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”Stereotyyppistäminen pelkistää ihmiset muuta-
miksi yksinkertaisiksi ja olemuksellisiksi omi-
naispiirteiksi, jotka esitetään Luonnon tuottamik-
si ja vakiinnuttamiksi...

Richard Dyer tekee esseessään ’Stereotyping’
tärkeän jaottelun tyypittelyn ja stereotyypittelyn
välille. Hänen mukaansa maailmasta olisi vaike-
aa, ellei peräti mahdotonta, saada tolkkua ilman
tyyppien käyttöä. Me ymmärrämme maailman
sijoittamalla mielissämme yksittäiset objektit,
ihmiset tai tapahtumat sellaisiin yleisiin luokitte-
lukaavioihin eli skeemoihin, joihin ne kulttuurin
mukaan sopivat. Sitten tulkitsemme ’pöydäksi’
litteän, jalkojen päällä lepäävän tason, jolla säily-
tämme esineitä. Emme ehkä koskaan aiemmin
ole nähneet juuri kyseisen kaltaista pöytää, mut-
ta meillä on mielessämme yleinen ’pöydän’ käsi-
te tai luokka, johon sovitamme tietyt havaitse-
mistamme tai kohtaamistamme objekteista. – –

Siten esimerkiksi jostakin henkilöstä saata-
va ’tieto’ lähtee niiden roolien hahmottamisesta,
joita kyseinen henkilö toteuttaa: onko hän isä
vai äiti, lapsi, työläinen, rakastaja, pomo vai iä-
käs eläkeläinen? Hänet asetetaan erilaisten
ryhmien jäseneksi sosiaalisen luokan, sukupuo-
len, ikäryhmä, kansallisuuden, ’rodun’, kieliryh-
män, seksuaalisen suuntautumisen ja muun
sellaisen mukaan. Häntä luokitellaan persoonal-
lisuustyyppin perusteella: onko hän onnellinen,
vakava, masentunut, höntti vai yliaktiivinen? – –

Mikä sitten erottaa tyypin ja stereotyypin toi-
sistaan? Stereotyypeissä pelkistetään kaikki

Stereotyyppistäminen

kyseistä henkilöä koskeva muutamiksi piirteiksi,
liioitellaan ja yksinkertaistetaan näitä piirteitä ja
jähmetetään ne ikuisiksi ajoiksi ilman muutok-
sen tai kehityksen mahdollisuutta. Ensimmäinen
huomio on siis se, että stereotyyppistäminen
pelkistää, olemuksellistaa ja luonnollistaa sekä
jähmettää eroja.

Toiseksi stereotyyppistämisessä käytetään
hyväksi ’kahtiajakamisen’ strategiaa. Siinä ero-
tetaan normaali ja hyväksyttävä epänormaalista
ja epämiellyttävästä. Tämän jälkeen siinä sulje-
taan pois tai karkotetaan kaikki, mikä ei ole so-
pivaa – kaikki mikä on erilaista.

Stereotyyppistäminen on toisin sanoen osa
sosiaalisen ja symbolisen järjestyksen ylläpitoa.
Se pystyttää symbolisen rajan ”normaalin” ja
”poikkeavan”, ”normaalin” ja ”patologisen”, ”hy-
väksyttävän” ja ”epämiellyttävän”, ”johonkin
kuuluvan” ja ”johonkin kuulumattoman” tai ”Toi-
sen”, ”sisäpiirin” ja ”ulkopuolisten”, meidän ja
muiden välille. Se helpottaa kaikkia meitä nor-
maaleja sitoutumaan tai liittoutumaan yhdeksi
kuvitelluksi yhteisöksi. – –

Kolmas huomio on se, että stereotyyppistä-
minen tapaa esiintyä käsi kädessä valtaan liitty-
vän suuren eriarvoisuuden kanssa. Tavallisesti
valta suunnataan alempiarvoisia tai ulkopuolelle
suljettuja ryhmiä vastaan.”

Stuart Hall
”Stereotyyppistäminen merkityksellistämisen käytäntönä”
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