
Kesäkuu 2007
Suomennos englannista.

CSC/CCME:n vastaus Euroopan neuvoston valkoisen kirjan konsultaatioon kult-
tuurienvälisestä dialogista

Johdanto

Euroopan kirkkojen konferenssin Kirkko ja yhteiskunta -komissio (Church and Society Commission of the
Conference of European Churches CSC/CEC1) ja Euroopan kirkkojen siirtolaiskomissio (Churches’ Com-
mission for Migrants in Europe CCME2) tarjoavat eri kirkkokuntia edustaville jäsenkirkoilleen foorumin kult-
tuurien- ja uskontojenväliselle dialogille ja yhteistyölle. Kiitämme Euroopan neuvostoa (Council for Europe
CoE), joka pyysi meitä uskonnollisten yhteisöjen3 ja maahanmuuttajajärjestöjen edustajina tuomaan esille
näkemyksemme kulttuurienvälisestä vuoropuhelusta ja kertomaan kokemuksistamme ja toiminnastamme
vuoropuhelun edistämisessä. Vaikka uskonnollisten yhteisöjen ja maahanmuuttajajärjestöjen lähestymista-
voissa on eroa, pyrimme kuitenkin vastaamaan kattaen molemmat näkökulmat4.

Halumme edistää kulttuurienvälistä vuoropuhelua nousee kristillisestä antropologiasta ja kirkon pastoraali-
sesta tehtävästä, joka edellyttää avoimuutta ja muista huolehtimista. Kulttuurienvälinen dialogi nähdään laa-
jalti työkaluna, jolla etsitään ratkaisuja kansainvälisen muuttoliikkeen ongelmiin. Sitä pidetään myös työkalu-
na uskontojenvälisissä suhteissa ja mahdollisissa konflikteissa. Vaikka tunnustammekin kulttuurienvälisen
dialogin tärkeyden ongelmien ratkaisussa, haluamme kuitenkin painottaa vuoropuhelun tärkeyttä itsessään.
Dialogi on olennaista ihmisten välisten suhteiden rakentamiselle. Kristillinen antropologia näkee vuoropuhe-
lun keskeisenä osana ihmisyyttä – ilman vuoropuhelua ihminen ei olisi inhimillinen.

Mielestämme kulttuurinen monimuotoisuus on objektiivista todellisuutta. Kristinusko on alusta alkaen ylittänyt
maiden ja kulttuurien rajoja. Kulttuurinen – ja uskonnollinen – monimuotoisuus on ollut luontaista yhteiskun-
nille satoja vuosia. Kansallisvaltiot ovat kehittyneet pitkän ajan kuluessa, ja siihen on kuulunut myös yhden
uskonnon valta-asema (cuius regio, eius religio). Kaikkien kansalaisten ja eri uskontojen hyväksyminen on
vielä melko uusi käsite, ja nykyäänkin valitettavasti ilmenee torjuvia näkemyksiä. Enemmistön ja vähemmis-
töjen suhteet joko valtiotasolla tai paikallisesti ovat usein olleet alistussuhteita; Euroopan historiassa on mo-
nia esimerkkejä uskonnollisten ja etnisten vähemmistöjen väkivaltaisesta alistamisesta ja syrjinnästä.

1 CSC on eräs CEC:n komissioista. Nykyään CEC:llä on 125 kristillistä jäsenkirkkoa. Se perustettiin 1950-luvulla kylmän sodan
aikana edistämään kansainvälistä yhteisymmärrystä ja rakentamaan ja ylläpitämään yhteyksiä Itä- ja Länsi-Euroopan kirkkojen
välillä. Olemassaolonsa aikana CEC on myös rakentanut siltoja vähemmistö- ja enemmistökirkkojen välillä, sukupolvien välillä,
naisten ja miesten välillä ja eri kristillisten tunnustuskuntien välillä. Ekumeenisen keskustelun lisäksi uskontodialogi on tullut osaksi
CEC:n toimintaa.
2 CCME perustettiin vuonna 1964 tukemaan eurooppalaisia kirkkoja siirtolaisten auttamisessa. Nykyään sen tehtävänä on myös
ajaa siirtolaisten oikeuksia ja pakolaisten, turvapaikanhakijoiden ja etnisten vähemmistöjen asemaa. CCME:llä on 23 jäsentä ja
sen työsarkana ovat siirtolaiset ja kotoutuminen, pakolaiset ja turvapaikanhaku, sekä rasismin- ja syrjinnänvastainen työ Euroo-
passa. CCME tekee läheistä yhteistyötä CEC:n ja Kirkkojen Maailmanneuvoston kanssa. Molemmat järjestöt (CEC ja CCME)
tuovat yhteen protestanttiset, anglikaaniset ja ortodoksiset kirkot, kirkkoneuvostot ja järjestöt kautta koko Euroopan.
3 Englannin termi “religious communities” (uskonnolliset yhteisöt) tarkoittaa alun perin esimerkiksi luostareita ja niissä asuvia ihmi-
siä. Nykyään useammin käytetty termi on “faith communities”. Tässä asiakirjassa käytetään kuitenkin Euroopan neuvoston käyt-
tämää termiä ‘religious communities’.
4 Kysymyksen alkuperäinen numero on mainittu suluissa jokaisen kysymyksen jälkeen. Esimerkiksi RC1 viittaa ensimmäiseen
uskonnollisille yhteisöille osoitettuun kysymykseen. MO viittaa maahanmuuttajayhteisöille tarkoitettuihin kysymyksiin.



