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Millaista on elämä huumesodan keskellä? Parantaako terrorismin vastainen sota turvallisuutta vai uhkaako se
sitä? Miten musiikki voi toimia sekä trauman aiheuttajana että sen käsittelyn välineenä?
Muun muassa näitä kysymyksiä on käsitelty PohjoisAmerikan
tutkimuksen John Morton keskuksessa (JMC), jonka kuluvan vuoden
teemana on turvallisuus. Aiheeseen johdatteli jo viime joulukuun Current
Issues seminaarimme ”Transnational Security Crises”, jossa käsiteltiin
ajankohtaisia turvallisuuskriisejä, kuten ISISjärjestön nousun
merkitystä. Seminaari sai mediahuomiota, kun YLE teki siitä jutun
”Maailmanpolitiikan arkipäivää” ohjelmaansa.
Alkukeväästä järjestimme Turun kaupunginkirjaston kanssa Studia
generalia sarjan ”Puheenaiheena PohjoisAmerikka. Uuden
vuosituhannen turvallisuushaasteet”, jossa tarkasteltiin 9/11iskujen
myötä muuttuneita käsityksiä kansallisesta turvallisuudesta ja niiden
vaikutuksia Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa. Studiosalin
kuutena iltana täyttäneessä luentosarjassa tuotiin esiin, kuinka media on
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osaltaan luonut terroriteoista kulttuurista traumaa ja kuinka iskuja
seuranneen pelon ilmapiirin avulla on oikeutettu valvonnan kiristämistä,
sotilaallista voimankäyttöä ja jopa kidutusta. Terrorismin torjunnassa on käytetty esimerkiksi musiikkikidutusta,
jonka tuhoisuutta voi olla hankala ymmärtää; musiikkia kun ei yleensä liitetä pahaan. Toisaalta musiikin avulla
voidaan työstää traumoja niin henkilökohtaisesti kuin kollektiivisesti. Sarjassa kuultiin myös, kuinka USA:n ja
Meksikon rajalla räjähtäneet huumesodat ovat romuttaneet alueella asuvien perusturvallisuuden, eivätkä maiden
viranomaiset tunnu saavan tilanteesta otetta.

Turvallisuuskysymykset herättivät vilkasta yleisökeskustelua JMC:n Studia generalia sarjassa. Lavalla fil. tri
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Turvallisuuskysymykset puhuttavat, vaikka nimenomaiset tapahtumat ja yksittäiset kriisit sijaitsisivat kaukana.
Luennot keräsivätkin paikalle runsaasti kuulijoita ja innoittivat vilkasta yleisökeskustelua. Kunkin luennon
jälkeen Turun Sanomat julkaisi puhujan laatiman aliokirjoituksen, jotka ovat luettavissa nettisivuillamme.
Turvallisuusteema näkyy myös tämän vuoden Current Issues seminaareissa, joissa käsiteltyjä aiheita pohditaan
aina myös JMC:n blogissa. Vuoden päätapahtumamme on lokakuussa pidettävä monitieteinen symposiumi
”North American In/Securities: A Local–Global Nexus”, jossa tullaan tarkastelemaan PohjoisAmerikan
turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä, kuten paperittomien maahanmuuttajien asemaa, Yhdysvaltain suorittamia
lennokkiiskuja sekä terrorismin vastaisen sodan käsittelyä performanssitaiteessa.
Kirjoittaja on alkuvuonna kulttuurihistorian oppiaineesta valmistunut filosofian maisteri ja Turun yliopiston
PohjoisAmerikan tutkimuksen John Morton keskuksen koordinaattori.

Kategoria(t): Ajankohtaista, Tapahtumat Avainsana(t): pelko. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

