
Sorron muodot 
 
Sorron eri muodot voidaan nimetä esimerkiksi niin kuin politiikan ja feminismin teoreetikko 
Iris Marion Young (1949–2006) on tehnyt: riistoksi (exploitation), syrjäytymiseksi 
(marginalization), vallan puutteeksi (powerlessness), kulttuuriseksi imperialismiksi (cultural 
imperialism) ja suoraksi väkivallaksi (violence). (Young 2011, 48–63, ks. myös. Anttonen 
2000). 

Riiston käsite perustuu Marxin työnarvoteoriaan. Sen mukaan työntekijöiden tekemän 
työn ja tuotantovälineiden omistajien työntekijöille maksama palkka eivät vastaan toisiaan, 
sillä työläisen työ tuottaa enemmän arvoa kuin hänelle maksetaan palkkaa. Tätä arvonlisää 
kutsutaan riistoksi ja tähän liittyy Marxin verenimijävertaus. Yleisesti riisto tarkoittaa, että 
jokin ryhmä käyttää hyväkseen toisen ryhmän työn tuloksia. Riiston käsitteen avulla on 
mahdollista tarkastella myös muita kuin suoraan työnjakoon ja työn tuottamaan lisäarvoon 
liittyviä sorron muotoja. 

Riistoa ei voida poistaa pelkällä hyödykkeiden tasaamisella tai muulla tulojen 
tasauksella niin kauan kuin kapitalismin rakenteet ja käytännöt pysyvät muuttumattomina. 
Tarvitaan yhteiskunnan poliittista uudelleenjärjestelyä. 

Syrjäytyminen tarkoittaa yksilön osittaista tai kokonaisvaltaista yhteiskunnallista 
ulkopuolisuutta, joka voi koskea työtä, koulutusta, sosiaalisia asemaa ja sosiaalisia suhteita, 
harrastuksia tai poliittista ja yhteiskunnallista osallistumista. Syrjäytyminen voi tarkoittaa 
myös liiallista riippuvuutta yhteiskunnallisista palveluista, muiden avusta tai 
hyväntahtoisuudesta. Syrjäytymisen sijaan voidaan puhua myös syrjäyttämisestä, joka 
tarkoittaa yhteiskunnallisia prosesseja ja käytäntöjä, jotka jättävät osan ihmisistä 
järjestelmällisesti yhteiskunnan ulkopuolelle. 

Vallan puute merkitsee yhteiskunnallista ja työnjaollista asemaa, joka tekee yksilöstä 
voimattoman. Voimattomalla on niukat mahdollisuudet itsensä ja taitojensa kehittämiseen ja 
häneltä puuttuu toimintaansa koskeva määräysvalta. Hän ottaa vastaan määräyksiä, mutteivät 
yleensä pysty antamaan niitä. Voimattoman työ ei sisällä juurikaan itsenäisyyttä tai luovuutta 
eikä siinä vaadita asiantuntemusta. Voimattomat joutuvat käyttämään sosiaalipalveluita ja 
elämään ilman yhteiskunnallista arvostusta. 

”Riistossa, syrjäytymisessä ja vallan puutteessa on kysymys valta- ja sortosuhteista, 
jotka syntyvät yhteiskunnallisen työnjaon perusteella – kuka tekee työtä kenelle, kuka ei tee 
työtä, ja kuinka työn sisältö määrittelee institutionaaliset asemat. Nämä kolme sorron luokkaa 
koostuvat rakenteellisista ja institutionaalisista suhteista, jotka rajoittavat ihmisten aineellista 
elämää mukaan lukien ne resurssit, joita heillä on käytössään, ja ne konkreettiset 
mahdollisuudet, joita heillä on tai ei ole kehittää ja käyttää kykyjään. Tällaisessa sorrossa on 
kysymys konkreettisesta vallasta suhteessa muihin – kuka hyötyy kenestä ja kuka on 
tarpeeton.” (Mt. 58.) 

Näiden kolmen lisäksi on vielä kaksi muuta sortomuotoa, kulttuuri-imperialismi ja 
suora väkivalta. Kulttuuri-imperialismi tarkoittaa käytännöllisiä ja symbolisia prosesseja, 
joissa valtakulttuuri nimeää todellisuuden ilmiöt ja antaa niille merkitykset. Valtakulttuurilla 
tarkoitetaan niitä, jotka omistavat yhteiskunnan taloudelliset ja poliittiset resurssit, mukaan 
lukien tiedotusvälineet ja kulttuuriteollisuuden. Valtakulttuurin merkityksistä tulee hallitsevia 
mielikuvia, jotka hävittävät asioiden paikalliset merkitykset, tavat ja tottumukset, jopa kielen. 
Valtakulttuurin mielikuvat edustavat symbolista väkivaltaa ja synnyttävät sorretuissa 
kaksoistietoisuutta, ulkopuolisuuden kokemuksia ja Paulo Freiren mainitsemaa kiinnittymistä 
sortajiin eli mukautumista heidän arvoihinsa, normeihinsa ja päämääriinsä (Freire 2005, 170, 
181). Ilman Freiren korostamaa kriittistä dialogia ja tiedostamista symbolisen väkivallan 



vaikutuksia ei käsitetä oman kulttuurin ulkopuolisiksi voimiksi, vaan otetaan ne 
itsestäänselvyyksinä.  

Suora väkivalta tarkoittaa tässä luokituksessa vahingoittamis- tai 
häpäisemistarkoituksessa tehtyä ruumiillista kajoamista tai sen uhkaa. Fyysiselle väkivallalle 
erityisen alttiita ovat edellä mainitut syrjäytyneiden ja erilaisiin vähemmistöihin kuuluvat 
ryhmät sekä erityisen haavoittuvat ihmiset, kuten naiset, lapset ja ilman oikeudellista asemaa 
elävät ihmiset. Tähän sorron luokkaan lasketaan mukaan myös kiusaaminen ja pilkka, joiden 
tarkoituksena on yksittäisen henkilön tai kokonaisen ihmisryhmän halventaminen, 
nöyryyttäminen tai leimaaminen.  

On tärkeää, että sorron muotojen erittely auttaa tunnistamaan sorron samuuksia erojen 
sijaan. Kuten Iris Marion Young toteaa: ”Jos kunkin erillisryhmän sortoa tarkastellaan 
erillisenä järjestelmänä syntyy kaksi ongelmaa. Toisaalta ei kyetä käsittämään eri ryhmien 
kohtaaman sorron samankaltaisuuksia ja päällekkäisyyksiä. Toisaalta tietyn ryhmän kaikkien 
jäsenten tilanne nähdään virheellisesti samanlaisena.” (Young 2011, 63–64.) 
 