CSC/CCME:n vastaus Euroopan neuvoston valkoisen kirjan konsultaatioon kulttuurienvälisestä dialogista 2(14)

Siirtolaisuus nähdään nykyään yhteiskuntien suurimpana monimuotoisuuden lähteenä. Kirkot pitävät siirto-
laisuutta normaalina ilmiönä, ja liikkumisen vapaus tunnustetaan laajalti hyödylliseksi. Kansainväliset kon-
ventit, Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus mukaan lukien, pitävät maasta lähtöä perusoikeutena, ja
sen lisäksi valtioilla on velvollisuus suojella pakolaisia ja myöntää oleskelulupa.

Ottamalla osaa tähän konsultaatioon haluamme tuoda esille näkemyksemme kulttuurin ja uskonnon välises-
tä suhteesta, joka saattaa olla monimutkaisempi kuin mitä Euroopan neuvoston konsultaatioasiakirjassa on
esitetty5. Vastaus on valmisteltu yhteistyössä jäsenkirkkojemme kanssa. Voimme tässä kuitenkin esittää vain
ajattelumme pääperiaatteet, joten pyydämme teitä tutustumaan myös yksittäisten jäsenkirkkojemme kan-
nanottoihin.

“Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan
kuin pyhät. “Ef. 2:19

Kokonaisnäkemys kulttuurisesta monimuotoisuudesta demokraattisessa yhteiskunnassa

1. Mikä on uskonnollisen yhteisönne tai järjestönne kokonaisnäkemys monikulttuurisen yhteiskunnan tule-
vaisuudesta ja kulttuurisesta monimuotoisuudesta demokraattisessa yhteiskunnassa? (RC1/ MO1)

CCME ja CSC/CEC pyrkivät edistämään oikeudenmukaisia ja rauhanomaisia yhteiskuntia, joissa ihmiset
kunnioittavat toistensa kulttuurista ja uskonnollista taustaa. Kannatamme oikeutta olla erilainen mutta kuiten-
kin tasa-arvoinen.

Tasa-arvoisuuden periaate kristinuskossa juontaa juurensa käsitteeseen imago dei, jonka mukaan jokainen
ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Meidän tulisi nähdä Jumalan kuva jokaisessa tapaamassamme ihmises-
sä. Näin ollen jokaisen yksilön ihmisarvo on toimintaamme ohjaava periaate. Vaikka arvojärjestelmät ovatkin
yhteiskunnallista todellisuutta – eivätkä välttämättä vain negatiivisella tavalla – yritämme löytää miten parhai-
ten saamme heikot ja syrjäytyneet mukaan yhteiskuntaan. Tämä periaate ohjaa politiikkaamme ja käytäntö-
jämme. Näin ollen oikeus olla erilainen on mielestämme positiivinen näkökulma monimuotoisuuteen. Pi-
dämme monimuotoisuutta rikkautena ja mahdollisuutena oppia toisiltamme.

Monimuotoisuus ei kuitenkaan saa johtaa eriytymiseen, kun pyrimme rakentamaan yhtenäistä yhteiskuntaa.
Huomiota tuleekin kiinnittää myös tasa-arvoon: lain edessä, oikeudessa koulutukseen ja työhön, palvelujen
saatavuudessa, sekä osallistumisessa päätöksentekoon yhteiskunnan eri tasoilla.

Monikulttuurinen yhteiskunta

Termi ”monikulttuurinen yhteiskunta” ymmärretään usein yhteiskunnallista todellisuutta kuvaavana6 terminä,
yhteiskunnallisena ilmiönä.  Termiin liittyy kuitenkin ongelmia ja monissa tapauksissa se on liittynyt poliittisiin
tavoitteisiin. Vaikka olemme avoimia termin käytölle, haluamme kuitenkin suositella vaihtoehtoisia termejä
kuten ”heterogeeninen”, ”kulttuurienvälinen” ja ”transkulttuurinen” yhteiskunta. Usein “monimuotoisuus” on
riittävä ja sopivampi ilmaisu. Käsitteenä ja näkemyksenä termi ”kulttuurienvälinen” ilmaisee ehkä paremmin,
että sekä kulttuurit että yksilöt ovat dynaamisia ja muuttuvat kohdatessaan toisensa.

