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Johdanto

1.1 Tutkimuksen tausta
Matkailu ei ole uusi ilmiö Indonesiassa sijaitsevalla trooppisella Balin saarella, jonka
kauneuteen jo hollantilaiset siirtomaaisännät ihastuivat 1800-luvun alkupuolella.
Ensimmäisten vapaa-ajan matkailijoiden voidaan katsoa saapuneen Balille 1900luvun alussa, ja erityisesti viime vuosikymmeninä saaren matkailukehitys on ollut
kiivasta. Balista on tullut yksi Aasian suosituimmista massamatkailukohteista, jossa
vieraili vuoden 2016 aikana 4,9 miljoonaa ulkomaalaista ja 8,6 miljoonaa kotimaan
matkailijaa (Bali Government Tourism Office 2017). Indonesian hallitus on
aktiivisesti edistänyt erilaisia matkailunkehityshankkeita eri puolilla Balia, ja
hotelleja on rakennettu tiuhaan tahtiin. Uusia hotelleja nousee jatkuvasti erityisesti
eteläiselle Balille matkailukeskittymien läheisyyteen, ja vaikka matkailijamäärien
kasvu on viime vuosina ollut äärimmäisen voimakasta, on hotellihuoneista edelleen
ylitarjontaa. (Hughes, Weaver & Pforr 2015: 99–100; Bali Discovery 2016.)
Bali on pinta-alaltaan vain 5633 neliökilometrin kokoinen saari, jonka ympäriajo on
ruuhkaisista teistä huolimatta mahdollista tehdä päivän aikana (Pringle 2004: 1)
Huomattavien matkailijamäärien lisäksi Balin paikallisväestön väkiluku on yli neljä
miljoonaa, joten saaren ympäristön kantokyky alkaa olla monessakin mielessä
koetuksella (The Bali Today 2017). Matkailukehityksen suurimmat haasteet liittyvät
puhtaan veden riittävyyteen ja kestämättömään maankäyttöön, jonka myötä
paikallisväestön elinalueet ja perinteiset elinkeinot ovat vaarassa tuhoutua. Balilla on
myös merkittävä jätteenhuolto-ongelma, jonka seurauksena muoviroskaa valuu
suuria määriä jokiin ja mereen saastuttaen rannat ja vesistöt (The Daily Telegraph
2015).
Balilaisten
näkökulmasta
keskeisiä
huolenaiheita
ovat
myös
paikalliskulttuurin ja traditioiden häviäminen sekä taloudellisten voittojen
päätyminen paikallisväestön sijaan kansainvälisille suuryhtiöille (ks. forBALI
2014a).
Ensikosketukseni Balille tapahtui syksyllä 2009 osana vaihto-oppilasohjelmaa
Udayanan yliopistossa. Viiden kuukauden vaihto-opiskeluni aikana saaren
trooppinen luonto ja balilaisten erityislaatuinen kulttuuri hurmasi minut monen muun
ulkomaalaisen tavoin. Olen palannut Balille pariin otteeseen matkailijana myös
vaihto-opiskelusyksyni jälkeen, ja havainnut joka kerta näkyvän muutoksen saaren
matkailukeskeisessä maankäytössä ja matkailijamäärissä. Hotelleja, ostoskeskuksia
ja moottoriteitä sekä muita toinen toistaan suurempia rakennuskomplekseja on joka
käyntikerralla rakennettu lisää ja saaren liikenne on muuttunut kerta kerralta
ruuhkaisemmaksi.
Vaihdossa viettämäni syksyn aikana sain muutamia hyviä paikallisia ystäviä, joiden
luona olen vieraillut myös myöhemmillä Balin matkoillani. Kyseisten ystävien
toiminta sosiaalisessa mediassa sai minut kiinnostumaan tämän tutkimuksen aiheesta.
Pari vuotta sitten osa ystävistäni vaihtoi Facebookissa profiilikuvakseen
aktivistikuvan, jossa esiintyy lippua kantava huivilla naamioitu mieshahmo. Lipussa
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oli Balin saaren ääriviivat ja saaren sisällä punainen nyrkki (ks. Kuva 1). Ystäväni
alkoivat myös lisätä sosiaaliseen mediaan kuvia mielenosoituksista, joissa he olivat
tuhansien muiden balilaisten protestoijien ympäröiminä. Oman kokemukseni
perusteella tämä oli melko epätyypillistä toimintaa maltillisille balilaisille, joten
aloin perehtyä aiheeseen tarkemmin. Halusin selvittää mistä mielenosoituksissa on
kyse ja miksi aihe on paikallisille niin tärkeä, että se saa suuret ihmismassat
liikkeelle. Löysin aiheesta joitakin englanninkielisiä uutisartikkeleita, ja aloin seurata
sosiaalisessa mediassa muun muassa vastarintaliikkeen päivityksiä. Samalla
mielessäni kypsyi ajatus mahdollisesta pro gradu -tutkielman aiheesta.

Kuva 1. Benoa-lahden projektia vastustavan aktivistiliittouman, forBALI:n, logo. (Bali Tolak
Reklamasi 2016)

Vuodesta 2012 lähtien alue- ja kiinteistönkehitysyhtiö Tirta Wahana Bali
Internasional (TWBI) on valmistellut eteläisellä Balilla sijaitsevaan Benoa-lahteen
(Kuva 2) kohdistuvaa mittavaa, kolmen miljardin Yhdysvaltain dollarin
matkailukehityshanketta, jossa aikaisemmin mangrovemetsiensä vuoksi suojeltu lahti
muutettaisiin luksusmatkailukohteeksi Dubain palmusaarten tyyppisten tekosaarten
avulla (esim. Australian Financial Review 2016). Indonesian hallinto on toistaiseksi
mahdollistanut hankkeen etenemisen lainsäädännöllisissä puitteissa. Esimerkiksi
maan edellinen presidentti Susilo Bambang Yudhoyono purki vuonna 2014 Benoalahden luonnonsuojelustatuksen vain muutama kuukausi ennen virkakautensa
päättymistä. (PT Tirta Wahana Bali Internasional 2015; Indonesia Expat 2016;
Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 51/2014.)
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Kuva 2. Balin kartta. Benoa-lahti ympäröity punaisella. (Google Maps 2017)

Vaikka TWBI markkinoi suunnitelmaansa kestävänä aluekehitysratkaisuna (Tirta
Wahana Bali Internasional 2017a), on se herättänyt paljon kysymyksiä esimerkiksi
vastuunkantoon, maansiirtoprosessin ympäristöllisiin vaikutuksiin, jätehuoltoon,
palkattavaan työvoimaan ja alueen paikallisväestön elämään liittyen (Third World
Network 2015). Balin johtava yliopisto, Udayana University julkaisikin syksyllä
2013 tutkimuksen Benoa-lahden kehityshankkeen toteuttamiskelpoisuudesta sekä
mahdollisista vaikutuksista alueeseen. Tutkimuksen ohjeistus oli, että lupaa projektin
toteuttamiselle ei tulisi myöntää. Tämän vuoden alussa Indonesian hallitus kuitenkin
tilasi toisen, Maailmanpankin ja Udayana Universityn yhteistyössä toteuttaman
laajemman tutkimuksen, jonka tulosten pitäisi hallituksen mukaan näyttää lopullinen
suunta hankkeen etenemiselle. Tämän tutkimuksen tuloksista tai niiden
julkaisuaikataulusta ei tätä pro gradu -työtä tehdessä ollut vielä tietoa. (Indonesia
Expat 2016; Jakarta Globe 2017; Bali Discovery 2017.)
Balilla hanketta vastaan käydyt mielenosoitukset ovat olleet voimakkaita. Tuhannet
ihmiset ovat kokoontuneet säännöllisiin mielenosoituksiin, joissa kulttuuristen
symbolien käyttö on ollut erittäin näkyvää. Osa vastustajista on jopa uhannut
toteuttaa puputanin; balilaisen rituaalisen itsemurhan, estääkseen hankkeen
toteutumisen. Mielenosoitusten organisoijana on toiminut forBALI (Forum Rakyat
Bali Tolak Reklamasi, engl. Forum of Balinese Against Reclamation) aktivistiliittouma, joka koostuu omien verkkosivujensa mukaan erityisesti
opiskelijoista, aktivisteista, kansalaisjärjestöistä (Non-Governmental Organization,
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NGO), taiteilijoista sekä muista balilaisista, joiden mielestä Benoa -hanke on askel
kohti Balin tuhoa (ForBALI 2016).
Konfliktiin ovat ottaneet osaa myös kansalliset ja monikansalliset
ympäristönsuojeluun keskittyvät organisaatiot. Esimerkiksi indonesialainen
ympäristönsuojelujärjestö Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI, engl.
Friends of the Earth Indonesia) on ollut perustavana tahona forBALI:n toiminnassa,
ja myös Greenpeace Indonesia on ilmaissut julkisesti huolensa Benoa-lahden
tilanteesta (Antra News 2016).
1.2 Sijoittuminen tieteenkentässä
Matkailun tutkimus antropologiassa voidaan nähdä suhteellisen uutena ilmiönä.
Matkailu näyttäytyi kaikessa moderniudessaan pitkään epäkiinnostavana ilmiönä
toiseutta tutkiville antropologeille, ja nousi varteenotettavaksi tutkimuksen kohteeksi
käytännössä vasta Valene L. Smithin toimittaman Hosts and Guests (1977) -teoksen
myötä (Yamashita 2003: 6). Sittemmin on kuitenkin huomattu, että antropologit ovat
teoriapohjansa ja metodiensa puolesta erinomaisessa asemassa tarjotakseen
uudenlaisia näkökulmia matkailuun ja matkailun tutkimukseen. Esimerkiksi Donald
V.L. Macleodin ja James G. Carrierin toimittama kokoomateos Tourism, Power and
Culture (2009) käsittelee tämän tutkimuksen kannalta olennaisia teemoja
antropologisesta näkökulmasta.
Sen sijaan balilainen kulttuuri on ollut antropologiassa laajalti tutkittu jo 1900-luvun
alkupuoliskolta lähtien, jolloin lukuisat aikansa tunnetuimmat antropologit, kuten
Margaret Mead, Gregory Bateson ja Clifford Geertz tekivät tutkimusta saarella
(Yamashita 2003: 30–34). Bali ja sen ainutlaatuinen kulttuuri on säilynyt
antropologien mielenkiinnon kohteena kyseisten tieteen klassikoiden jälkeenkin ja
eri aihealueita käsittävää tutkimusta on julkaistu runsaasti näihin päiviin asti (esim.
Lansing 1991; Fuentes 2010; Macrae 2016).
Matkailuntutkimuksessa matkailijoiden ja Balin paikallisväestön väliset suhteet on
paljon tutkittu aihealue (esim. Rodenburg 1989; Gurtner 2016; Tajeddini, Ratten &
Denisa
2017).
Erityisesti
toiminnallisesti
paikallisväestöstä
erotettujen
matkailullisten erillisalueiden (engl. enclaves) tutkimukset nousevat relevanteiksi
tämän pro gradu -tutkielman kannalta. Esimerkiksi Claudio Mincan artikkeli 'The
Bali Syndrome': The explosion and implosion of 'exotic' tourist spaces (2000),
käsittelee pitkälle turistoituneiden ja vahvasti eksotisoitujen matkakohteiden
matkailullisten tilojen muotoutumista sekä matkailijoiden ja paikallisväestön välisiä
tilallisen erottelun äärimmäisiä muotoja.
Tutkimukseni matkailullisesta ulottuvuudesta huolimatta sen perusasetelma voidaan
nähdä melko klassisena ympäristöön kohdistuvana kulttuurisena konfliktina, jotka
ovat laajalti tutkittuja monitieteisen poliittisen ekologian tutkimuskentällä.
Resurssikiistat, ympäristölliseen muutokseen liittyvät eriarvoisuudet ja niitä tuottavat
valtasuhteet, paikallisväestön karkottaminen ja siirto sekä alueelle pääsy ja sen
hallinnointi ovat kaikki olleet poliittisessa ekologiassa yleisiä tutkimusintressejä jo
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pitkään (Blaikie 2016: xi). Poliittisen ekologian piiristä löytyy runsaasti ympäristön
käyttöön ja siitä seuraaviin konflikteihin liittyvää aikaisempaa tutkimusta, mukaan
lukien viime aikoina lisääntyneet matkailua ja matkailukehitystä käsittelevät
poliittiset ekologiat (esim. Stonich 1998; Saarinen & Nepal toim. 2016).
1.3 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset
Tutkimani konflikti on ilmeisen monisyinen ja kompleksinen kokonaisuus, jonka
kokonaisvaltainen etnografinen tarkastelu ei tässä tutkimuksessa ole
tarkoituksenmukaista. Lähtökohtaisesti on tärkeää ymmärtää rajat, joiden puitteissa
aihetta on pro gradu -työn laajuisessa tutkimuksessa mahdollista tarkastella, joten
olen päätynyt käsittelemään työssäni erityisesti ilmiön julkista ulottuvuutta.
Tutkimukseni
tavoitteena
on
selvittää,
mistä
Benoa-lahden
matkailunkehityskonfliktissa on kyse, ja miten paikallinen vastarinta esittää omaa
viestiään osana konfliktia. Tämän tavoitteen pyrin saavuttamaan seuraavien
tutkimuskysymysten avulla:
1. Keitä ovat konfliktin pääasialliset osapuolet, ja mitkä ovat niiden
pääargumentit?
2. Miten osapuolten väliset valtasuhteet näkyvät niiden viestin
esilletuontitavoissa?
3. Miten paikalliset protestoijat käyttävät etnisiä symboleja viestinsä
ilmaisemiseksi julkisuudessa?
Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tarkoituksena on luoda yleisellä tasolla
kokonaiskuvaa Benoa-lahden matkailukehityskonfliktista ja kartoittaa täten
lähtökohdat tutkimustavoitteelleni. Pyrin selvittämään ne tahot, joiden ristiriitojen
seurauksena konfliktitilanne on päässyt syntymään, ja tarkastelen minkälaisia
argumentteja konfliktin osapuolet käyttävät viestinsä ja sanomansa tukena. Tähän
kysymykseen vastausta etsiessä korostuu erilaisten Internet-aineistojen, kuten
uutisartikkeleiden, sosiaalisen median ja verkkosivujen merkitys tutkimusaineistona.
Sen sijaan toiseen ja kolmanteen tutkimuskysymykseen pyrin saamaan vastauksen
ensisijaisesti etnografisen kenttätyöaineistoni välityksellä. Toisen tutkimuskysyksen
kautta tuon huomioni eri osapuolten välisiin valtasuhteisiin, mikä mahdollistuu
tutkimalla erilaisia tapoja, joilla osapuolet tuovat viestinsä esille ja pyrkivät tätä
kautta vaikuttamaan poliittiseen päätöksentekoon. Toinen tutkimuskysymys syventää
ensimmäisessä kysymyksessä luotua kokonaiskuvaa konfliktista tuoden tutkimuksen
painopistettä samalla lähemmäksi paikallisten vastustajien näkökulmaa ja kolmatta
tutkimuskysymystä.
Kolmas
tutkimuskysymys
keskittyy
saavuttamaan
tutkimustavoitteeni toisen vaiheen, ja siinä tarkastelen ainoastaan paikallisten
protestoijien toimintaa. Tässä kysymyksessä mielenkiintoni kohdistuu erityisesti
etnisten ja kulttuuristen elementtien tuomiseen osaksi mielenosoituksien kautta
välitettyä julkista viestiä.
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1.4 Tutkimusprosessi ja -etiikka
Aloitin Internet -aineiston keräämisen syksyllä 2016 saatuani idean mahdollisesta
tutkimuksen aiheesta. Aloin lukea aihetta käsitteleviä uutisartikkeleita ja seurasin
aktiivisesti forBALI:n toimintaa sosiaalisessa mediassa. Kirjoitin samalla
tutkimuspäiväkirjaa, jossa tein alustavaa analyysia eri medialähteiden sisällöistä ja
purin omia tuntemuksiani tutkimusprosessista. Varsinaisten kenttätöideni
konkretisoituessa keväällä 2017 aloin kirjoittaa myös kenttäpäiväkirjaa, jossa
käsittelin osana tutkittavien fyysistä ympäristöä tekemiäni keskeisiä havaintoja.
Matkustin maaliskuun alussa Balille noin kuukaudeksi tapaamaan osana
vastarintaliikettä toimivia paikallisia ystäviäni. Eräästä ensimmäisellä Balin
matkallani kahdeksan vuotta sitten tapaamastani ystävästä muotoutui kenttätöideni
aikana äärimmäisen tärkeä avaininformantti, jonka kautta onnistuin hankkimaan
myös useita muita haastateltavia. Ilman ystäväni kaltaista sisäpiirin kontaktia tätä
tutkimusta olisi ollut käytännössä lähes mahdotonta toteuttaa. Benoa-lahden hanketta
vastustavalla ForBALI-liittoumalla on jokaisessa sen toimintaan mukaan lähteneessä
kylässä johtaja, joka välittää kyläläisille mielenosoituksiin ja muihin tapahtumiin
liittyvää
tietoa
sekä
koordinoi
kyläyhteisön
vastarinnan
toimintaa.
Avaininformanttini oli johtohenkilö omassa kyläyhteisössään, ja hänellä oli
olennainen rooli luottamuksen rakentamisessa muihin informantteihini, jotka olivat
usein
hieman
varuillaan
aiheen
poliittisen
arkaluontoisuuden
takia.
Avaininformanttini avulla onnistuin löytämään myös balinkielisen tulkin, joka toimi
itsekin aktiivisena osana vastarintaliikettä. Tulkista tuli nopeasti toinen tärkeä
kontakti liikkeen sisälle, ja hänen kauttaan löysin loput haastateltavani.
Avaininformantti ja tulkki tarjosivat molemmat mahdollisuuden aihetta taustoittaville
keskusteluille ja tarkentaville kysymyksille sekä omien tulkintojeni kommentoinnille,
mikä oli tärkeä lisä myös varsinaisten tutkimuskysymysten rakentamiselle (ks. Pelto
2016: 90).
Harmikseni Balilla oloni aikana ei järjestetty julkisia mielenosoituksia, joten en
päässyt
tekemään
osallistuvaa
havainnointia
varsinaisessa
mielenosoitustapahtumassa.
Tekemäni
osallistuva
havainnointi
hanketta
vastustavissa kyläyhteisöissä lisäsi kuitenkin ymmärrystäni myös itse
mielenosoitustapahtumista.
Kenttätöideni
aluksi
asuin
avaininformanttini
majoittamana sisämaassa paikallisessa kyläyhteisössä noin viikon ajan osallistuen
samalla erilaisiin kyläyhteisön rituaaleihin ja seremonioihin. Loppuajan asuin
lähempänä matkailijakeskittymiä tehden pistokäyntejä eri puolilla saarta asuvien
informanttieni luokse.
Tein yhteensä seitsemän keskimäärin tunnin pituista nauhoitettua yksilöhaastattelua,
joista kaksi oli avaininformanttini haastatteluja. Haastateltavani olivat suurimmaksi
osaksi 30–40 -vuotiaita, vanhin haastateltavista oli lähempänä viittäkymmentä
ikävuotta. Avaininformantti ja tulkki puhuivat molemmat hyvää englantia, joten
heidän haastattelunsa tehtiin englannin kielellä. Loput haastatteluista tehtiin tulkin
välityksellä balin kielestä englanniksi kääntäen. Kaikki haastateltavat ovat aktiivisia
Benoa-lahden matkailukehityshankkeen vastustajia ja heidän osallistumisensa
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mielenosoituksiin on ollut aktiivista. Suurin osa mielenosoituksiin osallistuvista
balilaisista on nuoria miehiä, ja myös haastateltavani olivat yhtä lukuun ottamatta
miehiä. Varsinaisten haastattelujen lisäksi kävin tutkittavieni kanssa lukuisia
epämuodollisia keskusteluja, joissa keskustelunaiheet vaihtelivat säästä ja arjen
sattumuksista tutkimani konfliktin taustatekijöihin.
Tässä tutkimuksessa kenttätöideni aikana hankittuun informaatioon yhdistyy myös
aikaisemmilla Balin matkoillani hankittua paikallistuntemusta ja kulttuurista tietoutta.
Kenttätöitäni edeltävillä matkoillani olen viettänyt Balilla yhteensä noin kahdeksan
kuukauden pituisen ajan ja päässyt tänä aikana saamieni kokemusteni kautta tiiviisti
kiinni paikalliseen elämäntyyliin. Kokemukseni Balin kulttuurista ja paikallisista
tavoista sekä kyky alkeelliseen indonesiankieliseen kommunikaatioon tekivät
kenttätöihin pääsystä ja siirtymisestä huomattavasti sujuvampaa. Koin aikaisemman
kokemukseni olleen hyödyksi erityisesti kulttuurishokin lievittämisessä sekä
ensivaikutelman luomisessa paikallisiin ihmisiin.
Mielestäni onnistuin rakentamaan tutkimuksen teon kannalta elintärkeän
luottamussuhteen tutkittaviini ja koin keskustelutilanteet luonteviksi kaikkien
informanttieni kanssa. Aikaisempien kontaktieni lisäksi oma osallistumiseni
paikallisten ihmisten jokapäiväiseen elämään auttoi molemminpuolisen
luottamuksen saavuttamisessa ja sitä kautta avoimempien ja merkityksellisempien
keskustelujen syntymisessä (ks. Davies 1999: 71). Minut kutsuttiin usein tutkittavien
koteihin vierailulle, ja silloin tällöin otin osaa myös informanttieni kyläyhteisöissä
järjestettyihin seremonioihin. Luottamuksen saavuttamisen jälkeen koin
osallistumiseni vaivattomaksi. Erilaisissa seremonioissa minua usein kannustettiin
toimimaan muiden osanottajien tavoin tilanteissa, joissa ulkopuolisena epäilin oman
roolini sopivuutta ja toimintani mahdollista hyväksyttävyyttä. Esimerkiksi
osallistumassani polttohautausseremoniassa balilainen hindupappi pirskoitteli
seremonian jälkeen pyhää vettä hautajaisvieraiden päälle. Aluksi tyydyin seuraamaan
tilannetta sivusta tukeutuen ei-hindulaiseen tutkijan rooliini, mutta nopeasti myös
minua rohkaistiin käymään papin puhdistettavana. Pyhän veden pirskoittelun myötä
saavutin voimakkaamman, aistillisesti jaetun kokemuksen, jonka koin syventävän
suhdettani tutkittaviini ja heidän kyläyhteisöönsä.
Aiheeni poliittinen arkaluontoisuus on asettanut tutkimukseni teolle tiettyjä haasteita
ja edellyttänyt huolellista eettistä tarkastelua läpi tutkimusprosessin. Antropologin
ensisijainen vastuu on aina tutkittavia kohtaan, joten olen pyrkinyt varmistamaan,
ettei tutkimus vaaranna millään tapaa tutkittavieni turvallisuutta, omanarvontuntoa
tai yksityisyyttä. Tutkittaville aiheutuvan haitan välttämiseksi olen pyrkinyt
etukäteen tunnistamaan tarkkaan mahdolliset riskit, joita tutkimuksen tekoon liittyy
ja keskustellut mahdollisista riskeistä myös informanttieni kanssa. Ymmärrän, että
tutkimuksellani on väistämättä poliittinen lataus ja että sen teolla ja johtopäätöksillä
voi olla vaikutuksia Balin poliittiseen päätöksentekoon ja valtasuhteisiin sekä
paikalliseen sosiaaliseen ympäristöön ja ihmisten toimintaan (ks. Hammersley &
Atkinson 2007: 15). Niinpä olen tehnyt kaikkeni informanttieni anonymiteetin
säilyttämiseksi ja noudattanut erityistä varovaisuutta tutkittavien turvaamiseksi.
Tämä näkyy erityisesti päätöksenä olla käyttämättä tekstissä viittauksia esimerkiksi
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henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, paikannimiin tai valokuviin, joiden kautta lukijan
olisi mahdollista luoda informantteihini liittyviä linkkejä. Aiheeni poliittisesta
latauksesta johtuen myös mahdollisten väärinymmärrysten minimoiminen on tärkeää.
Pyrin omassa representaatiossani esittämään johtopäätökseni mahdollisimman
selkeästi ja hyvin perustellen sekä välttämään kompleksisten ilmiöiden ja ristiriitojen
liiallista yksinkertaistamista. (Madison 2012: 129–130; American Anthropological
Association 2012; Davies 1999: 49.)
Tutkielmani etenee tästä eteenpäin niin, että luvussa 2 esittelen tutkimuksen
teoreettis-metodologisen viitekehyksen, joka on muodostanut lähtökohdat tälle työlle
ja ohjannut tutkimusprosessiani sen alusta lähtien. Tämän jälkeen pyrin luvussa 3
luomaan lukijalle taustoittavaa kokonaiskuvaa balilaisen kulttuurin suhteesta
matkailuun ja siitä, miten matkailu on lopulta muotoutunut tärkeäksi osaksi
balilaisuutta. Lisäksi esittelen balilaisen identiteetin ominaispiirteitä sekä sen
muotoutumisen kannalta keskeisiä historiallisia tapahtumia. Nämä taustatekijät
auttavat ymmärtämään myöhemmissä luvuissa kuvattuja merkityksenantoja luoden
samalla pohjaa analyysilleni. Luvussa 4 siirryn analysoimaan aineistoani ja
käsittelemään Benoa-lahden konfliktia. Esittelen konfliktin osapuolet ja niiden
välistä argumentaatiota pohjustaen näin ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni.
Pohdin myös lyhyesti Benoa-lahden projektin suhdetta kestävän matkailukehityksen
periaatteisiin saavuttaakseni kattavamman kokonaiskuvan konfliktista. Luvussa 5
vastaan toiseen tutkimuskysymykseeni tarkastelemalla konfliktin pääasiallisten
osapuolten vaikuttamisen tapoja, eli tapoja joiden kautta osapuolet pyrkivät viestinsä
esittämään ja toimittamaan. Tässä luvussa siirrän tutkimuksen fokuksen lähemmäs
informanttieni näkökulmaa analysoimalla erityisesti paikallisten protestoijien viestin
esille tuontia suhteessa Indonesian poliittiseen järjestelmään. Luvussa 6 etsin
vastausta kolmanteen tutkimuskysymykseeni keskittymällä Benoa-lahden hankkeen
paikallisten vastustajien tapoihin käyttää ja manipuloida kulttuurisia ja etnisiä
symboleja osana poliittista agendaansa. Luvussa 7 kerään yhteen tärkeimmät
johtopäätökset ja esitän näkökulmia mahdolliselle jatkotutkimukselle sekä
tutkimuksen teossa heränneitä ajatuksia.

