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Arvoisat näyttelyvieraat 

 

Keväällä 1992, kaksi vuotta Berliinin muurin murtumisen jälkeen ilmestyneessä kirjassani 

”DDR – valtio ilman kansaa” ennakoin mielestäni varovaisesti, että yhdistyvä Saksa 

kykenee alle kymmenessä vuodessa hoitamaan DDR:n konkurssipesän niin, että Ossien ja 

Wessien välinen elintasokuilu katoaa näkymättömiin. Sen lisäksi kuitenkin oletin, että 

DDR:n menneisyyspoliittinen jälkipyykki kestää huomattavasti pitempään, suunnilleen niin 

kauan, että DDR:n yksipuoluediktatuurin uskollisimmat palvelijat ovat kokeneet 

luonnollisen poistuman. Ennusteeni alkuosa meni täydellisesti metsään. Ainoa lohtu on näin 

jälkeenpäin se, että kirjani ei ole itse asiassa vieläkään menettänyt ajankohtaisuuttaan.  Kun 

Berliinin muurin murtumisesta tuli viime marraskuussa kuluneeksi 20 vuotta, samat 

ongelmat olivat Saksassa yhä ajankohtaisia: suurin osa itäistä Saksaa on vaipunut kituliaaksi 

kehitysalueeksi, ja niin kuin se ainoa Helsingissä ilmestyvä päivälehti taannoin kirjoitti, 

Kainuun malli tyhjentyvine maaseutuineen, vanhuksineen ja juoppoine peräkamarin 

poikineen on itse asiassa paljon lähempänä Berliiniä kuin Helsinkiä. Yhä uusia Stasi-

paljastuksia tulee ilmi – viimeksi syksyllä 2009 Brandenburgin osavaltion parlamentin 

Linke-puolueen eduskuntaryhmän koko terävin kärki osoittautui entisiksi Stasin 

yhteyshenkilöiksi, ja päitä putoili.  

Itäisen Saksan taloudellisessa ja sosiaalisessa kehityksessä on viimeisten parin 

vuosikymmenen aikana ollut silmiinpistävää se, kuinka jyrkästi kaksijakoista ihmisten 

sopeutuminen elämään yhdistyneessä Saksassa on ollut. Vanhempi, DDR:n aikana 

vaikutusvaltaisiin asemiin puolue- ja valtioapparaatissa etabloitunut polvi on menettänyt 

kaiken ja suistunut loppuiäkseen virkakieltoon ja elää kituuttamaan pienellä eläkkeellä tai 

työttömyyskorvauksella. Parhaassa tapauksessa joku on päässyt ajamaan taksia tai myymään 

puhelimessa vakuutuksia, tai muuta sellaista. Tästä joukosta menestyjiä on noussut erittäin 

vähän. Nuoremmasta polvesta, jonka poliittinen tausta ei ole yhtä tahriintunut, osa on 

hankkinut hyvän koulutuksen ja päässyt hyppäämään menestyksen oravanpyörään. Usein se 

on edellyttänyt myös muuttoa länteen. Yhdistymisen jälkeen entisen DDR:n alueen väkiluku 

on pudonnut noin miljoonalla, 17:stä 16 miljoonaan. 

Itäisen Saksan ongelmat näkyvät myös pääkaupungissa Berliinissä. Niin huikea kuin 

kaupunkikuvan ja ilmapiirin muutos on ollutkin, Berliini on jo vuosia ollut EU:n 

jäsenmaiden pääkaupungeista, ainoa joka taantuu. Työttömyysaste on koko Saksaan 

verrattuna kaksinkertainen (tätä nykyä n. 15 prosenttia). Muurin murtumisen jälkeen 

Berliinin asukasluku on polkenut paikoillaan noin 3.3 miljoonassa, ja 20 vuoden aikana 

kaupunkiin on muuttanut kolme miljoonaa ihmistä, mutta saman verran on lähtenyt 

paremmille työmarkkinoille Müncheniin, Stuttgartiin, Düsseldorfiin. Satunnaisen matkailijan 

silmiin Berliinin vaikeudet eivät satu; päinvastoin kaupungista on tullut yksi Euroopan 

trendikkäimmistä metropoleista, jonka kulttuuritarjonta on erittäin runsas ja monipuolinen. 

Berliinissä jako Osseihin ja Wesseihin on yhä todellisinta totta. Vaikka muuri hävitettiin 

1990-luvun alussa niin perusteellisesti, että sen sijaintia on kaupungilla vaikea erottaa, 

berliiniläisillä sanotaan olevan yhä muuri päässään (Mauer im Kopf). Täällä Tampereella 

ihmisten ei kuitenkaan tarvitse kulkea muuri päässä, sillä Wapriikki omistaa kappaleen aitoa 

Berliinin muuria. Sen on kaksi vuotta sitten lahjoittanut Tampereen kaupungille 

Branderburgin osavaltioon kuuluva Oberhavelin piirikunta. Muurinpätkä painaa 2500 kiloa 

ja on 3,6 metriä korkea. 



Mitä DDR:stä on jäänyt jäljelle? Nyt pääsemmekin jo hieman lähemmäs esillä olevan DDR-

näyttelyn linjauksia. 

Sandmännchen – suomalaisillekin tuttu Nukkumatti – on täällä, läsnä tässä näyttelyssä, 

mutta kaksi muuta diminutiivia Ampelmännchen ja Rotkäppchen – Liikennevalomiekkonen 

ja Punahilkka – eivät, mutta voisipa melkein sanoa, että monille ei DDR:stä ole muuta 

muistoksi jäänytkään. Ampelmännchen on valloittanut kansalaisliikkeen tuella ylivallan 

Berliinin liikennevalopylväissä myös lännen puolella ja siitä on tullut tuottoisa tavaramerkki 

matkamuistobisneksessä. Rotkäppchen on hieman makeahkoa kuohuviiniä eli sektiä; maku 

on makuasia, mutta DDR:n aikana juoma oli joko tiskin alla tai valuuttakauppa Intershopissa 

vain kovilla D-markoilla saatavissa. Nyt sitä on Aldin tarjouksessa hintaan 2,59 kolmen 

vartin pullo. 