5 ht t p : / /www.coe. in t / t / dg4/ i n tercu l tura l /Source/Consul t a t i on_document_EN. pdf
6 Myönnämme kyllä, että kieli muokkaa todellisuutta ja että ”pelkkä” todellisuuden kuvaus paljastaa, miten yhteiskunnalliseen eriy-
tymiseen ja integroitumiseen suhtaudutaan.

http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/Source/Consultation_document_EN.pdf
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Kotoutuminen

Sen sijaan että haluaisimme “ohjailla” monimuotoisuutta, korostamme tarvetta helpottaa ja edistää vuoropu-
helua. Autamme silti uusia siirtolaisia, maahanmuuttajia ja pakolaisia kotoutumaan, aivan kuten taistelemme
sen puolesta, että ketään ei suljeta pois yhteiskunnasta. Yhdessä muiden Abrahamin uskontojen kanssa
vieraanvaraisuus on meille tärkeä arvo. Uskonnolliset yhteisöt harjoittavat vieraanvaraisuutta hyvin konkreet-
tisin tavoin.

Kotoutuminen on dynaaminen, molemminpuolinen sopeutumisprosessi, jossa kaikki osapuolet antavat ja
saavat. Tässä mielessä kotoutuminen tarkoittaa eri kulttuuri-identiteettien kunnioittamista. Enemmistön ajat-
telutavassa tulee tapahtua muutos. On ymmärrettävä ja hyväksyttävä, että kulttuurit ja identiteetit – omamme
mukaan lukien – eivät ole paikalleen pysähtyneitä vaan muuttuvia. Integroituminen on myös sosioekonomis-
ten raja-aitojen madaltamista ihmisten tai ihmisryhmien välillä, tasa-vertaisten mahdollisuuksien luomista,
sekä auttamista ihmisiä osallistumaan aktiivisesti julkiseen, taloudelliseen, sosiaaliseen ja poliittiseen, sekä
kirkolliseen tai uskonnolliseen elämään. Se tarkoittaa yhteistä pyrkimystä rauhanomaiseen ja oikeudenmu-
kaiseen yhteiskuntaan. Siinä missä jotkin poliittiset oikeudet ovat oikeutetusti riippuvaisia kansalaisuudesta,
mielekäs osallistuminen yhteiskuntaan on tärkeää kaikille ihmisille vaikka he eivät halua tai voi ottaa kansa-
laisuutta. Osallistuminen paikallisvaaleihin7 on hyvä esimerkki.

Kotoutuminen ymmärretään vielä yleisesti väärin maahanmuuttajien sulautumisena yhteiskuntaan. Vaikka
jotkut maahanmuuttajat haluavat sulautua, he eivät silti välttämättä kotoudu, jos yhteiskunta ei ole valmistau-
tunut kotouttamiseen. Eurooppalaiset yhteiskunnat eroavat tässä suuresti. Jotkut ovat etnisesti homogeeni-
sempiä kuin toiset, mutta maahanmuuttajien suhteen niillä on edessään samat haasteet.

Haluamme painottaa, että usko voi olla tärkeä tekijä kotoutumisessa. Uskonto on monille oleellinen osa iden-
titeettiä, mutta usein kotouttamissuunnitelmissa uskonto luokitellaan kulttuurin alle.

2. Miten tärkeää maailmanlaajuinen kulttuurinen monimuotoisuus on yhteisönne mielestä Euroopan tilan-
teelle? (RC2)

Eurooppa on aina ollut paikka, jossa ihmiset ja kansat ovat sekoittuneet. Nykyinen globalisaatioprosessi,
yhdessä kylmän sodan loppumisen kanssa, on avannut ovet vapaammalle liikkumiselle ja ihmisten kohtaa-
miselle. Kuten kansainvälinen siirtolaisuuskomissio (Global Commission on International Migration) on il-
maissut, muuttoliike ei ole pelkästään eurooppalainen vaan maailmanlaajuinen ilmiö. Eri etnisten ryhmien
kanssakäymiseen vaikuttavat myös maailman maiden hierarkkiset suhteet. Näihin taas vaikuttavat maiden
taloudellinen asema, kolonialismin historia sekä ajatussuunnat kuten orientalismi. Positiivinen tai negatiivi-
nen suhtautuminen riippuu usein henkilön kotimaasta.

3.  Edistääkö uskonnollinen yhteisönne kulttuurista monimuotoisuutta? Miten uskonnollinen yhteisönne
suhtautuu kulttuuriseen monimuotoisuuteen? (RC3)

Kannatamme oikeutta olla erilainen mutta kuitenkin tasa-arvoinen.

Euroopan ihmisoikeussopimuksen artiklan 9 mukaan Euroopan kirkot tunnustavat, että ”jokaisella on oikeus
valita vapaasti omantuntonsa mukaan uskontonsa ja kirkkoon kuulumisensa. Tämä merkitsee sitä, että ke-
tään ei houkutella kääntymään moraalisen painostuksen keinoin tai aineellisilla eduilla, muttei myöskään

7 Euroopan neuvosto on ajanut tätä asiaa siirtotyöläisten oikeuksia koskevassa eurooppalaisessa yleissopimuksessa (European
Convention on the Rights of Migrant Workers). EU:n kansalaisilla on toisessa EU-maassa asuessaan oikeus äänestää paikallis-
vaaleissa. Jotkut valtiot ovat antaneet tämän oikeuden myös maahanmuuttajille.



CSC/CCME:n vastaus Euroopan neuvoston valkoisen kirjan konsultaatioon kulttuurienvälisestä dialogista 4(14)

estetä ketään omasta vapaasta tahdostaan kääntymään toiseen uskoon tai kirkkoon “ (Charta Oecumenica,
§ 2).