9

2

Matkailukehityskonfliktin tutkimus

2.1 Poliittinen ekologia tutkimuksen lähtökohtana
Tarkastelen aihettani poliittisen ekologian näkökulmasta. Poliittinen ekologia on
laaja-alainen ja monitieteellinen tutkimuksellinen lähestymistapa, joka tutkii luonnon
ja yhteiskunnan välisiä suhteita yhdistäen tietyt teoreettiset, metodologiset ja
normatiiviset lähtökohdat sekä kriittisen tutkimusotteen. Sen tavoitteena on tarjota
kokonaisvaltainen näkökulma luonnon resursseihin, valtasuhteisiin ja eriarvoisuuteen
liittyvien dynaamisten ja kompleksisten merkitysten, käyttötapojen ja hallinnan
ymmärtämiseksi. Tässä luvussa esittelen poliittista ekologiaa tutkimusteoreettisena
lähtökohtana tutkimukselle. Lisäksi esittelen näkökulman vaatimaa, ja samalla
tutkimukseni kannalta olennaista teoreettista käsitteistöä erityisesti antropologisen
teorian kautta. Pyrin linkittämään teoreettiset käsitteet osaksi omaa aihettani sekä
perustelemaan, miksi olen valinnut työni pohjaksi juuri kyseisen teoreettisen
viitekehyksen. (McCarthy, Perreault & Bridge 2015b: 620, 622; Nepal, Saarinen &
Mclean-Purdon 2016: 1.)
Blaikien ja Brookfieldin (1987: 17) paljon käytetyn määritelmän mukaan poliittinen
ekologia yhdistää ekologian ympäristölliset huolenaiheet ja suurpiirteisesti
määritellyn poliittisen ekonomian. Se sisältää jatkuvasti muuttuvan dialektisen
suhteen yhteiskunnan ja ympäristöllisten resurssien välillä mutta huomioi myös
yhteiskunnan sisäisen, eri luokkien ja ryhmien välisen vastavuoroisen suhteen.
Määritelmän mukaan poliittinen ekologia pyrkii selittämään ympäristön muutosta
globaalien sosiotaloudellisten voimien välityksellä ja selvittämään epätasa-arvoiset
valtasuhteet, jotka ohjaavat ja kontrolloivat luonnon- tai kulttuuristen resurssien
käytöstä saatavia hyötyjä. (Saarinen & Nepal 2016: 254.)
Antropologi Eric Wolf (1972) käytti ensimmäisenä poliittinen ekologia -termiä sen
uusmarxilaisessa merkityksessään kuvaamaan, kuinka valtasuhteet toimivat
välittäjinä ihminen–luonto-suhteissa. Vaikka poliittisen ekologian juuret ovatkin
osittain marxilaisuudessa, ei suuntaus teoreettisilta lähtökohdiltaan suoraan
seurannut Marxin ja Engelsin poliittisen ekonomian käsitettä. Sen sijaan teoreettiset
lähtökohdat muotoutuivat suureksi osaksi Andre Gunder Frankin kirjoituksista
riippuvuusteoriasta sekä Immanuel Wallersteinin maailmansysteemiteoriasta, lisäten
mukaan ympäristöllisen ulottuvuuden. Poliittisen ekologian kehitys ajoittui myös
1980 -luvun alkupuolen postmodernistisen kritiikin aikaan, ja postmodernismi
muokkasikin uusmarxilaisen tieteensuuntauksen luonnetta ja käsitteistöä olennaisesti
kohti sen nykyistä muotoa. (Biersack 2006: 3–5, 9; Greenberg 2006: 126; McCarthy
ym. 2015b: 622–623.)
Sittemmin poliittinen ekologia on asettunut postmarxilaisiin kehyksiin. Biersackin
(2006: 4–5, 28) mukaan on olemassa muutamia teoreettisia tunnuspiirteitä, jotka
määrittävät nykypäivän poliittista ekologiaa. Aiemmin poliittinen ekologia erotteli
selkeästi symbolisen materiaalisesta, mutta tänä päivänä nähdään näiden käsitteiden
välinen yhteys ja tunnistetaan että todellisuus, myös materiaalinen, on merkitysten
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verhoamaa ja symbolien kautta tuotettua. Tämän päivän poliittiset ekologit myös
kritisoivat luonto–kulttuuri-dualismia ja korostavat sen sijaan näiden käsitteiden
vastavuoroisuutta. Nykypäivän poliittinen ekologia kiinnittää huomiota myös niin
sanottuihin transnationaalisiin tiloihin sekä globaalin ja paikallisen välisiin
dynaamisiin suhteisiin ja diskursseihin luoden ymmärrystä näiden ulottuvuuksien
välille. Huomio kiinnittyy entistä enemmän toimijoihin ja jossain määrin vaikutteita
otetaan myös Talcott Parsonsin toimintateoriasta. Feministisen tutkimuksen
vaikutusten myötä poliittinen ekologia on omaksunut analyysiinsä vahvasti myös
rotu-, etnisyys- ja sukupuolikysymykset.
Nykypäivän poliittisen ekologian yksiselitteinen määrittely onkin sen
monimuotoisuuden ja laaja-alaisuuden takia mahdotonta. Tietyt taustaoletukset
toimivat kuitenkin perustana kaikelle tieteenkentän piirissä tehtävälle tutkimukselle.
Poliittisessa ekologiassa otetaan annettuna, että kapitalismi ja sen määrittävät
sosiaaliset suhteet, kuten yksityisomistajuus, kaupallistaminen ja hierarkiset
luokkarakenteet tuottavat ja ohjaavat suurilta osin modernin maailman muutoksia ja
konflikteja (McCarthy ym. 2015b: 621). Ympäristön muutokseen liittyvät hyödyt ja
menetykset jakaantuvat eri toimijoille ja osapuolille eriarvoisesti, mikä edelleen
voimistaa tai alentaa ennalta määrättyjä sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia.
(Robbins 2012: 15–16, 20.)
Poliittisella ekologialla on teoreettinen velvoite kriittiseen sosiaaliseen teoriaan ja
postpositivistiseen ymmärrykseen luonnosta. Tämän lähestymistavan mukaan luonto
ja siitä tuotettu tieto ovat erottamattomissa sosiaalisista valtasuhteista. Toiseksi,
poliittisella ekologialla on metodologinen velvoite tutkittaviensa perusteelliseen ja
suoraan havainnointiin sekä laadulliseen tutkimukseen. Poliittisen ekologian
näkemyksen mukaan ilman intensiivisiä ja ennalta määrittelemättömiä laadullisia
menetelmiä ei ole mahdollista saada luotettavaa tietoa tutkimuksen kannalta
olennaisista yhteiskunta–luonto-suhteista. Yleensä poliittinen ekologia vaatii myös
jonkinlaista historiallista otetta analyysissaan luodakseen ymmärryksen siitä, miten
tuotantoon, vaihtoon ja ympäristöön liittyvät sosiaaliset suhteet määrittyvät
tutkittavassa paikassa historiallisesti. Kolmanneksi, poliittisella ekologialla on
poliittinen velvoite ja pyrkimys sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja rakenteelliseen
poliittiseen muutokseen. Poliittinen ekologia on syntymästään asti korostanut
marginalisoitujen ihmisten ponnisteluja, intressejä ja ahdinkoa. (McCarty ym. 2015a:
7–8)
Poliittinen ekologia on siis myös kritiikin muoto, ja se voidaan nähdä soveltavana
tieteenkenttänä, jonka tarkoitus on sekä tulkita ja ymmärtää maailmaa että pyrkiä
samalla kohti muutosta. Kiistatilanteissa paikallisten altavastaajien ääni on usein
vaarassa tulla tukahdutetuksi voimakkaampien toimijoiden globaalien diskurssien
alle, ja yksi poliittisen ekologian keskeisimmistä tavoitteista on tuoda heidän äänensä
kuuluviin. Matkailukehitysprojekteissa paikallinen väestö näyttäytyy tyypillisesti
ottavana osapuolena, ja erityisesti alkuperäisväestöön tai etnisiin ryhmiin liittyvät,
ympäristöllisen ulottuvuuden sisältävät matkailukehityshankkeet ja niistä seuraavat
konfliktit ovat omiaan poliittisen ekologian kautta tapahtuvalle tarkastelulle.
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(Heikkinen, Garcia, Sarkki & Lepy 2016: 221; Wolford & Keene 2015: 573; Nepal
ym. 2016: 8.)
Poliittinen ekologia asettaa vallan ja valtasuhteet analyysin keskiöön (esim.
Heikkinen 2017), ja määrittää täten lähestymistavan, jonka avulla tulen aihettani
tarkastelemaan. Seuraavaksi esitellyt teoreettiset käsitteet auttavat tuomaan esiin
konfliktissa ilmenneet vallankäytön muodot ja toimivat osaltaan analyysin välineinä.
Osapuolten välisten kiistojen ja intressiristiriitojen syvempi ymmärtäminen
mahdollistuu näiden, erityisesti poliittisesta ja symbolisesta antropologiasta
nostettujen teoreettisten käsitteiden kautta.
2.1.1 Valta
Vallan muodot ja teoreettiset määritelmät ovat moninaisia sekä antropologisten
tieteiden piirissä että muualla, mutta yleisimmät vallan määritelmät seurailevat
tavallisesti jollain tavalla Max Weberin tunnettua määritelmää (Kurtz 2001: 22).
Weberin (1964 [1947]: 152) mukaan valta tarkoittaa yksilön mahdollisuutta toteuttaa
omaa tahtoaan toisten vastustuksesta huolimatta. Toisin sanoen valta on toimijan A
kykyä saada toimija B toimimaan oman tahtonsa mukaan.
Monet klassiset vallan määritelmät ovat keskittyneet produktiiviseen resurssien
käyttöön tai ihmisten kontrolloimiseen historian saatossa vakiintuneiden
instituutioiden ja vallan käytäntöjen kautta (Macleod & Carrier 2009: 7). Resurssit ja
niiden käyttö onkin aina olennaisessa osassa valtakysymysten pohdiskelussa. Valta
rakentuu materiaalisten, inhimillisten, symbolisten, ideologisten tai tiedollisten
resurssien kautta, ja enemmän valtaa omaavilla poliittisilla toimijoilla on pääsy
määrällisesti suurempiin resursseihin (Kurtz 2001: 31). Resurssien omistajuus ja
käyttö nousevat merkittävään osaan myös omassa tutkimuksessani, mutta
resurssilähtöinen vallan määritelmä näyttäytyy ehkäpä liian yksipuolisena aiheeni
kannalta.
Kaivattua vastavuoroisuutta vallan hahmottamiseen tuo Michel Foucaultin (ks.
1980a: 39; 1980b: 141–142) valtateoria, joka on ollut vaikutusvaltainen sekä
antropologien että matkailun tutkijoiden keskuudessa. Foucaultin teorian mukaan
valta on läsnä kaikkialla; se on läsnä kaikissa ihmisten välisissä sosiaalisissa
suhteissa, eikä kukaan ole milloinkaan vallan ulkopuolella. Valta ei virtaa alaspäin
yhdestä kontrollikeskittymästä, kuten esimerkiksi valtiosta käsin, vaan se kattaa koko
yhteiskunnan ja kulttuurin vastavuoroisena, hiussuonimaisena verkostona. (Macleod
& Carrier 2009: 7.)
Foucaultin teorian mukaan valta on kaiken sosiaalisen toiminnan lävistävä voima,
sfääri, instrumentti ja liikkuva kerrostuma, joka toimii yksilöihin vaikuttavina
kontrollin mekanismeina. Valta ei ole koskaan yksilöiden hallinnoimaa, vaan se
linkittyy tiedon järjestelmiin ja muokkaa toimintaamme myös huomaamatta.
Foucaultin valta voidaan nähdä antropomorfisena toimijana, joka on olemassa
monissa muodoissa ja joka liikkuu moneen eri suuntaan samanaikaisesti tuottaen
erilaisia vaikutuksia, kuten tietoa, todellisuutta ja totuuden hallintatapoja. Toimijana
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valta asettaa itsensä ihmisten jokapäiväisen elämän toimintoihin, asenteisiin,
diskursseihin, tietoon, oppimiseen ja käytäntöihin ja uusintaa itseään näiden
toimintojen kautta. Foucaultin näkemys vallasta on radikaalisti erilainen
aikaisempiin vallan määritelmiin verrattuna. Siinä missä iso osa aikaisemmista
teorioista on maalannut kuvan vallasta määrällisenä, vakaana ja ennustettavana
käsitteenä, on se Foucaltin teoriassa muuttuva ja aina kontekstistaan riippuvainen. Se
operoi sekä valtion että yksilön tasolla ja on yhtä aikaa sekä produktiivista että
rajoittavaa. (Foucault 1980b: 141–142; Nepal ym. 2016: 5; Kurtz 2001: 29–30.)
Politiikassa on aina kyse vallasta ja siitä kuka saa mitä, missä, miten ja miksi.
Politiikassa poliittiset toimijat luovat ja käyttävät valtaa sekä kilpailevat vallasta
saavuttaakseen yhteisiä tai henkilökohtaisia tavoitteita. Länsimaisen ajattelumallin ja
arkiajattelun mukaan politiikka nähdään yleensä yhtenä kulttuurin rajattuna osaalueena, samaan tapaan kuin uskonto tai sukulaisuus. Antropologinen lähestymistapa
on kattavampi ja käsittää politiikan laajempana kulttuurisena osatekijänä kaikessa
sosiaalisessa kanssakäymisessä. Jos valta on kaikkialla ihmisten sosiaalisissa
suhteissa, voidaan politiikka nähdä osana sitä – ne kulkevat käsi kädessä. Molemmat
voidaan kuitenkin erottaa muusta kulttuurisesta kokonaisuudesta vain analyysin
välineiksi. (Kurtz 2001: 21; Hall 2009: 202; Lakomäki 2013.)
2.1.2 Poliittiset symbolit ja paikka
Symbolisen antropologian pioneeri Clifford Geertz (1973: 91) näki symbolin minä
tahansa sellaisena objektina, toimintona, tapahtumana tai suhteena, jonka avulla
voidaan luoda mielikuva jostain muusta. Symbolin perimmäinen merkitys on tämä
mielikuva, joka kaikessa kokemuksellisessa abstraktiudessaan konkretisoituu
aistittavissa olevan symbolin muotoon.
Kaikki kulttuurinen toiminta on symbolista toimintaa: symbolien konstruktointia,
ymmärtämistä ja käyttöä. Niinpä koko sosiaalinen todellisuutemme rakentuu
symboleista, ja teemme maailmaamme ymmärrettäväksi luomalla merkityksiä
symbolien avulla. Emme useinkaan itse tiedosta symbolisesti rakennettua
todellisuuttamme, vaan otamme symbolit annettuina. Tästä huolimatta symbolit ovat
aina ihmisten itsensä luomia ja muokkaamia ja saavat merkityksensä aina tietyssä
kulttuurisessa ympäristössä ja kontekstissa. Symbolit ovat jatkuvasti muuttuvia
vastatessaan vaihtuviin sosiaalisiin, kulttuurisiin ja poliittisiin olosuhteisiin, ja
monimerkityksellisestä luonteestaan johtuen ne ovat myös jatkuvasti kiistellyssä
asemassa. (Lakomäki 2013; Kertzer 1988: 4.)
Symbolit ovat tiiviisti kytköksissä valtaan. Kamppailut symboleista, merkityksistä,
ympäristöistä ja poliittisista lopputulemista ovat aina määrittyneet suhteessa ennalta
olemassa oleviin valtasuhteisiin sekä sosiaalisiin ja historiallisiin konteksteihin
(Wolford & Keene 2015: 581). Politiikkaa ei voisi olla ilman symboleja, koska juuri
symbolit tekevät poliittiset yhteisöt näkyviksi ja legitimoivat yhteiskunnallista
järjestystä – ne ovat tavallaan politiikan kieli. Poliittinen symboli voi olla mitä
tahansa sellaista, joka on osa sosiaalista ympäristöä ja joka auttaa ihmiset
valitsemaan tietyn puolen tai tukemaan jotain tiettyä valtastruktuuria. Symboleja
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voidaan manipuloida, ja näin usein tehdäänkin poliittisten tarkoitusperien
saavuttamiseksi. Symboleja voidaan esimerkiksi käyttää ryhmiä yhdistävänä linkkinä,
ja niiden merkityksiä voidaan tiivistää poliittisesti eriävien ryhmien keräämiseksi
samojen tavoitteiden alle. Poliittisten liikkeiden johtajat lainaavat usein symboleja
menneisyydestä ja muokkaavat niitä aina ajankohtaisten tarpeidensa mukaan.
Symbolit tekevät aina poliittiset yhteisöt näkyviksi ja ne ovat tärkeä osa myös
valtaapitäviä vastustavia liikkeitä ja vastarintaa. Kulttuuristen symbolien
manipuloiminen ja niiden taitava käyttö mahdollistaa suurten ihmisjoukkojen
keräämisen esimerkiksi mielenosoituksiin. (Kurtz: 35–36; Lakomäki 2013.)
Myös paikalla on tärkeä symbolinen merkitys, joka korostuu erityisesti ympäristöön
kohdistuvissa konfliktitilanteissa. Paikan hahmottaminen ja sen esittämisen tavat
usein vaihtelevat konfliktin osapuolten kesken ja paikalle annettuja merkityksiä
käytetään, muokataan ja uusinnetaan aina konfliktin edetessä. Tavat käyttää luontoa
ja ympäristöä eivät ole ainoastaan historiallisesti määrittyneitä, vaan myös vahvasti
kulttuurisia, ja niinpä länsimaisten, kapitalistisesti määrittyneiden yhteiskuntien
suhde luontoon eroaa yleensä suuresti länsimaiden ulkopuolisten yhteiskuntien
ihminen–luonto-suhteista. Poliittisessa ekologiassa ympäristöön ja paikkaan
kohdistuvat sosiaaliset suhteet nähdään poliittisina ja valtasuhteiden muokkaamia
sekä tyypillisesti sosiaalisten erojen ja eriarvoisuuden tuottamina ja niitä uusintavina.
(Biersack 2006: 24; McCarthy ym. 2015a: 277)
Poliittisessa ekologiassa paikkaa ei nähdä järkkymätönä tilana, jossa kulttuuri ja
sosiaalinen elämä esiintyy, vaan sillä on lisäksi laajempi ulottuvuus, joka tulee
näkyviin ekologisten ja kulttuuristen voimien yhteennivoutumisen ja risteytymisen
seurauksena. Paikat ovat kompleksisten suhteiden nivoutumia, jotka muodostavat ja
heijastavat kulttuurisia arvoja, historiallisia olosuhteita sekä valtasuhteita. Biersackin
(2006: 16) mukaan paikka on ympäristöön sidottu sijainti, joka ilmentää paikallisen
ja globaalin välistä vuorovaikutusta. Jokainen paikka määräytyy siis siinä
vaikuttavien sekä paikallisten että globaalimpien sosiaalisten suhteiden kautta.
(Cooke 2016: 227–228.)
2.1.3 Etninen identiteetti
Identiteetti on arkikielessä paljon käytetty sana, jonka tarkempi tieteellinen
määrittely on tutkimukseni kannalta tarpeellista. Kulttuurintutkija ja sosiologi Stuart
Hallin (1999: 22–23) mukaan ihmisellä ei ole yhtä kiinteää, olemuksellista tai
pysyvää identiteettiä, vaan otamme eri identiteettejä eri aikoina. Nämä identiteetit
eivät nivoudu yhtenäiseksi kokonaisuudeksi minkään eheän minäkuvan ympärille,
eivätkä ne niinkään määritä mitä olemme, vaan ennemminkin mitä tulemme olemaan
– kuinka käytämme historian, kielen ja kulttuurin tarjoamia resursseja tultaessa
joksikin. Meillä on siis jatkuvasti muutoksen ja siirtymien kohteina olevia,
päällekkäisiä
identiteettejä,
jotka
määräytyvät
suhteessa
sosiaalisiin
ympäristöihimme. Hallin mukaan voimme ainakin jossain määrin itse valita, minkä
identiteetin mukaan aina missäkin tilanteessa toimimme.
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Kulttuuriantropologi George De Vosin (1995: 18, 24) mukaan etninen ryhmä on
jäsentensä tunnustama itsetietoinen ryhmä, jolla on tiettyjä kyseisen ryhmän kesken
jaettuja traditioita. Tällaisia traditioita ovat tyypillisesti uskonnolliset käytännöt, kieli,
tunne historiallisesta jatkuvuudesta sekä yhteinen alkuperä ja synnyinpaikka. Etninen
identiteetti koostuu etnisen ryhmän subjektiivisista, symbolisista tai leimallisista
tavoista käyttää kulttuurisia aspekteja tai havaittavissa olevaa ja muista erottuvaa
alkuperää erottaakseen itsensä muista ryhmistä.
Etninen identiteetti voidaan siis nähdä yhtä aikaa sekä jaettuna että
henkilökohtaisena dynaamisena identiteettinä, joka on jatkuvassa muutoksen tilassa.
Ryhmän jäsenet rakentavat etnistä identiteettiään jatkuvasti ja toimivat sen mukaan
aina kokemansa sosiaalisen ympäristön vaatimalla tavalla. Omaa henkilökohtaista
identiteettiä ja minäkuvaa rakennetaan aina osittain symbolisen ryhmään
samaistumisen kautta. Niinpä etniset ja henkilökohtaiset identiteetit kietoutuvat
toisiinsa; toista ei ole koskaan mahdollista menettää menettämättä toista.
(Romanucci-Ross 1995: 94; Kertzer 1988: 16.)
2.2 Kestävä matkailukehitys
Matkailukehitystä perustellaan usein modernisaatiolla ja sen vaikutuksilla (esim.
Nunez 1989; ForBALI 2014a), ja sille tunnuspiirteistä on suurten, kansainvälisten
toimijoiden väliintulot, joita paikallishallitukset usein aktiivisesti puoltavat ja tukevat.
Modernisaation kautta rakennetun poliittisten, sosiaalisten ja taloudellisen
kehityksen taustalla on usein joukko toistensa kanssa kilpailevia, suuria
monikansallisia toimijoita, kuten Maailmanpankki, YK:n kehitysohjelma (UNDP) ja
ympäristöohjelma (UNEP), Maailman matkailujärjestö (UNWTO) sekä
vaikutusvaltaisia kansalaisjärjestöjä, kuten World Wildlife Fund (WWF). Nämä
taustavaikuttajat toimivat yhteistyössä paikallisten hallitusten kanssa ja ovat yleensä
instrumentaalisia
kehitysprosessin
kaikissa
vaiheissa.
Toteutetut
matkailukehityssuunnitelmat ja -ohjelmat edelleen tuottavat ja uusintavat kestävän
matkailun tai kestävän kehityksen sektoreilla toimivien organisaatioiden käyttämää
informaatiota vahvistaen epätasa-arvoisia valtasuhteita eri sidosryhmien välillä.
Matkailua ja matkailukehitystä onkin kritisoitu uuskolonialistisena imperialismin
muotona (Nash 1989). Erityisesti sensitiivisen ekologisen ja sosiaalisen ympäristön
sekä heikon taloudellisen perustan omaavilla alueilla matkailukehityksen seuraukset
ovat usein olleet tuhoisia (esim. Li 2002; Salazar 2009; Domroes 2000). (Nepal ym.
2016: 8–10; Wizjak & Peranic 2014: 829; Escobar 1999: 10.)
Erilaisissa matkailukehitysprojekteissa käytetyt kestävyyden määritelmät ovat
yleensä taustalla toimivien organisaatioiden määrittämiä, ja ideaalitasolla ne pyrkivät
yleensä ottamaan huomioon matkailukehityksen kaikki sidosryhmät. Todellisuudessa
painotukset kuitenkin vaihtelevat ja matkailun edut ja vaikutukset jakautuvat aina
eriarvoisesti. Kestävä matkailukehitys ja sen nimissä tehdyt hankkeet ovat aina
riippuvaisia kapitalistisista talousjärjestelmistä, jolloin hankkeiden lopullinen arvo
määräytyy globaalien markkinoiden kautta. Niinpä on aina tarpeellista kiinnittää
huomiota näihin taustalla vaikuttaviin vallan diskursseihin ja pohtia, kenen arvojen
mukaan toimintaa kehitetään, kenen kannalta kehitys on kestävää ja kuka siitä viime
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kädessä hyötyy. Muihin ympäristöä vahingoittaviin ja resurssien hyödyntämisen
kautta ympäristökonflikteja aiheuttaviin teollisuudenaloihin, kuten kaivostoimintaan
tai metsäteollisuuteen, verrattuna matkailukehitys esitetään yleensä vähemmän
vahingollisena toimintana. Matkailun hyötyjen katsotaan usein ylittävän sen
aiheuttamat haitat moninkertaisesti. Matkailukehityksen taustalla vaikuttavat
kuitenkin aina erilaiset arvovalinnat, motiivit ja eriarvoiset valtasuhteet, jotka
näkyvät usein ympäristöön ja paikallisyhteisöihin kohdistuvana sortona ja
epäoikeudenmukaisuuksina. (Nepal ym. 2016: 9–10; Douglas 2014: 11.)
Niinpä matkailukehityksen kestävyyden pohtiminen on aina ongelmallista, eikä
tehtäväni olekaan tässä tutkielmassa tarkastella perusteellisesti kestävän
matkailukehityksen luonnetta ja sen eri määritelmiä. Sen sijaan pyrin myöhemmin
analyysissani
vertaamaan
oman
pohdintani
kautta
Benoa-lahden
matkailukehityssuunnitelmaa UNWTO:n kestävän matkailukehityksen määritelmään,
joka esiintyy UNWTO:n ja UNEP:in erityisesti poliittisille päätöksentekijöille
suunnatussa julkaisussa Making Tourism More Sustainable – A Guide for Policy
Makers (2005). Määritelmä eroaa tietyiltä osin alkuperäisestä WTO:n (1993: 11)
kestävän matkailukehityksen määritelmästä, jossa esimerkiksi matkailuelinkeino
jätettiin mainitsematta. Olen kuitenkin valinnut uudemman määritelmän, koska
haluan korostaa Indonesian päätöksentekijöiden keskeistä roolia konfliktissa. Tällä
ratkaisulla pyrin tuomaan oman pohdintani lähemmäksi päätöksentekijöiden
näkökulmaa, jossa myös elinkeino voidaan nähdä olennaisena osatekijänä.
UNWTO:n (UNWTO & UNEP 2005: 11–12) määritelmän mukaan kestävä matkailu
on "matkailua, joka ottaa täyden vastuun nykyisistä ja tulevista taloudellisista,
sosiaalisista ja ympäristöllisistä vaikutuksistaan, huomioiden niin matkailijoiden,
matkailualan, ympäristön kuin kohdeyhteisöjenkin tarpeet". Kestävän matkailun
periaatteet viittaavat kaikkiin matkailukehityksen ympäristöllisiin, taloudellisiin ja
sosiokulttuurisiin osa-alueisiin ja vaikutuksiin, joiden välille on löydettävä sopiva
tasapaino pitkäjänteisen kestävyyden toteutumiseksi ja turvaamiseksi. Kestävä
matkailukehitys vaatii kaikkien kehityksen piirissä olevien sidosryhmien
osallistamista kehitysprosessiin sekä oikeudenmukaisen hallinnollisen johtamisen
kautta saavutetun yhteisymmärryksen rakentamista. Kestävän matkailun
saavuttaminen kestävän matkailukehityksen kautta on jatkuva prosessi, joka vaatii
jatkuvaa vaikutusten arviointia sekä niiden ennustamista ja tarvittaessa korjausta.
Kestävän matkailun tulisi myös pitää matkailijoiden viihtyvyys korkealla tasolla
tarjoamalla heille merkityksellisiä kokemuksia ja lisätä matkailijoiden itsensä
tietoutta kestävyydestä sekä kestävän matkailun harjoittamisesta.
2.3 Tutkimuksen metodologia
Tämä pro gradu -työ on etnografinen tutkimus, jonka aineisto on kerätty ja
analysoitu laadullisia tutkimusmenetelmiä käyttäen. Antropologi Sarah Pinkin (2007:
18) määritelmää seuraillen tarkoitan tässä tutkimuksessa etnografialla metodologiaa,
jossa kulttuurisen tiedon kokeminen, tulkinta ja representaatio yhdistyvät
teoreettisten periaatteiden ja agendojen kanssa tieteelliseksi näkökulmaksi.
Etnografia on se prosessi, joka luo ja esittää tietoa yhteiskunnasta, kulttuurista ja
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ihmisistä käyden samalla jatkuvaa vuoropuhelua etnografin oman kokemuksen sekä
teorian välillä. Tavoitteena on Geertzin (1973: 7) soveltaman termistön mukainen
mahdollisimman tiheä kuvaus; tulkitseva selonteko, jossa päästään käsiksi kulttuurin
merkityksellisiin kerrostumiin intensiivisen osallistumisen ja eri osapuolten
kokemusten kunnioittamisen sekä tieteellisen teorian roolin tunnistamisen kautta.
Etnografian kautta voimme päästä kosketuksiin ventovieraiden ihmisten elämään ja
kokemusmaailmaan. Postmodernin kritiikin myötä antropologiaan on iskostunut
tutkimuksellinen lähtökohta, jonka mukaan tutkijan tuottama tieto on aina osittaista
ja keskeneräistä, tutkijan subjektiivisesti kokemasta todellisuudesta tehtyä tulkintaa
(Clifford 1986: 6). Äärimmäisen postmodernistisen näkökulman mukaan etnografin
tuottama teksti on fiktio; etnografin subjektiivisesti kokema ja rakentama versio
todellisuudesta, joka ei tarjoa minkäänlaista empiiristä totuutta tarkastellun kohteena
olevasta kulttuurista. Tässä tutkimuksessa seuraan kuitenkin vähemmän radikaalia,
kriittiseen realismiin nojaavaa näkökulmaa (ks. Davies 1999: 17–18). Tämä
näkökulma tunnustaa postmodernistisen kritiikin ja kiistää perusteellisen
objektiivisen tiedon mahdollisuuden, mutta hyväksyy, että tutkijan ja
tutkimuskontekstin välillä vallitsevan vuorovaikutuksellisen suhteen
ja
osallistumisen kautta voimme päästä lähemmäksi ymmärrystä toisten ihmisten
kulttuurisista maailmoista. (Pink 2007: 20; Pink 2015: 5; Thomas 1997: 143.)
Ymmärryksen saavuttamiseksi on välttämätöntä keskittyä etnografisen tiedon
tuottamiseen refleksiivisen tutkimusotteen kautta. Refleksiivisyydellä tarkoitetaan
tutkijan huomion kääntämistä takaisin itseensä; kriittistä prosessia, jonka välityksellä
pohditaan, miten tutkimuksentekoprosessi ja tutkijan oman toiminnan olettamukset
voivat vaikuttaa tutkimukseen. Refleksiivisen tutkimusotteen kautta tunnustetaan,
että tutkijan oma henkilökohtainen historia ja sosiokulttuuriset olosuhteet vaikuttavat
valittuun tutkimusaiheeseen ja edelleen tutkimuksen alkuasetelmiin ja -oletuksiin.
Refleksiivisyyden omaksuminen ja sen säilyttäminen kaikissa tutkimuksen vaiheissa
on keskeistä toisten ihmisten tuottamien merkitysten ja kulttuuristen kategorioiden
tulkitsemisessa. (Davies 1999: 4–5; Pink 2007: 121.)
2.3.1 Etnografiset aineistonkeruumenetelmät
Tutkimuksessa käytettävien metodien on tärkeää palvella lähtökohtaisesti
tutkimuksen tavoitteita ja tutkimuskysymyksiä. Tutkimani konfliktin luonne on
ennen kaikkea paikallinen, ja päästäkseni perusteellisesti käsiksi osapuolten
paikallisesti rakentuneihin kokemusmaailmoihin, on minun tarkasteltava aihettani
osallistuvien
tutkimusmenetelmien
kautta.
Niinpä
ensisijaisiksi
aineistonkeruumenetelmikseni valikoituivat luontevasti osallistuva havainnointi ja
haastattelu.
Osallistuva havainnointi on tietyllä tapaa antropologisen tieteen tunnusmerkki, ja
sillä tarkoitetaan yleensä pitkäaikaista henkilökohtaista osallistumista tutkittavien
ihmisten elämään niin, että tutkija oppii ymmärtämään tutkittavaa kulttuuria ikään
kuin sisältä päin. Osallistuva havainnointi nähdään usein ennemminkin
tutkimusstrategiana kuin yksittäisenä metodina, koska se sisältää itsessään useampia
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metodeja, joista tutkija valitsee aina oman kokemuksensa mukaan tilanteeseen
parhaiten soveltuvat. Tässä tutkimuksessa myötäilen kuitenkin Pertti Pellon
näkemystä, jonka mukaan nykypäivän antropologiassa on hedelmällisempää
luokitella
osallistuva
havainnointi
yhdeksi
etnografian
monista
tiedonkeruutyökaluista, jolloin esimerkiksi erilaisia haastattelutekniikoita ei jaotella
osaksi osallistuvaa havainnointia. (Davies 1999: 67, 71; O'Reilly 2005: 115; Pelto
2016: 127–128.)
Haastattelu on käytännöllinen ja tehokas tapa selvittää mitä toinen ihminen ajattelee
ja miksi hän toimii tietyllä tavalla tietynlaisissa tilanteissa. Haastattelu voidaan nähdä
tutkittavien tuottamana representaationa kokemastaan todellisuudesta. Toteutin
haastatteluni puolistrukturoituina teemahaastatteluina, joissa pyrin löytämään ennalta
määritetyn tutkimuksen tarkoituksen ja ongelmanasettelun tai tutkimustehtävän
kannalta merkityksellisiä vastauksia. Ennalta määritellystä kysymysrungosta ja
teemoista huolimatta pyrin kohti joustavaa ja keskustelunomaista haastattelutyyliä
epäformaalin ja vaivattoman haastattelutilanteen muodostamiseksi. (Pink 2015: 74;
Pelto 2016: 163–164; Tuomi & Sarajärvi 2009: 72, 75.)
Tälle tutkimukselle tiettyjä haasteita ja rajoitteita asettaa tulkin käyttö
haastattelutilanteissa. Tulkki oli itsekin aktiivisesti mukana forBALI:n toiminnassa,
ja tätä kautta hänellä oli luottamuksellinen suhde haastateltaviin. En siis koe että
tulkin läsnäolo haastattelutilanteissa olisi estänyt pääsyä tärkeään informaatioon.
Osallisuutensa myötä tulkilla oli myös kattava ymmärrys haastattelujen aihealueesta
ja hän sai hyvin kiinni haastateltavien antamista merkityksistä. Tutkijana on
kuitenkin olennaista ymmärtää, että tulkin perspektiivi tulee väistämättä osaksi
haastattelutilannetta tutkijan oman perspektiivin lisäksi, jolloin esimerkiksi tutkijan
esittämien kysymysten muoto voi muuttua. Tiedostan, että jotkut merkitysten tasot ja
nyanssit ovat voineet kadota itse kääntämisprosessissa, jolloin osa merkityksellisestä
tiedosta on voinut jäädä saavuttamatta. (Davies 1999: 112–113.)
On myös mahdollista, että tulkki on haastatteluissa voinut ymmärtää haastateltavan
puhetta väärin tai lisätä omia oletuksiaan ja näkökulmiaan osaksi käännettyä puhetta.
Tämän tutkimuksen tapauksessa varsinaisen väärinymmärryksen riskiä vähentää se,
että kaikki haastateltavani osasivat jonkin verran myös englantia. Koin tulkista olleen
hyötyä myös tilanteissa, joissa haastateltava ei täysin ymmärtänyt esitettyä
kysymystä. Tällöin tulkki pystyi selkeyttämään kysymystä haastateltavalle, koska oli
aikaisemmin tehdyssä haastattelussa myös itse vastannut samaan kysymykseen.
Osana avaininformanttini kanssa tehtyä haastattelua sovelsin myös social mapping metodia, jota käytetään tyypillisesti taustoittamaan varsinaista tutkimusta. Siinä
kerätään tavallisesti kokoon pieni ryhmä tai ryhmiä paikallisia ihmisiä, jonka jälkeen
heitä pyydetään piirtämään yhdessä kartta esimerkiksi paikallisesta kylästä. Metodin
avulla saadaan yleensä selville paikallisten näkökulmasta tärkeimpiä sijainteja,
maamerkkejä, sosiaalisia tiloja ja muuta informaatiota (Pelto 2016: 73). Itse sovelsin
metodia osana avaininformantin taustoittavaa yksilöhaastattelua selvittääkseni
haastateltavan näkemystä konfliktin kohteena olevasta ympäristöstä ja paikasta.
Pyysin ensin haastateltavaa piirtämään kartan Benoa-lahdesta, jonka jälkeen
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kävimme yhdessä läpi, mihin matkailukehityssuunnitelman olisi määrä sijoittua ja
mitä mahdollisia vaikutuksia sillä olisi lähialueille. Tällä tavoin sain
avaininformanttini kokemuksen kautta suuntaa antavaa informaatiota balilaisesta
tavasta hahmottaa alue ja käynnissä oleva konflikti.
Tässä
työssä
Internet-aineistojen
pääasiallisena
funktiona
on
toimia
kenttätyöaineistoani taustoittavana ja tukevana materiaalina, mutta erityisen tärkeään
osaan ne nousevat TWBI:n ja Indonesian hallinnon näkökulmien ja argumenttien
selvittämisessä. Kenttätyöni tarjoavat minulle vain paikallisten vastustajien
toispuoleisen näkökulman konfliktista, ja erityisesti uutisartikkelit ovat olleet
kriittisessä osassa ensimmäisen tutkimuskysymyksen vaatiman yhtenäisen
kokonaiskuvan muodostamiseksi. Lisäksi olen täydentänyt osallistuvien metodien
kautta hankkimaani paikallista näkökulmaa uutisartikkelien, sosiaalisen median
viestinnän, verkkosivujen sekä valokuva- ja videomateriaalien avulla ja verrannut
haastatteluissa esiin noussutta informaatiota kriittisesti näihin verkkoaineistoihin.
Koska iso osa tutkimaani konfliktiin liittyvästä sosiaalisesta toiminnasta tapahtuu
erityisesti sosiaalisen median aktiivisen käytön kautta, olen näitä medioita
seuraamalla päässyt käsiksi myös protestoinnin virtuaaliseen ulottuvuuteen. Lisäksi
Internet-aineistot ovat olleet tärkeässä roolissa tutkimuksen suunnitteluvaiheessa ja
auttaneet alustavien tutkimuskysymysten muotoilussa ja metodien valinnassa.
2.3.2 Kentän moniaistillinen tulkinta ja useiden aineistojen käyttö
Yksi antropologian tunnusmerkeistä on perinteisesti ollut pitkiä aikoja kestänyt
kenttätyö kaukaisten, länsimaiden ulkopuolisten kulttuurien ja pienyhteisöjen parissa.
Nykytutkimuksen kehityssuunta on kuitenkin jo pitkään ollut toisenlainen, ja
tutkimuksen luonne on globalisoituvan maailman myötä muuttunut rajattujen
paikallisyhteisöjen kokonaisvaltaisista kuvauksista kohti moniäänisempää ja
monipaikkaisempaa, globaalit suhteet huomioivaa tarkastelutapaa. Klassiset
havainnointiin keskittyvät tutkimusmenetelmät tuottavat arvokasta ja syvällistä,
usein yksityiskohtaista kuvausta toisten ihmisten elämästä, mutta niiden valinta ei
nykytutkimuksen konteksteissa useinkaan ole enää mahdollista. Antropologien
tutkimusaiheet ovat monessakin mielessä siirtyneet lähemmäksi tutkijoiden omaa
yhteiskuntaa ja kulttuuria, ja uusien ajattelutapojen ja vaihtoehtoisten metodien synty
yhdessä perinteisten metodien sovellutusten kanssa on ollut välttämätöntä tieteen
kehityksen kannalta. (Marcus 1998: 52–54; Pink 2015: 6.)
Yhtenä perinteisten metodien sovelluksena voidaan pitää Sarah Pinkin (2015: 4, 6,
8–11) esittämää moniaistillista etnografiaa, joka päivittää perinteistä holistista
etnografiaa nyky-yhteiskunnan tutkimukseen paremmin soveltuvaksi. Aistillisuus on
ollut keskeisessä osassa etnografiassa aikaisemminkin, mutta Pink uudistaa
etnografisten metodien hahmottamisen tapaa asettamalla perinteisten metodien
moniaistilliset ulottuvuudet ja kategoriat sekä niiden tunnistamisen tarkastelutapansa
keskiöön. Kulttuuri ohjaa suurilta osin ihmisten tapoja käyttää aistejaan, ja
päästäksemme käsiksi muiden ihmisten aistillisiin maailmoihin on meidän
etnografeina pyrittävä samaistumaan näihin maailmoihin oman aistimuksellisen
kehomme kautta. Moniaistillinen tieto tuotetaan osallistumalla ja sitoutumalla siihen
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sosiaaliseen, aistilliseen ja materiaaliseen ympäristöön, jonka osaksi tutkija tulee
etnografisen tutkimuksen teon myötä. Emme voi koskaan suoraan päästä käsiksi
tutkittavien kokemusmaailmaan tai jakaa heidän persoonallisia, yksilöllisiä,
biografisia, jaettuja tai kollektiivisia muistojaan ja kokemuksiaan. Voimme kuitenkin
oppia aistimaan ja antamaan merkityksiä tutkittavien tavoin. Voimme sopeuttaa
oman aistivan kehomme tutkittavien maailmaan ja tulla osaksi kehon, mielen ja
ympäristön yhdistävää kokemusmaailmaa, ja sitä kautta niin sanotun etnografisen
paikan rakennusta. Etnografiset paikat eivät ole samoja todellisia paikkoja, joissa
etnografit ovat toimijoina tehdessään kenttätyötä, vaan abstrakteja paikkoja, jotka
etnografit itse rakentavat tutkimuksessaan oman tulkintansa kautta. Etnografisissa
paikoissa yhdistyy aina tietyt tutkijan aistimukset, tunteet, oletukset, merkitykset,
argumentit ja teoriat. Ne ovat aistillisia representaatioita, jotka pyritään luomaan
kentällä saavutetun ymmärryksen avulla mahdollisimman samankaltaisiksi
tutkittavien tuottamien ja kokemien kulttuuristen paikkojen kanssa. (Pink 2015: 45–
48, 106.)
Kenttätöideni aikana loimme tutkittavieni kanssa aistimellisen, jaetun,
vuorovaikutteisen ja luottamuksellisen etnografisen paikan, joka toimii pohjana
analyysilleni. Osallistumiseni tutkittavien elämään heidän jokapäiväisessä fyysisessä
ympäristössään syvensi ymmärrystäni tutkittavien kulttuuriseen paikkaan sidottuja
merkityksenantoja kohtaan. Yhteiset kokemukset tarjosivat minulle mahdollisuuden
jakaa tutkittavien kanssa heidän elämänsä kiireettömiä hetkiä yhdistettynä
aistillisuuden kokemukseen esimerkiksi yhdessä nautitun paikallisen ruoan tai
juoman välityksellä. Vaikka haastattelutkin sisälsivät moniaistillisen ulottuvuuden,
olivat nämä jaetut kokemukset tärkeää vastapainoa varsinaisille haastattelutilanteille.
Ne toivat paljon sellaista tietoa, johon ei formaalimmissa ja tutkimusaihetta
yksityiskohtaisemmin käsittelevissä haastatteluissa olisi ollut mahdollista päästä
käsiksi.
Moniaistillinen etnografia ei aseta mitään tiettyä metodia erityisasemaan, vaan on
avoin monien eri tutkimusmenetelmien kautta luodulle tiedolle ja representaatiolle.
Antropologien muuttuneella, entistä globaalimmalla kentällä erilaisten aineistojen
käyttö sekä käytettyjen metodien yhdisteleminen ja fokusoiminen auttaa
rikastuttamaan saavutettua etnografista tietoa ja syventämään lyhyempikestoisissakin
kenttätöissä tuotettua kuvausta ja analyysia. Useiden moniaistillisten metodien käyttö
ei ole kuitenkaan oikotie klassisen osallistuvan havainnoinnin avulla saavutettuun
informaatioon, vaan niiden avulla voidaan saavuttaa erilaista, yhtälailla validia
ymmärrystä toisten ihmisten elämästä, kokemuksista, arvoista ja sosiaalisista
maailmoista. (Pink 2015: 6, 8.)
Erilaisten aineistojen käyttö mahdollistaa tutkijalle uudenlaisia tapoja esittää
etnografista kokemustaan ja teoreettisia ajatuksiaan. Aineistojen käyttötarkoitus
määräytyy aina suhteessa tutkimuksen kontekstiin ja voi vaihdella esimerkiksi
tutkijan tavoitteiden, aineistojen sisällön tai aineistoille annettujen merkitysten
mukaan. Esimerkiksi Internet-aineistot ovat lähes aina moniaistillisesti rajoittuneita
aineistoja, koska ne ovat pääasiallisesti audiovisuaalisesti rakentuneita siinä missä
fyysisesti kerätty kenttätyöaineisto rakentuu tutkijan kaikkien aistien käytön kautta.
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Ne eivät yleensä yksistään ole riittäviä välineitä luomaan tiheää kuvausta
kulttuurisista ilmiöistä mutta voivat suhteessa muuhun aistilliseen, materiaaliseen ja
diskursiiviseen aineistoon nousta tärkeään rooliin. Käyttämällä useita erilaisia
aineistoja tutkija voi tarkastella ja tulkita kokonaisuutta tavoilla, jotka luovat
uudenlaisia representaatioita ja syventävät ymmärrystä kokonaiskuvaa kohtaan.
(Pink 2007: 5, 134–135; Pink 2015: 52, 66; Davies 1999: 121.)
Muiden kuin tutkijan itsensä tuottamien tekstuaalisten aineistojen käytössä on
kuitenkin syytä huomioida tekijän kulttuuristen lähtökohtien ja alkuoletusten
merkitys. Muiden tuottamat kuvaukset ovat aina tekijänsä subjektiivisia
representaatioita. Erityisesti poliittisia aiheita tutkittaessa on tärkeää pohtia poliittisia
motiiveja ja sitä, kenelle aineisto on alunperin tuotettu ja miksi. Siksi esimerkiksi
medialähteitä analysoitaessa on aina pyrittävä säilyttämään aineistojen alkuperäinen
konteksti ja vältettävä ylitulkitsemasta niitä suhteessa omiin havaintoihin.
Kontekstisidonnaisuus ja sen riittävä esille tuonti on syytä muistaa myös valokuvien
käytössä, koska valokuva on aina ottajansa luoma tuote, joka voidaan tulkita monin
eri tavoin. Esimerkiksi tutkijan, paikallisten ihmisten ja suuren yleisön tulkintatavat
voivat erota merkittävästi toisistaan. (Davies 1999: 122, 135; Pink 2007: 109, 114.)
2.3.3 Aineiston analyysi
Geertzin tavoin hahmotan kulttuurin ihmisten tuottamien merkitysten verkkona –
julkisena ja jaettuna, symbolisesti kerrostuneena systeeminä, jonka tutkiminen vaatii
kokeellisesti lainalaisuuksia selvittävän tieteen sijaan tulkinnallista otetta ja
analyysia. Yksityiskohtaisen moniaistillisen kokemuksen kautta rakennettu tiheä
etnografinen kuvaus mahdollistaa tutkimuksen viitekehyksen kannalta olennaisten
merkitysten selvittämisen ja tulkinnallisen analyysin. Analyysi voidaan nähdä
abstraktina prosessina, jonka tarkoitus on yhdistää etnografin kokema todellisuus
fenomenologisesti akateemiseen tietoon. (Pink 2015: 142; Geertz 1973: 5, 12.)
Tämä pro gradu -tutkielma on edennyt abduktiivisen teoriaohjautuvan analyysimallin
kautta. Teoriaohjautuvasta analyysista puhutaan, kun analyysissa on teoreettisia
kytkentöjä, jolloin teoreettiset käsitteet ja lähtökohdat voidaan tuoda tutkimukseen
ilmiöstä jo valmiiksi tiedettynä informaationa. Nämä lähtökohdat ja esioletukset
vaikuttavat koko tutkimusprosessin ajan, ja niinpä aineiston analysoiminen on
käytännössä alkanut jo aineiston keräämisen aloittamisen myötä. Antropologi Pertti J.
Pellon (2013: 39) mukaan suurin osa etnografisesta kenttätyöstä on sekoitus
löydöksiä, jotka viittaavat joihinkin mahdollisiin selityksiin sekä edestakaista liikettä
teoreettisen pohdinnan ja omaan hypoteesiin liittyvän uuden informaation välillä.
Oman tutkimukseni lähtökohdat ovat olleet poliittisen ekologian lähestymistavassa
sekä symbolisen ja poliittisen antropologian teoreettisessa käsitteistössä, mikä on
näkynyt esioletuksina tutkimukseni suunnittelussa ja teossa. Teoria on tarjonnut
käsitteellistä pohjaa analyysille, ja olen vastavuoroisesti muokannut taustateoriaa
sopivammaksi aina tutkimusaineistosta nousseen uuden informaation ilmaantuessa.
(Davies 1999: 193; Tuomi & Sarajärvi 2012: 68, 96, 117; Heikkinen 2017.)
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Tekstuaalisen
tutkimusaineistoni
analysointimenetelmäksi
olen
valinnut
sisällönanalyysin. Tutkimuksessa saavutettu etnografinen kokemus on viime kädessä
muutettava kirjalliseksi ilmaisuksi ja tieteelliseksi tekstiksi lopullisen
tutkimusraportin muotoon. Sisällönanalyysi on menettelytapa jonka avulla pyritään
nostamaan kerätystä aineistosta asetetun tutkimustavoitteen kannalta olennaisia
merkityksiä ja tuottamaan tutkittavasta ilmiöstä kuvaus yleisessä, tiivistetyssä ja
teemoitellussa muodossa. Viime kädessä sisällönanalyysi on tekstianalyysia, jonka
materiaalina toimii tämän tutkielman tapauksessa litteroidut haastattelut,
kenttätyöpäiväkirjamerkinnät ja erilaiset tekstuaaliset Internet-aineistot. (Tuomi &
Sarajärvi 2012: 103–104.)
Analyysini pääasiallisena tavoitteena on tuoda paikallisten kokemus esiin
mahdollisimman todenmukaisena muuttamalla informanttien kanssa jaettu
etnografinen paikka kirjalliseksi ilmaisuksi ja edelleen tieteelliseksi tiedoksi. Olen
pyrkinyt asettamaan kenttätöissäni keskeisiksi havaittuja teemoja ja aihealueita
analyysini keskiöön ja kategorisoinut tulkitsemaani aineistoa erityisesti
haastatteluissa esiin nousseiden merkityksenantojen kautta. Käytän näitä kategorioita
aineiston esittämisen välineenä analyysitekstissäni. Nostan ajoittain tekstini tueksi
omia havaintojani ja otteita kenttätyöpäiväkirjasta ja käytän myös jonkin verran sekä
muiden että itse ottamiani valokuvia elävöittämään ja tukemaan kirjoitettua tekstiä.
Tuon analyysini tueksi lainauksia informanttieni haastatteluista, jolloin viittaan
informantteihini tunnuksilla H1–H6. H1 on avaininformanttini, jota haastattelin
kahteen kertaan ja jonka kanssa kävin lisäksi useita taustoittavia keskusteluja. Suurin
osa haastatteluista on jo kertaalleen käännetty tulkin välityksellä englanniksi, joten
olen päätynyt säilyttämään kaikki käyttämäni lainaukset niiden englanninkielisessä
asussaan
välttääkseni
merkityksellisen
informaation
katoamisen
kääntämisprosessissa. Ajoittain olen myös hieman selkeyttänyt lainattua litteroitua
tekstiä kieliopillisesti.
2.3.4 Tutkijan positio
Tutkimuksen alusta lähtien olen pyrkinyt säilyttämään mahdollisimman neutraalin
tutkimuksellisen otteen ja puolueettoman suhtautumisen konfliktiin sekä pyrkinyt
aktiivisesti tekemään omaa rooliani ymmärrettäväksi myös tutkittavilleni. Tiedostan,
että oma ideologinen positioni ja arvomaailmani vaikuttaa väistämättä tutkimuksen
alkuoletuksiin, valittuihin metodeihin ja tutkimuksen kulkuun mahdollistaen myös
vääristyneet tulkinnat tutkimusaineistosta. Pyrin välttämään vääristymät säilyttämällä
huolellisen itserefleksiivisen otteen koko tutkimusprosessin ajan, ja esittämällä
kaikkien osapuolten näkemykset tiiviisti kontekstiinsa sidottuina.
Vuosia ennen tutkimuksen tekoa alkanut ystävyyssuhteeni avaininformanttiini
määritti merkittävällä tavalla myös omaa alkupositiotani tutkimuksen tekijänä.
Tutkijana on tärkeää kiinnittää jatkuvaa huomiota siihen, miten omien identiteettien
eri osa-alueet vaikuttavat tutkimuksen kulkuun ja tutkittaviin sekä heidän
toimintaansa. Esimerkiksi tutkijan sukupuoli, ikä, etnisyys ja yhteiskuntaluokka
voivat nousta merkityksellisiksi, tutkijan ja tutkittavien välisiä valtasuhteita
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määrittäviksi ominaisuuksiksi. Etnografin näkökulmasta tämä vaatii jatkuvaa
itsetietoisuutta ja pohdintaa siitä, miten omat identiteetit ovat rakentuneet ja miten ne
näyttäytyvät informanttien silmissä. (Pink 2007: 20.)
Balilaiset ovat vuosien saatossa tottuneet matkailijoihin – niin sanottuihin buleihin,
joka on hieman kiusoitteleva ja pilkallinenkin balinkielinen termi kuvaamaan
matkailijoita. Kenttätöideni aikaan koin ihmisten suhtautuvan minuun pääasiassa
matkailijana, ja kuulin usein sivukorvalla kuinka ihmiset viittasivat minuun sanalla
bule. Tuntemattomien ihmisten suhtautuminen ei siis eronnut aiemmilta matkoiltani,
jolloin olin saarella pääosin matkailijan roolissa.
Pyrin tekemään tutkittavilleni mahdollisimman selväksi tutkimukseni aiheen, oman
tutkijan roolini neutraalina sivusta tarkkailijana sekä heidän roolinsa tutkimukseen
osallitujina. En kuitenkaan kokenut tarvetta korostaa tutkijan rooliani käyttäytymällä
itsetarkoituksellisesti eri tavalla kuin aikaisemmilla vierailuillani, vaan halusin
ennemminkin säilyttää aikaisemmin saavutetun vaivattoman avoimen suhteen
paikallisiin. Monet tutuistani näkivät minut yhtä aikaa ystävän, matkailijan ja
tutkijan roolissa, ja tasapainottelelin parhaani mukaan näiden roolien välillä.
Tutkijan roolini korostui erityisesti nauhoitetuissa haastatteluissa, joissa myös aistin
tunnelman
hieman
epämuodollisia
keskusteluja
jännittyneemmäksi.
Keskustelunomainen haastattelutyyli kuitenkin lievensi näitä formaaleja jännitteitä ja
huomasin usein haastateltavien rentoutuvan haastattelun edetessä. Toisaalta tutkijan
roolini oli myös selvästi hyödyksi syvällisemmän tiedon saavuttamisessa, ja sen
kautta onnistuin välttämään tiettyjä valtasuhteisiin liittyviä rajoitteita. Balilla on
myös tietty matkailullinen imago, ja matkailijoita pidetään Balilla pääosin erittäin
suuressa arvossa. Kokemukseni perusteella matkailijoiden viihtyvyys nähdään usein
korostetun tärkeänä paikallisten ja matkailijoiden välisessä kanssakäymisessä.
Matkailullisen imagon ylläpitämiseksi matkailijoiden pääsy arkaluontoiseen
informaatioon voi siis olla rajoitettua.
Tutkijan identiteettini mahdollisti kuitenkin tähän informaatioon käsiksi pääsyn. Kun
kerroin tekeväni tutkimusta Benoa-lahden konfliktista, tutkittavat ymmärsivät, että
olen aidosti kiinnostunut käsittelemästäni aiheesta ja halukas levittämään
informaatiota vallitsevasta tilanteesta. Tutkimukseni nähtiin erinomaisena keinona
tuoda omat näkökulmat konfliktista esille anonymiteetin turvin. Daviesin (1999: 47)
mukaan tutkimuksen esittely tutkittaville on tärkeää tehdä niin, että tutkittavat
kokevat tutkimuksen teon jollain tavalla merkitykselliseksi toiminnaksi itselleen,
jolloin he ovat motivoituneita tuottamaan aineistoa yhdessä tutkijan kanssa.
Tutkittavat voivat myös nähdä tutkimukseen osallistumalla saavuttavansa poliittista
hyötyä itselleen tai yhteisölleen (ks. Madison 2012: 134), joten on syytä huomioida
että osa informanttien haastatteluissa kertomista väittämistä ja kommenteista voi olla
poliittisesti sävyttyneitä. Olen pyrkinyt tunnistamaan tällaiset väittämät
haastatteluaineistossani vertaamalla niitä kriittisesti omiin havaintoihini ja
hankkimaani Internet-aineistoon.
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Balilaisuus muutosten kourissa

