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Natsi-Saksa ei ollutkaan ihanneyhteiskunta —
Suomen vastarintaliikkeen perustaja käänsi
kelkkansa ja puhuu nyt natsismia ja rasismia
vastaan
Tällä viikolla vietetään rasisminvastaista viikkoa. Ilmapiiri on Suomessa entistä
kahtiajakautuneempi, sanoo uusnatsistisen Suomen vastarintaliikkeen perustanut ja
myöhemmin jättänyt Esa Holappa.

Oma henkinen varttuminen vaikutti irtaantumiseen uusnatsismista, sanoo Esa Holappa.
Rasismi Suomessa on hyökkäävämpää kuin kymmenen vuotta sitten. Siitä on myös tullut hyväksytympää,
arvelee Esa Holappa.
— Ilmapiiri on Suomessa hyvin kahtiajakautunut. Rasismia yritetään puolustella uhkakuvien
lietsomisella, liittyi se terrorismikysymyksiin tai muihin asioihin. Vihapuheen rinnalle on noussut toisena
ilmiönä pelkopuhe.
Oululainen Holappa on entinen uusnatsi ja Suomen vastarintaliikkeen perustaja. Vuonna 2012 hän alkoi
epäröidä.
— Aloin tarkastella aatetta kriittisesti ja lopulta havahtua siihen tosiseikkaan, että natsismi ja rasismi ovat
väärin.
Holappa jätti vastarintaliikkeen ja puhuu nykyisin julkisesti näitä asioita vastaan.

Keskiviikkona hän kävi Kouvolassa osallistumassa rasisminvastaisen viikon paneelikeskusteluun
Kouvola-talossa.
Ihanneyhteiskunta
Holappa kiinnostui sotahistoriasta jo lapsena ja alkoi tutustua Natsi-Saksaan teininä. Hän tutustui
äärioikeistolaisten liikkeiden johtohahmoihin Suomen ulkopuolella ja perusti Suomen vastarintaliikkeen
vuonna 2008.
— Omaan radikalisoitumiseeni johti melkeinpä sairaalloinen mielenkiinto sotahistoriaan. Kun yhteiskunta
ja politiikka alkoivat kiinnostaa, aloin kokea yhtäläisyyttä Hitlerin ja natsien kanssa. Aloin pitää NatsiSaksaa ihanneyhteiskuntana.
Nykyisin rasismin lisääntymiseen vaikuttavat taloustilanne, työttömyys ja näköalattomuus, Holappa
arvioi.
Tilanne on erilainen kuin 2000-luvun alussa, jolloin hän radikalisoitui. Vuosituhannen alun Oulussa
talous oli päinvastoin hyvässä kasvussa.
— Myöhemmässä vaiheessa propagandassa lietsoin itsekin pelkoja, että ulkomaalaiset tulevat Suomeen ja
vievät työpaikat. Että tavallinen suomalainen, kantasuomalainen, kärsii ja menettää oman etuoikeutetun
asemansa.
Näitä pelkoja piti lietsoa etenkin uusien jäsenten rekrytoimiseksi.
— Ihmisillä ei siihen aikaan ollut juuri kiinnostusta vastarintaliikkeen sanomaa kohtaan. Suhtautuminen
oli vähättelevääkin. Vastarintaliikettä pidettiin pelleporukkana, Holappa kertoo.
Silti liike vakiintui ja on jatkanut toimintaansa Holapan lähtemisen jälkeen, vaikka Pirkanmaan
käräjäoikeus määräsi sen lakkautettavaksi vuonna 2017.
Liike on ollut mukana useissa väkivallanteoissa, muun muassa Jyväskylän kirjastopuukotuksessa vuonna
2013 ja Helsingin Asema-aukion tapahtumissa 2016.

Radikalisoitumista vastaan
Nykyisin Holappa tekee eräänlaista sovitustyötä. Hän työskentelee nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajana
nuorten turvapaikanhakijoiden kanssa.
Holappa on myös mukana radikalisoitumista ehkäisevässä Exit Radinet -hankkeessa.
— Menneisyyden valinnat kaduttavat, ja olen pyytänyt tekojani ja sanojani anteeksi. Samoihin aikoihin
olen yrittänyt oppia uusia asioita. Virheitä voi tulevaisuuden teoilla korjata parhaan kykynsä mukaan.