Kristinuskon sisällä on merkittävää monimuotoisuutta, mikä on tullut maahanmuuton myötä näkyvämmäksi.
Kielellisten esteiden poistamiseksi jotkut jäsenkirkot ovat kääntäneet liturgiansa ja muun materiaalinsa maa-
hanmuuttajajäsentensä kielille. Toiset kirkot taas tukevat etnisiä kristillisiä seurakuntia ja tekevät yhteistyötä
niiden kanssa.8 Vaikka muodot ja keinot vaihtelevat, monimuotoisuus on otettu haasteena vastaan. Sitä kä-
sittelemme kannanotossamme ” Yhdessä erilaiset” (Uniting in Diversity).
Kirkot käyvät vuoropuhelua myös muiden uskontojen kanssa. CEC:llä yhdessä Euroopan katolisten piispain-
kokousten neuvoston (Conference of Catholic Bishop Conferences in Europe CCEE) kanssa on islamia kä-
sittelevä komitea (Committee on Islam in Europe), ja monet kirkot käyvät säännöllistä vuoropuhelua maas-
saan tai alueellaan olevien juutalaisten ja islamilaisten yhteisöjen kanssa.

4. Miten tärkeänä järjestönne pitää maahanmuuttajien syrjimätöntä kohtelua edellytyksenä kulttuurisen
monimuotoisuuden kehittymiselle eurooppalaisissa yhteiskunnissa? (MO2)

Järjestömme työskentelevät tasa-arvoisen kohtelun puolesta ja erityisesti tasa-arvoisten mahdollisuuksien
puolesta palveluihin ja työelämään. Tasa-arvo ja maahanmuuttajien syrjimätön kohtelu on edellytys molem-
minpuoliselle oppimiselle. CCME on Euroopan rasismin vastaisen verkon (European Network Against Ra-
cism) perustajajäsen ja toimii siinä aktiivisesti. On myös tapauksia, joissa on oikeus tulla kohdelluksi eri ta-
valla positiivisessa mielessä. Tässä täytyy käyttää harkintaa eikä sitä saa käyttää eriytymisen lisäämiseksi.
Kunnioitus sekä etnisiä että uskonnollisia vähemmistöjä kohtaan on tärkeä asia, jonka puolesta työskente-
lemme.

5. Mitä täytyy kaikkein kiireellisimmin tehdä maahanmuuttajien syrjinnän lopettamiseksi ja tasavertaisten
mahdollisuuksien saavuttamiseksi – oikeudellisesti, sosiaali- ja työllisyyspolitiikassa ja muilla alueilla? (MO3)
Miten mediaa voi rohkaista käsittelemään kulttuurista monimuotoisuutta puolueettomammin, erityisesti maa-
hanmuuttajayhteisöjen yhteydessä? (MO11)

Täytyy luoda hyväksynnän ja kunnioituksen ilmapiiri, mutta täytyy myös kiinnittää huomiota maahanmuuttaji-
en tilanteeseen vaikuttaviin taustatekijöihin (valtasuhteet, resurssit). Pääsy työelämään ja tyydyttävään työ-
hön on maahanmuuttajille erittäin tärkeää riippuvuuden ja hyväksikäytön vähentämiseksi. Oleskeluluvan
saaminen on tässä suhteessa tärkeää. Meidän kantamme on, että maahanmuuttajat saisivat pysyvän oles-
keluluvan oltuaan laillisesti maassa viisi vuotta. Olemme vakuuttuneet siitä, että epävarmassa tilanteessa
olevien maahanmuuttajien tilanteen vakauttaminen on tärkeä työkalu, jota ei tulisi sulkea pois. Työelämän
mukana tulevien työntekijä- ja sosiaalisten oikeuksien tulee ulottua myös maahanmuuttajiin riippumatta oles-
keluluvan pysyvyydestä.

Koko väestön tietoisuutta tulee kohentaa median ja koulutuksen avulla. Erityisryhmille (lakimiehille, tuoma-
reille, rajavartijoille, maahanmuuttajille, poliitikoille, viranomaisille, poliisille, opettajille ja journalisteille) tulisi
järjestää laajaa kulttuurienvälistä koulutusta. Kokemus osoittaa, että vapaaehtoinen koulutus tuottaa parhai-
ten positiivisia tuloksia. Sen vuoksi kannustimet vapaaehtoiseen koulutukseen ovat tärkeä työkalu. Koulukir-
jat ja opetusmateriaalit täytyy myös tarkastaa ja korjata kuvaamaan nykypäivän todellisuutta ja kulttuurista
monimuotoisuutta.

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus on erityisen tärkeää maahanmuuttajille. Seuraavilla alueilla tarvitaan vielä
työtä:

8 Jäsenkirkoissamme on järjestöjä, jotka on perustettu nimenomaan edistämään kulttuurista monimuotoisuutta kristittyjen maa-
hanmuuttajien keskuudessa.
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o osallistuminen ja aktiivinen mukanaolo politiikassa, Euroopan neuvoston siirtotyöläisten asemaa
koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen mukaan (Convention on the Legal Status of Migrant
Workers)

o oikeus koulutukseen
o oikeus työelämään ja asuntoon
o oikeus terveys- ja sosiaalipalveluihin
o oikeus uskonnolliseen ja kulttuurielämään, mukaan lukien järjestön tai yhteisön jäsenyys- tai pe-

rustamisoikeus.