Historiallisen kontekstin hahmottaminen on olennaisen tärkeää tutkimani konfliktin
ymmärtämiseksi, joten on tarkoituksenmukaista tutkimuksen tässä vaiheessa esitellä
lyhyesti konfliktin osapuolten välisten suhteiden kehittymistä historiallisten lähteiden
valossa. Nykyisestä korostetun harmonisesta imagostaan huolimatta balilaiset ovat
olleet historiallisesti sotaisaa kansaa, ja veriset yhteenotot ovat varjostaneet
paikallisten elämää aina pitkälle kolonisaation aikoihin saakka. Jo esihistoriallisista
ajoista lähtien Bali on ollut kulttuurisesti tiiviisti yhteydessä maantieteellisesti
suurempaan Jaavan saareen, jonka erottaa Balista vain kapea kaistale merta.
Hindulaiset ja buddhalaiset vaikutteet levisivät Intiasta historiallisen ajan alussa
molempien saarten kuningaskuntiin. 1300-luvulla Bali liitettiin osaksi
jaavalaislähtöistä Majapahitin hindulais-buddhalaista kuningaskuntaa, jota pidetään
usein Indonesian kansallisvaltion edeltäjänä. (Pringle 2004: 41–42, 56, 59, 67, 75,
81.)
Hollannista tuli jo 1600-luvulla nykyisen Indonesian alueen hallitseva siirtomaavalta,
mutta vasta 1800-luvulla siirtomaaisännät alkoivat kohdistaa sotilaallisia
hyökkäyksiä myös Balille. Puolustautuessaan joukko balilaisia ylhäimistön naisia
toteutti myös historian ensimmäisen siirtomaavaltaa vastaan tehdyn rituaalisen
itsemurhan (puputan). Vuosina 1906–1908 arviolta 1100 balilaista kuoli
hollantilaisia vastaan eri puolilla saarta tehdyissä puputaneissa, joissa balilaiset
puukottivat veitsin itseään, toisiaan ja vastustajiaan. Kapinoiden päättymisen jälkeen
Bali pysyi hollantilaisten siirtomaaisäntien vallan alla suhteellisen rauhanomaisesti
lähes neljänkymmenen vuoden ajan. (Pringle 2004: 83, 98–99, 106.)
Hollantilaiset pyrkivät "säilyttämään" balilaisen kulttuurin ja suojelemaan sitä
esimerkiksi Jaavalla islaminuskon leviämisen myötä vallinneelta kulttuuriselta
myllerrykseltä. He pyrkivät kitkemään haitallisiksi ja barbaarisiksi näkemiänsä
tapoja ja traditioita sekä piilottamaan kulttuurin synkempiä puolia. Balista haluttiin
luoda kuvaa elävänä museona, jossa paikallinen neitseellinen kulttuuri, tai
pikemminkin siirtomaaisäntien tuottama kuva balilaisesta kulttuurista, jatkoi eloaan
Balia ympäröivästä modernisoituvat maailman sekasorrosta huolimatta. Tälle
poliittisesti toteutettavalle filosofialle luotiin myös termi Baliseering, jonka
mukaisesti paikalliset käytännössä pakotettiin esimerkiksi käyttämään balin kieltä ja
perinteisiä vaatteita, opettelemaan traditionaalisia tansseja sekä säilyttämään
perinteisen arkkitehtuurin rakennuksissaan. Eksotisoinnin lisäksi tällä toiminnalla oli
myös vahvasti poliittinen tarkoitus; balilaiset haluttiin pitää siirtomaaisäntien
kontrollissa saaren perinteisen valtajärjestelmän kustannuksella. Hollantilaiset
vahvistivat tietoisesti paikallista aristokratiaa ja kastijärjestelmää kontrolloidakseen
Balia epäsuorasti saaren ylhäimistön kanssa tehtyjen liittoumien kautta. (Pringle
2004: 111, 121, 123; Howe 2005: 20.)
Indonesian vuoden 1949 itsenäisyysjulistuksesta lähtien Bali on ollut yksi valtion
kolmestakymmenestäneljästä oman hallinnon omaavasta provinssista. Vuonna 1965
Indonesiassa nähtiin vallankaappausyritys, joka johti laajamittaiseen vainoon valtion
24

kommunistista puoluetta ja sen kannattajia kohtaan. Vuosina 1965–1966 seuranneita
surmia on luonnehdittu kansanmurhaksi. Ne vaativat arvioiden mukaan 500 000–1
000 000 indonesialaisen hengen, mistä noin kymmenesosan arvioidaan olevan
balilaisia (esim. Cribb 2001: 219; Vickers 1998: 775). Surmia seurasi kenraali Haji
Muhammed Suharton 31 vuotta kestänyt diktaattorikausi vuoteen 1998 asti, minkä
aikana Balin matkailullinen kehitys pääsi toden teolla vauhtiin parantaen myös
paikallisten taloudellista tilannetta merkittävästi. (Pringle 2004: 166, 175–177, 181,
184.)
3.1 "Matkailijat Balia varten – ei Bali matkailijoita varten"
Balin matkailun kehityksen voidaan katsoa alkaneen Hollannin kolonisaation aikana,
jolloin Balin eksotisoitua kulttuurista imagoa olivat osaltaan luomassa myös 1900luvun alkupuoliskolla saarella vierailleet antropologit Margaret Meadin ja Gregory
Batesonin johdolla 1 . Balista rakennettiin kuvaa valtameren keskellä sijaitsevana
pienenä paratiisimaisena saarena, jossa paikalliset elivät harmoniassa luonnon kanssa
toteuttaen perinteisiä elämäntapojaan ja näyttäviä rituaalejaan. Saarella vierailleiden
länsimaalaisten taiteilijoiden kuvaukset balilaisista olivat myös vahvasti
eroottissävytteisiä (ks. Yamashita 2003: 27). Modernisoituvan maailman keskellä
tämä tuotettu imago antoi toden teolla alkusysäyksen länsimaalaisten
lomamatkailijoiden virralle. Ensimmäinen valokuvia sisältänyt matkailumainosesite
ilmestyi vuonna 1914, ja 1930-luvun keskivaiheilla matkailijoita oli jo muutamia
kymmeniä tuhansia vuodessa. (Yamashita 2003: 29–30; Pringle 2004: 129–130, 140.)
Indonesian itsenäistyessä valtion tärkeimmäksi tehtäväksi nousi erilaisten etnisten ja
kielellisten ryhmien yhdistäminen yhtenäisen valtion ja kansallisen identiteetin
luomiseksi. Bali nousi nuoren valtion kehityksessä keskeiseen strategiseen asemaan,
ja sen tärkeimmäksi tehtäväksi tuli niin sanotun kulttuurisen matkailun edistäminen
Indonesian taloudellisen kehityksen vauhdittamiseksi. Kulttuurinen matkailu on
Balin nykyisessäkin lainsäädännössä esiintyvä käsite, joka tähtää paikalliskulttuurin
ja matkailun harmoniseen suhteeseen. Se voidaan nähdä matkailuna, josta sekä
paikalliskulttuuri että matkailuelinkeino hyötyvät, jolloin ne myös kehittyvät
suhteessa toisiinsa. (Yamashita 2003: 42, 55.)
Tämän luvun otsikkoa "Matkailijat Balia varten – ei Bali matkailijoita varten"
käytettiin sloganina vuoden 1971 matkailukehityksen seminaareissa, jotka johtivat
lopulta vuoden 1974 valtion viralliseen matkailun kehityssuunnitelmaan.
Suunnitelmassa kookospalmua korkeampien hotellien rakentaminen saarelle
kiellettiin matkailukehityksen hillitsemiseksi ja kulttuuriperinnön suojelemiseksi.
Länsimaisen matkailun kehitys ohjattiin strategisesti itärannikolla sijaitsevaan
Sanuriin ja Balin eteläkärjen Nusa Duaan. Strategia ei kuitenkaan täysin toiminut,

1

Mead ja Bateson ovat saaneet kritiikkiä siitä, että jättivät saaren poliittisen tilanteen täysin huomiotta
tutkimuksissaan. (Yamashita 2003: 30, 40.)
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koska tasokasta asumista etsivien matkailijoiden lisäksi saarelle löysi nopeasti suuri
joukko budjettimatkailijoita 2 , joita varten paikalliset kyläläiset perustivat halpoja
majataloja etenkin eteläisellä Balilla sijaitsevan Kutan alueelle. Kehitys matkailun
ydinalueilla johti siihen että yhdeksänkymmentäluvun puoliväliin mennessä Nusa
Duassa ja Sanurissa oli yhteensä 9600 hotellihuonetta, joista lähestulkoon kaikki
olivat viiden tähden huoneita, kun taas Kutalla oli 17600 huonetta, joista suurin osa
oli tähdettömiä home stay -tyyppisiä huoneita. (Pringle 2004: 188–190.)
Päätös kohdistaa matkailukehitys ainoastaan Balin eteläisimpään osaan herätti
paikallisten keskuudessa paljon kritiikkiä, ja vuoden 1988 uudistetussa
kehityssuunnitelmassa matkailua pyrittiin levittämään myös saaren muille alueille.
Matkailukehitys jatkui kuitenkin vahvasti etelään painottuneena, ja ulkomaisten
matkailijoiden määrän nousu kiihtyi tasaiseen tahtiin. Yhdeksänkymmentäluvun
puoleen väliin tultaessa Balin matkailu oli kasvanut Indonesian toiseksi suurimmaksi
ulkomaisen valuutan lähteeksi, ja nopea kasvuvauhti alkoi pian houkutella saarelle
myös merkittäviä sijoittajia. 1990-luvulla Balille rakennettiin yhä suurempia ja
kalliimpia hotelleja ja lomakohteita. Hankkeiden taustalla toimi suuria jakartalaisia
yhtiöitä ja merkittäviä kansainvälisiä ketjuja. Myös Benoa-lahden strateginen
matkailullinen arvo huomattiin, ja alueen kehittämiseksi oli käynnissä useampikin
suunnitelma, jotka kariutuivat kuitenkin vuonna 1998 Indonesian kohtaamaan
taloudelliseen kriisiin (Third World Network 2015). Ensimmäiset paikalliset protestit
matkailukehitysprojektia vastaan ilmaantuivat vuonna 1991, kun balilaisille tärkeän
Tanah Lot -temppelin viereisille riisiterasseille suunniteltiin golfkenttää. Joidenkin
rakennusteknisten myönnytysten jälkeen projekti kuitenkin toteutui ja
ranskalaisomisteinen The Meridien Nirwana Golf and Spa Resort avattiin vuonna
1999. (Macrae 2010: 6; Pringle 2004: 191–193; Yamashita 2003: 53.)
Matkailun nopea kasvu ja Balin vaurastuminen käynnisti myös muuttoliikkeen
Indonesian muilta saarilta. Erityisesti Jaavalta muutti paljon siirtotyöläisiä, jotka
olivat usein valmiita tekemään balilaisia pidempää työpäivää pienemmällä palkalla.
Muslimitaustaisten siirtotyöläisten ei tarvinnut myöskään balilaisten tapaan pitää
vapaapäiviä saaren lukuisten kulttuuristen seremonioiden aikaan, joten he olivat
kapitalististen yhtiöiden näkökulmasta houkuttavaa työvoimaa. Balilaisten
suhtautuminen muilta saarilta tulleisiin työläisiin on usein nihkeää, ja saarella on
laajalle levinnyt uskomus, että suurin osa ellei kaikki saarella esiintyneistä
varkauksista, raiskauksista ja muista väkivaltaisista rikoksista on muilta saarilta
tulleiden ja erityisesti jaavalaisten tekemiä. Siirtotyöläisten ja paikallisten välillä
onkin esiintynyt jonkin verran levottomuuksia, ja epäluuloinen suhtautuminen
varsinkin jaavalaisiin siirtotyöläisiin oli ajoittain nähtävissä myös tämän tutkimuksen
haastatteluaineistossa. (Macrae 2010: 8–9.)

