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Tiivistelmä 

Tässä muistiossa on tarkoitus pohtia niin sanottuun historialliseen 

muistiin Euroopan laajuisesti liittyviä haasteita, nykyisiä 
toimintalinjauksia ja mahdollisia tulevaisuudennäkymiä. Koska 

kollektiiviset muistit ja erityisesti Euroopan yhteinen historiallinen 
muistiperintö ovat luonteeltaan monimutkaisia ja niitä on helppo 

käyttää poliittisiin tarkoituksiin, on tarpeen kehittää kriittisen 
muistamisen kulttuuri. Tällainen kulttuuri edellyttää, että 

kansallisvaltiot pyrkivät entistä vahvemmin käsittelemään 
puolueettomasti omaa menneisyyttään puolustaen samalla yhteisiä 

eurooppalaisia periaatteita ja arvoja. Tässä yhteydessä korostuu 
koulutuksen tärkeä tehtävä luoda tietoon perustuvaa historiallista 

tietoisuutta, joka tarjoaa pohjan Euroopan menneisyyden, nykypäivän 

ja tulevaisuuden luottavaiselle käsittelylle. 
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YHTEENVETO 
 

Tässä muistiossa on tarkoitus pohtia kriittisesti niin sanottuun historialliseen muistiin 

Euroopan laajuisesti liittyviä haasteita, nykyisiä toimintalinjauksia ja mahdollisia 

tulevaisuudennäkymiä pyrkimättä kuitenkaan käsittelemään kysymystä tyhjentävästi. 

Muistio koostuu seuraavista osista: 
1) johdanto, jossa kuvataan lyhyesti käsitteiden ’historiallinen muisti’ ja ’muistiperintö’ 

erityispiirteitä ja monitahoisuutta 

2) kuvaus yleiseurooppalaisen historiallisen muistin muotojen vakiinnuttamisen erityisistä 

haasteista sekä Euroopan unionin nykyisten käytäntöjen esittely 

3) selvitys siitä, miten tulevia eurooppalaisia muistamisen toimintalinjauksia voitaisiin 

kehittää, kun otetaan huomioon nykyiset puutteet ja painotetaan erityisesti 

koulutustoimenpiteitä 

4) loppusuositukset. 

 

1.  Johdanto: Historiallinen muisti ja muistiperintö – monimutkainen 
kokonaisuus 

Tieteellisessä kirjallisuudessa historiallisen muistin katsotaan yleisesti olevan yksi 

kollektiivisen muistin muodoista, joten sillä ei tarkoiteta tapaa, jolla yksittäinen ihminen 

muistaa menneisyyden. Historiallinen muisti auttaa käsittelemään ja järjestämään 

menneisyyttä. Sen päätehtävänä onkin edistää yhteiskunnan rakentamista etenkin 

äkillisten yhteiskunnallisten, poliittisten tai talouteen tai kulttuuriin liittyvien muutosten 

aikoina. Historiallisen muistin käsite on haasteellinen ja vaikea määritellä. Sille katsotaan 

olevan tunnusomaista, että se suuntautuu menneeseen ja tarjoaa yhteisen näkemyksen ja 

samuuden tunteen. Olennaisinta on kuitenkin, että historiallinen muisti ei välttämättä 

tarkoita historiallisten tosiseikkojen pohdiskelua. Siihen liittyy selvästi myös subjektiivisia 

piirteitä, koska valittaessa menneisyyden muistamisen tapaa tehdään vääjäämättä myös 

arvovalintoja. Historiallisella muistilla voi siis olla toiminnallinen tehtävä, joten sitä voidaan 

helposti käyttää muistamisen poliittisena välineenä tai väärinkäyttää historian tahallisen 

väärin tulkitsemisen tai vääristelemisen välineenä. 
 

2.  Euroopan historiallinen muistiperintö: haasteet ja nykyiset 

käytännöt 

Kollektiivinen historiallinen muisti on perinteisesti kehittynyt tiiviissä vuorovaikutuksissa 

yksittäisten valtiorakenteiden kehittämisen tai kansakuntien rakentamisen kanssa. Tällä 

kehityksellä on kolme tunnusomaista piirrettä: 
I) historiallisen muistin ja kansakunnan yhtenäisyyden (rakentamisen) välillä 

ilmenee merkittävä yhteys siten, että kansakunnan menneisyyden tietyt ajat 

mielletään myönteisiksi maamerkeiksi tai harvemmin siten, että tietyt kielteiset 

tai jopa traumaattiset menneisyyden kokemukset toimivat nykyhetken 

vastakohtana tai oikeutuksena sille 

II) koska historiallinen muisti ei kohdistu historiaan sinänsä vaan tiettyihin 

menneisiin tapahtumiin, se tarjoaa suurelle yleisölle paremmat mahdollisuudet 

tutustua historiallisiin kehityskulkuihin sekä yksinkertaistaa monimutkaisia 

kansallisia historioita ja tuo niistä esille olennaiset seikat, ja tähän liittyen 
III) historiallinen muisti usein ylevöittää valtion historiaa ja luo siitä myyttejä, jolloin 

kansakunnan menneisyyttä aletaan pitää pyhänä. 