6. Mitä muita toimenpiteitä tarvitaan, jotta kulttuuriset vähemmistöt, kuten maahanmuuttajat ja kansalliset
vähemmistöt, voivat ilmaista kulttuurista identiteettiään ja rikastuttaa koko yhteiskuntaa? (MO4)

Sosioekonomisiin epäkohtiin tulee puuttua. Taloudellisten resurssien puute estää ihmisiä osallistumasta kult-
tuuri- ja sosiaalisiin aktiviteetteihin – julkiseen elämään yleensä. Se estää heitä myös edistämästä omaa
kulttuuriaan. Kulttuuriset vähemmistöt tarvitsevat mahdollisuuksia osallistua julkisen mielipiteen muokkauk-
seen muiden kansalaisten tavoin. Maahanmuuttajien osallistuminen tulee nähdä positiivisena panoksena
yhteiskuntaan. Tämän lisäksi enemmistöryhmien tulee suhtautua positiivisesti vähemmistöryhmien osallis-
tumiseen ja edistää sitä. Tutkimusten mukaan yhteiskunnissa, joissa alkuperäinen väestö on aktiivinen,
myös maahanmuuttajat ovat aktiivisempia. Yleisesti ottaen maahanmuuttajien ei tulisi odottaa olevan aktiivi-
sempia kuin kansalaiset keskimäärin, mutta heidän osallistumistaan tulisi rohkaista.

”Rakkaus ei etsi omaa etuaan.” 1Kor. 13:5

Kulttuurisen monimuotoisuuden käsite ja kulttuurienvälinen dialogi

7. Käyttääkö uskonnollinen yhteisönne tiettyä käsitettä (määritelmää) “kulttuurienvälisestä dialogista”? Miten
se on verrattavissa ”konsultaatioasiakirjan” ehdottamaan määritelmään? (RC4)

Vaikka korostamme, että eri käsitteillä on eri merkityksiä eri kulttuureissa ja kielissä9 ja että terminologian
täytyy vastata todellisuutta, yritämme kuvata meidän käsitystämme kulttuurienvälisestä dialogista. Ensin ha-
luamme selventää muutamaa muuta käsitettä, jotka liittyvät kulttuurienväliseen vuoropuheluun.

Dialogi

Sana dialogi tulee kahdesta kreikan sanasta: dia tarkoittaa välissä, tarkoittaen sekä keskinäistä että
sisäistä. Logos tarkoittaa merkitystä, sanaa ja puhetta, mutta myös ajattelua ja ymmärrystä maailmasta.
Nämä laajat käsitteet ovat tärkeitä, jotta voidaan ymmärtää, että dialogi on enemmän kuin pelkkä työkalu.

Dialogi on prosessi, jossa kohdataan ihmisiä ja tutustutaan keskinäisiin samankaltaisuuksiin ja eroavuuksiin.
Tämä voi tapahtua eri muodoissa ja paikoissa. Sen tähden on useita eri dialogityyppejä10:
§ symbolinen dialogi, jossa ryhmien edustajat tapaavat julkisesti, antaen esimerkin dialogille ja symbo-

lisoiden ne ajatukset ja periaatteet joista dialogia käydään;
§ akateeminen dialogi, jossa ryhmien asiantuntijat tapaavat keskustellakseen tietyistä asioista;
§ hengellinen dialogi, jossa eri uskontoihin kuuluvat tapaavat ja jossain määrin osallistuvat toisen us-

konnonharjoituksiin ja perinteisiin tai ovat niille avoimia;
§ elämän dialogi, jossa eri taustoista tulevat ihmiset elävät yhdessä ja jakavat kokemuksia

9 Esimerkiksi englannin käsitteellä “culture” on selvästi eri sisältö kuin saksan käsitteellä “Kultur”. Sama koskee englannin termiä
”education”, joka tarkoittaa hyvin eri asiaa kuin saksan “Bildung”.
10 Nämä eri dialogityypit voivat ja jossain määrin niiden pitäisi vaikuttaa toisiinsa.
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Dialogin kautta toinen tulee inhimillisemmäksi ja monimuotoisemmaksi, ja stereotypiat toivon mukaan ky-
seenalaistetaan. Dialogi ei pelkästään lisää ymmärrystä toisesta, se saattaa myös muuttaa käsitystä tästä ja
lisätä arvostusta. Myös käsitys omasta itsestä saattaa muuttua. Sen lisäksi dialogi saattaa tasapainottaa
keskustelukumppaneiden eri tavoitteita.

Dialogi kuitenkin eroaa muista kanssakäymisen muodoista siinä, että sen tavoitteena ei ole toisen osapuolen
käännyttäminen. Sitä voidaan käydä ilman mitään agendaa tai tavoitteita riippuen yllä esitetyistä tyypeistä.
Useimmissa tapauksissa dialogilla on kuitenkin jokin tarkoitus, kuten eri tavoitteiden tasapainottaminen.