2

Budjettimatkailijalla tarkoitetaan alhaisella matkabudjetilla liikkuvaa matkailijaa.
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Vuoden 2002 terrori-iskut pysäyttivät kiivaana jatkuneen matkailullisen kehityksen.
Kaksi pommia räjähti Kutan länsimaisten ihmisten täyttämissä yökerhoissa tappaen
ainakin 202 ihmistä, joista kolme neljäsosaa oli länsimaalaisia. Vuonna 2005 Balilla
tapahtui toinen isku, jossa sarja itsemurhaiskuja ja autopommeja vei 23 ihmisen
hengen ja jätti yli 100 loukkaantunutta. Molempien iskujen taustalla epäillään olleen
radikaali islamistinen organisaatio Jemaah Islamiyah. Iskujen seurauksena
matkailijoiden määrät putosivat ajaen ahdinkoon sekä hotellit että paikalliset
pientoimijat. Matkailun kohtaamasta kriisistä kuitenkin selvittiin ja Bali palasi
muutamassa vuodessa uudelleen matkailijamassojen suosioon. Vuonna 2007
ulkomaalaisten matkailijoiden määrät kääntyivät taas jyrkkään nousuun ja uusia
hotelleja ja muita matkailuprojekteja rakennettiin kiihtyvällä tahdilla. Arviolta 85
prosenttia matkailuliiketoiminnasta oli vuonna 2010 muiden kuin paikallisten
omistuksessa (Pringle 2004: 203–204, 207; Australian National Security 2017;
Macrae 2010: 6.)
Matkailu on nostanut Balin roolin merkittävään asemaan Indonesian
valtiontaloudessa (The Jakarta Post 2013c), ja erityisesti viimeaikainen
kansainvälisten matkailijamäärien kasvu on ollut nopeasti kiihtyvää. Viimeisen
kymmenen vuoden aikana ulkomaalaisten matkailijoiden määrä on lähes
nelinkertaistunut (Kuvio 1). Vuonna 2016 ulkomaalaisten matkailijoiden määrä nousi
lähes neljänneksellä edellisvuoteen verrattuna, ja tämän vuoden puoliväliin mennessä
kasvu näyttäisi jatkuvan samanlaisena. Myös kotimaisten matkailijoiden määrän
nousu on ollut viime vuosina yli 20 prosentin luokkaa. (Bali Government Tourist
Office 2017.

Kuvio 1. Balin ulkomaalaisten matkailijoiden määrien kehitys vuosina 2004–2016. (Bali
Government Tourist Office 2017)
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3.2 Balilainen identiteetti
Monista matkailun hyödyistä huolimatta balilaiset ovat nähneet sen jo pitkään myös
uhkana paikalliskulttuurille ja balilaisten etniselle identiteetille. Matkailun
sosiaalisten haittojen, kuten rikollisuuden, prostituution ja uhkapelaamisen lisäksi
ulkopuolelta tulevan länsimaisen kulttuurin houkuttelevuus balilaisen nuorison
näkökulmasta, perinteisten traditioiden häviäminen, saarella vaikuttavien isojen
kapitalististen yhtiöiden toiminta sekä hallitsematon maahanmuutto ovat herättäneet
keskustelua paikallisyhteisöissä jo pitkään. (Macrae 2010: 3–4, 5–6.)
Balilaisen kulttuurin perusta on historian saatossa ainutlaatuiseksi muotoutuneessa
hindu-uskonnossa 3 , johon sekoittuu paljon animismia sekä tiettyjä elementtejä
buddhalaisuudesta. Balilla on kaikki kotitemppelit mukaan luettuna satoja tuhansia
temppeleitä, joilla on erilaisia tarkoituksia. Alueelliset erot ovat myös suuria, ja
temppeleissä palvotaan usein erilaisia jumalia alueesta ja elinkeinosta riippuen.
Esimerkiksi meren rannalla asuvat kalastajat voivat kohdistaa temppeleissä
rukouksensa eri jumalille kuin vuorten rinteiden riisinviljelijät. (Pringle 2004: 5–6, 9,
16–18.)
Hindulaisten jumalien, kuten Brahman, Shivan ja Vishnun lisäksi balilaisten
uskonnolliseen maailmaan mahtuu lukematon joukko paikallisia jumalia ja esi-isien
henkiä, joille jätetään uhrilahjoja (Kuva 3) päivittäin esimerkiksi temppelehin,
talojen edustalle, teille, silloille ja rannoille. Balilaiset uskovat että ihmisten ja
muiden elävien olentojen maailman kanssa rinnakkain toimii ihmisille näkymätön
maailma, jossa henget ja jumalat elävät. Henkien katsotaan liikkuvat kaikkalla saaren
luonnossa, ja uhrilahjoihin törmääkin Balilla liikkuessa jatkuvasti.
Henkiä
kunnioitetaan myös muilla tavoin – esimerkiksi kenttätöideni aikaan ihmettelin usein
miksi ihmiset antoivat äänimerkin pienen sillan yli moottoripyörillä ajaessaan,
kunnes opin että äänimerkin tarkoitus oli kunnioittaa sillan alla olevia henkiä.
(Pringle 2004: 26.)

3

Valtaosa balilaisista on uskonnoltaan hindulaisia; esimerkiksi vuonna 2010 hindulaisia oli 84
prosenttia Balin väestöstä (Badan Pusat Statistik 2010).
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Kuva 3. Balilaisia uhrilahjoja (canang sari). (Viitala 2015)

Yksi Balin hindulaisuuden keskeinen uskonnollinen filosofia on niin sanottu tri hita
karana, joka esittelee kolme edellytystä onnelliseen elämään ja hyvinvointiin;
harmonia ihmisten keskuudessa, harmonia ympäristön kanssa, harmonia jumalan
kanssa. Tri hita karana on kokonaisvaltainen elämänohje ja filosofia, jota pyritään
noudattamaan kaikessa kulttuurisessa toiminnassa. Sen mukaan ihmisten kulttuuri on
yhdessä luonnon ja henkimaailman kanssa osa kokonaisuutta, jonka eri osien välisen
harmonisen tasapainon kautta voidaan saavuttaa kokonaisvaltainen hyvinvointi ja
vauraus. (Howe 2005: 4.)
Perhe on balilaisille tärkein kulttuurinen organisaatio, ja usean sukupolven edustajat
asuvat yleensä samassa taloudessa isoissa rakennuksissa, joissa on tilaa usein jopa
kymmenille perheenjäsenille. Myös kyläyhteisö on tiivis ja perinteisillä
kyläneuvostoilla (banjar) on suuri päätös- ja toimeenpanovalta tietyissä, valtiollisen
sopimuksen kautta määritellyissä asioissa. Valtiollisen lainsäädännön rinnalla toimii
Balilla erikseen perinteinen laki- ja oikeusjärjestelmä, jonka puitteissa tietyt asiat
käsitellään. Valtiovallasta riippumattomat ja hierarkisesti rakentuneet perinteiset
kyläneuvostot ovat edelleenkin tärkeitä toimijoita balilaisessa yhteiskunnassa ja
niillä on suuri päätösvalta kylien ja kyläläisten toimintaan. (Pringle 2004: 19–20.)
Myös perinteinen kastijärjestelmä on edelleen tärkeä osa balilaista kulttuuria ja
yhteiskuntaa. Korkeimpien kastien sukulinjojen uskotaan periytyvän jaavalaisista
kuninkaista, eivätkä kastien väliset avioliitot ole perinteisesti olleet hyväksyttyjä
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varsinkaan korkeamman kastin naisen ja matalamman kastin miehen välillä. Balilla
on kolme korkeaa kastia; brahmana, satria ja wesia. Hollannin siirtomaa-ajoista
lähtien kaikki loput Balin hindut on luokiteltu neljännen kastin, sudran, alle.
Nykyisin sudraan kuuluu noin 90 prosenttia balilaisista. Kastijärjestelmä kuitenkin
eroaa huomattavasti esimerkiksi Intian vastaavasta, eivätkä sosiaaliset rajanvedot ole
niin tiukkoja. Rituaaliset rajoitukset ovat paljon häilyvämpiä eikä esimerkiksi
fyysiseen kosketukseen liittyviä tabuja esiinny Balilla. Myös ammattiin liittyvät
rajoitukset ovat paljon väljempiä, ja alhaisen kastin edustajat voivat olla
taloudellisesti hyväosaisia ja päinvastoin. Uskonnollisen johdon ja korkeiden
hallinnollisten virkojen tapauksessa kastilla on kuitenkin edelleen merkitystä.
Nykyään kastijärjestelmä näkyy erityisesti ihmisten nimissä, seremonioiden
toteutuksessa sekä erilaisessa tavassa puhutella kaikista korkeimpien kastien
henkilöitä. (Pringle 2004: 22, 24–25; Howe 2005: 111–114.)
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4

Benoa-lahden konflikti

4.1 Indonesian hallinto suuryrityksen ja balilaisten välissä
Konfliktin pääasiallisina osapuolina voidaan pitää matkailukehitysprojektia ajavaa
TWBI-yhtiötä, Indonesian hallintoa sekä hanketta vastustavaa paikallista forBALIaktivistiliittoumaa ja siihen liittyneitä perinteisiä kyläyhteisöjä. Tässä tutkimuksessa
pääpaino on näiden osapuolten argumentaatiossa ja toiminnan analyysissa.
Toissijaisia taustavaikuttajina ja välillisinä toimijoina voidaan mainita muun muassa
monikansalliset suuret kehitysorganisaatiot (esimerkiksi Maailmanpankki),
ympäristöjärjestöt (esimerkiksi WWF), erilaiset mediayhtiöt, tutkimusta tekevät
organisaatiot ja yliopistot, Balin uskonnolliset johtajat sekä Benoa-lahden hanketta
tukevien balilaisten ryhmät. Tuon tässä tutkielmassa esille joidenkin näiden
toimijoiden roolia kokonaisuudessa, mutta varsinainen analyysini keskittyy
konfliktin pääasiallisiin osapuoliin.
TWBI on indonesialais-kiinalaisen suurliikemiehen Tomy Winatan hallinnoiman
Artha Graha Networkin (AG Network) sisaryhtiö, jonka taustalla toimii useita, muun
muassa kiinteistöjen ja liikekeskusten kehittämiseen suuntautuneita yksityisen
sektorin yhtiöitä ja vaikutusvaltaisia indonesialaisia ja kansainvälisiä sijoittajia.
Benoa-lahden suunnitelma kattaa 12 keinotekoisen saaren rakentamisen lahden
alueelle (ks. Kuva 4 ja Kuva 5) sekä niiden matkailullisen kehityksen erityisesti
luksusmatkailijoiden käyttöön. Projektin rakennusprosessi kestäisi yli 18 vuotta ja
sen olisi määrä täyttää siirtomaalla 638 hehtaarin laajuinen alue, joka koostuisi 40
prosenttisesti vihreistä tiloista, kuten puistoista ja puutarhoista. Saaret täyttäisivät
pinta-alallisesti yli kolmanneksen Benoa-lahdesta ja tämänhetkisen suunnitelman
mukaan niille rakennettaisiin ainakin luksushotelleja, ostoskeskuskomplekseja,
satama-alueita yksityisille jahtialuksille, Fisherman's Wharf -satamakylä,
kulttuurinen teemasaari, Disneyland-tyylinen huvipuisto, mangrovemetsien
suojeluun ja tutkimukseen keskittyvä kasvitieteellinen puutarha, liiketoiminta- ja
kokouskeskuksia, yliopisto sekä länsimaiset standardit täyttävä sairaala. Myös
Formula 1 -radan rakennus on esiintynyt osana suunnitelmaa. (Tirta Wahana Bali
Internasional 2017a; PT Tirta Wahana Bali Internasional 2015; Australian Financial
Review 2016; Jakarta Globe 2014; Bisnis Indonesia 2016; The Jakarta Post 2013a.)
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Kuva 4. Satelliittikuva Benoa-lahdesta. Vasemmalla puolella lahtea sijaitsee Ngurah Rai lentokenttä. Keltaisella merkitty lahden yllä kulkeva moottoritie yhdistäisi
tekosaaret toisiinsa (Google Earth 2017)

Kuva 5. Avaininformanttini
havainnollistama
kuva
matkailukehityssuunnitelmasta. (Kujala 2017)

Benoa-lahden

alueesta

ja
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TWBI (2017) esittelee verkkosivuillaan hanketta seuraavasti: "A new tourist
destination in Bali, Indonesia inspired by nature and local culture. Our concept
integrates the authenticity of Balinese culture with a touch of modernity to bring
world class attractions and unique living experience". Verkkosivujen ulkoasu on
selvästi kestävyysteemaa korostava, ja palveluiden kuvauksissa painotetaan
erityisesti vihreitä arvoja ja sosiaalista vastuuta paikallisyhteisöjen elämästä. Sivujen
mukaan yhtiö sitoutuu elvyttämään ja suojelemaan mangrovemetsiä perustamansa
järjestön Mangrove Care Forum:in välityksellä. Järjestön lähettiläänä toimii
maailman parhaaksi jalkapalloilijaksi tituleerattu portugalilainen Cristiano Ronaldo,
joka istuttaa verkkosivujen etusivun kuvassa uutta mangrovepuuta indonesialaisten
poliitikkojen taputtaessa taustalla. Myös Benoa-lahden hanketta markkinoivalla
Youtube-videolla näytetään kuvia Benoa-lahden alueen mangrovemetsistä linnun
laulun ja muiden luonnon äänien sekä balilaisen musiikin soidessa taustalla (PT Tirta
Wahana Bali Internasional 2016).
Suunnitelman tullessa julkisuuteen vuonna 2012 se kohtasi välittömästi myös
vastustusta. Benoa-lahden kylät perustivat omia hanketta kritisoivia ryhmiään, jotka
myöhemmin yhdistyivät forBALI-liittoumaksi yhdessä ympäristöjärjestö WALHI:n
Balin paikallisosaston kanssa. Tänä päivänä forBALI on yhdistelmä monia erilaisia,
ja osittain myös eri syistä Benoa-lahden matkailukehityshanketta vastustavia ryhmiä
ja yksilöitä, jotka toimivat yhdessä saman nimen ja tunnuksen alla koko Balin
kattavana liittoumana. ForBALI:n vahvuutena pidetäänkin erityisesti sen luonnetta
koko Balin yhdistävänä liikkeenä. Ryhmittyminen saman nimen, tunnuksen ja
päämäärän alle on haastateltavieni mukaan yhdistänyt balilaisia ja lähentänyt Balin
paikallisyhteisöjä. Yhdistymisen nähdään vahvistaneen vastarintaa, koska se on
selkeyttänyt protestoijien viestiä ja helpottanut eri ryhmien joukkojen koordinoimista.
ForBALI on erittäin aktiivinen sosiaalisessa mediassa, ja säännöllisesti
järjestettävien mielenosoituksien lisäksi se järjestää myös muita tapahtumia, kuten
musiikkikonsertteja ja taidefoorumeita (ks. Bali Tolak Reklamasi 2017). Ryhmä on
kerännyt tasaiseen tahtiin lisää kannattajia taakseen, ja kokonaisia kyliä eri puolilta
Balia on liittynyt tukemaan sitä kyläneuvostojen päätöksellä. Liikkeen johtajana
toimii suorapuheinen balilainen juristi ja WALHI Balin entinen johtaja Wayan
‘Gendo’ Suardana. (Third World Network 2015; forBALI 2016; Inside Indonesia
2016.)
ForBALI on erityisesti nuorten miesten liike, vaikka sen toiminnassa onkin mukana
myös jonkin verran naisia 4 . Nuorten korkea aktiivisuus protesteissa selittyy
haastateltavieni mukaan pääasiallisesti sosiaalisen median käytöllä sekä
mielenosoituksien profiloitumisella nuorisolähtöiseksi toiminnaksi indonesialaisessa
yhteiskunnassa. Haastatteluaineistosta käy ilmi, että naisen rooli nähdään balilaisessa
yhteiskunnassa olevan edelleen vahvasti kotona lasten kanssa miesten osallistuessa

