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Yhdysvaltain demokratian synty
Unionin idea ja amerikkalainen historiakäsitys

Yhdysvaltain liitt ovalti on perustaminen oli ainutlaatuisen poliitti  sen prosessin tulos. 
Vuonna 1787 allekirjoitett ua perustuslakia pidetään yhä pyhänä ja koskematt omana, 
ja presidenti t ovat vedonneet vapauden, tasa-arvon ja demokrati an ihanteisiin juhla-
puheissaan 1700-luvulta aina nykypäivään asti .

Yhdysvaltoja kuvataan usein maaksi, jossa on 80 000 hallitusta. Liitt ovalti on ja viiden-
kymmenen osavalti on hallitukset, tuhannet piirikunnat ja kaupunginhallitukset muo-
dostavat Yhdysvaltain poliitti  sen järjestelmän, joka tunnetaan ympäri maailman.   

Yhdysvaltain demokrati an synty palaa 1700-luvun lopun aatehistoriaan ja selvitt ää, 
millaisessa historiallisessa ti lanteessa Yhdysvaltain valti omuoto ja demokrati an ihanne 
aikoinaan syntyivät. Teos pohti i, millaista valti orakennett a perustajaisät tavoitt elivat, ja 
kehitt yikö Yhdysvalloista maailmanhistoriallisesti  ainutlaatuinen modernin yhteiskun-
nan prototyyppi.

Miten vuoden 1776 itsenäisyysjulistuksen korostamaa ihmisten tasa-arvoisuutt a sekä 
oikeutt a elämään, vapauteen ja onnentavoitt eluun on toteutett u käytännössä? 
Mihin pohjautuu amerikkalainen, henkilövetoinen politi ikka? Millainen oikeastaan on 
amerikkalainen demokrati akäsitys? Olisiko Euroopan unionilla opitt avaa Yhdysvaltain 
liitt ovalti okehityksestä?

Teos sisältää uudet, selityksin varustetut suomennokset Yhdysvaltain tärkeimmistä 
poliitti  sista dokumenteista Itsenäisyysjulistuksesta (1776), Konfederaati oarti kloista 
(1781), Federalisti kirjoituksista (1787-1788) sekä Yhdysvaltain perustuslaista (1787) 
lisäyksineen.

Luonnekysymys demokratiakäsityksen ytimessä

”Politi ikka on konfl ikti nratkaisua keskustelun keinoin – toisin kuin sodankäynti . Siellä missä ei 
ole poliitti  sta keskustelua, myös ihmisoikeuksia määritellään vain väkivalloin.”

”(…) yhdysvaltalaisessa keskustelussa valti ovallalla tarkoitetaan usein jo lähtökohtaisesti  
pelkkää yövarti javalti ota, eli esivaltaa, joka puutt uu mahdollisimman vähän ihmisten elä-
mään.”

”(…) paljon puhutt u ’luonnekysymys’ on aina ollut yhdysvaltalaisen demokrati a käsityksen 
yti messä. Nykyisin se korostuu vaati muksessa, ett ä poliiti kolla täytyy olla tunneälyä ja 
myötä elämisen kykyä; 1700-luvun ihmiskuvassa ihanteena sen sijaan korostetti  in stoalaista 
mielenmaltti  a.”

”Varsinkin 2000-luvulla nimenomaan osavalti oiden akti ivisuus niin ympäristölainsäädän-
nössä, julkisen terveydenhoidon edistämisessä kuin seksuaalisten vähemmistöjen aseman 
vahvistamisessakin on ollut koko maan mitt akaavassa merkitt ävää.”

”Ihminen on historian kuluessa muutt anut olennaisesti  käytt äytymistään rauhanomaisen 
yhteiskuntakehityksen oloissa. Sen sijaan sodan oloissa käytt äytyminen ei näytä muutt uneen 
aikojen kuluessa lainkaan, mikäli ihmisoikeusjärjestöjen konfl ikti alueilta keräämiä raportt eja 
on uskominen.”
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