 

Historiallisen muistin kehittäminen ei kuitenkaan ole helppoa edes kansallisella tasolla, kun 

otetaan huomioon, että ainoana tekijänä, joka tasoittaa monitahoisia kulttuurisia, 

sosiaalisia tai koulutuksen liittyviä eroja, on usein vain kansakunnan (valtion) yhteinen 

kieli. Ylikansallisella tasolla menneisyyden mieltäminen on vieläkin heterogeenisempaa, ja 
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kollektiiviseen muistiin tai yhteisten historiallisten maamerkkien määrittelyyn liittyvät 

ongelmat moninkertaistuvat. 
 

Unionin toimintalinjauksilla on kuitenkin pyritty kehittämään ”eurooppalaista historiallista 

muistia” sekä parantamaan Euroopan yhdentymishankkeen hyväksyttävyyttä ja edistämään 

eurooppalaista identiteettiä. Kiintopisteenä on perinteisesti ollut eurooppalainen perintö 

käsitteen laajassa merkityksessä eli toinen maailmansota Euroopan yhdentymisen 

käynnistäjänä ja yhdentymisen tulokset sinänsä. Viime vuosina on kuitenkin noussut 

vahvasti esille uusi ja konkreettisempi kiintopiste, jonka keskiössä on 1900-luvun 

totalitarismien ja erityisesti kansallissosialismin ja stalinismin muistaminen. Vuonna 2006 

käynnistetyllä Kansalaisten Eurooppa -ohjelmalla tuetaan pyrkimyksiä estää historian 

unohtuminen. Erityisesti Euroopan parlamentti on sitä ennen tehnyt asiaan liittyviä 

aloitteita 1990-luvulta alkaen. Sen tavoitteena on ollut lisätä tietoisuutta holokaustista ja 

EU:n itälaajentumisen myötä myös Stalinin ajan rikoksista. Totalitarismiin liittyvää 

Euroopan historiallista muistiperintöä korostetaan Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta 

2014‒2020 parhaillaan käytävissä neuvotteluissa, joissa muistiperintöä koskevan 

ohjelmalohkon merkitys on kasvanut, mikä näkyy tämän alan toimiin kohdennettujen 

määrärahojen huomattavana lisääntymisenä. 
 

3. Tulevien eurooppalaisten muistamisen toimintalinjausten 

kehittäminen 

Lähemmin tarkasteltuna vaikuttaa siltä, että EU:n muistamisen toimintalinjausten 

yhdenmukaisuus on kaikkea muuta kuin kiistaton. Sen sijaan on edelleen olemassa selkeä 

kilpailuasetelma, jossa vastapuolina on kaksi ainakin osittain kilpailevaa muistikehystä: 

holokaustin ainutlaatuisuus, joka on muovannut Länsi-Euroopan sodanjälkeistä kulttuuria, 

sekä kansallissosialismin ja stalinismin arvioiminen yhtä pahoiksi, mikä sopii Itä-Euroopan 

valtioiden tarpeeseen käsitellä omaa kommunistista menneisyyttään. Nämä erot 

muistuttavat siitä, että on vaikeaa sovittaa yhteen erilaisia historiantulkintoja eri 

puolueiden ja myös eri jäsenvaltioiden välillä. 
 

Unionin pyrkimysten keskittäminen holokaustin ja kansallissosialismin sekä stalinismin rajat 

ylittävään historialliseen muistiperintöön osoittautuu samalla hankalaksi kahdesta syystä. 

Tämä lähestymistapa yhtäältä edistää puolueellista ja mustavalkoista kuvaa historiasta, 

joka saa Euroopan ”synkän menneisyyden” vaikuttamaan loogiselta vaihtoehdolta sen 

”valoisalle nykyisyydelle”. Tällainen päämäärän mukainen ja samalla yksinkertaistettu 

näkemys ei myöskään anna asianmukaista painoarvoa Euroopan historian rikkaudelle ja 

monitahoisuudelle ja jättää huomiotta muita keskeisiä seikkoja, kuten kolonialismin. Lisäksi 

se vaikeuttaa Euroopan yhdentymisprosessin tietoon perustuvaa ymmärtämistä. Jos 

historiallista muistia toisaalta kavennetaan käsittämään pelkästään kansallissosialismi ja 

stalinismi, jotka nostetaan unionin perustamista oikeuttaviksi myyteiksi, heikennetään 

kannustimia tutkia kriittisesti oman kansallisen historian stereotypioita ja pyhiä lehmiä. 
 