4

Erään informanttini mukaan arviolta 20 prosenttia mielenosoittajista on naisia.
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julkiseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Koti nähdään myös paikkana, jota ei
pitäisi koskaan jättää tyhjäksi, ja kodista huolehtiminen on erityisesti naisten
vastuulla. Vaikka ajat ovatkin muuttuneet, näyttää historiallisesti patriarkaalinen
päätöksentekokulttuuri toimivan vahvana kontrolloivana taustatekijänä sukupuolten
välisissä roolijaoissa. Haastattelemani nainen nosti esiin myös paikalliseen
kauneusihanteeseen liittyvän naisten toimintaa mielenosoituksissa rajoittavan seikan;
mielenosoitukset järjestetään tyypillisesti keskipäivällä, jolloin naiset usein
välttelevät aurinkoa, koska eivät halua ihonsa ruskettuvan.
Kastilla ei sen sijaan nähdä olevan forBALI:n toiminnassa suurta merkitystä.
Haastateltavien mukaan perhetausta tai kasti eivät rajoita yksilöiden toimintaa
vastarintaliikkeen sisällä, vaan eri kasteista ja taustoista tulevat ihmiset toimivat tasaarvoisena joukkona yhteisen asian puolesta. Korkean kastin omaavilla uskonnollisilla
johtajilla kerrotaan kuitenkin olevan paljon seuraajia, ja heidän forBALI:lle
osoittamalla julkisella tuella nähdään olevan tärkeä symbolinen merkitys;
There are people from any kind of caste. -- We walk together. It's more like..
The high priest has joined before, you know, so he helps to spread the word.
Because these high caste people have more people following them. You know
like followers. We call it here like student – when you go to the high priests
house, you learn something.. If they're supporting [forBALI] it means that it's
gonna spread more. More words out to the people, you know.. They're like the
guru you know. (H1.)
Projektia ajavien sijoittajien ja hanketta vastustavien paikallisten välissä toimii
Indonesian hallinto ja poliitikot Balin kuvernööristä aina Indonesian presidenttiin
saakka. Hankkeen toteuttaminen vaatii viime kädessä poliittista päätöstentekoa,
jonka vaikutukset voivat olla laajoja, joten päätöksentekijät ovat toistaiseksi
noudattaneet julkisissa toimissaan tiettyä varovaisuutta. Balin kuvernööri I Made
Mangku Pastika on kuitenkin tunnistautunut hankkeen innokkaana tukijana myös
julkisuudessa (ks. SBS Dateline 2014). Lisäksi hän ehti jo myöntää salassa pidetyllä
lupakirjeellään TWBI:lle alustavan luvan projektin toteuttamiseen, kunnes joutui
elokuussa 2013 peruuttamaan luvan sen heikon valmistelun ja julkisen vastustuksen
takia. Lupakirje laiminlöi useita korkeamman asteen säädöksiä, mukaan lukien
presidentin päätösvaltaa. TWBI sai kuitenkin luvan toteuttaa hankkeen vaikutuksia
arvioivia soveltuvuustutkimuksia Benoa-lahden alueella, mikä mahdollisti projektin
suunnitteluprosessin jatkumisen. Kuvernööri on puolustellut toimintaansa
julkisuudessa lausumalla, ettei hänellä ole Balin kuvernöörinä valtuuksia tehdä
mitään hankkeen etenemistä vastaan, koska kyseessä on kansallinen strateginen alue.
(Indonesia Expat 2016; PT Tirta Wahana Bali Internasional 2015; The Jakarta Post
2013b; Bali Discovery 2013a; Keputusan Gubernur Bali No. 1727/01-B/HK/2013;
Coconuts Bali 2016; Tribun Bali 2016)
Benoa-lahden matkailukehityshankkeen kansalliset poliittiset intressit ovat
epäilemättä suuret. Projekti on linjassa kansallisen taloudellisen kehityssuunnitelman
MP3EI (Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesian Economic
Development) kanssa, jonka kunnianhimoisena tavoitteena on Indonesian nousu
maailman teollisuusmaiden joukkoon vuoteen 2025 mennessä. Balin rooli
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suunnitelmassa on keskittyä matkailun kehitykseen ja kansalliseen ruoantuotantoon.
(Indonesia Investments 2017.)
Kehityssuunnitelman
englanninkielisen,
tiivistetyn
katsauksen
(Indonesia
Investments 2017) mukaan suunnitelma tähtää kolmeen pääasialliseen tavoitteeseen;
1. Lisätä ja laajentaa teollisten tuotantoprosessien arvoketjuja ja levittää
jakeluverkoston tehokkuutta sekä lisätä toimialojen kykyä päästä käsiksi
luonnonresursseihin ja henkilöstövoimavaroihin niitä hyödyntääkseen. Nämä
laajennukset voidaan saavuttaa luomalla taloudellista toimintaa taloudellisen
kasvun alueille ja aluekeskuksiin.
2. Kannustaa tuotannon tehokkuuteen ja kehittää markkinointitoimintaa
sisällyttämään entistä tehokkaammin kotimaan markkinat kilpailukyvyn
lisäämiseksi ja kansallisen talouden vahvistamiseksi.
3. Vahvistaa kansallista innovaatioihin tähtäävää systeemiä tuotantoprosessien ja
markkinoinnin sektoreilla pitäen fokuksen kestävän ja globaalin
kilpailukyvyn vahvistamisessa matkalla kohti innovaatio-vetoista taloutta.
Päättäjien rooli konfliktissa on ilmeisen kaksijakoinen. Paine toteuttaa kansallista
talouspolitiikkaa on suuri, mutta toisaalta maan kansalaisten tyytymättömyyttä
päätöksiin ei voida sivuuttaa. Balilaisten pitäminen tyytyväisenä on olennaista myös
saaren harmonisen matkailuimagon säilyttämiseksi. Informanttieni näkemyksen
mukaan projekti olisi jo ajettu poliittisesti läpi, ellei sen julkinen ja paikallinen
vastustaminen olisi ollut niin voimakasta ja näkyvää. Niin ikään hankkeen
vaikutukset Balin ympäristöön voivat olla mittavia ja arvaamattomia, joten projektin
vastuukysymysten kartoittaminen nousee erittäin tärkeään osaan, eivätkä päättäjät
halua toimia hätiköiden. Lisäksi Indonesiassa on suunnitteilla myös muita
vastaavanlaisia matkailukehityshankkeita, ja Balin tapauksella on tärkeä merkitys
suunnannäyttäjänä toteutettavalle kansalliselle politiikalle (esim. Jakarta Globe 2016,
Bisnis Indonesia 2016).
Indonesiassa poliittisin voimavaroin tuettuja kehityshankkeita leimaavat usein myös
korruptioepäilyt, ja esimerkiksi Jakartaan suunnitellun samantyyppisen
aluekehitysprojektin taustalta paljastui vuonna 2016 lahjontaskandaali, joka johti
lopulta kaupunginvaltuutetun vankeustuomioon (The Jakarta Post 2016). TWBIyhtiökään ei ole välttynyt korruptioepäilyiltä; esimerkiksi yhtiön johtajalla Tomy
Winatalla on useiden eri lähteiden mukaan läheiset suhteet Indonesian poliittiseen
maailmaan ja armeijaan (esim. Baker 2012: 286, 369; Australian Financial Review
2016), ja WikiLeaksin (2006) vuotama Yhdysvaltain suurlähetystön muistio yhdistää
hänet Indonesian edellisen presidentin Susilo Bambang Yudhoyonon
korruptiovyyhteihin. Transparency Internationalin vuoden 2016 valtioiden
korruptiovertailussa (Corruption Perceptions Index, CPI) Indonesian poliittinen
korruptio on korkealla tasolla ja sijoitus barometrissä on huonontunut entisestään
muutaman viime vuoden aikana. Yhdistyksen Indonesian pääsihteerin Dadang
Trisasongkon mukaan hallinnolliset laitokset, kuten parlamentti, veroviranomaiset ja
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poliisi, ovat edelleen korruptoituneina instituutioita vuonna 2017 (Transparency
International 2017).
Balilla viettämänäni aikana olen myös itse törmännyt toistuvasti korruptioon
normaalissa, jokapäiväisessä arjessa. Esimerkiksi liikenteessä poliisi pysäyttää usein
ilman näkyvää syytä vaatien lahjuksia ajokortin takavarikoinnin uhalla, ja passia
uusiessa on avoimesti tiedossa että prosessia on mahdollista nopeuttaa antamalla
virkailijalle pieni lahjus. Korruptio on siis ainakin joissakin yhteyksissä
normalisoitunut
käytännöksi,
jota
katsotaan
yleisesti
läpi
sormien.
Haastatteluaineistosta käy toistuvasti ilmi kansalaisten heikko luottamus poliittiseen
päätöksentekoon ja systeemiin sekä voimattomuuden tunne koko poliittisen
systeemin lävistämän korruption edessä. Nämä näkökulmat ja asenteet heijastuvat
myös argumentteihin, joita käsittelen seuraavaksi.
4.2 Osapuolten viesti ja argumentaatio
TWBI:n pääasiallisena viestinä voidaan pitää projektin toteuttamista Balia varten –
sen ensisijaiset hyödyt kohdistuisivat matkailun kehityksen kautta Baliin ja sen
asukkaisiin. Yhtiön johtoryhmän jäsenen Leemarvin Lieanon sanoin; "The most
important part is the reclamation project is not for us as a developer, but it is for
Bali" (Indonesia Expat 2016). Yhtiön viesti on suunnattu erityisesti maan poliittisille
päättäjille, joilla on viimeinen päätösvalta hankkeen toteutumisen suhteen, mutta
samalla se pyrkii vakuuttamaan myös paikallisväestön edustajia hankkeen
hyödyllisyydestä. Paikallisväestön hyväksyntä ja kannatus jyrkän vastustusreaktion
sijaan helpottaisi yhtiön näkökulmasta poliittista päätöksentekoa.
ForBALI:n viesti on kaksijakoinen. Pääasiallinen viesti on suunnattu poliittisille
päättäjille ja erityisesti presidentille, jonka toivotaan tuovan takaisin vuonna 2013
purettu Benoa-lahden luonnonsuojelualuestatus. Tämä viesti esitetään selkeällä
indonesiankielisellä sanomalla ja iskulauseilla. Toisaalta järjestön tavoitteena on
myös levittää tietoa konfliktista ja kannustaa kaikkia balilaisia nousemaan
vastarintaan kontrolloimatonta matkailukehitystä vastaan. ForBALI:n sanomasta ja
ilmaisutavoista on selvästi tehty myös kansalliset rajat ylittäviä – onhan jo
yhdistyksen nimikin muokattu kansainvälisesti ymmärrettävään muotoon.
Kansainvälinen viesti pyritään rakentamaan sekä Balin ja balilaisuuden säilyttämisen
että laajemmassa mittakaavassa myös sosiaalisen epäoikeudenmukaisuuden ja
ympäristön rappeutumisen ympärille. Myös kansainvälinen uutismedia (esim. The
Guardian 2016; The Daily Telegraph 2015) on usein tarttunut näihin teemoihin ja
käyttänyt niitä pohjana representaatiolleen. (Bali Tolak Reklamasi 2017; ForBALI
2015.)
Olennainen ero liikkeen paikalliselle ja kansainväliselle yleisölle kohdistamassa
viestissä on se, että kansainväliseltä yleisöltä haetaan tukea, ei liittolaisuutta.
Vastustajat uskovat, että tietoa levittämällä kansainväliset toimijat voivat tehdä
konfliktia tunnetuksi globaalissa mittakaavassa ja tuottaa samalla forBALI:lle
poliittisia resursseja epäoikeudenmukaisen tilanteen korjaamiseksi. Ote forBALI:n
verkkosivuilta löytyvästä englanninkielisestä julkilausumasta ilmentää tätä viestiä;
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This is an issue as old as time. Government backs the investors. Investors are
against people. I have a bad feeling in my stomach, that if this fight is just
being fought by us alone, there might be a chance that we will lose. You see, we
don’t have a good track record of victorious battle against investors. If you
have ever felt touched by Bali, if you have had a spiritual journey or met your
loved one or even live here now, please show your support. If you love Bali as
much as you like to check-in, eat babi guling, surf in Padang-Padang, have a
family holiday, or just come here and enjoy the scenery; please spread the word.
Please read and investigate. Please make this case viral. This time, Bali needs
you. (ForBALI 2014a.)
ForBALI:n viesti rakentuu Balin tulevaisuuden turvaamisen ympärille. Tuleville
sukupolville halutaan säilyttää elinolosuhteet, joiden puitteissa on mahdollisuus
hyvään elämään. Projekti nähdään osana suurempaa kuvaa; kestämätöntä matkailun
trendiä, jossa yksityiset yhtiöt käärivät voitot sekä balilaisten että saaren luonnon
kustannuksella. Järjestö ei kuitenkaan vastusta matkailua tai haikaile sitä edeltävään
aikaan. Sen sijaan matkailu nähdään Balin talouden ja yhteiskunnan toimivuuden
kannalta elintärkeänä talouden alana, jonka kestävyydestä pitäisi kuitenkin tehdä
prioriteetti. Tämä viesti välittyy haastateltavieni puheessa;
We're not anti-development here. But we're protesting how the development is
not done in a good way. -- We have this kind of nature so we have to continue to
give it to our future. If you ruin it, then.. Yeah, should be like development is
good for everyone in the future. And also fishermen. Fishermen are like
marginalized people who live there. They live in that bay. So, you have to think
about these marginalized people and not only think about big, you know, rich
people. (H6.)
Eri osapuolten ymmärtämiseksi on syytä tarkastella lyhyesti niiden tapoja hahmottaa
ja esittää konfliktin kohteena olevaa aluetta ja ympäristöä. Monikansallisille
kapitalistisille sijoittajille paikan arvo määräytyy erityisesti taloudellisten mittarien
kautta. Paikka nähdään ensisijaisesti väliaikaisena taloudellisena resurssina, jonka
luonne ja jatkuvuus määräytyy sen tuottavuuden mukaan. TWBI pyrkiikin
argumentaatiossaan painottamaan alueen luonnetta strategisena alueena, joka on
Indonesian kansallisten lakien alainen. Kuten Tomy Winata vuoden 2016 Australian
Financial Reviewin haastattelussa ilmaisi: "Bali is not only owned by the Balinese. It
is international; it is owned by the Indonesian people".
Sen sijaan paikallisyhteisöille alue näyttäytyy monin tavoin rajatumpana
kulttuurisena tilana, jonka merkitys on keskeinen koko maailmankuvan ja paikallisen
elämäntavan kannalta. Monien paikallisyhteisöissä elävien ihmisten koko sosiaalinen
todellisuus on rakentunut suhteessa kyseiseen paikkaan. Se voidaan nähdä elämän
keskipisteenä, jonka kautta kaikki kulttuurin eri osa-alueet ovat rakentuneet.
Haastateltavieni mukaan alue kuuluu balilaisille, joilla on oikeus historiansa,
kulttuurinsa ja uskontonsa lävistämään alueeseen.
Nämä erilaiset ympäristön hahmottamisen tavat vaikuttavat väistämättä eri
osapuolten argumentteihin, tehden niiden jaottelusta samojen teemojen alle
ongelmallisen. Konfliktin globaalin luonteen vuoksi balilaiset ovat kuitenkin
marginaalisena ryhmänä olleet pakotettuja tuomaan omat argumenttinsa osaksi
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globaalimpaa
diskurssia,
mikä
on
mahdollistunut
erityisesti
ympäristöjärjestötaustaisen forBALI:n välityksellä. Aineistossa näkyy että niin
TWBI kuin balilaiset protestoijatkin rakentavat argumenttejaan kestävän kehityksen
periaatteiden kautta, jolloin hankkeen mahdollisia vaikutuksia ja kestävyyttä
perustellaan usein erikseen ympäristön ja paikalliskulttuurin näkökulmasta.
Kestävyyttä pidetään aineistossa tietyllä tapaa lähtökohtana ja oletusarvona, ja
valtaosa argumentaatiosta keskittyy perustelemaan sitä, miksi Benoa-lahden hanke
on tai ei ole kestävää. Balilaisilla vastustajilla kestävän kehityksen periaatteiden
rinnalla korostuu myös tri hita karana -filosofia, joka on kokonaisvaltaisena
elämänfilosofiana sovellettavissa myös matkailunkehitykseen. Se voidaan nähdä
ikään kuin balilaisena vastineena kestävyyden tavoittelulle ja globaaleille kestävän
kehityksen periaatteille. Balilaisessa kulttuurissa luonto ja ihmiset ovat nivoutuneet
tiukasti yhteen harmonisen suhteen kautta, mutta ne hahmotetaan myös paikallisen
maailmankuvan erillisinä osa-alueina, kuten tri hita karana osoittaa. Tämä on tehnyt
balilaisten siirtymisestä globaaliin kestävyysdiskurssiin luontevaa.
Aineistossa esiintyvän ympäristön ja paikalliskulttuurin kahtiajaon takia olen tässä
luvussa jaotellut osapuolten argumentit ympäristökeskeisiin ja kulttuurisiin
aihealueisiin. Tiedostan että analyysia varten tekemäni jaottelu on keinotekoinen ja
sisältää päällekkäisyyksiä. Todellisuudessa kulttuuri ja ympäristö ovat molemmat
symbolisesti tuotettuja ja toistensa kanssa risteäviä käsitteitä, joiden erottaminen
toisistaan ei useinkaan ole nykytutkimuksessa perusteltua (esim. Biersack 2006; 4).
Tässä tutkielmassa jaottelu on kuitenkin relevantti aineistoa havainnollistavana ja
vertailevana työkaluna, joka tekee eri osapuolten esittämät argumentit
ymmärrettäviksi
toisiinsa
ja
globaaliin
kestävyysdiskurssiin
nähden.
Ympäristökeskeisillä argumenteilla tarkoitan ensisijaisesti ekosysteemiin ja
ympäristön käyttöön, tilaan ja suojeluun kohdistuvia argumentteja, joilla perustellaan
tai vastustetaan Benoa-lahden projektia. Sen sijaan kulttuurisilla argumenteilla
tarkoitan argumentteja, jotka kohdistetaan ennen kaikkea paikalliskulttuuriin ja
ihmisten toimintaan – sisältäen muun muassa talouden, poliittisen kentän ja nykyisen
matkailukehityksen.
Indonesian hallinnon pääosin neutraalista julkisesta kannasta johtuen konfliktin
argumentaatio painottuu TWBI:n ja hanketta vastustavien balilaisten välille. Niinpä
seuraavassa alaluvussa esitetyt argumentit ovat lähinnä näiden vastakkain olevien
osapuolen esittämiä. Lähden liikkeelle osapuolten ympäristökeskeisistä
argumenteista esitellen ensin hanketta ajavien tahojen pääargumentit ja niiden
perustelut, minkä jälkeen siirryn hankkeen vastustajien argumentteihin. Tämän
jälkeen esittelen kulttuuriset argumentit aloittaen taas hankkeen puoltajien
argumenteista ja perusteluista.
4.2.1 Ympäristökeskeiset argumentit
Konfliktin edetessä TWBI on alkanut käyttää suunnitelmastaan termiä elvyttäminen
(engl. revitalization) aikaisemmin käytetyn uudisraivaus (engl. reclamation) -termin
sijaan. Yhtiön mukaan suuri yleisö on tullut allergiseksi uudisraivaus-termille, joka
luo helposti mielikuvia menneisyyden vastuuttomasti toteutetuista projekteista.
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Termistön muutoksella TWBI haluaa tehdä selvän pesäeron näihin ympäristöllisiä
tuhoja aiheuttaneisiin uudisraivaushankkeisiin. Hankkeen vastustajat puhuvat
edelleen Benoa-lahden uudisraivauksesta (engl. reclamation of Benoa Bay). (Jakarta
Globe 2014.)
TWBI:n mukaan on perusteltua puhua alueen elvyttämisestä, koska projektin
tavoitteena on parantaa Benoa-lahden ympäristön tilaa puhdistamalla lahti lietteestä
ja erityisesti jokia pitkin valuvasta muoviroskasta. TWBI:n mukaan lahden
luonnonympäristön tämänhetkinen tila uhkaa alueen mangrovemetsiä, joita yhtiö
haluaa suojella ja elvyttää muun muassa Mangrove Care Forum -järjestönsä ja
alueelle suunnitelemansa mangrovemetsien tutkimuslaitoksen kautta. Yhtiö on
sanojensa mukaan sitoutunut säilyttämään lahden puhtaana, sillä siisti ympäristö
edistää myös matkailijoiden viihtyvyyttä. TWBI:n suunnitelmaan kuuluu myös
saarten väliset kanaalit, joiden kontrolloidulla käytöllä veden pääsemistä lahteen
voitaisiin säädellä mangrovemetsien kannalta edulliselle tasolle. Kanaalien, saarien
ja vihreiden tilojen tasapainoisella käytöllä yhtiö vakuuttaa turvaavansa
korkeatasoisen ympäristön hoidon. Verkkosivuillaan TWBI vakuuttaa toimivansa
myös vastuullisesti ja kestävästi vesi- ja energiavarojen käytössä sekä
jätteenlajittelussa ja -huollossa. Urbaanin ja modernin palvelumuotoilun ja tehokkaan
suunnittelun avulla yhtiö kertoo pienentävänsä hiilijalanjälkeään ja pystyvänsä
takaamaan puhtaan ja terveellisen elinympäristön. (The Sydney Morning Herald
2016b; PT Tirta Wahana Bali Internasional 2015; Jakarta Globe 2014.)
Paikalliset protestoijat näkevät hankkeella olevan radikaaleja ympäristön tilaan
kohdistuvia vaikutuksia. He pelkäävät irtomaaprosessin sekoittavan koko
ekosysteemin toiminnan Benoa-lahdessa ja sen lähiympäristössä. Argumentin tueksi
otetaan usein Benoa lahden alueella sijaitseva Serangan-saari, joka on ollut
samantyyppisen matkailukehityshankkeen kohteena yhdeksänkymmentäluvulla.
Saaren kokoa kasvatettiin kolminkertaiseksi uudisraivauksen avulla, ja sille oli
määrä rakentaa luksushotelleja laguuneineen ja golfkenttineen. Rakennustyöt
kuitenkin keskeytyivät vuonna 1998 Indonesian kohtaamaan taloudelliseen kriisiin,
ja projekti jäi keskeneräiseksi. Lähes 80 prosenttia Seranganin nykyisestä maaalueesta makaa edelleen tyhjillään. Saaren uudisraivaus on aiheuttanut huomattavia
muutoksia alueen ekosysteemissä tuhoamalla esimerkiksi suuren osan alueen
koralliriutoista ja mangrovemetsistä. Maansiirtoprosessi on aiheuttanut muutoksia
myös alueen vuorovesisysteemiin ja sitä kautta altistanut lähialueiden hiekkarantoja
eroosiolle. (Putri, Suptriatna & Walujo 2014: 135; Third World Network 2015.)
Benoa-lahti on myös usean suuren sisämaasta tulevan joen laskupaikka.
Haastateltavien mukaan lahti saattaa nykyiselläänkin tulvia sadekaudella, vaikka
mangrovemetsät ehkäisevätkin jossain määrin tulvavesien pääsyä rannikolle.
Vastustajat pelkäävät, että jos lahti täytetään keinotekoisilla hiekkasaarilla, ei
sadevedelle ole enää tilaa lahdessa, mikä voi pahimmillaan aiheuttaa tulvia
sisämaassa jokien varsilla sijaitsevissa kylissä asti. Luonnon ekosysteemin
sekoittaminen vaarantaisi vastustajien mukaan myös alueen mangrovemetsät,
vesikasvuston, koralliriutat ja eläimistön.
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Projektilla nähdään olevan myös laajempia vaikutuksia koko Balin ympäristöön. Jo
vuonna 2010 matkailusektorin arvioitiin käyttävän vuosittain 65 prosenttia Balin
vedestä (Cole 2012: 1223), ja sittemmin voimistunut matkailijamäärien ja
paikallisväestön kasvu on aiheuttanut mittavaa rasitusta koko saaren
pohjavesisysteemille. Benoa-lahden projekti vauhdittaisi haastateltavieni mukaan
saarta lähitulevaisuudessa uhkaavaa vakavaa vesikriisiä, joka on nykyisenkaltaisen
matkailupolitiikan jatkuessa väistämätön. Monilla alueilla vesivarannot ovat jo nyt
kriittisessä tilassa. Haastateltavieni mukaan joillakin alueilla puhtaan veden saanti
alkaa olla todella vaikeaa, ja paikalliset joutuvat kaivamaan kaivoja syvemmiksi joka
vuosi. Sen sijaan varakkailla matkailusektorin yhtiöillä on resursseja kaivaa vesi
syvemmältä kallista teknologiaa hyödyntäen, mikä kuivattaa entisestään paikallisten
saatavilla olevia vesivarantoja. (IDEP Foundation 2016; The Sydney Morning Herald
2016a.)
4.2.2 Kulttuuriset argumentit
TWBI lupaa hankkeensa myötä positiivisia vaikutuksia Benoa-lahden asukkaiden
elämään ja nostaa alueen asukkaiden hyvinvoinnin ja elämänlaadun varmistamisen
prioriteetikseen. Esimerkiksi paikalliset kalastajat voisivat yhtiön mukaan myydä
kalaa lahteen rakennetulla Fisherman's Cove -saarella ja saada lisätienestejä
toimimalla oppaina matkailijoille järjestetyillä kalastusretkillä (The Sydney Morning
Herald 2016b; Jakarta Globe 2014).
Lisäksi hankeella luvataan olevan laajempia positiivisia vaikutuksia balilaiseen
yhteiskuntaan ja saaren talouteen. TWBI perustelee hankkeensa hyötyjä erityisesti
sen
myötä
avautuvilla
uusilla
työpaikoilla,
rakentamillaan
julkisilla
toimintaympäristöillä sekä suotuisilla vaikutuksilla koko Balin talouteen. Yhtiö
arvioi hankkeensa tuovan Balille yli 200 000 uutta työpaikkaa joista vähintään 75 %
olisi balilaista työvoimaa. Tämä tarkoittaisi yli 150 000 työpaikkaa balilaisille.
Luomalla uutta maata Balin ulkopuolelle TWBI kertoo hillitsevänsä myös
matkailusektorin yritysten kiihtyvää ja hallitsematonta maankäyttöä, joka uhkaa
muun muassa paikallisten riisinviljelijöiden elinkeinoa. (Bisnis Indonesia 2016;
Indonesia Expat 2016; The Jakarta Post 2013b.)
Yhtiö painottaa ulosannissaan usein balilaisen kulttuurin ja paikallisten arvojen
kunnioittamista ja säilyttämistä ja listaakin verkkosivuillaan (Tirta Wahana Bali
Internasional 2017b) viisi keskeistä tehtävää, jotka voivat yhtiönä Balin ja balilaisten
hyväksi toteuttaa;
1. Vaalia ja kunnioittaa balilaisten tri hita karana -filosofiaa
2. Edistää Balin kulttuurisen matkailun kehitystä
3. Edistää paikallisen talouden kasvua säilyttäen samalla ympäristöllisen
kestävyyden
4. Kasvattaa ammattitaitoisen ja pätevän työvoiman määrää Balilla
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5. Rakentaa Benoa-lahteen yhteisö, joka kunnioittaa paikalliskulttuuria ja
perinteisiä arvoja
Yhtiö kertoo kehittävänsä Balin matkailuprofiilia täysin uudenlaiseen suuntaan
luomalla ikonisen matkailukohteen. Hanke ei TWBI:n mukaan kilpailisi niinkään
saaren tämänhetkisen matkailutarjonnan saati paikallisessa omistuksessa olevien
hotellien kanssa, vaan kohdistaisi huomionsa Balilta nykyisellään puuttuville
markkinoille. Tomy Winatan mukaan projekti pyrkii houkuttelemaan saarelle
kansainvälisiä matkailijoita, jotka kuluttavat 300 dollaria päivässä. Winatan mukaan
Balilla on uhkana jäädä ainoastaan alikehittyneeksi ja halvaksi matkailukohteeksi, ja
Benoa-lahden hanke veisi Balin seuraavalle tasolle muuttaen saaren profiilia kohti
modernia ja tasokasta luksusmatkailua. (PT Tirta Wahana Bali Internasional 2015;
Australian Financial Review 2016; The Sydney Morning Herald 2016b.)
Kehityssuuntaa perustellaan usein sen välttämättömyydellä myös paikallisväestölle.
TWBI:n edustajan sanoin; We have to develop, right? We cannot not develop. So if
some people don’t want Bali to develop, should we still stay as we are? Should we
continue to be backwards? Should we continue to be poor? (ForBALI 2014a.)
Hankkeen vastustajien mukaan Benoa-lahden kalastava paikallisväestö menettäisi
perinteisen elinkeinonsa lahden täyttyessä keinotekoisista saarista. Suurella osalla
kalastajista ei ole minkäänlaista matkailualaan liittyvää kokemusta tai englannin
kielen taitoa, joten yhtäkkinen siirtyminen matkailusektorin työntekijäksi olisi
haasteellista. Lisäksi Benoa-lahden kylien koko kulttuurinen maisema ja elämäntapa
muuttuisi projektin myötä, ja myös lahden alueella sijaitsevat 24 hindutemppeliä ja
yli 60 muuta pyhää paikkaa (ks. The Guardian 2016) olisivat vaarassa tuhoutua.
Myös yhtiön paikallisväestölle lupaamat 150 000 työpaikkaa nähdään täytenä
mahdottomuutena, sillä koko Balilla on haastateltavieni mukaan tällä hetkellä vain
40 000 työtöntä 5 . Yhtiön palkkaama työvoima tulisi siis väkisinkin Balin
ulkopuolelta, erityisesti Jaavalta, josta halpaa työvoimaa on siirtynyt Balille jo
vuosia (SBS Dateline 2014). Haastateltavien mukaan tämä pahentaisi saaren
maankäytöllisiä ongelmia entisestään, kun jopa sadattuhannet siirtotyöläiset
tarvitsisivat perheineen lisää asuintilaa. Tilanne voimistaisi informanttieni mukaan jo
olemassa olevia jännitteitä paikallisväestön ja saaren ulkopuolelta tulevan työvoiman
välillä.
Hankkeella olisi vastustajien mukaan myös laajempia ja kauaskantoisempia
kulttuurisia vaikutuksia. Suunnitelma nähdään osana suurempaa kokonaisuutta;
Balilla jo vuosia jatkunutta kontrolloimatonta matkailukehitystä, jolla tähdätään
paikallisväestöön kohdistuvien hyötyjen sijaan monikansallisten yhtiöiden yhä

5

Medialähteiden mukaan vuonna 2015 Balilla oli 33 661 työtöntä (ks. The Guardian 2016).
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suurempiin taloudellisiin voittoihin. Vastustajien mukaan kontrolloimaton kehitys ei
hyödytä balilaisia pidemmällä tähtäimellä, vaan heikentää entisestään paikallisten
taloudellista ja yhteiskunnallista tilannetta. Informanttieni mukaan paikalliset
kyläyhteisöt ajautuvat jatkuvasti ahtaammalle perinteisten elinkeinojen, kuten
kalastuksen ja riisinviljelyn, menettämisen myötä. Paikallisten omavaraisuus
vähenee ja ruokaa joudutaan tuomaan entistä enemmän saaren ulkopuolelta, mikä
näkyy myös hintojen nousuna.
Haastateltavien mukaan Balille on massamatkailun myötä syntynyt paikallisia
hyväksikäyttävä systeemi, jossa korruptoitunut poliittinen järjestelmä ja
monikansalliset kapitalistiset yhtiöt ajavat omia tarkoitusperiään balilaisten
kustannuksella. Indonesian hallinto on kapitalistisia suuryhtiöitä ja kansainvälisiä
sijoittajia suosivan politiikkansa kautta antanut tilaa tälle epäoikeudenmukaiselle
systeemille, jossa paikalliskulttuuri nähdään erityisesti resurssina ja mahdollisuutena
päästä käsiksi yhä suurempiin taloudellisiin voittoihin;
...We're thinking like this project is not gonna be for us, you know. -- It's all
about money. They think about income only, they don't care about the locals..
Because we're thinking about the Benoa Bay. This was like a conservation area
before and they just flip it.. Right away open to the investors, so that they can
access it.. And that's something just.. Just money involved, you know. (H1.)
Kansainväliset kapitalistiset yhtiöt ovat haastateltavieni mukaan saaneet
vastuuttoman matkailupolitiikan puitteissa toimia kontrolloimattomasti jo pitkään, ja
näköalattoman kasvun jatkumisen sijaan matkailupolitiikan pitäisi tulevaisuudessa
kohdistua erityisesti tavallisten balilaisten hyvinvointiin;
As marginalized people, or people who live in the villages, like small people of
Bali. What we need.. We need tourism with good quality. We don't need quantity
of tourists. And there are also so many projects that are not finished yet. The
government should be more responsible for those unsolved projects rather than
make new ones. And in the future the development should be more beneficial
for the ordinary people like me. For the marginalized people here in Bali. Just
let us also have direct access to the tourists. The tourism should be more
affected to us. Not other people. -- Because if you develop.. If tourism is only
for development, you will just bring more people to Bali. It will be more
crowded and create more waste. Garbage will be everywhere, and our quality
of life will become very low. (H6.)
Monien haastateltavieni näkökulmat toivottavasta matkailukehityksen suunnasta ovat
lähellä Indonesian itsenäistymisen jälkeen määriteltyä, kulttuurin ja matkailun
harmonista tasapainoa tavoittelevan kulttuurisen matkailun mallia, jota tosin
TWBI:kin kertoo noudattavansa (ks. Tirta Wahana Bali Internasional 2017b).
Informanttini kokevat että matkailun hyötyjen pitäisi kohdata paikalliset erityisesti
taloudellisen tilanteen paranemisen, koulutuksen, terveydenhuollon kehittymisen ja
perinteisten elinkeinojen tukemisen muodossa.
Informanttieni mukaan Balin suurin matkailullinen vetovoimatekijä on historiallisesti
ollut balilainen kulttuuri, jota kapitalistiset yhtiöt nyt hyödyntävät omassa
markkinoinnissaan pyrkien muuttamaan Balin matkailuprofiilia kohti tehokkaammin
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tuottavia, rajattuja kohteita ja massamatkailukeskittymiä, joissa kaikki tarvittava olisi
matkailijoiden saatavilla. Kulttuurisen matkailun kehittämisen sijaan haastateltavat
kokevat tällaisen kehityksen tuotteistavan paikalliskulttuuria ja ohjaavan hyödyt
ainoastaan rajatuissa kohteissa toimiville kansainvälisille yrityksille. Kulttuurin
käyttö yritysten markkinointivalttina nähdään paikallisväestöä riistävänä,
epäoikeudenmukaisena toimintana;
Bali is famous with all that kind of traditional, symbol stuff like.. Like people,
rice paddies.. You know, we don't want some luxurious.. Something they're
gonna build like Formula 1 circuit or something like that. We don't need that. -They say that it would be a new icon for Bali, like make Bali sell – no, you're
trying to sell your product in a place that is famous already. Like you're trying
to jump into Balis back, you know. Because they know that Bali has good
potential, and they don't think about.. About care of Bali, care of environment,
so.. Just greediness. They just want to make money, that's it really. -- We
[Balinese] all realize that we've been, like this island has been exploited.
People come here to make a lot of money and then.. What do we get? We just
get really little from what they're getting, so they just use us to make money for
themselves. (H1.)
4.3 Hankesuunnitelman
periaatteisiin

suhde

kestävän

matkailukehityksen

Matkailun kestävyys on yksi konfliktin keskeisimmistä teemoista, joten tässä
vaiheessa on perusteltua pohtia lyhyesti Benoa-lahden projektin suhdetta UNWTO:n
kestävän matkailukehityksen periaatteisiin. Tällä pohdinnalla pyrin hahmottamaan
tämänhetkisen kehitysuunnitelman epäkohtia ja ongelmia, jotka ovat ristiriidassa
kyseisen kestävän matkailukehityksen ideaalin kanssa. UNWTO:n erityisesti
poliittisen päätöksenteon tueksi muotoilema määritelmä tähtää kokonaisvaltaisuuteen
ja monien eri sidosryhmien huomioimiseen, mutta tämän luvun pohdinnassa keskitän
huomioni tutkielmani kannalta keskeisimpiin määritelmän osa-alueisiin –
ympäristöön ja paikallisväestöön.
Balin voimakas matkailijamäärien- ja väestönkasvu yhdessä saarta uhkaavan
vesikriisin, kontrolloimaton maankäytön sekä merkittävien jätteenhuolto-ongelmien
kanssa eivät lähtökohtaisesti anna hyviä edellytyksiä uuden massamatkailuprojektin
toteutukselle.
Luonnonympäristön
näkökulmasta
katsottuna
kestävän
matkailukehityksen tulisi pyrkiä optimaaliseen ympäristön resurssien käyttöön, mikä
tarkoittaa käytännössä kohdeympäristön ekologisten prosessien säilyttämistä sekä
pyrkimystä luonnonperinnön ja biodiversiteetin suojeluun. TWBI pyrkii täyttämään
tämän tavoitteen esimerkiksi keskittämällä voimavaroja mangrovemetsien suojeluun
ja elvyttämiseen sekä alueen puhtaanapitoon ja siivoamiseen muoviroskasta. Alueella
aikaisemmin toteutettu Serangan-saaren projekti toimii kuitenkin varoittavana
esimerkkinä uudisraivauksesta, jonka vaikutukset sekä ympäristöön että
paikallisyhteisöihin ovat olleet tuhoisia (ks. Putri ym. 2014: 135). Benoa-lahden
projektin mahdollisia riskejä yritetään parhaillaan kartoittaa soveltuvuustutkimusten
avulla, mutta yhtiön tämänhetkinen suunnitelma antaa joka tapauksessa viitteitä
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enemmänkin ympäristön radikaalista muutoksesta kuin nykyisen ekosysteemin
säilyttämisestä. (UNWTO & UNEP 2005: 11–12.)
Kestävän matkailun tulisi UNWTO:n mukaan myös kunnioittaa alueella sijaitsevien
paikallisyhteisöiden "sosiokulttuurista autenttisuutta" sekä suojella heidän
materiaalista ja elävää kulttuuriperintöään ja perinteisiä arvojaan lisäten myös
kulttuurien välistä yhteisymmärrystä ja suvaitsevuutta. Seranganin projektin
tapauksessa paikallisväestöön kohdistuvia negatiivisia vaikutuksia ovat olleet muun
muassa elinkeinojen ja uskonnollisen elämän muutokset sekä sosiaaliset konfliktit
(Putri ym. 2014: 135), ja samankaltaisen kehityskulun välttämiseksi Benoa-lahden
projektin
pitäisi
pystyä
vähintäänkin
tuomaan
paikalliset
osaksi
matkailukehitysprosessia, jolloin päätöksentekoon tähdättäisiin eri sidosryhmät
yhdistävän toiminnan kautta. Aineistoni perusteella osallistamisprosessissa ollaan
epäonnistuttu räikeästi, ja paikalliset kokevat, että hanketta yritetään toteuttaa heiltä
kysymättä. Lisäksi TWBI ole ainakaan toistaiseksi pystynyt perustellusti vastaamaan
paikallisten
huoleen
elinkeinonsa
ja
kulttuurisen
toimintaympäristönsä
menettämisestä. Kaiken kaikkiaan paikallisten kasvava epätietoisuus heiltä piilossa
ajetusta projektista lisää sosiaalisen konfliktin riskiä paikallisyhteisöjen ja
matkailullisten toimijoiden välillä. (UNWTO & UNEP 2005: 11–12.)
Kestävän matkailukehityksenprojektin tulisi turvata eri sidosryhmille kattavia ja
pitkäaikaisia sosiotaloudellisia etuja ja toimintoja, sisältäen muun muassa vakaat
työmahdollisuudet, sosiaaliset palvelut ja keskitetyt toimet köyhyyden
ehkäisemiseksi. Benoa-lahden projekti toisi balilaisille runsaasti uusia työpaikkoja,
mutta kuten aikaisemmin on osoitettu, lisäisi se merkittävästi myös siirtotyövoiman
määrää. Saaren hintatason jatkaessa nousujohteista kehitystään ja matkailun
painottuessa projektin myötä entistä keskitetymmin saaren eteläiseen kärkeen, olisi
muualla asuvien paikallisten entistä vaikeampaa sopeutua muuttuvaan taloudelliseen
tilanteeseen. Suunnitelman mukaan saarille aiotaan rakentaa tiettyjä sosiaalisia
palveluita, kuten sairaala ja yliopisto, mutta projektin luksusimagon huomioon ottaen
palvelut eivät luultavasti olisi realistisesti saatavilla köyhille paikallisryhmille.
(UNWTO & UNEP 2005: 11–12.)
Benoa-lahti sijaitsee "Balin kultaisen kolmion" keskiössä, joka on saaren matkailun
strateginen keskipiste. Se on Balin kolmen suurimman matkailukeskittymän – Kutan,
Sanurin ja Nusa Duan – muodostama kolmio, jonka rajaamalla alueella sijaitsee
myös lentokenttä ja satama. Vuonna 2013 alueelle rakennettiin myös Benoa-lahden
vesistön yllä kulkeva moottoritie, joka yhdistää kaikki edellä luetellut
matkailukeskittymät. Verkkosivuillaan TWBI mainostaa hankkeensa keskeistä
sijaintia "Balin sydämessä", ja kertoo kohteen olevan myös erillään muun Balin
hektisestä ja ruuhkaisesta liikenteestä moottoritieyhteyksien ja lentokentän
välittömän läheisyyden ansiosta. Projektin strateginen sijainti ja all inclusive -luonne
antavat viitteitä sen luonteesta rajattuna matkailullisena erillisalueena.
Matkailullisilla erillisalueilla tarkoitetaan matkailukehityksen muotoa, jossa
monikansalliset toimijat kontrolloivat ja hallinnoivat rajattua matkailullista tilaa,
johon pääsy paikallisilta on yleensä tarkkaan säädeltyä (Saarinen 2017: 432).
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Eristettyjä matkailullisia tiloja löytyy Balilta ennestäänkin; erityisesti kultaisen
kolmion eteläisin kärki Nusa Dua on vartioitu, paikallisilta rajattu alue, jossa sijaitsee
lukuisia ylellisiä luksushotelleja, yksityisrantoja sekä korkeatasoisia ravintoloita ja
ostoskeskuksia. Kestävän kehityksen periaatteiden painottamien pitkäaikaisten
positiivisten vaikutusten sijaan Nusa Duan kaltaiset matkailulliset erillisalueet ovat
osoittautuneet aikaisemmassa tutkimuksessa vahingolliseksi kehityssuunnaksi Balin
paikallisyhteisöille (Minca 2000; Shaw & Shaw 1999). Niiden katsotaan usein
voimistavat kolonialistisesti määrittyneitä sosioekonomisia ja tilallisia erottelun
muotoja sekä paikallisväestön ja matkailijoiden välisiä epätasa-arvoisia valtasuhteita
(Brohman 1996: 57). Kaiken kaikkiaan matkailullisiin erillisalueisiin tähtäävät
suunnitelmat ja projektit ovat kestävän matkailukehityksen näkökulmasta erittäin
epätoivottuja (Saarinen 2017: 433).
Tässä alaluvussa esitetyn informaation valossa TWBI-yhtiön toteuttama Benoalahden projektin markkinoiminen kestävänä matkailukehityshankkeena on
lähtökohtaisesti ongelmallista. Projektisuunnitelmassa on elementtejä, jotka
seurailevat tiettyjä yleismaailmallisia kestävän matkailun periaatteita, mutta jo
pikaisen tarkastelun jälkeen esiin nousee huomattavia riskejä, ongelmia ja
vastaamatta jääneitä kysymyksiä, jotka antavat viitteitä suunnitelman
kestämättömyydestä. Tämänhetkisen suunnitelman perusteella TWBI käyttää
kestävyyttä ja kestävän matkailukehityksen periaatteita markkinointivaltteina, jotka
eivät vastaa todellisuutta, ja pyrkii hyödyntämään myös balilaisten tri hita karana filosofiaa kyseenalaisin perustein.
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5

Osapuolten vaikuttamisen tavat

Tässä luvussa havainnollistan konfliktin osapuolten välisiä epätasa-arvoisia
valtasuhteita erilaisten vaikuttamisen tapojen kautta. Foucaultin valtateorian mukaan
valta ei ole yksilöiden hallinnoimaa, vaan se lävistää koko yhteiskunnan
vastavuoroisena verkostona ja kaiken sosiaalisen toiminnan tavoittavana voimana
(Foucault 1980b: 141–142). Tutkimani konfliktin eri osapuolet toimivat vallan
tuottamien ja rajoittamien toimintatapojen kautta, joiden avulla pääsevät oman
näkemyksensä mukaan hyödyntämään tehokkaimmin käytössään olevia materiaalisia,
inhimillisiä, symbolisia, ideologisia ja tiedollisia resursseja. Foucaultin teoriaa
mukaillen näen seuraavissa alaluvuissa esittelemäni vaikuttamisen tavat osapuolten
viestiä esille tuovina toimintatapoina, jotka valitaan vallan määrittämien
toimintaympäristöjen rajoissa.
Erilaisia vaikuttamisen tapoja ja niiden käyttöä voisi havainnollistaa kanaalien
täyttämän kaupungin avulla, jossa toimija yrittää kanaalia pitkin lipuvalla veneellä
löytää reittiä johonkin tiettyyn kohteeseen eli tavoitteeseen. Eri kanaaleja voidaan
seurailla vallan peittämässä verkostossa, joka muuttaa jatkuvasti muotoaan. Valta luo
toiminnalle rajoja ja samaan aikaan poistaa niitä, joten kaupungin tapauksessa valta
tulee näkyväksi kulun estävinä rakennelmina; mutkina ja umpikujina, mutta myös
siltoina, joiden ali on mahdollista jatkaa matkaa. Nämä esteet muuttavat jatkuvasti
muotoaan, ja usein on kokeiltava monia eri reittejä määränpäähän päästäkseen.
Jotkut kanaalit voivat olla leveämpiä ja suorempia toimijoille, joilla on enemmän
vallan resursseja käytettävissään, ja voimakkaammat toimijat yleensä näkevät
järkeväksi seurailla näitä tuttuja reittejä toiminnassaan. On kuitenkin olemassa myös
reittejä joiden kautta pääsy tavoitteeseen mahdollistuu vain tietynlaisten resurssien
käytön kautta. Altavastaajat voivat joutua etsimään näitä vaihtoehtoisia reittejä, joita
pitkin pääsy kohteeseen voi avautua valtasuhteiden muuttuessa, myös toiminnan
itsensä seurauksena.
Olennaista tässä esittämässäni tarkastelutavassa on se, miten valtasuhteet ohjaavat ja
rajoittavat eri osapuolten toimintaa ja miten omaa toimintaa rakennetaan ja
kohdistetaan käytettävissä olevien vallan resurssien avulla. Keskeisimpinä
vaikuttamisen tapoina näen tämän konfliktin tapauksessa (1) poliittisen järjestelmän
ja sen sisäiset suhteet, (2) mielenosoitukset sekä (3) sosiaalisen median ja Internetin.
Näitä toimintatapoja hyödyntäen eri osapuolet pyrkivät tuomaan omaa viestiään
julkisuuteen.
Poliittisella järjestelmällä tarkoitan sitä historiallisesti rakentunutta poliittista
toimintakenttää ja kokonaisuutta, joka tähtää viime kädessä lainsäädäntöön ja
päätöksentekoon, mutta jossa varsinaiseen päätöksentekoprosessiin tähtäävä
vaikuttaminen tapahtuu järjestelmän sisäisten poliittisten suhteiden kautta.
Järjestelmän sisäiset vaikuttamisen tavat ovat suurilta osin julkisuudesta piilossa,
mikä vaikeuttaa niiden käsittelyä tässä tutkielmassa. Indonesian poliittisen
järjestelmän tunnusomaisena piirteenä näyttäytyy kuitenkin aineistossani balilaiseen
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paikallisväestöön
kohdistuva
kontrolli,
jonka
kautta
matkailupoliittinen toiminta ja päätöksenteko pitkälti rakentuu.

