
useimmiten olla osa jotain itseään suurem-
paa ja sitoutua johonkin muustakin syystä 
kuin rahasta.

Sosiaalipsykologin Jonathan Haidtin 
mukaan ihmisen arvopohjaisen harkinnan 
perustana on kuusi kivijalkaa: välittäminen, 
oikeudenmukaisuus, lojaalisuus, auktori-
teetti/kunnioitus, pyhä/puhtaus ja vapaus 
(2,3). Erot moraalisissa huo-
lenaiheissa perustuvat kunkin 
kivijalan toisistaan erottuviin 
painotuksiin. Taloustieteilijän 
Paul Collierin mukaan viime 
vuosikymmenten aikana 
arvojemme perusta alkoi ka-
ventua pelkistyen oikeudenmukaisuuteen ja 
välittämiseen (4). Kun työnteon ja talouden 
uusi järjestys nosti miljoonia absoluutti-
sesta köyhyydestä, kasvatti hyvinvointia ja 
elintasoa, niin teollisuusmaissa yritysten lo-
jaliteetti kääntyi lähiympäristöstään ja työn-
tekijöistään osakkeenomistajiin. Vastavuo-
roisen lojaliteetin kurssi laski, ketteryyden ja 
joustavuuden kurssi nousi. Koska olemme 
parviajatteluolentoja, sosiaalisen kontekstin 
muutoksella on huomattava merkitys omal-
le moraaliselle harkinnallemme. Demokratia 
lepää luottamuksen ja luottamus lojaliteetin 
varassa.

Nykyinen osakkeenomistajan edun 
palvonta ja johtajien ruhtinaalliset bonukset 
näyttävät johtaneen investointien heiken-
tymiseen, vaikka rahaa on enemmän kuin 
koskaan. Financial Timesin Martin Wolf 
kirjoitti nykyisen kaltaisen talouselämän 
olevan jo uhka demokratialle, koska suuri 
osa väestöä ei enää hyödy talouden hedel-

mistä vaan heidän asemansa on pikemmin 
heikentynyt (5). Yrityksen on luonnolli-
sesti tuotettava voittoa jo siksi, että yritys 
kykenee jatkamaan toimintaansa. Jos eliitti 
ei toisaalta osoita lojaliteettia niitä kohtaan, 
joiden varassa menestystä on rakennettu, ei 
pidä hämmästellä hullunkuristen poliittisten 
johtajien esiinmarssia.

Luonteella viitataan 
ennen kaikkea johonkin 
pysyvään luotettavuutta ja 
rehellisyyttä kuvastaviin piir-
teisiin yksilössä. Jos ihmisen 
luonne on, kuten rooma-
laisrunoilija Horatius esitti, 

riippuvaista hänen suhteistaan maailmaan 
ja toisiin ihmisiin, niin mitä pysyvää on 
rahantekosuhteiden varaan rakennettavissa 
suhteissa? Lojaliteettia ei enää osoiteta 
yrityksiä saati perinteistä politiikkaa koh-
taan. Lojaliteetille etsitään uutta kontekstia 
nationalistisista liikkeistä, joissa voi kokea 
olevansa osa jotain itseään suurempaa ja 
elämälle tarkoituksen antavaa aatetta. Tämä 
on ymmärrettävää, mutta samalla ironisesti 
kansakuntaa jakavaa eikä yhdistävää.
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Politiikka on ollut viime vuosikym-
menen loppuun asti verotuksen 
pilkunviilausta. Aluksi on korostettu 

tarvetta jakaa yhteistä kakkua ja sittemmin 
varmistaa, ettei verotaakka lannista työnte-
kohaluja. Tässä kehikossa politiikka keskittyi 
oikeuksiin ja tasa-arvoon, mutta nähtävästi 
julkinen arvopohja alkoi samalla kaventua. 

Sosiologian professorin Richard Sen-
netin mukaan työelämä rakentui ennen 
uskollisuudelle, sosiaalisille sitoumuksille 
ja hankitulle osaamiselle (1). Ihminen saat-
toi työnsä kautta tuntea itsensä tärkeäksi. 
Työelämän muutokset ovat tarkoittaneet 
kansalaisille lisääntyvää epävarmuutta ja 
tarvetta joustaa työtehtävien pilkkoutues-
sa erimittaisiksi projekteiksi. Joustokult-
tuurissa lojaliteetilla ei ole kasvupohjaa.

Samaan aikaan monet vähemmistöryh-
mät ovat saaneet perustellusti enemmän 
oikeuksia kuin aiemmin. Nykyisen työ-
elämän marginaaliin joutunut saattaakin 
nähdä uusien eturyhmien ajavan ohitseen 
ja huomaa itsensä muuttuneen näky-
mättömäksi. Kaikki oikeudet ovat toisille 
velvollisuuksia ja tavalla tai toisella margi-
naaliin jääneelle nämä velvollisuudet voivat 
tuntua liiallisilta. Omaa mielekästä roolia 
elämässä ei enää löydy ja ulkopuolelta tulee 
painetta muuttua. Onko siten mikään ihme, 
että poliittiselle kentälle on ilmaantunut 
nykyisen kaltaisia aatteita? Ihminen haluaa 
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