Kriittinen eurooppalaisen muistiperinnön kulttuuri on sen vuoksi parempi kuin tyrkyttämällä 

aikaansaatu yksi ja ainoa muistiperintökulttuuri, jossa näkemykset Euroopan historiasta ja 

kiintopisteet siihen ovat yhdenmukaiset. Tämä edellyttää, että kansallisella tasolla luodaan 

valmiudet menneisyyden kriittiseen muokkaamiseen yhteisten eurooppalaisten 

periaatteiden ja arvojen perusteella. Suunnitellun ”muistamisen kulttuurin” keskeisiä 

edellytyksiä ovat 
 Euroopan menneisyyden lähestyminen eurooppalaisten perusarvojen, kuten 

humanismin, suvaitsevaisuuden ja demokratian, kautta 

 sellaisen avoimen keskusteluilmapiirin luominen, joka mahdollistaa niin Euroopan 

maiden sisäisen kuin myös niiden välisen yhteisymmärryksen ja sovinnonteon; 

 kansallisen historian vaikeidenkin osien käsitteleminen 
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 menneisyyden arvioiminen yksinomaan historiallisten tosiasioiden tarkastelun 

pohjalta ja historiallisen totuuden käsitteestä luopuminen ja 

 tietoisuus mahdollisista riskeistä, jotka liittyvät tietyn menneisyyttä koskevan 

näkemyksen tai muiston sääntelyyn. 

Tällainen lähestymistapa voisi tehdä oikeutta Euroopassa vallitseville monenlaisille 

historiallisille muisteille ja kannustaa samalla niiden perusteelliseen tarkasteluun 

käyttämällä yhteistä rajat ylittävää lähestymistapaa. 

 

Erityisen tärkeä tehtävä muistamisen kulttuurin kehittämisessä on Euroopan 

koulutuspolitiikoilla. Niiltä edellytetään seuraavaa: 

 tietoisuuden lisääminen Euroopan moninaisuudesta niin menneisyydessä kuin 

nykyään 

 työkalujen tarjoaminen opettajille ja oppilaille oman maan historian käsittelemiseen 

objektiivisesti ja (yleis)eurooppalaisesta näkökulmasta ja sen myötä 

 Euroopan nuorten kannustaminen osallistumaan aktiivisesti historiasta käytävään 

keskusteluun ja tietoon perustuvan historiallisen muistin edistäminen. 

 

Tätä tavoitetta varten on asetettava etusijalle 

I) nykyisten opetussuunnitelmien ja opetusmenetelmien mukauttaminen siirtämällä 

painopiste historiaan liittyvistä kansallisista lähestymistavoista eurooppalaisiin ja 

maailmanlaajuisiin lähestymistapoihin ja mahdollisuuksien antaminen Euroopan 

nuorille historiaa koskevan itsekriittisen tietoisuuden luomiseen avoimien ja 

keskustelevien opetusmuotojen avulla; sekä 

II) näitä tarpeita varten suunnitellun (historian)opettajakoulutuksen tarjoaminen. 

 

Vaikka Euroopan unioni ei voi ”muokata” menneisyyttä jäsenvaltioiden puolesta, se pystyy 

epäilemättä aktiivisesti edistämään ja tukemaan tähän asiaan liittyviä kansallisia 

pyrkimyksiä. Ohjatessaan jäsenvaltioita ryhtymään toimenpiteisiin Euroopan unioni voi 

yhdistää ”pehmeän vallankäytön” olemassa olevien eurooppalaisten ohjelmien 

hyödyntämiseen. Niitä ovat muun muassa Kansalaisten Eurooppa -ohjelma, josta voidaan 

rahoittaa rajat ylittäviä historia- ja muistiperintöhankkeita, sekä Erasmus-ohjelma, josta 

tuetaan kansainvälisiä vaihto-ohjelmia ja opintomatkoja opiskelijoille ja henkilöstölle. 

Mikään ei myöskään estä näiden ohjelmien laajentamista tulevaisuudessa tai niiden 

mahdollista täydentämistä muilla unionin toimilla. 
 

4. Suositukset ja päätelmät 

Tämän muistion havainnot on tiivistetty seitsemään konkreettiseen ehdotukseen: 

1) historiallisen muistin käsitteen todetaan olevan vaikea määritellä 

2) lisätään tietoisuutta Euroopan laajuisen historiallisen muistin ongelmista 

3) tunnustetaan tulokset, jotka EU on saavuttanut menneisyyttä koskevan tietoisuuden 

lisäämisessä 

4) otetaan huomioon EU:n nykyisiin muistamisen toimintalinjauksiin liittyvät puutteet 

5) kehitetään eurooppalaista ”muistamisen kulttuuria” 

6) tunnustetaan koulutuksen keskeinen tehtävä 

7) hyödynnetään kansallisten politiikkojen tukemiseen tarkoitetut unionin välineet 

mahdollisimman hyvin. 