valtaapitävien

Analysoin seuraavassa alaluvussa poliittisen järjestelmän toimintaa erityisesti tämän
toteutetun kontrollin kautta havainnollistaakseni miten päätöksentekijät ja
matkailukehitysyhtiöt määrittävät kehityksen suuntaa ja luonnetta. Ymmärrän etten
voi keräämäni aineiston perusteella tarjota kattavaa kuvaa koko poliittisen
järjestelmän toiminnasta, joten seuraavan alaluvun tarkoitus on erityisesti luoda
pohjaa toisessa ja kolmannessa alaluvussa tarkastelemilleni hankkeen vastustajien
vaihtoehtoisille toimintatavoille. Vastustajat pyrkivät toimimaan kontrollin
ulottumattomissa ja hakemaan muutosta päätöksentekoprosessiin järjestelmän
ulkopuolelta tulevan poliittisen paineen avulla. Tässä vaiheessa tutkielmaa analyysini
painopiste siirtyykin tarkastelemaan entistä kohdennetummin hankkeen vastustajien
toimintaa.
5.1 Poliittinen järjestelmä ja sen sisäiset suhteet
Indonesian poliittisten päättäjien julkinen toiminta tapahtuu kansallisen poliittisen
järjestelmän sallimissa rajoissa, ja myös matkailukehitykseen keskittyvät yhtiöt
pyrkivät rakentamaan poliittisia suhteita tämän järjestelmän puitteissa. TWBI tuo
viestiään esille muun muassa lobbaamalla poliittisia päättäjiä, mistä hyvänä
esimerkkinä toimii informanttieni mukaan presidentti Yudhoyonon toteuttama
Benoa-lahden
suojelustatuksen
purku
ja
sitä
myötä
vapauttaminen
matkailukehitysprojektin käyttöön. Matkailuelinkeinoa ei pidäkään nähdä ainoastaan
erillisenä taloudenalana, vaan myös osaksi poliittista järjestelmää tulleena säätelyn
muotona, jonka kautta kontrolloidaan esimerkiksi paikallisyhteisöjen elämäntapoja,
sosiaalisia verkostoja, kulttuuria, ympäristöä, biopolitiikkaa ja pääsyä resursseihin
(ks. Saarinen & Nepal 2016: 258–259).
Seuraava sitaatti kuvaa hyvin viimeaikaisen matkailukehityksen suuntaa paikallisten
näkökulmasta sekä sitä kontrollia, jota käyttämällä ja tuottamalla poliittiset toimijat
toteuttavat Balin matkailupolitiikkaa;
Before they come to Bali, the Chinese or Japanese tourists use Chinese travel
agents. And they come here with Japan airlines. After they arrive to the airport,
they use Japanese car. Only the driver might be Balinese /if it's Balinese. The
tour guide; sometimes Japanese, sometimes Chinese. They go everywhere, and
dine in Japanese owned supermarket. They eat sushi. They stay in a hotel
owned by Japanese. So what do the Balinese get? It's not a fair system. Why in
the other part of the island the government always tells us: "You should be
proud of your culture". You know, "people come here for the culture, because of
the god we pray". C'mon, something unfair happens in your island, but the
government is like "oh, be proud of your [culture]". I think we should be
careful with the notion of "proud". We should be careful with the notion of
"harmony". Harmony only means that you just stay where the multi-national
corporation or the greedy system takes over your land. Then you die slowly
because you have no water left. That's it and then they have the money. -- I
think that [unfair system] is what the government want. And the people believe
that, that's the problem. The critical thinking is not existing here. (H3.)
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Balin voidaan nähdä muuttuneen kulttuurisen matkailun politiikan verukkeella
suuryhtiöiden kilpakentäksi, jossa kulttuurisen matkailun ideologiaa käytetään
kulissina epäoikeudenmukaisen toimintatavan toteuttamiseksi ja jatkamiseksi.
Balilaisiin kohdistuvaa poliittista kontrollia ylläpidetään erityisesti matkailullisen
imagon ja paikalliskulttuurin välille kehittyneen suhteen kautta. Tämä kontrolli
perustuu valtiollisten toimijoiden ja matkailukehityksen ajajien käyttämiin vallan
resursseihin, kuten matkailupolitiikassa hyödynnettyyn informaatioon, jolla
perustellaan matkailukehitystä ja sen suuntaa. Matkailukehityksen ajajilla on pääsy
tärkeisiin vallan resursseihin, ja niinpä myös heidän käyttämien tiedollisten
resurssien merkitys korostuu osana poliittista kenttää.
Vaikka Balin matkailu on viime vuosikymmeninä kehittynyt kulttuurisesta
matkailusta yksityisten yhtiöiden markkinoiman massamatkailun suuntaan, ei tämä
näy valtaapitävien ja matkailunkehitystä tekevien yhtiöiden puheessa (esim. Tirta
Wahana Bali Internasional 2017b). Kulttuuria eksotisoiva matkailullinen imago
pyritään kaikin keinoin säilyttämään ja paikallisia kannustetaan toteuttamaan
traditioitaan julkisesti ja esittelemään kulttuuriaan matkailijoille. Lapsille opetetaan
perheissä ja kouluissa intensiivisesti paikallisia tapoja, ja kulttuuria edistävää
toimintaa tuetaan systemaattisesti hallinnolliselta tasolta käsin. Balilla rituaalinen
toiminta on päivittäistä esimerkiksi uhrilahjojen antamisen muodossa, ja eri kokoisia
seremonioita järjestetään yleensä ainakin viikottain. Rituaaleista hyväksyttävällä
tavalla suoriutumista pidetään erittäin tärkeänä; tyypillinen balilainen ei esimerkiksi
voi jättää rituaaleja väliin, koska pelkää henkien reaktiota ja mahdollisesti
perheelleen aiheutuvaa huonoa onnea. Monet haastateltavani näkevätkin balilaisten
suhtautumisen rituaaleihin jopa pakkomielteisenä;
The Balinese are ritual junkies. They have to do offerings everyday. At the same
time tourism doesn't give the Balinese a proper way to live. -- People believe in
ritual, yes. Why? Because they are religious. But on the other hand ritual is a
part of like marketing for the government; "Ohh! Bali! Ritual is still there".
And then, we pay a lot for ritual. If you come to ask my mom.. She spends a lot
of money in ritual. Maybe.. Without a big ceremony like.. Five hundred to seven
hundred thousand [IDR6] a month. That's without big ceremony. And especially
in big Galungan or Kuningan it can be millions [IDR]. (H3.)
Balilaiset yleensä rakastavat yhteisöllisiä rituaalejaan ja seremonioitaan, mutta
tärkeistä uskonnollisista, yhteisöllisistä ja matkailullisista merkityksistä huolimatta
rituaalit voivat olla paikallisille suuri taloudellinen taakka. Kaikista suurimmat
seremoniat, kuten häät tai hautajaiset voivat maksaa jopa tuhansia euroja, mikä voi
pienissä kyläyhteisöissä eläville balilaisille olla huomattava summa rahaa.
Taloudellista taakkaa ei helpota balilainen hierarkinen yhteiskunta, jossa rituaaleilla
on myös tärkeä toimijoiden statukseen liittyvä funktio. Informanttieni mukaan on
yleistä että yhteiskunnallisen asemansa kohottamiseksi ihmiset järjestävät suurempia
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1 EUR = 15 721 450 IDR (3.11.2017) (XE Money Transfer 2017).
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seremonioita laajemmille ryhmille ja sijoittavat rituaaleihin enemmän rahaa aina kun
tämä on mahdollista. Usein statusta ja yritetään korottaa myös lainarahalla tai
myymällä esimerkiksi omia maita. Seremonioiden laadusta ei siis useinkaan olla
valmiita tinkimään.
Kenttätöissäni kävi ilmi että balilaiset ovat pääsääntöisesti erittäin ylpeitä omasta
kulttuuristaan ja etnisyydestään. Kansainvälisten matkailijoiden suuri määrä koetaan
ylpeyden aiheeksi ja seuraukseksi tästä vetovoimaisesta paikalliskulttuurista, jonka
erityislaatuisuuden matkailijat eri puolelta maailmaa haluavat tulla näkemään ja
kokemaan. Haastateltavani kokivat Balin hyväksi paikaksi asua, ja monien mielestä
asiat olivat Balilla paljon paremmin kuin Indonesian muilla saarilla, joilla sosiaalista
epäoikeudenmukaisuutta ja köyhyyttä esiintyy enemmän.
Haastateltavieni mukaan saaren eksotisoidusta imagosta on tietyllä tapaa tullut
todellisuutta myös balilaisille itselleen, mikä on tehnyt heistä apoliittisia ja
kritiikittömiä hallituksen toteuttamaa politiikkaa kohtaan. Erityisen ongelmallista
matkailullisen imagon mukaan elämisessä on imagon kyky näyttää ainoastaan
kulttuurin hyvät puolet, jolloin esimerkiksi taloudelliset ongelmat ja poliittiset
epäoikeudenmukaisuudet pidetään piilossa;
Yeah, the image. "The culture is beautiful". And "the nature is beautiful". That's
what makes people come here, right? -- "Bali is natural", you know "everybody
smiling", but behind that they get pointed by pistol to smile because... Then in
the back pocket there's nothing there but fake smile because you're struggling,
you know. (H4.)
Vaikka haastateltava puhuukin pistoolilla osoittamisesta vertauskuvallisessa mielessä,
toimii väkivallan uhka myös konkreettisena osana paikallisiin kohdistuvaa poliittista
kontrollia. Indonesialla on pitkä historia Suharton armeijalähtöisenä diktatuurina, ja
esimerkiksi poliisin voimankäyttö ja oikeusjärjestelmän toiminta voi edelleenkin olla
arvaamatonta. Informanttieni mukaan forBALI:n jäseniä on pidätetty ainakin
nationalistisen symbolin häpäisemisestä heidän nostaessaan forBALI-lipun salkoon
Indonesian lipun rinnalle hallinnollisen rakennuksen edessä.
Kulttuurisella tasolla Balilla vallitsee kuitenkin muun Indonesian tapaan syvä
kunnioitus poliittisia päättäjiä ja auktoriteetteja kohtaan. Poliitikkojen nähdään usein
"tietävän paremmin", jolloin heidän päätöksiään ei ryhdytä kyseenalaistamaan (Cole
2012: 1231–1232). Matkailupolitiikan kehittäminen nykyiseen suuntaan on täten
ollut mahdollista ikään kuin paikallisen hiljaisen hyväksynnän myötä. Paikalliset
ovat edesauttaneet poliittisen kontrollin ylläpitoa esimerkiksi tyytymällä
matalapalkkaisiin matkailusektorin työpaikkoihin ja yksilöiden rajoitettuihin
mahdollisuuksiin kehittää itseään esimerkiksi korkeamman asteen koulutuksen
kautta.
Monien haastateltavieni mielestä balilaisten olisi pitänyt herätä saarella vallitsevaan
epäoikeudenmukaiseen poliittiseen tilanteeseen jo paljon aikaisemmin. Tämä
ajattelutapa käy ilmi myös balilaisen toimittaja-aktivistin Eve Tedjan forBALI-
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liittouman verkkosivuille kirjoittamasta julkilausumasta, jonka tavoitteena on
houkutella liikkeen riveihin lisää tukijoita;
I don’t blame the government or the investors or even those red-faced Bintang
T-shirt-wearing tourists. I blame us, the Balinese, for letting this happen. For
selling our lands, for getting the easy way out of poverty, for thinking that
tourism is the only job that we can do. We sold our ricefields and buy our rice
from another island, then we complain that the government is destroying Bali
by building more hotels. We continue to be silent, to passively withstand the
inflation, the lack of water, the traffic or even the rising fruit prices in the
market. (ForBALI 2014a.)
5.2 Mielenosoitukset
Monet haastateltavani näkevät forBALI:n kauan kaivattuna ratkaisuna
epäoikeudenmukaisen poliittisen järjestelmän horjuttamiseen. Liittouma nähdään
kanavana, jonka kautta voidaan esittää pitkään patoutunutta kritiikkiä kestämätöntä
matkailupolitiikkaa ja kontrolloimatonta kehitystä vastaan. ForBALI hyödyntää
tiettyjä poliittisen järjestelmän sisäisiä toimintakanavia, kuten oikeusjärjestelmää 7 ,
mutta pyrkii ensisijaisesti toimimaan poliittisen järjestelmän ylläpidon kannalta
ongelmallisten vaikuttamisen tapojen, kuten mielenosoituksien sekä sosiaalisen
median ja Internetin kautta.
Benoa-hankkeen vastustajat kokevat ettei heillä ole juurikaan mahdollisuutta
vaikuttaa perinteisiä päätöksentekokanavia pitkin, koska koko matkailupoliittinen
systeemi palvelee korruptoituneiden poliitikkojen ja suuryritysten intressejä.
Mielenosoitukset nähdään ratkaisuna, jolla voidaan tietyllä tapaa päästä poliittisen
kontrollin ulkopuolelle ja saada samalla sekä näkyvyyttä että tukea liittouman
sanomalle ja toiminnalle. Mielenosoituksien negatiiviset mielikuvat nähdään maan
hallinnon tuottamana kontrollin muotona. Haastateltavien mukaan mielenosoitukset
eivät ole olleet yleisiä Balilla ennen forBALI:n ilmaantumista, ja valtiollisessa
kontekstissa ne yhdistetään usein anarkismiin ja väkivaltaisuuksiin;
The government portrays demonstrations as a manly thing. Like "full of chaos",
you know.. That kind of portrait. They want to tell to the people that if you
demonstrate, then you'll be blamed as an anarchist. So, it makes people afraid,
and this is also what the government wants. So that no one would protest their
policy. So we are succeeding to gather more people but we.. It still takes time to
change the face [the image] of demonstration.-- I mean there has been protests
in Bali [before], but very small. People feel like it's new phenomenon in Bali
and... This is like the biggest protest in Bali so far. (H3.)
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ForBALI:n johtaja Wayan “Gendo” Suardana on ammatiltaan lakimies. Gendon aikaisemmin
luotsaama ympäristöjärjestö WALHI haastoi vuonna 2013 Balin kuvernöörin Made Mangku Pastikan
oikeuteen laittoman lupakirjeen myöntämisestä TWBI:lle. WALHI voitti oikeusjutun ja Pastika joutui
vetämään lupakirjeen takaisin sekä maksamaan aiheutuneet oikeudenkäyntikulut. (Bali Discovery
2013b.)
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Paikalliskulttuuria korostava ilmaisutapa kaikessa forBALI:n toiminnassa toimii
kuitenkin tapana erottautua mielenosoituksiin liitetyistä väkivaltaisista ja kaoottisista
mielikuvista. ForBALI kannustaa ihmisiä rauhanomaisiin protesteihin ja viestii
balilaisen mielenosoitustavan olevan erilainen. Anarkismista sanoudutaan tiukasti irti
ja kulttuuria korostetaan esimerkiksi perinteisellä vaatetuksella, taiteella, rituaaleilla
ja performansseilla. Jo ennen mielenosoituksien alkua erityisesti liikkeeseen
liittyneet korkea-arvoiset uskonnolliset johtajat vierailevat saaren temppeleissä
rukoilemassa. Ennen mielenosoituksia annetaan myös uhrilahjoja ja pyritään
saamaan jumalilta siunaus toiminnalle. Tällainen hillitty mielenosoitustapa minimoi
vastapuolen mahdollisuudet kontrolloida mielenosoittajien toimintaa esimerkiksi
poliisin käyttämien voimakeinojen välityksellä. Usein myös lapset osallistetaan
toimintaan erilaisten tapahtumien ja aktiviteettien, kuten forBALI-teemaisen leijojen
lennätyksen kautta. Kulttuurisen toiminnan avulla toiminnasta pyritään tekemään
paikallisväestön näkökulmasta helposti lähestyttävää;
We're doing all kind of positive things, we want to send a message to people
that we're doing the right thing. That's really different from other
demonstrations [in Jawa] that usually end up with anarchist thing, like a lot of
riot. But here we do it really peacefully. (H2.)
...We use the method of art in here. We use the music. We use the traditional art,
so it attracts more people. -- People become more aware of this issue then. So..
We use the instrument of culture in here. We use theater, we use traditional
Barong, we use artists and do songs. -- So that's the important one; when art
came to the demonstrations, everything became so colourful. Everything
became very friendly. And the image of demonstration, which is very chaotic
before, changed. People can come to the streets and march together. That's the
difference.. That's why we succeed gathering thousands of people. (H3.)
Kulttuurinen lähestymistapa on toiminut, ja mielenosoittajien määrä on noussut
muutamassa vuodessa kourallisesta tuhansiin. ForBALI kritisoi kapitalistista
järjestelmää ja puhuu globaalisti kestävän kehityksen sekä luonnonsuojelun puolesta,
mutta tekee sen traditionaalisten arvojen ja toimintatapojen kautta. ForBALI:n
toiminta on tavallaan sekoitus modernia ja perinteistä; se hyödyntää globaaleja
tiedonvälityskanavia mutta pyrkii perinteisten arvojensa ja ulosantinsa välityksellä
hankkimaan tukijoita myös traditionaalisista kyläneuvostoista ja tärkeistä
uskonnollisista toimijoista (ks. Inside Indonesia 2016). Perinteiset kyläneuvostot
ovat Balilla erittäin kunnioitettuja instituutioita, joilla on paljon valtaa kyläläisiin. Ne
päättävät kylien traditionaalisesta ja kulttuurisesta toiminnasta ja toimivat tietyllä
tapaa erillään valtiosta ollen näin arvokkaita liittolaisia forBALI:lle. Yhä useampi
perinteinen kyläneuvosto on tehnyt päätöksen forBALI:n tukemiseksi, mikä koskee
käytännössä kaikkia kylän asukkaita.
Liittouma korostaa luonnettaan paikallisena, balilaisten itsensä ajamana liikkeenä ja
pyrkii monista muista etnisyyteen nojaavista aktivistiryhmistä poiketen (ks. Brosius
2006) olemaan kaikin keinoin riippumaton ulkopuolisista toimijoista. Haastateltavien
mukaan Indonesiassa on yleistä mielenosoittajien lahjominen poliittisten
tarkoitusperien saavuttamiseksi. Tällaisten mielikuvien välttämiseksi liittouma toimii
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itsenäisesti eikä pyri hankkimaan
kansainvälisistä järjestötoimijoista;

liittolaisia

esimerkiksi

merkittävistä

We don't want the people on the investor side to say that "Ohh, the Balinese got
support money", you know like, because in this demonstration they think we got
money. "So where does the money come from?". That's what they're thinking,
because so many people come to the road and leave their work, you know like,
to join this demonstration.
ForBALI rahoittaa mielenosoitustoimintansa muun muassa t-paitojen myynnillä ja
tukikonserteilla, joilla on tärkeä rooli myös uusien kannattajien hankkimisessa. Tällä
toiminnalla liike voi osoittaa toimivansa aidosti oman asiansa puolesta ja välttää
samalla vastapuolen syytökset siitä, että sen toiminta olisi esimerkiksi
matkailukehityshanketta vastustavan hotellin tai kansainvälisten taustavaikuttajien
rahoittamaa. Liikkeen aktiivisina puolestapuhujina ja tukijoina toimii suosittuja
yhtyeitä, kuten balilainen Superman Is Dead. ForBALI:a tukevat muusikot ovat
tehneet liikkeelle myös tunnuskappaleen, joka on saavuttanut Balilla suuren suosion.
Yksi informanteistani oli mielenosoituksissa usein esiintynyt muusikko, jonka
mukaan populäärimusiikki oli erityisesti nuoria liikkeelle laittava voima. Hän kertoi
esittävänsä nykyisin forBALI:n tunnussävelmää sen suuren kysynnän vuoksi myös
forBALI:n tapahtumien ulkopuolisissa konserteissaan. Kaikki informanttini näkivät
muusikkojen roolin erittäin tärkeänä osana liikkeen toimintaa.
Vaikka mielenosoitus nähdään avoimena ja julkisena tapana tuoda oma viesti esille,
ei sekään ole poliittisen järjestelmän kontrollin ulottumattomissa. Useat
haastateltavat toivat esille vastapuolen edustajien pelottelu- ja ärsytystaktiikat, joilla
yritetään kontrolloida mielenosoittajien toimintaa ja hiljentää vastarintaa. Jo
mainittujen pidätysten lisäksi informanttini kertoivat esimerkiksi yhdistyksen
johtohenkilöiden uhkailusta ja kyliin ripustettujen forBALI-lippujen ja julisteiden
organisoidusta alas repimisestä;
There are some banners on the road that say "Tolak Reklamasi" you know like
we reject this project. -- Every time the president comes to Bali, there are some
people who damage those banners. I think it's kind of like organized.. Like
there's people who don't like what we're doing and then they just.. /They don't
want the president to see, how big this [resistance movement] is. (H1.)
Jotkut
haastateltavat
kertovat
myös
mielenosoituksiin
soluttautuneista
tuntemattomista henkilöistä, jotka yrittävät mielenosoituksissa yllyttää muita
protestoijia radikaalimpiin toimiin ja väkivaltaisuuksiin. Näiden henkilöiden
epäillään työskentelevän vastapuolelle, ja heidän tavoitteenaan nähdään todellista
sekasortoisemman kuvan tuottaminen mielenosoituksista. Häiriökäyttäytyjät luovat
myös mahdollisuuden poliisin voimankäyttöön ja tätä kautta mielenosoituksien
kontrollointiin voimakeinoin. Vastapuolen masinoimat ärsytystaktiikat ja
tukahduttamisyritykset viestivät osaltaan mielenosoituksen voimasta ja
tehokkuudesta vaihtoehtoisena vaikuttamisen tapana. Jatkuvasti kasvaneet
mielenosoitukset ovat saaneet runsaasti poliittista huomiota ja forBALI on
onnistunut tuomaan viestinsä päättäjien tietoisuuteen tätä vaihtoehtoista
vaikuttamistapaa hyödyntäen. Joukkovoimaan perustuvalla viestin esilletuontitavalla
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ollaan onnistuttu horjuttamaan balilaisiin kohdistunutta kontrollia ja herättelemäään
paikallisväestön poliittista toimijuutta ennennäkemättömällä tavalla.
5.3 Sosiaalinen media ja Internet
Sosiaalinen media ja Internet on erityisesti Benoa-lahden vastustajien hyödyntämä
tärkeä vaikuttamisen tapa, joka on kasvanut tehokkaaksi keinoksi esittää kritiikkiä ja
herättää huomiota globaalilla tasolla. Mielenosoitukset ja sosiaalisen median käyttö
ovat tavallaan yhteen nivoutuneita ja niitä käytetään yhtäaikaisesti ja rinnakkain.
Sosiaalisen median välityksellä muun muassa välitetään tietoa konfliktista ja sen
taustoista, organisoidaan mielenosoittajien toimintaa, suunnitellaan tulevia
mielenosoituksia ja levitetään esimerkiksi kuvia, videoita ja julkilausumia
mielenkiinnon herättämiseksi.
Sosiaalinen mediakaan ei ole täysin vapaa poliittisesta kontrollista, koska kyseessä
on julkinen tila, jossa esiinnytään yleensä omalla nimellä. Sen koetaan kuitenkin
olevan kanava, jonka kautta forBALI-liikkeen viesti ja paikallisten kokema sorto
onnistutaan tuomaan julkisuuteen sensuroimattomana ja muuttumattomana. Suuret
uutisyhtiöt eivät haastateltavien mukaan huomioi Balin mielenosoituksia
uutisoinnissaan,
koska
valtavirtamedian
nähdään
toimivan
poliittisen
kontrollikoneiston alaisuudessa;
It [social media] is very important. Because we were banned by the mainstream
media. The investors own the media. So every time we got protest, none of big
newspaper, none of television give us headlines. C'mon, thousand of people
marching in Bali, there's not even a headline in the news.. Because they block it.
They don't want international people to know about that. So that's why we need
social media. Because in the social media we can be the reporter. We can send
the message. We can tell the truth. Social media is really powerful, really
important for us. (H3.)
Esimerkiksi Facebookissa forBALI:n päivitykset ovat lähes päivittäisiä, ja liikkeen
jakamaa informaatiota, kuvia ja videoita jaetaan aktiivisesti eteenpäin. ForBALI
pyrkii myös tekemään kaikesta saamastaan informaatiosta julkista ja jakaa
verkkosivuillaan
avoimesti
käsiinsä
saamiaan
virallisia
dokumentteja.
Mielenosoituksien aikaan sosiaalinen media täyttyy mielenosoittajien itsensä
lähettämistä livevideoista ja kuvista saatesanoineen ja iskulauseineen. Erityisesti
nuorilla balilaisilla forBALI:n tukijoilla on tärkeä rooli julkisen informaation
välittäjinä ja levittäjänä, koska heillä on Internetin välityksellä pääsy konfliktia
käsittelevään informaatioon, joka ei palvele vain matkailupoliittisia intressejä.
Toisaalta myös forBALI on informanttieni mukaan tarkka siitä, mitä siitä ja sen
nimissä voidaan kirjoittaa sosiaalisessa mediassa. joten liittouma kontrolloi
jäsentensä ulosantia viestinsä terävöittämiseksi. ForBALI:n sosiaalisen median
käyttö onkin tarkkaan harkittua strategista ja poliittisesti tavoitteellista toimintaa.
Sosiaalisen median välityksellä pyritään tuomaan oma viesti mahdollisimman
selkeästi esille globaalissa julkisessa tilassa. Suurin osa järjestön sosiaalisen median
ulosannista on indonesiankielistä, mutta globaalimpien yleisöjen tavoittelu näkyy
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muun muassa Youtube-videoiden englanninkielisissä tekstityksissä, kansainvälisille
mediayhtiöille
annetuissa
haastatteluissa
ja
järjestön
verkkosivujen
englanninkielisissä julkilausumissa (ks. ForBALI 2015; ForBALI 2014a).
Lähinnä poliittisen järjestelmän puitteissa toimiville, Benoa-lahden hanketta ajaville
tahoille sosiaalinen media ja Internet eivät nouse ratkaisevan tärkeiksi voimavaroiksi
ja vaikuttamisen tavoiksi. Näiden tahojen viestintä sosiaalisessa mediassa on
vähäistä, ja toiminta tätä vaikuttamisen tapaa hyödyntäen keskittyy lähinnä
informaation esittämiseen yhtiön verkkosivuilla sekä muutamiin yhtiön sanomaa
esille tuoviin Youtube-videoihin. Verkkosivut on toteutettu sekä indonesian- että
englanninkielisinä ja myös osa videoista on englanninkielisiä.
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6

