömyydestä ja niiden yh
teydestä syntyvyyteen. He ehdotti
vat muun muassa erityisavustuk
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sia köyhille pienten lasten äideil
le, verovähennyksiä lapsiperheille
ja asumistukea pienituloisille mo
nilapsisille perheille. Ehdotuksiin
kuului myös neuvoloiden ja päivä
kotien perustaminen, jotta lapset
saisivat varhaisia virikkeitä ja työs
sä käyvät äidit päivähoitoapua.
Kirja synnytti laajan debatin.
Vuoden 1937 puoliväliin mennessä
sitä oli myyty peräti 16 000 kappa
letta, mikä oli valtaisa myyntime
nestys tuohon aikaan populaarikir
jallisuuteenkin verrattuna. Myrda
lien vaikutuksesta työväenliikkeen
suhtautuminen väestöpolitiikkaan
muuttuikin 1930-luvulla myöntei
semmäksi. Kamppailu köyhyyden
vähentämiseksi suuntautui väestö
politiikan nimissä lapsiperheisiin.
Yhteisen kirjan jälkeen Gunnar
Myrdal keskittyi politiikkaan ja ta
loustieteen kysymyksiin. Myöhem
min hän palasi Yhdysvaltoihin laa
timaan laajan katsauksen rasismis
ta. Kirjasta An American dilemma
tuli Gunnar Myrdalin pääteos. Alva
Myrdal sen sijaan kirjoitti edelleen
naisten ja lasten asemasta. Tuolloin
Alvan kirjoitukset jäivät Gunnarin
teosten varjoon, mutta nykyisin Al
van ajatukset näyttäytyvät kiinnos
tavammilta.
Asiantuntijat lastenhoitajina

Alva Myrdalin tasa-arvopyrkimyk
sen lähtökohtana oli naisten ja äi
tien mahdollisuus uraan. Naisen
uuden roolin esikuvana oli perin
teinen miehen rooli. Koska mies ei
voinut osallistua enempää kodin ja
lastenhoitoon, tehtävä oli annetta
va yhteiskunnalle.
Alva Myrdal esitti jo 1930-lu
vulla, että aivan pientenkin lasten
hoito olisi jätettävä ammattilaisten
huoleksi. Hänen mukaansa laitok
set ja niiden asiantuntijat selviytyi

74

t i e t e e s s ä ta pa h t u u 7 / 2 0 0 8

sivät paremmin lasten kasvatukses
ta kuin tavalliset, tehtävään koulut
tamattomat äidit. Hän halusi luoda
suunnitellun, kollektiivisen ja am
matillistetun lasten kasvatuksen,
joka vapauttaisi naiset yhteiskun
nalliseen toimintaan ja tuotannol
liseen työhön.
Yhteisessä kirjassaan Myrdalit
totesivat: “Kasvatustilanne pienes
sä modernissa perheessä on lähin
nä patologinen. Että aikuinen ihmi
nen, usein moderni, omistaisi päi
vänsä kodille paimentaakseen siellä
yhtä tai kahta lasta, tämähän on ai
ka kohtuutonta. Ja vielä kohtuutto
mammaksi se muuttuu sitä mukaa,
kun muut kotityöt rationalisoituvat
ja vähentyvät. Samaan aikaan koto
na olevat lapset ovat vaarassa joutua
ylikasvatetuiksi ja joka tapauksessa
tilanteesta tulee kohtuuton: muuta
mia ihmisiä jatkuvasti kuluttamassa
toisiaan aina ahtaammassa ja sisäl
lyksettömämmässä miljöössä. Sen
täytyy käydä hermoille.”
Hirdman arvelee, että Alvan
omat kokemukset saattoivat vai
kuttaa julkisen päivähoidon ko
rostamiseen. Myrdalin visiona oli
luoda asuntokollektiiveja, joiden
yhteydessä toimisi päivähoitopaik
koja. Niiden avulla sekä miehet et
tä naiset voisivat osallistua työelä
mään. Asuinkollektiivit unohtui
vat, mutta sosiaalidemokraattisessa
Ruotsissa julkisesta päivähoidos
ta muodostui pienten lasten hoi
don monopoli. Valinnanvapautta
kotihoidon ja päivähoidon välille
ei sallittu.
Menestyksen hinta

Nämä ajatukset joutuivat uuteen
valoon vuonna 1982, jolloin Myr
dalien vanhin poika Jan julkaisi kir
jan Lapsuus. Kirja kertoo kosketta
vasti pienestä pojasta hylkäävien ja

tunteellisesti kylmien, itsekkäiden
ja omaan uraansa keskittyvien van
hempien lapsena. Kirja ja sen herät
tämä laaja huomio mursivat tuol
loin jo yli 80-vuotiaat vanhem
mat ja muuttivat ratkaisevat Alva
ja Gunnar Myrdalin julkista ku
vaa. Hirdmanin kirjassa Alva Myr
dalin elämäntarina palautuu het
keen, jolloin hän lähti yhdessä mie
hensä kanssa Yhdysvaltoihin ja jätti
pienen pojan sukulaisten hoitoon.
Miksi Janin oli jäätävä kotiin?
Kirja Alva Myrdalista on samal
la kirja Gunnar Myrdalista. Siinä
missä Alva ihaili miehensä kyky
jä, mies oli riippuvainen vaimonsa
ihailusta ja jakamattomasta huomi
osta. Gunnar Myrdal pakotti vai
monsa yhä uudelleen valitsemaan
itsensä ja omien lastensa välillä. Ky
symys oli eräänlaisesta symbioosis
ta, johon Gunnar kasvoi kiinni.
Lasten ollessa teini-ikäisiä Al
va muutti New Yorkiin saatuaan
päällikkötehtävän YK:sta. Alva ni
mitettiin Ruotsin ensimmäisek
si naispuoliseksi suurlähettilääk
si Intiaan, sitten Geneveen asei
denriisuntaneuvottelijaksi (mistä
hänelle myönnettiin Nobelin rau
hanpalkinto) ja valtioneuvoksek
si. Saatuaan nimeä ja mainetta Al
va saattoi irtautua symbioosista,
mikä katkeroitti Gunnarin. Hänen
saadessa taloustieteen Nobelin yk
sikään lapsi tai lapsenlapsi ei halun
nut osallistua juhlaan.
Yksilöllisellä tasolla Det tänkade hjärtat on raadollinen kuva
us menestyksestä ja sen hinnas
ta patriarkaalisen kulttuurin mur
roksessa.

Kirjottaja on Kuopion yliopiston hyvinvoinnin tutkimuksen dosentti.