Kulttuurienvälinen dialogi

Kulttuurienvälinen dialogi tarkoittaa dialogia, jossa tarkastellaan sekä toisen että omaa kulttuuria. Voidaan
kysyä onko olemassakaan dialogia, joka loppujen lopuksi ei olisi kulttuurien välistä.
Perustekijät, jotka mahdollistavat dialogin, ovat avoimuus sekä halukkuus kuunnella, vaihtaa ajatuksia, oppia
toiselta ja jakaa omia ajatuksiaan.

Onnistunut kulttuurienvälinen dialogi

Onnistunut kulttuurienvälinen dialogi, joka lisää kunnioitusta11, välittämistä ja sympatiaa toisen näkemyksiä ja
mielipiteitä kohtaan, on enemmän kuin pelkkää älyllistä ymmärtämistä. Dialogissa emotionaalinen puoli on
oleellista. “Yleisimmässä” muodossaan kulttuurienvälinen dialogi on tapa ajatella, käyttäytyä, nähdä maailma
ja olla yhteydessä toisten kanssa. Se on jatkuva, loppumaton prosessi, ja sitä voi opetella – sitä täytyy ope-
tella joka päivä. Kulttuurienvälistä dialogia tarvitaan kun kohdataan muita ihmisiä, ryhmiä ja kulttuureja, mutta
myös kun tarkastellaan omaa kulttuuria. Onnistuneen dialogin tulokset eivät ole välttämättä heti näkyviä,
mutta kantavat lopulta hedelmää.

Tekijät, jotka mahdollistavat onnistuneen vuoropuhelun – avoimuuden ja kuuntelukyvyn lisäksi – ovat kunni-
oitus, luottamus, tasa-arvoisuus, “kulttuurinen uteliaisuus”, uskonnollis-eettisesti intuitiivinen ”tahdikkuus” ja
valmius muuttua. Vuoropuhelu puolestaan edistää kaikkia näitä tekijöitä. Lisäksi dialogin mahdollisuus onnis-
tua on parempi, kun osapuolet ottavat huomioon keskinäisiin suhteisiinsa vaikuttavat asiat, kuten valtasuh-
teet, ennakkoluulot, sukupuolen, pelon, aiemmat loukkaukset, konfliktit ja historian, ja kun dialogi tapahtuu
luottamuksen ilmapiirissä. Ei tulisi aliarvioida tunnetekijöitä, epäluuloa, myötätuntoa tai vastenmielisyyttä
tiettyjä tapoja kohtaan, jotka voivat estää tai edistää kanssakäymistä.

Koska arvostamme kaikkia yrityksiä ryhtyä dialogiin, emme halua asettaa sille yleisiä ehtoja. Voi kuitenkin
olla hyödyllistä asettaa joitakin ehtoja tai suosituksia julkiselle dialogille. Mitä tulee poliittisiin instituutioihin,
“avoin, läpinäkyvä ja säännöllinen” vuoropuhelu uskonnollisten yhteisöjen sekä siviiliyhteiskunnan kanssa
tulisi olla itsestäänselvyys demokraattisessa yhteiskunnassa. Euroopan neuvosto saattaa vaatia osapuolia
hyväksymään omat perusarvonsa. On kuitenkin tärkeää käydä dialogia niidenkin kanssa, joiden arvot ovat
erilaiset, esimerkiksi kun etsitään ratkaisua konfliktiin.

Kulttuuri – ja uskonto

Kulttuurin yksiselitteinen määritteleminen on melko vaikeaa12, koska kulttuuri on dynaaminen käsite, joka
koskee elämäntapaamme. Siihen sisältyy ruokailu, elämäntyyli, työ ja työympäristö, toisten kohtaaminen ja