Etniset symbolit ja identiteetti
Eilen oli balilaisen uuden vuoden juhlan Nyepin aatto ja osallistuin
vuosittaiseen Ngrupuk-paraatiin, jonka pyrkimyksenä on pelotella pahat henget
pois saarelta. Illan hämärtyessä pukeuduimme informanttieni kanssa balilaisiin
seremonia-asuihin ja lähdimme kylän pääkatua kohti. Kadulle oli kannettu
lukuisia paperimassasta muutaman viime viikon aikana kylässä valmistettuja,
eri kokoisia ogoh-ogoh -hirviöpatsaita, joita oli tarkoitus kantaa pahojen
henkien pelotteluparaatissa. Suurin osa ogoh-ogoheista näytti balilaisen
mytologian inspiroimilta demoneilta, mutta yhdellä möröllä oli lisäksi yllään
punkrock-henkinen nahkatakki, aktivistihuivi sekä kädessään forBALIyhdistyksen lippu. Edellisenä vuonna Benoa-lahden projektin vastustamiseen
viittaavat ogoh-ogohit oli ilmeisesti kielletty poliisin uhalla, mutta tänä vuonna
ainakin tämä yksi aktivistimörkö vastusti hanketta. Kylässä oli yhteensä noin
15 ogoh-ogohia, joista muutama oli myös kylän lasten tekemiä. Kylän lapset
tuntuivatkin odottavan juhlaa erityisen innokkaasti, ja ainakin erään
informanttini lapset tykkäsivät leikkiä muovipilleistä tekemillään ogoh-ogoh leluilla ympäri vuoden. Paikallisten kyläläisten lisäksi myös aikaisemmin
päivällä tapaamani kolmen amerikkalaisen matkailijan ryhmä oli paikallisissa
seremonia-asuissa valmiina osallistumaan elämänsä ensimmäiseen Ngrupukparaatiin. Lähes kaikki kyläläiset kaikista pienimpiä lapsia hoitamaan jääneitä
naisia lukuun ottamatta olivat kerääntyneet paikalle.
Minua oli aikaisemmin kannustettu osallistumaan ogoh-ogohin kantamiseen,
joka oli sallittua kaikille halukkaille. Myös amerikkalaisia oli kannustettu
samaan. Pian paraati alkoikin ja balilainen gamelan-orkesteri aloitti
kovaäänisen soitannan. Megafonista kuului hirviömäistä mongerrusta, ja
ogoh-ogohit lähtivät liikkeelle. Suurimpia ja raskaimpia patsaita kantamaan
tarvittiin 20–30 henkeä. Kantajat huusivat ja pomputtelivat mörköjä musiikin
rytmin tahdissa sekä tekivät välillä syöksyjä juosten muutamien metrien matkan
pysähtyen taas paikoilleen. Osa ogoh-ogoheista oli valaistu pienillä valoilla,
jotka korostivat niiden karmivia piirteitä. Tunnelma oli railakas ja meteli kova.
Ihmiset kävelivät paraatin mukana ensin pääkatua pitkin kylän reunalle asti, ja
jatkoivat takaisinpäin toista katua pitkin.
Seurailin ensin paraatia muun yleisön mukana, kunnes eräs informanttini pyysi
minua seurakseen kantamaan paraatin viimeisenä tulevaa, kaikista suurinta
ogoh-ogoh -demonia. Tartuinkin patsaan alla olevaan bambukehikkoon ja
liityin kovaääniseen kantajien joukkoon. Paperimassainen demoni oli todella
painava, ja äkkinäiset liikkeet ja pompautukset saivat helposti kantajien
tasapainon järkkymään. Välillä koko kehikko putosi asfaltille suurella voimalla.
jolloin kantajat olivat vaarassa jäädä rakennelman alle. Paraatin reunoilla
seisoikin eräänlaisia turvamiehiä pillit suussa; he pitivät huolta ettei meno äidy
liian vauhdikkaaksi ja ettei kukaan jää alle. Juoksimme nopeita spurtteija
pysähtyen taas kuin seinään. Vierustovereideni esimerkin mukaan kallistelin ja
hyppyytin mörköä kaikin voimin.
Kantamiseen osallistumisen kautta koin entistä voimakkaampana pimenevän
trooppisen illan intensiivisen, karnevaalimaisen tunnelman, jossa muiden
kantajien huudot sekoittuivat ympäriltä kaikuviin naurahduksiin ja
kiljahduksiin, megafonista raikaavaan aavemaiseen mongerrukseen sekä
kovaääniseen lyömäsoittimien paukkeeseen. Suurin ogoh-ogoh -demoni oli
selvästi koko paraatin vetonaula, ja koin sitä kantaessani hetkellisesti olevani
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koko rituaalin keskipisteessä. Kokemus oli kaikessa huumaavuudessaan niin
voimakas, että paraatin jälkeen kesti pitkän aikaa rauhoittua ja antaa
ylikierroksilla käyvän pulssini tasoittua. (Kenttäpäiväkirja 27.3.2017.)
Yllä oleva kenttäpäiväkirjakuvaus Ngrupuk-paraatista ilmentää hyvin balilaisten
kyläyhteisölähtöistä, monin erilaisin rituaalein kyllästettyä elämäntapaa, jossa
kulttuurista tietoa jaetaan usein yhteisten moniaistillisten kokemusten kautta.
Uskonnollisten merkitystensä lisäksi yksi balilaisten rituaalien keskeinen tehtävä on
viihdyttää yleisöä ja osanottajia tekemällä toiminnasta mahdollisimman hauskaa ja
helposti lähestyttävää. Lukuisat erilaiset seremoniat sitovat voimakkaan kokemuksen
kautta kyläyhteisöjä tiiviisti yhteen rakentaen yhteisöllistä identiteettiä, jonka kautta
balilaiset länsimaisesta individualistisesta identiteettikäsityksestä poiketen
ensisijaisesti määrittelevät oman itsensä (ks. Cole 2012: 1231–1232).
Balilainen kulttuuri on kehittynyt matkailun myötä suuntaan, jossa rituaaleista
pyritään tekemään mahdollisimman julkisia, myös matkailijoille avoimia tapahtumia.
Tämä kehityssuunta on tietyllä tapaa korostanut entisestään etnisten symbolien
käyttöä; niistä on tullut balilaisille suuria ylpeyden aiheita, jotka halutaan tuoda
mahdollisimman näkyväksi osaksi paikallista elämäntapaa. Ngrupuk-paraatinkin
tapauksessa suurimmat kulkueet järjestetään yleensä matkailukeskittymien
pääkaduilla. Matkailijoita ei rajata seremonioiden ulkopuolelle, vaan ennemminkin
kannustetaan seuraamaan ja valokuvaamaan sekä usein myös osallistumaan
rituaaleihin. Matkailijoille balilaisten rituaalit näyttäytyvät usein eksoottisina
tapahtumina, joihin osallistumisen kautta voidaan saavuttaa ainutlaatuisia elämyksiä.
Itsekin saavutin kenttätöissäni voimakkaimmat aistilliset tuntemukset näiden
jaettujen rituaalien ja rituaalisten kokemusten kautta, ja koin niiden tuovan minut
lähemmäksi paikallista kulttuuria ja balilaista kokemusmaailmaa. Ngrupukparaatissa ja muissa osallistumissani rituaaleissa minut ympäröineet näyt, hajut,
tuoksut, maut ja tuntemani tekstuurit täyttivät usein koko kehon ja mielen.
Tapahtumat etenivät usein nopeasti, jolloin oli haastavaa päättää, mihin
kokemukseen ja tapahtumaan keskittäisin huomioni. Tällöin näin parhaaksi keskittyä
seuraamaan tutkittavieni käyttäytymistä ja menemään virran mukana pyrkien tätä
kautta pääsemään mahdollisimman lähelle paikallisten ihmisten aistimuksellista
kokemusta.
Balilaisen kulttuurin symbolinen rikkaus ja rituaalien korostunut merkitys osana
jokapäiväistä elämää luovat tärkeitä voimavaroja myös mielenosoituksiin. Ngrupukesimerkki osoittaa että poliittisesti latautuneita mielenosoituksien symboleja voidaan
tuoda vaivatta osaksi perinteistä uuden vuoden rituaalia, ja päinvastoin perinteisiä
rituaaleja ja performansseja tuodaan luontevasti osaksi mielenosoitustapahtumia
muun muassa performanssien ja visuaalisen taiteen muodossa. Tämä kulttuurinen
esittämisen tapa näyttäytyy tutkittavilleni loogisena yhteishenkeä kasvattavana
toimintana, jolla populäärimusiikkiesitysten tapaan on suuri osanottajia viihdyttävä
arvo;
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it's kind of like really nice, not just like shouting on the road, but /we do it
really fun. That's why the every time we wait you know like "Ohh, when is the
next time?". (H1.)
Kertzerin (1988: 5) mukaan poliittinen liike voi saavuttaa merkittävää poliittista
valtaa identifoimalla itsensä suosittujen kulttuuristen symbolien kautta. Symbolit
ovat moniäänisen luonteensa ansiosta tehokas keino kerätä erilaisia ihmisiä ja ryhmiä
saman poliittisen tavoitteen alle, ja niitä käyttämällä voidaan päästä käsiksi laajoihin
materiallisiin, inhimillisiin, ideologisiin ja tiedollisiin resursseihin. Osaksi
mielenosoituksia nostetut symbolit voidaan nähdä kulttuurista tietoa ja etnistä
yhteenkuuluvuuden tunnetta yhdistävinä vallan resursseina ja ne ovat
instrumentaalisia välineitä forBALI:n viestin toimittamisessa. Ne ilmentävät
uudenlaista ja ainutlaatuista balilaista vaikuttamisen tapaa, jossa sekä
moniaistillisesti jaettua paikallista tietoa ja identiteettiä että Balin elämyksellistä ja
eksotisoitua imagoa käytetään ikään kuin aseena oman viestin toimittamiseksi;
It's part of how you appreciate your identity. That's the Balinese identity, so
maybe people bring that kind of symbol to appreciate what identity we have in
Bali. -- Also to show it to the outside world. To the international world. They
[demonstrators] are using the symbol to attract outsiders.. To tell the message
to the outsiders and also to the Balinese who are not yet really aware of the
problem. So it's kind of using this to solidifying the inside and also giving the
news to the outside. (H5.)
Tämä voimakas kulttuurinen ilmaisutapa nostaa jaetun moniaistillisen ja rituaalisen
ulottuvuutensa kautta mielenosoituksien tunnetilan uudelle tasolle ja uudistaa
osanottajien kokemaa kulttuurista todellisuutta etnisten symbolien merkitysten
muuttuessa. Rituaali ilmaisee monimerkityksellisesti eri osapuolten välisiä suhteita
(esim. Kertzer 1988: 37), ja esimerkiksi osana mielenosoitusta kaikkien osanottajien
moniaistillisesti kokema traditionaalinen performanssi muokkaa osanottajien
todellisuuden kokemusta kohti tavoiteltua ymmärrystä konfliktista. Rituaaliset
performanssit perustuvat rationaalisuuden sijaan tunteelle, ja ne ovat olennaisen
tärkeä osa balilaista kyläyhteisölähtöistä elämäntapaa ja kulttuurisen tiedon
jakamista. Niiden kautta koetut näköhavainnot, hajut, maut ja äänet synnyttävät
osanottajissa voimakkaita jaettuja tunnetiloja, jotka kanavoidaan mielenosoituksissa
ryhmän solidaarisuuteen ja yhteisen identiteetin kokemukseen. (Kertzer 1988: 72,
100–101)
6.1 Etnisten symbolien käyttö osana protestia
Tässä luvussa mielenkiintoni keskittyy erityisesti siihen, mitä symboleja käytetään
sekä miten niitä käytetään, tuotetaan ja uusinnetaan osana julkista keskustelua ja
poliittista kenttää. Yksittäinen symboli edustaa aina samanaikaisesti useita erilaisia
merkityksiä, jotka ovat aina sidoksissa käytettävään kontekstiin (ks. Turner 2011
[1969]: 52). En pyri tulkitsemaan perusteellisesti kaikkia protestoinnin tueksi
nostettuja symboleja ja niiden eri merkityksiä, vaan keskityn paljon käytettyihin ja
olennaisimmiksi näkemiini jaettuihin merkityksenantoihin. Olen analyysissani
jaotellut käsittelemäni etniset symbolit kolmeen ryhmään; performanssit, visuaaliset
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symbolit ja kolonialistiset symbolit. Todellisuudessa jaottelemiani symboleja
käytetään jatkuvasti samanaikaisesti ja limittäin, mutta toteuttamani kategorisoinnin
avulla pyrin selkeyttämään tekemääni tulkintaa ja analyysia.
Etnisten symbolien käytön lisäksi konfliktissa on tärkeässä osassa myös
yleismaailmalliset symbolit. ForBALI:n käyttämillä globaaleilla symboleilla pyritään
pääsääntöisesti esittämään vastarintaa ja vallankumousta, ja niiden avulla myös
voimistetaan vastakkainasettelua konfliktin osapuolten välillä. Esimerkiksi yksi
konfliktin näkyvimmistä symboleista on forBALI:n käyttämä kohotettu nyrkki, joka
on globaalisti yleinen vastarintaa, voimaa ja yhtenäisyyttä kuvastava symboli (Docs
Populi 2006). Lisäksi forBALI:n johtaja Gendo Suardana kutsuu itseään Che
Gendovaraksi viitaten globaaliksi vallankumouksen symboliksi nousseeseen Che
Guevaraan (Inside Indonesia 2016). Yleismaailmallisia symbolit näyttäytyvät
aineistossani usein rinnakkain ja yhtäaikaisesti etnisten symbolien kanssa, mutta
tämän tutkielman analyysissa ne jäävät sivuosaan huomioni kohdistuessa
ensisijaisesti balilaisesta kulttuurista lähtöisin olevien symbolien käyttöön ja niiden
paikallisia yhdistävään ulottuvuuteen.
6.1.1 Performanssit
Yleismaailmallisten mielenosoituksellisten ilmaisutapojen, kuten puheiden,
kyltteihin kirjoitettujen iskulauseiden ja marssilaulujen lisäksi balilaiset tuovat
mielenosoituksiin paikalliskulttuurista nostettuja performansseja, kuten perinteisiä
tansseja (Kuva 6) ja näytelmiä sekä musiikkiesityksiä. Mielenosoittajat lähtevät
yleensä liikkeelle pienempinä ryhminä forBALI:a tukevista kyläyhteisöistä
kerääntyen vähitellen yhdeksi joukoksi kohti sovittua mielenosoituspaikkaa; yleensä
virallisen rakennuksen edustaa tai muuta poliittisesti ja strategisesti tärkeää julkista
paikkaa. Mielenosoittajaryhmät kulkevat huudatusten ja perinteisen beleganjurorkesterin soittaman musiikin tahdissa. Beleganjur-orkesteri koostuu paikallisista
lyömäsoittimista, mutta toiminnaltaan sitä voisi verrata länsimaiseen liikkuvaan
sotilassoittokuntaan. Varsinaisessa mielenosoituspaikassa puheet ja huudatukset
vuorottelevat taiteen keinoin esitettyjen performanssien kanssa.
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Kuva 6. Barong Bangkung -tanssi mielenosoituksessa. (ForBALI 2017)

Balilaisissa performansseissa on paljon rituaalisia piirteitä. Victor Turner näkee
performanssin ja rituaalin käsitteellisesti lähellä toisiaan; symbolisena toimintojen
sekvenssinä, johon liittyy rajatussa paikassa esitettyjä eleitä, sanoja ja objekteja,
jotka nojaavat yliluonnollisiin kokonaisuuksiin tai voimavaroihin. Rituaaliset
performanssit ovat rajoitettuja, mutta samaan aikaan ne tuottavat uutta; niissä
uskonnollisia symboleja manipuloidaan vastaamaan toimijoiden itsensä tavoitteita ja
etuja. (Turner 1977: 183.)
Yamashitan (2003: 82) mukaan balilaiset eivät kategorisoi rituaalisia
performanssejaan erikseen esimerkiksi taiteen tai uskonnon nimissä esitetyiksi, vaan
performanssi pysyy usein samanlaisena riippumatta siitä, esitetäänkö se esimerkiksi
paikallisille temppelissä vai matkailijoille hotellin pihalla. Jotkut performanssit on
kuitenkin luokiteltu niin pyhiksi, ettei niiden esitys ole sallittua muuten kuin
temppeleiden sisäpihalla seremonioiden yhteydessä (Howe 2005: 137). Barongtanssi on tällainen pyhä performanssi, jossa hyvän ja pahan voimat taistelevat hyvän
eläinhahmoisen jumalhahmon Barongin ja pahan noidan Rangdan muodossa.
Performanssin lopussa Barong vie voiton ja Rangda pakenee, jolloin hyvän ja pahan
tasapaino palautuu saarelle.
Balilaiset näkevät tyypillisesti kaikessa toiminnassaan uskonnollisen ulottuvuuden,
ja mielenosoituksien yhteydessä esitettyjen rituaalisten performanssien välityksellä
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pyritään sekä vahvistamaan osanottajien itseluottamusta että viestittämään
ulkopuolisille mielenosoittajien saavan asialleen tukea myös henkimaailmalta;
So sometimes people use the Rangda mask. And the Barong. Because it
symbolizes our god, we pray for them.. So people bring that as a symbol. To
fight the evil spirit. -- So all worlds, outer world and our world, also protest
with this. So that's symbolizing that.. Yeah, this movement is blessed by the god.
So bringing that symbol makes people self-confident, yeah. (H3.)
Erityisen pyhänä pidettyjen symbolien käyttö rajoitetaan kuitenkin informanttieni
mukaan mielenosoitustapahtuman ulkopuolelle. Esimerkiksi rukoilu, temppeleissä
käynti ja uhrilahjojen antaminen toteutetaan yleensä ennen mielenosoitusta. Osana
mielenosoituksia käytetyt performanssit ovat ennemminkin traditionaalisten, pyhinä
pidettyjen symbolien jäljitelmiä;
We use that kind of stuff, like.. Like kind of dance. Not the sacred one, you know
like, yeah. In Bali we have the Barong, like sacred Barong, like symbol of our
god. But for this demo, we're not using that sacred one, we're using like just.. A
similar one, so.. Barong is good character and the Rangda is the bad character.
We use that symbol for like.. Like dancing.. How the investor is on the bad side..
Bad character comes to destroy the Barong and in the end, the good character
wins it. So that represents, we're gonna win it. Always like support for
ourselves, we're gonna win this fight, you know. (H1.)
Hyvän ja pahan ikuinen kamppailu on keskeinen osa balilaista mytologiaa ja siitä
ammentavia rituaaleja ja se nousee toistuvaksi teemaksi myös haastatteluaineistossa.
Mielenosoituksien yhteydessä esitetyissä performansseissa Benoa-lahden projektin
sijoittajat asetetaan performanssien taustatarinoihin pahan rooliin uhkaamaan hyvän
puolella taistelevia balilaisia. Näin konflikti ja sen konkreettiset osapuolet tuodaan
rituaalin välityksellä osaksi myyttistä henkimaailmaa käsittelevien näytelmien
abstrakteja hyvän ja pahan roolituksia, jotka toimivat pohjana koko balilaiselle
maailmankuvalle. Performansseissa annettuja rooleja symboloidaan esimerkiksi
pukemalla
pahoja
jumalhahmoja
esittäville
henkilöille
pelottavien
demoninaamioiden lisäksi miesten mustavalkoiset puvut, joilla luodaan stereotypian
kautta linkki kapitalistisiin sijoittajiin. Myös performanssien tarinoita on usein
muokattu traditionaalisia versioitaan paremmin protestoijien poliittiseen agendaan
sopiviksi. Esimerkiksi Barong-tanssissa sijoittajia kuvastava Rangda-demoni
saatetaan loppukohtauksessa puukottaa kuoliaaksi sen sijaan että se pakenisi paikalta
traditionaalisen performanssin tapaan;
That [the stabbing] is the difference. That performance would never happen in
the Barong dance in the tourist attraction. Or in the temple, that's never
happened. But that show can be shown in the demonstration. In the
demonstrations the evil is more present. Something that couldn't happen in the
temple or in the tourist performance. Because there it's so abstract, the evil is
so abstract. Like if you see ogoh-ogoh, you'll be like "who is this?", "I don't
know who they are" [naurahtaa]. Instead of that the demon in the
demonstration performance is more real. I mean the corruptors, excavators.
The demon is really the demon.
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Yksi informanteistani vertaa Barong-performanssia Hollywoodin toimintaelokuvien
sankarin Chuck Norrisin taisteluihin rikollisia vastaan. Chuck Norris on noussut
populäärikulttuurin ilmiöksi ympäri maailman ja on tunnistettava hahmo myös
monien balilaisten keskuudessa, mutta Barong-tanssin tavoitteena on esittää hyvän ja
pahan suhteen niin että symboliikasta tulee ymmärrettävää kaikille balilaisille;
[Barong dance] is representing like Chuck Norris versus mercenary [nauraa].
Good and bad, it represents that.. So it's more.. That symbol is more close to
people, so they just catch it. The old people from the village everywhere just
catch that easy, right. If you use Chuck Norris, maybe just few people catch it.
(H4.)
Näytelmien lisäksi hyvän ja pahan symboliikkaa vahvistetaan myös muunlaisten
rituaalisten performanssien avulla, joissa sijoittajat rinnastetaan usein saaren rauhaa
ja tasapainoa uhkaaviin pahoihin henkiin;
There's some, like traditional bamboo music. The last time we used that
bamboo music, everyone who was in the demonstration, had one bamboo
instrument. That time, we [were] chasing the spirit, bad spirit, away so all of us
did the music with the bamboo instrument. That bamboo music is part of the
culture here for like.. Connecting people and then chasing the bad spirits and
we.. Everyone of us brought that. Around that official office we made some loud
music to represent we're chasing the bad spirits away, so they [politicians] can
decide the good thing for Bali. In future.
T: So you're comparing the company to these evil spirits?
Yeah, we want to like chase them away [Nauraa]. (H1.)
Mielenosoituksien performansseissa korostuu forBALI:n paikallislähtöisyys ja
alueelliset kulttuurierot, jotka nähdään liittouman sisällä vahvuutena. Perinteiset
kyläyhteisöt luovat omat performanssinsa hyödyntäen alueellisesti määrittyneitä
kulttuurisia ominaispiirteitään ja taiteellisia resurssejaan. Esimerkiksi kylä, joka on
kuuluisa jostain tietystä traditionaalisesta tanssista, voi tuoda kyseisen tanssin osaksi
mielenosoituksessa esittämäänsä performanssia luoden sen välityksellä omanlaisen
tulkintansa konfliktista;
The performance is up to people, it's up to the artist, I mean uhh.. The
performance is something like this: To do the demonstration [that is] coming
up, people are like "Okay, I'll bring the Barong". And then they can perform it.
So yeah, we like them [the demonstrators] to perform like how they interpret
this protest. So, it's mostly about the story.. Basically yeah, the story like the
Barong wins against the investor.. But it's just their version, because it's
voluntary. So sometimes we don't understand the story. (H3.)
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6.1.2 Visuaaliset symbolit
Vastustuksen tukena käytettävässä symboliikassa korostuu usein visuaalisuus.
ForBALI käyttää viestinsä ilmaisemiseksi visuaalista taidetta, joka on laajasti
näkyvissä mielenosoituksien lisäksi myös Balin katukuvassa ja sosiaalisessa
mediassa. Visuaalisia kuvia käytetään muun muassa suuren suosion saavuttaneiden
forBALI-paitojen kuvina, paikallisiin kyliin ja teiden varsiin ripustettuina julisteina
sekä sosiaalisessa mediassa jaettujen tapahtumien kuvituksessa. Performanssien
tapaan kuvien teemat päätetään usein forBALI:in liittyneiden perinteisten
kyläyhteisöjen sisällä, jolloin jokainen liittynyt kyläyhteisö voi omalla tulkinnallaan
tuoda myös visuaalisin keinoin omaa alueellista identiteettiään osaksi liikkeen
toimintaa (Kuva 7). Eri kyläyhteisöjen kuvissa esiintyy usein erilaisia alueellisesti
tärkeitä jumalhahmoja ja muita kyläyhteisöjen symboleja.

Kuva 7. ForBALI:n juliste kadun varrella. Julisteessa esiintyy jumalhahmot Rangda (ylempi) ja
Barong (alempi), forBALI:n logo ja järjestön iskulauseita indonesiaksi ja
englanniksi. Julisteessa viestitään myös Kerobokanin kyläneuvoston liittymisestä
forBALI:n tueksi. (Kujala 2017)
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Myös visuaalisessa taiteessa konflikti esitetään usein symbolisen vastakkainasettelun
kautta, ja performanssien tapaan konflikti kärjistetään usein kapitalististen sijoittajien
ja Balin tai balilaisten väliseksi hyvän ja pahan taisteluksi, jota esitetään paikallisesta
mytologiasta tutuilla hahmoilla. Sijoittajat asetetaan aina pahan rooliin uhkaamaan
saaren harmoniaa ja rauhaa, ja heitä symboloidaan usein jättimäisillä kaivinkoneen
kauhoilla, joita balilaiset torjuvat forBALI:n suuren kohotetun nyrkin avulla.
Toinen vallitseva teema visuaalisessa taiteessa on Balin kärsimyksen kuvaaminen.
Sijoittajia kuvaavat kaivinkoneet kuvataan tuhon ja kärsimyksen aiheuttajina saarelle
ja sen kulttuurille. Hyvä esimerkiksi tällaisesta kuvauksesta on forBALI:n
pääasiallinen juliste (Kuva 8), jossa seremonia-asuun pukeutunut balilainen nainen
esitetään puolittain kaivinkoneiden ja korkeiden hotellirakennusten valtaamana.
Monien muiden julisteiden tapaan kärsimystä kuvataan tässä julisteessa verellä;
kuvan naisen vallattu ja haalistuneen oranssi puolisko itkee verta. Toinen, rikkaan
tummansinisellä väritetty puolisko naisesta kuvaa balilaista kulttuuria korkeine
temppeleineen ja kukkineen. Temppeleiden ympärillä lentävät linnut kuvaavat
tasapainoa luonnon kanssa. Tämä puoli on kuvassa hallitsevampi elementti, ja naisen
suu on vakavasta uhasta huolimatta kääntynyt hymyyn levittäen samalla
tummansinistä väriä suun kohdalta myös kasvojen haalistuneemmalle puolelle.

Kuva 8. ForBALI:n pääasiallinen juliste t-paidassa (Kujala 2017)
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6.1.3 Kolonialistiset symbolit
Puputan on sekä balilaisille että muille indonesialaisille erittäin voimakas
siirtomaavallan vastustamisen symboli. Sananmukaisesti termillä tarkoitetaan
"loppua" tai "lopetusta", ja sen alkuperäinen merkitys nähdään usein viimeisenä
epätoivoisena hyökkäyksenä numeerisesti ylivoimaista vihollista vastaan. Ennen
siirtomaavaltaa balilaisten kuningaskuntien välisissä sodissa tehdyt puputanit eivät
olleet varsinaisia itsemurhia, vaan ennemminkin hurmoksen vallassa tehtyjä
viimeisiä hyökkäyksiä, joista jotkut olivat myös voittoisia. Hollantilaisia vastaan
toteutetut puputanit ovat kuitenkin muokanneet symbolin merkitystä entistä
enemmän rituaalisen itsemurhan suuntaan. Puputan on balilaisille viimeinen
symbolinen uhraus – kaiken lopettava traaginen ja transsinomainen performanssi,
jolla symboloidaan sankaruutta ja urheutta sekä oman alueen ja elämäntavan
puolustamista viimeiseen veripisaraan saakka. Siirtomaavallan aikana toteutettujen
puputanien symbolisesta tärkeydestä balilaisille kertoo niiden kunniaksi pystytetyt
lukuisat muistomerkit ja niiden tapahtumista ylistävään sävyyn kertovat tarinat, runot
ja laulut. Usein kenttätöideni aikaan paikallisten kyläläisten kanssa iltaa istuessani
joku ryhmästä otti käteensä kitaran ja aloitti puputan Badung-kappaleen yhteislaulun.
Kyseinen laulu kertoo vuoden 1906 Badungin kuningaskunnassa hollantilaisia
joukkoja vastaan tehdystä puputanista. (Pringle 2004: 106–109)
Myös haastatteluaineistossa nousi usein esiin termi "puputanin henki" (puputan
spirit) ja loppuun asti taisteleminen. Tämä periksiantamattomuuden symboli koettiin
selvästi oleellisen tärkeäksi osaksi balilaista identiteettiä. Benoa-lahden konfliktin
kontekstissa puputan nähtiin erityisesti balilaisten yhteishengen nostattajana ja
mielenosoittajien tunnetilaa ja hurmosta kiihdyttävänä tehokeinona. Symbolin käyttö
nähtiin myös kaikille konfliktin osapuolille tarkoitettuna poliittisena viestinä, joka
ilmentää protestoijien äärimmäistä tunnetilaa sekä antautumisen mahdottomuutta.
Näiden merkitysten lisäksi kaikki haastateltavat näkivät puputanin myös
konkreettisena ilmiönä ja uskoivat että ainakin osa hankkeen vastustajista on valmis
uhraamaan henkensä aatteensa puolesta. Haastateltavieni suhtautumisessa puputanin
varsinaiseen toteutukseen oli kuitenkin eroja;
I think yes, it can happen. I'm ready for that also. I'm ready to do that. There's a
reason that.. We have to face the problem, we have to solve the problem, we
don't want to give the problem to our children or grandchildren in the future.
(H6.)
Yeah, I'm a bit scared of that also, honestly. I mean, whether the people will
really.. I think people will... Yeah, will be ready to do that, I mean.. If the
excavator came there and they start to built.. Yeah I think there would be a
reaction there. I mean, it's hard to imagine. Cause this is the first time I've
heard people to.. At least like talk about it directly. Will the people do it? Hope
not, but that's what they say! It's not something that you're a fan of. It's just
what the people want. -- I can feel it's a real thing. First, because it comes from
them. Not from something like "oh just use this [symbol]".. No, no, no. Because
it has come from them. Comes from the people. (H3.)
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Symbolin monimerkityksellisyys ja tulkinnanvaraisuus nousi toistuvasti esille
haastatteluissa, ja mielenosoittajien kerrottiin suhtautuvan symboliin eri asteisella
vakavuudella. Balin siirtomaa-ajoista on aikaa vasta muutamia kymmeniä vuosia, ja
kolonialismin aikaiset tapahtumat ovat monille vielä tuoreessa muistissa. Erityisesti
perinteisten kyläyhteisöjen vanhempien ihmisten katsottiin ymmärtävän puputanin
konkreettisemmalla tasolla;
Puputan, the word of puputan.. "Puput" is finish. Like the end or finish. When
we die, that means it's finished. Yeah, when we win, that means we finish. But
what the puputan means is never surrender. That's the main meaning: never
surrender. That's what we're using now. -- But yeah, some take it serious. Some
are ready to die. Because this is like, villages have a lot of like older people too,
you know. But some people take kind of step back, you know like.. (H1.)
Erilaisista merkityksenannoista huolimatta puputanin olennaisena osana voidaan
nähdä oman alueen ja kulttuurin puolustaminen jotakin ulkopuolista valloittajaa
vastaan. Nostamalla symboli osaksi Benoa-lahden konfliktia balilaiset vastustajat
rinnastavat kontrolloimattoman matkailukehityksen ja sitä toteuttavat kapitalistiset
yhtiöt siirtomaaisäntien kaltaisiksi valloittajiksi;
So right now, yes we fight. I mean come to street for this cause. But if the
project happens, then we are ready.. To end this by giving ourselves. Puputan
means end this, ending. Ok, if you really want to continue the project, we will
end by sacrificing ourselves. -- I'm ready, I mean before our ancestors fought
'til death against the Dutch. Why not right now? (H5.)
Globaali kapitalismi nähdään uudenlaisena kolonialismina ja saaren luontoa,
kulttuuria ja koko paikallista elämäntapaa uhkaavana sortona, jota vastaan on
puolustauduttava kaikin mahdollisin keinoin. Taistelu tätä uudenlaista kolonisaation
uhkaa vastaan käydään aseiden sijaan symbolisella tasolla, jossa puputan voidaan
nähdä äärimmäisenä vastustuksen symbolina. Kolonialististen symbolien käyttö ei
rajoitu kuitenkaan ainoastaan puputaniin, vaan myös esimerkiksi visuaalinen taide
on usein kyllästetty samankaltaisilla symboleilla. Veri ja verenpunainen väri on
julisteissa yleinen elementti, joka viittaa toisaalta saaren kokemaan tuskaan ja suruun,
mutta myös balilaisten valmiuteen puolustaa saartaan omalla verellään.
Kapitalististen yhtiöiden kolonialistista kuvaa vahvistetaan visuaalisesti esimerkiksi
Balille putoavilla pommeilla, joihin on kirjailtu maailman eri rahavaluuttojen
symboleja (Kuva 9). Sitä vastoin balilaisia esitetään joskus siirtomaa-aikojen sodista
tunnettuina historiallisina paikallissankareina, jotka taistelevat sijoittajien
kaivinkoneita vastaan.
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Kuva 9. ForBALI:n juliste. Julisteen indonesiankielinen teksti julistaa hiljaisuuden olevan
katastrofi. Alla pienellä olevassa tekstissä ilmaistaan Balin vastustavan Benoalahden uudisraivausta ja vaaditaan edellisen presidentin säätämän lain 51/2014
peruuttamista. (Bali Tolak Reklamasi 2015.)

