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Tämän Suomen ekumeenisen neuvoston kevätkokouksen keskusteluteemaksi on otettu eurooppalainen
ekumenia, mitä se on ja mikä on sen tulevaisuus. Aiheen tähän on antanut erityisesti tämän vuoden
syyskuussa pidettävä Euroopan ekumeeninen yleiskokous (EEA3), jonka Euroopan kirkkojen
konferenssi ja Euroopan katolisten piispainkokousten neuvosto yhdessä järjestävät.  Lajissaan se on
kolmas, kahden edellisen Baselissa ja Grazissa järjestettyjen jälkeen. Siksi kokouskutsuissammekin on
näyttävästi esillä tämän Romanian Sibiussa järjestettävän kokoontumisen teema: Kristuksen valo
loistaa kaikille. Ykseyden ja uudistumisen toivo Euroopassa.

Sibiun kokous ei ole kuitenkaan ainoa syy, miksi eurooppalainen ekumenia on ajankohtainen.
Euroopan unioni syventyessään ja laajentuessaan näyttää kasvavan yhä merkityksellisemmäksi sekä
valtioiden että niiden kansalaisten elämässä. Valtaosa  maassamme voimaan tulevista laeista ja muista
säädöksistä on lähtöisin EU:sta. Millaisilla visioilla ja millaisilla arvoilla EU:ta kehitetään?  Millainen
on nyt ja tulevaisuudessa uskontojen asema EU:ssa? Mitkä ovat kirkkojen toiminta- ja
vaikuttamismahdollisuudet Euroopassa ja sen yhteisössä? Miten kristilliset kirkot voivat vaikuttaa
EU:n kehitykseen ja päätöksentekoon?  Onko ns. kristillisillä arvoilla merkitystä monikulttuuristuvassa
Euroopassa?

Omassa maassamme nämä kysymykset nousivat tavallista enemmän etualalle viime vuonna, jolloin
Suomi toimi puheenjohtajamaana heinä- joulukuussa. Kirkot kyselivät omaa rooliaan. Suomen
ekumeeninen neuvosto julkaisi ennen puheenjohtajakauden alkua kannanoton "Suomen kirkot ja
Suomen EU-puheenjohtajuus 2006".  Siinä nostettiin esille ei ainoastaan kirkkojen asema Euroopassa
vaan nimenomaan niitä arvoja ja ajankohtaisia keskustelukysymyksiä, jotka kirkkomme näkevät
tärkeiksi ja korostettaviksi.  Laadittu julkaisu toimitettiin mm. maan hallitukselle ja EU-asioissa
mukana oleville viranomaisille ja järjestöille.

Minun mielestäni EU:ta ja sen sisintä luonnetta ei tule ymmärtää ilman yhteyttä sen
perustamisajatuksiin. Lähtökohtahan oli viime maailmansota ja sen seurauksena etenkin Saksan ja
Ranskan välille syntyneet jännitteet. Tavoitteena oli, ettei sodan kaltaista tuhoamista enää koskaan
tapahtuisi, vaan että entisen viholliset voisivat yhdessä rakentaa rauhallista tulevaisuutta ja
hyvinvointia.  Kehitys lähti liikkeelle taloudellisesti ja poliittisestikin kuumimmista aiheista,
kiistakapulana olleen perusteollisuuden yhteisestä kehittämisestä kahden suuren valtakunnan raja-
alueella. Hiili- ja terästeollisuuden yhteistyö oli uuden tulevaisuuden alku.

Unionin perustajaisillä oli syvä kristillinen vakaumus. Se ohjasi heidän suunnitelmiaan ja visioitaan.
Lähtökohtana oli sovinto tai oikeastaan sovitus (Versöhnung). Vihollisuudet tuli unohtaa,  menneet
jättää taakse ja ryhtyä sovinnon rakentamiseen anteeksiannon, toisen kunnioittamisen ja
lähimmäisenrakkauden pohjalta. Tämä visio oli sitten Euroopan yhdentymisen pohjanäky. Tätä on
muistutettu joskus meilläkin, kun on perusteltu EU:n aiheuttamia taloudellisia kustannuksia. Kuinka
paljon kannattaa maksaa Euroopassa vallitsevasta rauhasta ja vakaudesta?
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Kun viime aikoina on näyttänyt siltä, että EU ymmärretään ensi sijassa taloudellisena, poliittisena tai
sotilaallisena yhteisönä, on kirkkojen syytä muistuttaa näistä syntyajan perustavista lähtökohdista.  EU
tarvitsee myös sielun.  Euroopan ihmiset eivät voi kokea kuuluvansa tai samastuvansa tuohon
yhteisöön, elleivät he koe, että sen arvot vastaavat sitä, mikä heille on tärkeätä ja että he voivat niihin
myös vaikuttaa. EU:n laajenemisen yhteydessä  nämä ovat keskeisiä kysymyksiä, jotka eivät saisi
peittyä päivänkohtaisten poliittisten kysymysten alle.

Mitkä ovat sitten sellaisia arvojamme, jotka ovat relevantteja Euroopan nykyisessä
yhdentymiskehityksessä?  Kun vuonna 2001 hyväksyttiin suuntaviivat Euroopan kirkkojen laajempaan
yhteistyöhön, nimellä Charta oecumenica, otettiin siinä selkeä myönteinen kanta
yhdentymiskehitykseen mutta samalla tahdottiin sitoutua yhteisesti pitämään esillä meille tärkeitä
perusarvoja:

"Kirkot tukevat Euroopan integraatiota. Yhteys ei voi kestää ilman yhteisiä arvoja. Olemme
vakuuttuneita siitä, että kristinuskon hengellinen perintö on Euroopalle innoituksen ja sisäisen
rikkauden voimanlähde. Me työskentelemme kristillisen uskomme pohjalta rakentaaksemme
inhimillistä, sosiaalisesti tietoista Eurooppaa, jossa vallitsevat ihmisoikeudet ja rauhan,
oikeudenmukaisuuden, vapauden, suvaitsevaisuuden, osallistumisen ja solidaarisuuden perusarvot.
Pidämme samoin ehdottomasti kiinni elämän kunnioittamisesta, avioliiton ja perheen arvosta, köyhien
puolelle asettumisesta, valmiudesta antaa anteeksi ja myötätuntoisuudesta kaikissa asioissa.