11Tässä yhteydessä käytämme mieluummin käsitettä “kunnioitus” kuin “suvaitsevaisuus”. Suvaitsevaisuus voi viitata valtaraken-
teeseen ja voi jäädä ulkokohtaiseksi, kun taas kunnioitus on toisen positiivisempaa ymmärtämistä.
12 Kun ”kulttuurin” käsitettä yritetään määrittää, pitäisi huomioida kuinka sosiologit, antropologit, ja kulttuuriantropologit lähestyvät
asiaa eri näkökulmista. Historialliset esineet ovat nykykulttuurien perustana, mutta jotkut kulttuurit ovat joidenkin määritelmien
mukaan olleet olemassa vain yhden sukupolven ajan. Kuinka monta sukupolvea kulttuurin täytyy sisältää? Oletettavasti enemmän
kuin yhden, mutta onko kaksi tarpeeksi? Onko kolme parempi? Vai kymmenen? Eurooppalaiset identiteetit (yksityiset ja kollektiivi-
set) perustuvat pitkälti kulttuurisiin resursseihin, mutta monet eivät halua, että nämä resurssit kahlitsevat identiteettiä.
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kielet.  Kulttuuri voi tarkoittaa myös käsiteympäristöä, joka on luotu sanoin, kuvin ja merkein, ja joka liittyy
sekä maailmallisuuteen13 että uskonnollisuuteen. Kulttuuri ilmaisee ja luo myös tunteita.
Kirkoille uskonto on jotain muuta ja enemmän kuin pelkkä kulttuurin osa. Uskonto voi olla kulttuurin osa, mut-
ta se myös muokkaa kulttuuria aivan kuten kulttuuri vaikuttaa uskonnon ilmaisutapoihin. Sen lisäksi uskonto
haastaa kulttuuria ja kulttuurisia manifestaatioita. Uskonnon vaikutus on selvä taiteissa, musiikissa, arkkiteh-
tuurissa ja perinteissä. Esimerkiksi eurooppalaiset kielet kuten englanti ja saksa ovat rikastuneet, kun Raa-
matun tekstejä on käännetty hepreasta, kreikasta ja latinasta.
Uskonto vastaa ihmisten perimmäisiin elämän ja olemassaolon kysymyksiin. Uskolla ja arvoilla, jotka vaikut-
tavat toisiinsa, on suuri merkitys identiteetin muotoutumisessa. Se miten uskonto ja usko näkyvät historiassa
ja yhteiskunnassa uskonnollisten yhteisöjen ja yhdyskuntien sekä uskonnollisten tapojen ja rituaalien kautta,
on jatkuva haaste kaikille osapuolille.
Kulttuuriset ja uskonnolliset identiteetit eivät ole homogeenisiä, omia kokonaisuuksiaan, vaan ne ovat luon-
teeltaan hybrisiä. Tämä ei johdu ainoastaan viime vuosikymmenten globalisaatiosta: eriasteinen vuorovaiku-
tus on aina muokannut kulttuureita, uskontoja ja alueita.

Kulttuurien- ja uskontojenvälinen dialogi
Näin ollen kulttuurienvälisessä dialogissa on kyllä uskonnollinen ulottuvuus, mutta Euroopan neuvoston tulee
ymmärtää, että uskonnollisten yhteisöjen mielestä niitä tai “uskontoa” ei voi tyhjentävästi kuvata viittaamalla
vain kulttuuriin. Tästä syystä uskonnolliset yhteisöt jatkavat dialogia muiden uskontojen kanssa. Tähän vuo-
ropuheluun voi liittyä elementtejä, joita ei esiinny kulttuurisosiologisessa keskustelussa, kuten ”tuonpuolei-
suus”, ”toiseus”, ”jumaluus” tai ”pyhyys”.

Monimuotoisuus

On tärkeää antaa toisen säilyttää identiteettinsä ja kulttuurinsa ja iloita monimuotoisuudesta Jumalan luoma-
kunnassa. Monimuotoisuuden huomiotta jättäminen tai vastustaminen olisi kristinuskon vastaista. Haluamme
silti huomauttaa, että monimuotoisuus on nykyään ennemminkin vähentymässä kuin kasvamassa. Vaikka
monimuotoisuus on tullut monin paikoin näkyvämmäksi, globaalisesti ja kaiken kaikkiaan, vähitellen se kui-
tenkin vähenee: etniset vähemmistöt, perinteet, kielet ja elämäntavat häviävät eri alueilla valtakulttuurien
tieltä.

Viime vuosikymmenten aikana eurooppalainen ja maailmanlaajuinen ekumeeninen liike on omassa keskus-
telussaan kehittänyt mallin sosiaaliseen integraatioon. Tämä käsite nimeltään “sovitettu erilaisuus”, joka täy-
dentää ajatusta “yhdessä erilaiset”, tarkoittaa sekä yhteisön rakentamista yhteisille arvoille että keskustelun
jatkamista yhteiskunnan eri osapuolten välisistä eroista. Samansuuntainen oli Euroopan neuvoston 1980-
luvun lopulla käyttämä käsite “vapaus yhteisön kautta”. Haluamme rohkaista Euroopan neuvostoa ottamaan
uudelleen käyttöön tämän käsitteen, joka oli osaltaan vaikuttamassa rautaesiripun romahtamiseen.

Sovitettu erilaisuus on ajatus siitä, miten ihmisten tulisi elää keskenään. Myös kirkot ovat käyneet teologista
keskustelua siitä, miten niiden tulisi suhtautua monimuotoisuuteen. ’”Kontekstuaalinen teologia” on kristillistä
teologiaa, joka – tietoisena uskontojen, maailmankatsomusten, filosofioiden, kulttuurien ja sosiaalipoliittisten
järjestelmien moninaisuudesta – sopeuttaa kristinuskon ilmaisut ja kielen eri historiallisiin ja sosiaalisiin oloi-
hin. Kontekstuaalinen teologia ei heikennä sitä vakaumusta, että evankeliumin sanoma on universaali ja tar-
koitettu kaikille ihmisille riippumatta heidän kansallisesta, etnisestä tai kulttuurisesta taustastaan. Kontekstu-
aalinen teologia antaa kirkoille vankan pohjan sekä kulttuurien- että uskontojenväliselle dialogille.

