AINEISTO 1
Vuoden 2011 arabikevään protestit

Lähde: Tripline-verkkopalvelussa NewsMappers-sovelluksella tehty kartta
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Vuoden 1989 vallankumoukset itäblokin maissa

Lähde: Wikipedia © Public domain
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Vuoden 1848 vallankumoukset Euroopassa

Vuoden 1848 vallankumoukset, joita on kutsuttu myös ”kansojen kevääksi”, olivat sarja poliittisia
mullistuksia, jotka levisivät kaikkialle Eurooppaan. Niiden käyttövoimana olivat kansallisaate ja
liberalismi sekä yhteiskunnalliset muutokset ja talouskriisi.
Lähde: Revolution and Reaction in Europe 1815 - 1849, Atlas of World History, Philips, Lontoo, 1999,
kartta 3, s. 173 © Atlas of World History, Philips, London, 1999
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Otteita artikkelista ”The Domino Revolutions: 1848, 1989, 2011”
”(...) Yhtäläisyydet vuosien 1848, 1989 ja 2011 välillä ovat varsin hätkähdyttäviä: vallankumoukset
levisivät hyvin nopeasti, eri maiden kapinallisten ja protestoijien tavoitteet olivat pitkälti yhteneviä ja
näennäisen vakaat vanhat hallinnot taipuivat (tai vaikuttivat taipuvan) muutospaineiden edessä
hämmästyttävän pian. Yksi selvimpiä yhtäläisyyksiä oli tekniikan rooli vallankumouksen leviämisessä
– höyryvoima vuonna 1848, tietoliikenne vuonna 1989 sekä internet ja matkapuhelimet vuonna
2011. Myös ilmeisiä eroja on tuotu esiin: arabikevään kommentaattoreille ei enää ole kovinkaan
omaperäistä toivoa, että vuoden 2011 vallankumoukset osoittautuisivat vuoden 1989 eivätkä
vuoden 1848 kumousten kaltaisiksi. Silti lähempi tarkastelu valaisee tällaisten
dominovallankumousten dynamiikkaa.
(...) Kaikissa dominovallankumouksissa kansalaisyhteiskunnalla on kyseenalaistamisen kulttuurissa
keskeinen rooli vanhan järjestyksen vastustamisessa, vaikka tämän kansalaisyhteiskunnan
yhteiskunnallinen perusta olisi kuinka kapea. (...)
Kaikilla dominovallankumouksilla oli myös pitkälle juontuvat taloudelliset syyt: vuoden 1848
vallankumoukset sysäsi liikkeelle herkeämätön väestönkasvu, johon tuottavuuden jatkuva kasvu
pystyi vastaamaan vasta myöhemmin 1800-luvulla. Arabikevään taustalla oli tietenkin nykyinen
globaalin talouden romahdus. (...)
Toisaalta väkivallan käyttö joko paljasti vanhan järjestyksen heikkoudet tai toi esiin mahdollisuuksia,
jotka saivat vallankumoustoiminnan leviämään. Väkivallan eri muotojen käyttö vuosina 1848, 1989 ja
2011 tuotti näiden vallankumousten ensimmäiset marttyyrit. Lukuisia muita mullistuksia Euroopassa
vuonna 1848 käynnistänyttä Ranskan vallankumousta edeltänyt jännittynyt tilanne kääntyi
avoimeksi kapinaksi, kun Rue des Capucins -kadulla surmattiin aseettomia mielenosoittajia.
Ceauşescun hallinnon rappiotilan varma merkki oli mielenosoittajien surmaaminen Timişoaran
katedraalin portailla vuonna 1989. (...) Tunisiassa torimyyjä, joka sytytti itsensä tuleen vuonna 2011,
käynnisti polttoitsemurhallaan kansannousun paitsi omassa maassaan myös muualla
arabimaailmassa. (...)
Dominovallankumoukset vaikuttavat ylikansallisuutensa vuoksi myös kansainvälisiin suhteisiin, koska
suurvallat, joilla on omia intressejä alueella, ovat huolissaan alueen vakaudesta ja vallankumouksen
leviämisestä. Jopa dominovallankumoukset tapahtuvat olemassa olevien valtioiden puitteissa, ja
uudet hallinnot usein ajattelevat kansallisen edun mukaisesti.”
Lähde: Michael Rapport ja Kevin Adamson, History Workshop Online, 12.1.2012
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Vallankumouksen nyrkkien kylväminen, Zoo-projektin seinämaalaus, Tunis, Tunisia, maalishuhtikuu 2011

Lähde: Elissa Jobsonin verkkonäyttelyyn ”Creative Dissent” antama valokuva, University of Michigan,
Ann Arbor ja Arab American National Museum, Dearborn © Elissa Jobson - Bilal Berreni - Zoo Project
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