Kirkkoina ja kansainvälisinä yhteisöinä meidän tulee pyrkiä estämään vaara, että Eurooppa kehittyy
integroituneeksi länneksi ja siitä erillään olevaksi idäksi. Kavahdamme myös Euroopan jakautumista
pohjoiseen ja etelään. Samalla meidän on vältettävä Eurooppa-keskeisyyttä ja vahvistettava Euroopan
vastuuntuntoa koko ihmiskunnasta, erityisesti köyhistä kaikkialla maailmassa."

Näihin Charta oecumenican ajatuksiin liittyi myös edellä mainitsemani kirkkojen kannanotto Suomen
EU-puheenjohtajuuden yhteydessä.

Yleisten ja hyvien perusarvojen luetteleminen puheissa ja julkaisuissa ei kuitenkaan juuri vie asioita
eteenpäin.  Tarvitaan niiden konkretisointia ja käytännön toimia, yhteistyötä ja vaikuttamistoimintaa.
Mainitsemassani kannanotossamme puheenjohtajakaudelle nostettiin esille erityisesti kysymykset
ihmisoikeuksista, ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnista, sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta, tasa-
arvosta ja kestävästä kehityksestä. Mielestäni tällä hetkellä tulisi kirkkojen noiden perinteisten arvojen
lisäksi puuttua omista arvonäkökohdistaan mm. Euroopan unioniin rooliin koko kansainvälisessä
yhteisössä.  Esimerkiksi ilmastokysymyksissä Unioni on jo halunnut toimia esimerkillisesti, mutta
keskustelu omassa maassamme on osoittanut, millaisia vaikeuksia  kansantalouksilla saattaa olla
sopeutuessaan tähän. Toisaalta väkivaltaiset yhteenotot ja kansalaisten sorto ja tuhoaminen eräissä
maanosamme ulkopuolisissa maissa kutsuvat vaurasta ja demokraattista Eurooppaa toimimaan
esimerkkinä tai maailmanrauhan ja ihmisoikeuksien edustajana omien rajojensa ulkopuolellakin.
Myöskään Euroopan unionissa keskeisesti esillä olevat talouskysymykset eivät voi jäädä kirkkojen
huomion ulkopuolelle.

Tämän kaltaisissa asioissa tarvitaan kirkkojen välistä yhteistyötä. Brysselissä ja Strasbourgissa toimivat
päättäjät, myös oman maamme edustajat, ovat usein todenneet, että kirkkojen ääni on siellä liian
hajanainen. Etenkin tämä koskee protestanttisia kirkkoyhteisöjä. Kun puhalletaan torveen yhtä aikaa ja
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samanlaisella äänellä, on torven törähdys paljon vaikuttuvampi. Kun tähän pyrimme, on syytä muistaa,
että monista päivänpolitiikan ja etiikan kysymyksistä kristityt voivat oikeutetustikin olla eri mieltä.

Luterilainen kirkkomme on kehittänyt omaa yhteistyötään sekä Euroopan kirkkojen konferenssin
Kirkko- ja yhteiskuntakomission kanssa ja ryhtynyt nyt myös tiiviimpään yhteistyöhän näissä asioissa
Ruotsin ja Viron kirkkojen kanssa. Omaan EU-seurantaorganisaatioomme olemme kutsuneet myös
SEN:in edustajan mukaan.  Tahdomme pitää ovia auki myös muille kirkoille, jotka tahtovat olla
mukana EU-yhteistyössä.

Käytännön kysymysten konkretisoinnissa tarvitaan yhteistyötä myös Euroopan unionin eri elinten ja
niiden edustajien kanssa. kirkkojen panoksen on liityttävä ajankohtaisiin linjauksiin EU:n piirissä.

EU:n komissio on hiljakkoin julkaissut oman kehittämisohjelmansa nimellä Suunnitelma D.  Se on
kertonut että tämän ohjelman avulla se pyrkii stimuloimaan edelleen keskustelua laajenemisesta ja
syvenemisestä Euroopassa. Suunnitelma D tulee sanoista demokratia, dialogi ja debatti (Plan D:
Democracy, Dialogue and Debate).

Euroopan kirkon johtajien konferenssissa Brysselissä viime joulukuussa esitettiin kirkkomme taholta
tähän kirkkojen omaksi kontribuutioksi ohjelmaa C  (Plan C - Churches and the European Project:
Commitment, Compassion and Cooperation). Sitoutuminen, yhdessä eläminen ja yhdessä työskentely.
Tämän ohjelmaehdotuksen jatkotyöskentely on Kirkko ja yhteiskuntakomissiossa käynnissä.

Kun eurooppalainen ekumenia on tänä vuonna pinnalla, toivon että  eri kokoontumisissa ja
työskentelyissä, erityisesti Euroopan ekumeenisessa yleiskokouksessa, kirkkojen välinen yhteistyö ja
niiden edustamien arvojen konkretisoituminen ottaisivat tuntuvia askeleita eteenpäin.