6.2 Symbolien yhdistävä ulottuvuus
Taiteen ja rituaalisten performanssien kautta ilmaistut yhteisölähtöiset symbolit
auttavat tekemään forBALI:n viestistä ymmärrettävämmän kaikille balilaisille ja
tuovat samalla konfliktin ja sen tapahtumat lähemmäs paikallisyhteisöjä. Omina
ryhminään toimivat perinteiset kyläyhteisöt tuovat kollektiivista identiteettiään
ilmentävät kyltit, julisteet ja performanssit osaksi mielenosoituksia monin erilaisin
tavoin, mutta jokaisen kylän visuaalisessa ilmaisussa pitää näkyä forBALI:n logo,
kohotettua nyrkki ja tietyt iskulauseet. ForBALI:lla on ennalta määritellyt ja
säädellyt tunnukset, viestit ja tavoitteet, jotka se pyrkii pitämään mahdollisimman
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selkeinä ja selvärajaisina, ja kyläyhteisölähtöisen ilmaisun pitää pysyä näiden
sääntöjen rajoissa. Kyläyhteisöjen traditioiden eroavaisuuksista johtuen alueelliset
symbolit saavat aina toisistaan eroavia merkityksiä, jotka eivät aina ole edes
ymmärrettäviä kaikille osanottajille. Yhteistä tunnetta kasvattavan moniaistillisen
rituaalisen ulottuvuutensa kautta ne toimivat kuitenkin koko liittouman
solidaarisuutta ja jaettua identiteettiä rakentavina välineinä (Kertzer 1988: 69), ja
niiden moninaiset merkitykset yhdistetään luontevasti osaksi forBALI:n
yhdenmukaistettua viestiä liittouman omien symbolien avulla.
Kyläyhteisöille suodut taiteelliset vapaudet ovat forBALI:lle tehokas tapa hyödyntää
eri kylien rikasta ja monimuotoista kulttuurista ilmaisua ja alueellisten
kulttuurierojen ja identiteettien aktiivisella korostamisella saadaan paikalliset
kyläyhteisöt sitoutumaan entistä tiiviimmin osaksi liittouman toimintaa. Tämä
toimintatapa mahdollistaa symbolien tulon suoraan paikallisilta itseltään, jolloin
niiden tuonti osaksi forBALI:n sanomaa tuottaa täysin uudenlaisia merkityksiä.
Puputan toimii hyvänä esimerkkeinä yhteisölähtöisestä symbolista, joka on kasvanut
koko liittoumaa yhdistäväksi ja monimerkitykselliseksi vallan resurssiksi. Itsenäisen
päätösvallan kohdistaminen perinteisille kyläyhteisöille korostaa symbolisesti myös
perinteisten kyläneuvostojen valtaa ja luo tilanteen, jossa valtiojärjestelmästä erillään
toimivat perinteiset kyläneuvostot käyttävät omia vallan resurssejaan valtiota vastaan.
ForBALI:n yhtenäisyyttä symboloidaan esimerkiksi valko-punaisilla forBALI:n
lipuilla (Kuva 10) sekä järjestön visuaalisilla kuvilla, t-paidoilla, tunnuslauluilla ja
vasemman nyrkin ilmaan kohottavalla eleillä. Liikkeen herättelemä vastarinta oli
kenttätöideni aikaan selvästi aistittavissa saaren yleisessä ilmapiirissä, ja havaitsin
jatkuvasti Benoa-lahden hankkeen vastustamiseen viittaavia symboleja, kuten
julisteita, lippuja ja kirjoitettuja iskulauseita, joita tuli vastaan sekä paikalliskylissä
että matkailijoiden suosimilla alueilla. Myös liittouman t-paitoja käyttäviä ihmisiä
näkyi katukuvassa runsaasti, ja Tolak reklamasi -tunnuskappale kaikui usein
yhteislauluna paikallisissa kylissä. Tavatessaan tai esimerkiksi yhteisvalokuvia
ottaessaan forBALI:in tukijat myös nostivat vasemman nyrkkinsä ilmaan ja joskus
voimistivat elettä huutamalla yhdessä "tolak reklamasi!". Liittyneet kyläyhteisöt
pyrkivät selvästi ilmaisemaan forBALI:lle antaman tukensa lukuisten erilaisten
symbolien avulla, jolloin kenellekään ei jäänyt epäselväksi heidän kantansa asiaan.
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Kuva 10. ForBALI-liittouman lippu balilaisessa kylässä. (Kujala 2017)

Liittouman yhtenäisyyttä korostavaa symboliikkaa tuotetaan myös paikan
esittämisen kautta. Benoa-lahden alueella asuville paikallisyhteisöille paikan
merkitys on kaikessa konkreettisuudessaan kokonaisvaltainen mutta muille
balilaisille se on ennen kaikkea symbolinen. Monet haastateltavistani näkivät lahden
kaikille balilaisille tärkeänä paikkana, joka on osa vuorten ja meren muodostamaa
pyhää liittoumaa. Alue ja siellä sijaitsevat temppelit sekä muut pyhät paikat ovat osa
balilaisten uskonnollista ja mytologista kokonaisuutta, jonka tasapainon
säilyttäminen on paikallisen maailmankuvan kannalta keskeistä. Tämän
kokonaiskuvan kautta paikasta tuotetaan kaikki balilaiset yhteen kokoava symboli,
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jonka kautta vastapuolen hyökkäys Benoa-lahtea ja siellä asuvia vastaan nähdään
hyökkäyksenä koko Balia kohtaan;
Benoa Bay is a sacred place for the Balinese. Not only for those who live in
Benoa, but also for those who live in other villages. That's why we protest so
much.. Those who live in the mountain.. That's why they protest so much, see..
The analogy is like; Bali is like a body.. If there's hurt in a toe, you'll feel it in
the whole body.
6.3 Kulttuurilähtöisellä ilmaisulla kohti poliittisempaa identiteettiä
Hallin (1999: 22–23) identiteettimääritelmän mukaan identiteettejä määritellään
jatkuvasti uudelleen kulttuurisen ja sosiaalisten ympäristöjen muutoksen myötä.
Balilaisilla voidaan esimerkiksi nähdä olevan sekä balilainen että indonesialainen
identiteetti, joiden mukaan he toimivat erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa eri aikoina.
Kenttätyöaineistoni perusteella balilaiset kokevat yhdistyvänsä muuhun Indonesiaan
tiiviin kansallisen identiteetin kautta, jossa erityisesti yhteinen historia ja
siirtomaamenneisyys toimivat yhdistävinä tekijöinä. Balilainen ja indonesialainen
identiteetti ovat monella tapaa päällekkäisiä, ja esimerkiksi siirtomaavallan
vastustamisen symboliksi nousseen puputanin avulla rakennetaan balilaisuuden
lisäksi myös kansallista jaettua identiteettiä.
ForBALI:n toiminta rakennetaan kuitenkin erityisesti balilaisen identiteetin
ympärille, ja rikkaan etnisten symbolien käytön ja niiden yhdistelyn avulla tämä
identiteetti tuodaan mahdollisimman näkyväksi osaksi liittouman kulttuurilähtöistä
ilmaisutapaa. Mielenosoituksien kautta luotu ainutlaatuinen balilainen vaikuttamisen
tapa tuo etniset symbolit osaksi valtiollista poliittista kontekstia muokaten samalla
paikallisidentiteettiä kohti yhdistyneempää ja poliittisesti aktiivisempaa suuntaa.
Entistä poliittisemman etnisen identiteetin tuottamisen myötä protestoijat hakevat
muutosta epäoikeudenmukaiseen tilanteeseen, johon ollaan vähitellen luisuttu
epätasa-arvoisten valtasuhteiden ja poliittisen kontrollin juurtuessa syvälle koko
balilaiseen yhteiskuntaan. Balilaiset ovat jääneet ikään kuin harmonisen imagonsa
vangeiksi, ja uudistetun etnisen identiteetin myötä protestoijat haluavat ottaa
askeleen kohti paikallisväestön oikeutta ja valtaa määritellä itse oma identiteettinsä.
ForBALI:n tukijat pyrkivät aktiivisella toimijuudellaan nostamaan balilaiset
olennaiseksi osaksi poliittista päätöksentekoprosessia ja tätä kautta ravistelemaan
vallitsevaa matkailupoliittista valtajärjestelmää.
Myös Balin eksotisoitua imagoa käytetään hyödyksi tämän tavoiteltavan identiteetin
rakentamisessa. Eksotisoitu imago näkyy erityisesti forBALI:n kansainvälisen
viestin toimittamistavoissa, mutta toisaalta tästä matkailullisesta imagosta on tullut
myös tärkeä osa paikallisten omaa kulttuurikäsitystä ja identiteettiä. ForBALI:n
näkökulmasta eksotisoitu imago näyttäytyykin liittouman vastakkainasettelulle
perustuvaa viestiä vahvistavana merkittävänä voimavarana – se herättää kiinnostusta
globaaleissa yleisöissä ja synnyttää samalla paikallisväestössä ylpeyden tunnetta.
Eksoottisen imagon hyödyntämisestä hyvä esimerkki on forBALI:n verkkosivuilla
julkaistut, ikään kuin visuaalisten mainosten muotoon tehdyt kuvat, joissa Balilta
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otettujen vanhojen mustavalkoisten valokuvien päälle on liitetty englanninkielisiä
iskulauseita. Yhdessä kuvassa on kuvattu balilaista rituaalista tanssiperformanssia, ja
kuvan päälle on liitetty punainen puhekupla, jonka sisällä on englanninkielinen teksti:
"We don't need disneyland to play and have fun" (Kuva 11). Muissa saman taiteilijan
tekemissä kuvissa esiintyy esimerkiksi vanhoja kuvia Balin riisipelloista ja nuorista
balilaisista paljasrintaisista naisista kylpemässä lähteessä. Englanninkielisissä
puhekuplissa torjutaan Benoa-lahden projektia erilaisin nostalgiaan nojaavin
iskulausein. (ForBALI 2014b.)

Kuva 11. Eksotisoitua imagoa hyädyntävä visuaalinen kuva. Kuvan alareunasta löytyy linkki
forBALI:n verkkosivuille ja #balitolakreklamasi-tunniste. (Krishna 2014)

Tämä ja muut tässä tutkielmassa esitellyt forBALI:n visuaaliset kuvat osoittavat, että
liittouman toteuttamassa poliittisemman identiteetin rakentamisprosessissa taide ja
taiteellinen ilmaisu ovat keskeisessä osassa. Turnerin (2011 [1969]: 128–129)
mukaan taiteilijat ovat tietynlaisia yhteiskunnan reuna-alueen asukkeja ja rajojen
rikkojia, jotka pyrkivät toimintansa kautta vilpittömästi ja intohimoisesti
vapautumaan yhteiskunnan statuksiin ja rooleihin liittyvistä kliseistä tarjoten
teoksillaan uudenlaista, vielä hyödyntämätöntä kehityspotentiaalia. Tätä ajatusta
seuraten voimme nähdä balilaisten protestoijien performanssien ja visuaalisten
kuvausten kautta häivähdyksiä symboleista, joita ei ole vielä vakiinnutettu
varsinaisen kulttuurisen rakenteen ja etnisen identiteetin piiriin.
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Luovan etnisten symbolien käytön kautta pyritään rikkomaan yhteiskunnan
valtasysteemin tuottamia rajoja. Matkailu on noussut kulttuurisen matkailun
politiikan ja ideologian ansiosta Balilla tietyllä tapaa tabun asemaan; siitä on tullut
aihe, jonka kritisoiminen ei ole ollut hyväksyttyä, tai ainakin kritiikki on pitänyt
esittää kaikessa hiljaisuudessa julkisten tilojen ulkopuolella. Matkailijoiden
viihtyvyys on totuttu asettamaan etusijalle kaikessa toiminnassa, ja heille on pitänyt
yrittää tarjota matkailullisen imagon mukaisia unohtumattomia elämyksiä. Eräs
informanteistani tokaisikin kerran osuvasti, että Balin korkein kasti ei
todellisuudessa ole brahman vaan turisti. Taiteellinen ilmaisu on kuitenkin
mahdollistanut matkailun ja nykyisen matkailukehityksen suunnan kritisoinnin ja
tarjonnut kanavan, jonka kautta forBALI:n uusintamaa rajoja rikkovaa etnistä
identiteettiä voidaan esittää ja rakentaa edelleen.
Balilaiselle kulttuurille olennaisen tärkeän hyvän ja pahan suhdetta esittävän
vastakkainasettelun kautta Benoa-lahden matkailukehitysprojektista pyritään
tuottamaan kuvaa koko balilaista kulttuuria vastaan käytävänä taisteluna;
We bring the Barong symbol to the demonstration, in order to tell, this is our
identity. And in this way we also protect our culture. To display the culture..
And also show to people that we will protect it. (H6.)
Esittämällä globaali kapitalismi pahana vastustajana ja rinnastamalla kontrolloimaton
matkailukehitys ja sitä ajavat yhtiöt symbolisesti kolonialistisiin valloittajiin
erilaisista ryhmistä koostuvalle forBALI:lle keino luoda selkeä yhteinen vihollinen.
Haastateltavieni mukaan liittouma onkin onnistunut ennennäkemättömällä tavalla
yhdistämään erilaisia arvomaailmoja omaavia toimijoita saman tavoitteen ja agendan
alle. Liittouman vastakkainasettelun ja rituaalisen esittämistavan kautta tuottamassa
viholliskuvassa käytetään hyödyksi paikalliskulttuurille ominaista tapaa hahmottaa
maailmaa sekä kykyä käsitellä todellisuutta rituaaleissa jaetun kulttuurisen tiedon
välityksellä. Erontekoa korostavalla symboliikalla asetetaan vastapuoli pahan rooliin,
jolloin hyvän rooli jää aina balilaisille itselleen. Tätä kautta etnisellä symboliikalla
tuotetaan myös eräänlaista ideaalista etnistä identiteettiä, joka voidaan nähdä ikään
kuin kolikon kääntöpuolena pahalle ja kaiken tuhoavalle kontrolloimattomalle
matkailukehitykselle.
Esimerkiksi esittämällä sijoittajat ympäristöä tuhoavina toimijoina protestoijat luovat
symbolisen vastakohtaisuuden korostamisen kautta itsestään kuvaa ympäristön
kanssa harmonisessa suhteessa elävinä balilaisina. Tämä tuotettu identiteetti ei
kuitenkaan vastaa todellisuutta, vaan näyttäytyy ennemminkin forBALI:n
tavoittelemana tavoitteena ja ihanteena – jonain sellaisena, jota kohti pitäisi pyrkiä.
Todellisuudessa myös balilaisten itsensä toiminnan voidaan katsoa olleen viime
vuosikymmeninä ristiriidassa tri hita karanan periaatteiden kanssa. Balin
jäteongelma ei ole suinkaan ainoastaan matkailijoiden aiheuttama, vaan rannikot
täyttyvät myös paikalliskylistä suoraan jokiin lasketusta muovijätteestä.
Haastateltavieni mukaan ongelma juontaa suureksi osaksi juurensa Balin
riittämättömästä jätteenhuoltoinfrastruktuurista ja Indonesian hallinnon vähäisestä
kiinnostuksesta luoda saarelle sellainen. Historian saatossa orgaaninen jäte on
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muuttunut entistä enemmän muoviroskaksi, mutta ihmisten jätteidenhuoltoon
liittyvät tottumukset eivät ole seuranneet perässä ilman poliittisesti luotua painetta
kierrätyksestä. Tästä huolimatta myös balilaisten omalla passiivisuudella on sijansa
ilmiössä.
Kenttätyöaineistoni perusteella monet forBALI:n tukijoista näkevät teknologisen
kehityksen ja muutosten ihmisten elintavoissa aiheuttaneen traditionaalisten arvojen
laiminlyöntiä. He vaativat perinteisten ympäristöllisten arvojen palauttamisen
oleelliseksi osaksi ihmisten elämäntapaa painottamalla samalla myös
yleismaailmallista kestävyysajattelua ja informaatiota. ForBALI-liittouman tausta on
ympäristölähtöisessä aktivismissa, ja luonnonsuojelu tuodaan luontevaksi osaksi
liikettä perinteisten arvojen kautta tapahtuvan ajatusmaailman uusintamisen,
ajankohtaisen informaation sekä käytännön toiminnan avulla. Liittouma esimerkiksi
järjestää roskankeräystapahtumia eri puolilla saarta ja jakaa aktiivisesti
ympäristönsuojeluun liittyvää tietoutta muun muassa mielenosoituksissa ja
sosiaalisessa mediassa.
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7

Päätäntö

Tutkimukseni
tavoitteena
on
ollut
selvittää,
mistä
Benoa-lahden
matkailukehityskonfliktissa on kyse, ja miten paikallinen vastarinta esittää omaa
viestiään osana konfliktia. Olen ensiksi tarkastellut konfliktia sen osapuolten
argumenttien kautta luodakseni kokonaiskuvaa, jonka merkitys on olennainen eri
osapuolten toiminnan ymmärtämiseksi syvemmällä tasolla. Tämän jälkeen olen
perehtynyt
tarkemmin
osapuolten
välisiin
valtasuhteisiin
ja
viestin
esilletuontitapoihin siirtäen vähitellen huomioni paikallisten protestoijien etnisten
symbolien käyttöön osana projektin julkista vastustamista.
Teoreettis-metodologisen viitekehykseni perustana toimii poliittinen ekologia, joka
kokonaisvaltaisen teoreettisen, metodologisen ja normatiivisen ulottuvuutensa kautta
tarjoaa hedelmälliset lähtöasetelmat matkailukehityskonfliktin tarkastelulle.
Tutkielmani edetessä kävi entistä selvemmäksi että käsittelemäni konflikti on
epätasa-arvoisten valtasuhteiden lävistämä, joten vallan analyysinsa keskiöön
asettava poliittinen ekologia osoittautui erinomaiseksi tutkimukselliseksi
lähestymistavaksi. Tutkimusaineistoni rakensin moniaistillisten etnografisten
metodien kautta useita eri aineistoja hyödyntäen. Pääasiallinen aineisto muodostuu
Balilla keväällä 2017 toteuttamieni kenttätöiden aikana tehdystä osallistuvasta
havainnoinnista ja teemahaastatteluista, mutta myös erilaisten Internet-aineistojen
merkitys korostuu tutkimuksessani erityisesti taustoittavana ja tukevana materiaalina.
Konfliktin pääasialliset osapuolet ovat kehitysprojektia ajava TWBI-yhtiö, balilaisia
kyläyhteisöjä ja yksilöitä yhteen kokoava forBALI-liittouma sekä Indonesian
hallinto, jolla on lopullinen päätösvalta projektin etenemisen suhteen. Osapuolten
argumentaatio painottuu erityisesti TWBI:n ja forBALI:n välille poliittisten
päättäjien toimiessa julkisesti pidättäytyväisemmässä roolissa. Sekä TWBI-yhtiön
että
balilaisten
argumentaatio
perustuu
suuressa
määrin
globaalille
kestävyysdiskurssille, jossa tehdään ero ympäristöön ja paikallisyhteisöihin
kohdistuvien vaikutusten välille. Tämä eronteko näkyy myös aineistossa ja olen siksi
jaotellut esitetyt argumentit analyysissani ympäristökeskeisiin ja kulttuurisiin.
TWBI:n argumenteissa painottuvat paikallisyhteisöihin kohdistuvat taloudelliset
hyödyt erityisesti uusien työpaikkojen muodossa sekä puhe projektin elvyttävästä
luonteesta Benoa-lahden ympäristölle. Yhtiö pyrkii luomaan projektista kuvaa
kestävänä ja vihreitä arvoja korostavana hankkeena, joka kehittäisi Balin matkailua
edistykselliseen suuntaan parantaen samalla paikallisväestön elämänlaatua.
Hankkeen vastustajien argumentit kietoutuvat suurilta osin projektin vahingollisten
Balia sekä sen kulttuuria tuhoavien vaikutusten ympärille. Vastustajat näkevät
projektin korruptoituneen poliittisen järjesteömän tuotoksena sekä osana paikallista
luontoa ja kulttuuria hyväksikäyttävää matkailukehityksen viimeaikaista suuntaa,
joka tähtää erityisesti monikansallisten suuryhtiöiden taloudellisiin voittoihin.
Konfliktin osapuolten epätasa-arvoiset valtasuhteet tulevat näkyviksi niiden
erilaisissa vaikuttamisen tavoissa. Indonesian hallinto ja TWBI-yhtiö toimivat
poliittisen järjestelmän puitteissa solmimalla poliittisia suhteita ja vaikuttamalla tätä
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kautta viralliseen päätöksentekoon. Nämä osapuolet tuovat viestinsä esille yleensä
julkisuudelta piilossa keskinäisten poliittisten suhteiden kautta. Tämän järjestelmän
toiminta ja ylläpito perustuu kontrolliin, jonka avulla matkailukehitykseen tähtäävä
poliittinen päätöksenteko mahdollistuu. Kontrollia ylläpidetään erityisesti Balin
matkailullisen imagon ja paikallisväestön välille historian saatossa kehittyneen
erityislaatuisen suhteen kautta, jossa matkailu on noussut tabuksi, jonka julkinen
kritisointi ei ole ollut hyväksyttävää. Paikallisia kannustetaan myös toteuttamaan
kulttuurisia traditioitaan näyttävästi ja toimimaan eksotisoidun imagon määrittämällä
tavalla matkailijoiden houkuttelemiseksi.
Balilaiset näyttäytyvät konfliktissa altavastaajina, ja joutuvat etsimään vaihtoehtoisia
vaikuttamisen tapoja omiin tavoitteisiin päästäkseen. Tuomalla viestinsä esille
mielenosoituksien ja sosiaalisen median kanavien kautta he pyrkivät toimimaan
tavallaan poliittisen järjestelmän tuottaman kontrollin ulkopuolella. ForBALIliittouma käyttää balilaisten paikallisidentiteettiä ja etnistä symboliikkaa vallan
resursseina. Se pyrkii vaikuttamaan poliittiseen päätöksentekoon keräämällä
toiminnalleen lisää kannattajia ja tuomalla viestinsä osaksi globaalimpaa diskurssia.
Liittouman ainutlaatuinen kulttuurilähtöinen ja taiteen keinoin toteutettu
protestointitapa vetoaa paikallisväestöön mutta myös kansainvälisiin yleisöihin,
joilta liittouma hakee tukea toiminnalleen. Kansainvälisiltä yleisöiltä ei kuitenkaan
haeta varsinaista liittolaisuutta, koska ryhmä pyritään pitämään kaikin keinoin
paikallislähtöisenä ja muista toimijoista riippumattomana.
ForBALI onkin kasvanut koko Balin kattavaksi ilmiöksi ja saanut tukijoita niin
yksilöistä, perinteisistä kyläyhteisöistä kuin uskonnollisista johtajistakin. Osaksi
protestointia nostetut etniset symbolit ovat instrumentaalisia välineitä liittouman
viestin toimittamisessa, koska ne sitovat yhteen jaettuja merkityksiä ja vetoavat
balilaisten moniaistilliseen rituaaliseen tapaan jakaa kulttuurista tietoa.
Mielenosoituksissa näiden etnisten symbolien ominaisuuksien kautta rakennetaan
ryhmän solidaarisuutta ja yhteisen identiteetin kokemusta. Etniset symbolit nähdään
suurena voimavarana balilaisessa kulttuurilähtöisessä vaikuttamisen tavassa, jossa ne
toimivat ikään kuin aseena taistelussa kontrolloimatonta matkailukehitystä ja
globaalia kapitalismia vastaan.
Olen käsitellyt etnisille symboleille annettuja merkityksiä jaottelemalla ne kolmeen
kategoriaan; performanssit, visuaaliset symbolit ja kolonialistiset symbolit. Kaikkia
näitä kategorioita yhdistää kyläyhteisölähtöisyys. Protestoinnin tukena käytetyt
etniset symbolit nousevat pääosin paikallisista perinteisistä kyläyhteisöistä, joita
liittouma kannustaa taiteen keinoin rakentamaan konfliktista oman tulkintansa.
Kyläyhteisöjen tuottamat symbolit yhdistetään osaksi forBALI:n viestiä liittouman
omien symbolien avulla. Käytetyissä symboleissa olennaisen tärkeää on balilaiselle
kulttuurille keskeinen hyvän ja pahan voimien suhteen kuvaaminen. Tämän
vastakkainasettelun kautta rakennettua symboliikkaa esitetään monin erilaisin tavoin
ja matkailukehitystä ajavat yhtiöt ja sijoittajat asetetaan aina pahan rooliin.
Performansseissa ja visuaalisissa symboleissa tätä erontekoa esitetään erityisesti
erilaisten jumalhahmojen kautta, ja kolonialistisissa symboleissa viholliskuva
rakennetaan uudenlaisen kolonialistisen uhan, globaalin kapitalismin, ympärille.
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Balilainen rituaaliseen moniaistilliseen kokemukseen nojaava mielenosoitustapa
voimistaa jaetun kokemuksen kautta etnisten symbolien avulla esitettyä todellisuutta
ja muokkaa osanottajien suhtautumista Benoa-lahden konfliktiin forBALI:n
tavoittelemaan suuntaan. Symbolisten resurssien käytön ja kyläyhteisölähtöisten
merkitysten yhdistämisen kautta liittouma rakentaa uudenlaista yhdistyneempää,
poliittisempaa ja itsetietoisempaa kulttuurista identiteettiä, joka on monella tapaa
sekoitus uutta ja vanhaa. ForBALI haluaa säilyttää perinteiset balilaiset tavat ja
alueelliset traditiot sekä ihmisten aidon ylpeyden omasta etnisyydestään ja
kulttuurisesta alueestaan, mutta peräänkuuluttaa samalla poliittista aktiivisuutta ja
entistä tasapainoisempaa suhdetta ympäristöön. Balilaisuutta pyritään uudistamaan
kohti kantaa ottavaa ja periksiantamatonta ideaalista identiteetiä, joka luodaan
erityisesti hyvän ja pahan kaksijakoista suhdetta hyödyntäen. Etnisten symbolien
avulla balilaiset esitetään ikään kuin ideaaliversiona itsestään, vastakohtana saaren
harmoniaa uhkaaville pahoille vihollisille. Poliittisen aktiivisuuden lisäksi forBALI
pyrkii tällä uusinnetulla paikallisidentiteetillä tuomaan myös balilaisten perinteisen,
ympäristön kanssa harmonisen arvomaailman konkreettiseksi osaksi käytännön
toimintaa. Tämän uusinnetun identiteetin tuottamisessa hyödynnetään balilaisten
kokemaa ylpeyttä kulttuuriaan kohtaan, joka rakentuu osittain myös matkailullisen
imagon määrittämän eksotisoidun kulttuurikäsityksen kustannuksella.
Balin matkailupolitiikka ja viimeaikainen matkailukehitys on johtanut ristiriitaiseen
tilanteeseen, jossa kulttuurisen matkailun mallin tapaan matkailijoita houkutellaan
saaren erityislaatuisen kulttuurin avulla, mutta suurimmat matkailusta saatavat
hyödyt menevät paikallisyhteisön sijaan monikansallisille kapitalistisille yhtiöille.
Jos saaren matkailua halutaan kehittää kestävän matkailukehityksen periaatteiden
mukaisesti, pitäisi paikallisyhteisöjen tarpeet huomioida paremmin ja tuoda
paikalliset osaksi suunnitteluprosessia. Tavoitteenani ei ole tässä tutkielmassa tarjota
yksiselitteisiä vastauksia siihen, mihin suuntaan Balin matkailua pitäisi kehittää. Sen
sijaan toivon, että olen tutkimuksellani onnistunut tuomaan esiin balilaislähtöistä
näkökulmaa Benoa-lahden matkailukehitysprojektista ja Balin tämänhetkisestä
matkailukehityksen suunnasta tarjoten näin jotain takaisin myös tutkittavilleni.
Tutkittavilleni kulttuurinen matkailu näyttäytyy tavoiteltavana matkailukehityksen
suuntana. Tässä tutkimuksessa esitetyn tiedon valossa Benoa-lahden hanke ei edistä
tätä kehityssuuntaa eikä näyttäydy myöskään luonnonympäristön näkökulmasta
kestävänä matkailukehitysprojektina. Sen sijaan projekti veisi saaren
matkailukehitystä entistä enemmän kohti matkailullisia erillisalueita, mikä on
matkailun kestävyyden kannalta erittäin epätoivottu tie. Voidaan kuitenkin pohtia,
onko kulttuurisen matkailun mallin oletus paikalliskulttuurista Balin ensisijaisena
matkailun vetovoimatekijänä enää relevantti vai vaatiiko kestävyyden saavuttaminen
täysin uudenlaista kehityssuuntaa. Balin matkailu on kehittynyt massamatkailun
ehdoilla jo pitkään eivätkä oman kokemukseni mukaan monet matkailijat ole
juurikaan kiinnostuneita saaren kulttuurista, vaan valitsevat Balin matkakohteekseen
täysin muista syistä. Balin matkailua ja sen kestävyyttä on toki tutkittu paljon, mutta
aihe suorastaan vaatii lisää tutkimusta monien eri tieteenalojen näkökulmasta uuden
potentiaalisen kehityssuunnan selvittämiseksi tämänhetkisen kestämättömyyden
sijaan.
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Balilaiset kokevat olevansa Indonesian valtiollisessa kontekstissa marginalisoitu
ryhmä, jonka näkemykset ja mielipiteet tukahdutetaan usein voimakkaampien
toimijoiden diskurssien alle. Valtiollisella tasolla esiintyvä korruptio voimistaa tätä
kokemusta sorrosta ja sosiaalisesta epäoikeudenmukaisuudesta. Olen pyrkinyt
kenttätöissäni pääsemään mahdollisimman lähelle tutkittavieni kokemusmaailmaa
yhdessä tuottamamme etnografisen paikan välityksellä. Tarkoitukseni on tässä
tutkielmassa tuoda etnografisen paikan välityksellä paikallisten kokemus ja
näkökulmat globaaliin tietoisuuteen ilman sensuuria. Suomenkielinen ilmaisu
rajoittaa tutkimuksen potentiaalisia yleisöjä, mutta suunnitelmanani on kirjoittaa
aiheesta myös englanninkielisiä tekstejä esimerkiksi artikkelin muodossa, ja pyrkiä
tätä
kautta
levittämään
informaatiota
balilaisten
kokemasta
epäoikeudenmukaisuudesta.
Tämä pro gradu -työ näyttäytyy kuitenkin tietyllä tapaa vain kurkistuksena Benoalahden matkailukehityskonfliktiin, joka kaikessa laajuudessaan tarjoaa runsaasti
edellytyksiä myös antropologiselle jatkotutkimukselle. Erityisesti paikallisväestön
ainutlaatuiseen
mielenosoitustavasta
ja
mielenosoituksien
rituaalisista
performansseista olisi mahdollista saada syvällisempääkin tietoa muun muassa
antropologisen rituaalitutkimuksen keinoin. Tutkielmani rajallisuudesta huolimatta
koen sen tarjoavan tärkeää taustatietoa uusille tutkimuksille, jotka etsivät
ymmärrystä balilaisten kokemusmaailmasta erityisesti matkailullisessa kontekstissa.
Itselleni tämän tutkielman teko on ollut teko on ollut äärimmäisen opettavainen
prosessi, ja se on kaikkine haasteineen vienyt minut lähemmäksi tavoittelemaani
tutkijan identiteettiä. Se on tarjonnut lukuisia esteitä ja ylitsepääsemättömiltä
tuntuvia ongelmia, mutta myös huikeita onnistumisen tunteita näiden vaikeuksien
jäädessä taakse. Suurin kiitos tämän tutkimuksen toteutumisesta kuuluu
tutkittavilleni, jotka olivat avoimuudessaan tavattoman tärkeä voimavara tämän
tutkimuksen teossa sekä erityisesti avaininformanteille ja tulkille, jotka toimivat
korvaamattomina kontakteina forBALI-liikkeen sisälle. Haluan kiittää myös Oulun
yliopiston Humanistista Kiltaa matka-apurahasta, sekä tutkielmani ohjaajia
kannustuksesta ja tuesta sekä arvokkaista suuntaviivoista tutkimuksen teon suhteen.
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Liitteet
Haastattelurunko
Backround
-Age?
-Gender?
-Family backround? / Caste?
-Profession?
Cultural identity
-How do balinese differ from other indonesians?
-Do you see yourself more as a balinese or as an indonesian? Why?
Sustainability
-How do you see balinese nature? In what kind of state is it right now?
-How is the balinese people’s relationship with nature?
-Some balinese throw thrash in the rivers, why?
-How is your relationship with nature?
-What kind of effects does tourism have to balinese nature?
(-Do you think something should be done about it? What?)
Area, place
-Describe, what is happening in Benoa Bay?
-Can you describe the area that is being threatened by the reclamation plan?
-Who has the rights to the area? Who does this area belong to?
-Why is this area important to the demonstrators and Balinese people?
Parties involved and their arguments
-Who are the parties involved in the conflict?
(-Is there any international parties involved?)
-What is the main message of the demonstrators and who is it meant for?
-Is there an international message?
-If yes, is this message different from the one meant for locals or indonesians?
-Why are you part of the movement?
Introducing the message
-How is social media being used as part of the movement?
-Can you describe what happens in the demonstrations?
-How is the course of events?
-What kind of other events are being arranged, other than demonstrations?
Demonstratos / participants
-Who are the demonstrators?
-Why are there so few women demonstrators?
-Are there people of different age?
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-Are there people from different backrounds?
-How do people join to demonstrations?
-How does the movement get more participants to demonstrations?
Symbols and ritual
-Can you describe what kind of god figures and masks are used in the
demonstrations and forBALI’s posters?
-Why are they used?
-What kind of places are chosen for demonstrations? Why?
-What kind of performances and dances are there in demonstrations and other events?
-What kind of music is played in demonstrations and other events?
-What kind of visual images does forBALI use in Facebook and posters?
-Why?
-Some people have threatened with puputan (balinese ritual suicide) if the plan goes
forward. Why is that?
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