Tässä näyttelyssä esillä olevat Gundula Schulze-Eldowyn valokuvat, sarja nimeltä ”In einer 

Hundenacht” vuosilta 1977–1989 näyttävät Berliinistä sen toisen puolen, sen, jota 

Maataloustuottajien keskusliiton valtuuskunnalle ei taatusti näytetty: Prenzlauer Bergin 

ränsistyneitä takapihoja, toinen toistaan oudompia laitapuolen kulkijoita ja mustalla 

huumorilla höystettyjä mutta lämpimän elämänläheisesti kuvattuja ihmiskohtaloita. 

Tuollaista rumuuden kauneuttahan DDR:ssä ei pitänyt olla olemassakaan. Äärimmäisen 

ankean pikkuporvarillisen kurinalaisuuden kääntöpuolelta paljastu todellisuus, joka on 

kaikessa kirjavuudessaan yllättävän epäsovinnainen. 

Jens Rötschin, toisen näyttelyssä esillä olevan valokuvaajan työt iskevät DDR:n 

todellisuuteen ja myös siihen, miten se nykyään koetaan, aivan toisella tavalla. Rötschillä on 

verkkosivullaan valokuvasarja nimeltä ”Ostalgia”.  Se tarkoittaa DDR:n kaipuuta, joka 

ilmenee muun muassa tiettyjen tavaroiden ja tuotemerkkien muisteluna ja ihannointina. 

Ostalgian kruununa on Trabi, DDR:n pahvikorinen maantieässä, mutta myös monilla muilla 

DDR-tuotteilla on niin kova kysyntä, että niitä on alettu valmistaa uudelleen ja myydä 

erikoismyymälöissä – esimerkiksi iki-ihanan imelää sokerilitkua, jolle oli annettu nimeksi 

Sport-Cola tai ohrasta valmistettua kahvinkorviketta, jonka makuun monet tottuivat niin että 

luopuivat kokonaan papukahvista.  

Viikkolehti Focuksen pari vuotta sitten teettämässä mielipidetiedustelussa joka viides 

vastaaja halusi muurin takaisin. Idässä ja lännessä asuvien mielipiteissä ei juuri ollut eroa. 

Tutkimuksen tekijät päättelivät, että lännessä muuria takaisin haluavat ovat maksumiehen 

osaan kyllästyneitä ja idässä yhdistymiseen pettyneitä kansalaisia. Liian vakavasti muurin 

takaisin haluamiseen ei kannattane suhtautua. Ihmiset nyt vain ovat sellaisia, että he 

tarkemmin asiaa ajattelematta laittavat ruksin, jos valikossa yhtenä vastausvaihtoehtona 

sattuu olemaan muurin takaisin haluaminen.  

Suhtautuminen Saksan yhdistymiseen muuttuu ajan myötä tietenkin yhä enemmän myös 

sukupolvikysymykseksi. Syksyllä 2007 tuli julki Berliinin Vapaan yliopiston Freie 

Universitätin sosiaalitieteiden laitoksen tekemä mielipidekysely. Siinä oli haastateltu 2 400 

lukiolaista Berliinin eri kouluista. Poliittiset kolumnistit päivittelivät pitkään nuorten 

heikkoja historiantietoja. 18 vuoden takainen Berliinin muurin murtuminen oli useimmille 

nuorille asia, joka ei voisi vähempää kiinnostaa. Niiden mielestä, jotka ylipäätään 

vaivautuivat jotakin vastaamaan, DDR oli ollut ”vitsikäs maa, joka oli ollut jollain tapaa 

sosiaalinen”. 

Yli puolet nuorista ei pystynyt sanomaan, kuka rakensi Berliinin muurin. Rasti ruutuun 

veikkauksessa hyvä arvaus oli ”liittoutuneet vuonna 1945”. Vastaajien mukaan DDR ei ollut 

diktatuuri, ja yksi maan johtavista poliitikoista oli ollut nimeltään Helmut Kohl. 

Tutkimuksen tekijöiden mukaan nuorilla ei näy olevan minkäänlaista käsitystä siitä, mitä 

demokratia ja diktatuuri ovat, ja millaisia ihmisoikeuksien loukkauksia diktatuureissa 

tapahtuu. Käsitys DDR:n sosiaalisuudesta heijastaa nuorten omaa epävarmuutta ja 



tulevaisuuden pelkoja. Totta kai he toivovat hyvää elämää, hyvän työpaikan ja hyvinvointia, 

mutta bitte schön, kaiken pitää tulla valmiina.  

Poliitikot painoivat kyselytutkimuksen hälytyttäminä paniikkinappulaa ja vaativat, että 

koulujen on järjestettävä nuorille entistä enemmän pakollisia käyntejä keskitysleireillä ja 

Stasin vankiloissa. Tämä on myös linjassa Saksan virallisen historiapolitiikan kanssa, 

koulujen opetusohjelmat mukaan lukien. DDR:n käsittelyn kontekstina on diktatuurin käsite; 

tyypillistä on puhe 1900-luvun kahdesta diktatuurista, kansallissosialistisesta ja 

kommunistisesta, joiden demokratialle tarjoama haaste on ollut nimenomaan Saksassa 

poikkeuksellisen vakava. 

 

 

 

 

 

 