13 Pidämme maailmallisuutta kulttuurin osana. Se on tässä todellisuudessa eikä sen ulkopuolella tapahtuva ilmiö. Tämä oikeuttaa
joidenkin uskonnollisten yhteisöjen väitteet, että jälkimaallistuneet suuntaukset voidaan myös ottaa huomioon.



CSC/CCME:n vastaus Euroopan neuvoston valkoisen kirjan konsultaatioon kulttuurienvälisestä dialogista 8(14)

8. Onko mielestänne Euroopan neuvoston perusarvojen lisäksi muita arvoja, jotka ovat tärkeitä kulttuurien-
välisen dialogin edistämisessä? (RC5)

Euroopan neuvoston perusarvot (demokratia, ihmisoikeudet ja oikeusvaltioperiaate), jotka on kodifioitu Eu-
roopan ihmisoikeussopimuksessa ja jotka ilmaisevat ihmisarvon kunnioittamista uskonnosta riippumatta,
ovat hyviä ohjeita yhteiskunnalliseen elämään.

Ei ole yllättävää, miten suuressa määrin Euroopan neuvoston ja kirkkojen arvot ovat yhdenmukaisia. Juuta-
lais-kristillisen ajattelun perintö Euroopan kehityksessä on kiistaton. On usein esimerkiksi ajateltu, että ih-
misoikeudet kuuluvat luonnostaan ihmisarvoon. Kristillisen teologian käsitys ihmisarvosta perustuu Raamat-
tuun, siihen, että ihminen luotiin Jumalan kuvaksi (1.Moos. 1:26). Jopa oikeusvaltioperiaate, oikeus omistuk-
seen ja puhevapauteen, voidaan nähdä eräässä Raamatun kertomuksessa, tarinassa Nabotin viinitarhasta
(1.Kun. 21).

Arvot täytyy määrittää, mutta jotta niillä olisi merkitystä, ne täytyy tehdä eläviksi jokapäiväisessä elämässä.
Euroopan neuvoston 47 jäsenvaltiota eivät kaikki ja aina toteuta näitä periaatteita. Myös kristillisissä yhtei-
söissä on joidenkin kristillisten arvojen puolesta täytynyt kamppailla kirkkolaitoksia, kristinuskon historiallisia
manifestaatioita, vastaan. Näin oli erityisesti valistuksen aikana. Voimme sanoa, että olemme oppineet ja
opimme edelleen, haluamme yhä edelleen seurata arvojamme, samalla tunnustaen inhimilliset heikkoutem-
me ja tarpeemme jumalalliseen ohjaukseen.

Euroopan neuvoston perusarvojen lisäksi kristillisillä tunnustuskunnilla on muitakin arvoja: solidaarisuus,
sosiaalinen oikeudenmukaisuus, Jumalan lasten välinen veljeys, heikoista huolehtiminen, anteeksiantami-
nen, rakkaus, vastuu toisista ja rauha. Nämä menevät pidemmälle kuin tasa-arvoisuutta vaativa laki. Ne voi-
vat jopa olla ristiriidassa kilpailua suuresti korostavien arvojen kanssa.

Kirkot ja uskonnolliset yhteisöt käyvät keskustelua totuuden sekä muiden uskontojen tai poliittisten järjestel-
mien arvojen välisestä suhteesta. Tietyissä historiallisissa tilanteissa ja eri uskonnollisissa yhteisöissä, kris-
tinusko mukaan lukien, tämä on johtanut toisten poissulkemiseen ja joskus fundamentalismiin. Ekumeeninen
liike ja järjestöt vastustavat fundamentalismia ja kannattavat toisten kunnioittamista. Uskonnolliset, kulttuuri-
set tai poliittiset arvot täytyy nähdä, tulkita ja todistaa historian kehyksissä.

9. Painottaako uskonnollinen yhteisönne tai järjestönne yhtä tai useampaa kulttuurienvälisen dialogin osa-
aluetta, kuten epävirallista koulutusta, sukupuolten tasa-arvoa, ihmisoikeuksia tai uskontodialogia? (RC6/
MO7)

Vaikka pidämme kaikkia kulttuurienvälisen dialogin alueita ehdottoman tärkeinä, uskonnollisilla yhteisöillä on
erityinen vastuu uskontojenvälisestä vuoropuhelusta. Näin varsinkin kun maallisempien ja uskonnollisempien
yhteiskuntien välillä näyttää olevan puutetta uskonnollisten elämänkatsomusten ja ilmaisujen ymmärtämi-
sessä. Siinä missä CSC/CEC ja CCME edistävät aktiivisesti ihmisoikeuksia, kuten sukupuolten tai etnisten
ryhmien tasa-arvoa, meidän jäsenkirkkomme painottavat myös sekä virallisen että epävirallisen koulutuksen
tärkeyttä. Kokemuksemme mukaan tieto sekä omasta että toisten uskonnollisesta ja kulttuurisesta identitee-
tistä edistää merkittävästi dialogin onnistumista. Koulutuksen tulee ohjata oman identiteetin tutkimiseen ja
toisten kunnioitukseen.
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10. Onko uskonnollinen yhteisönne tai järjestönne julkaissut kannanottoja, raportteja, tutkimuksia tms. kult-
tuurienvälisestä dialogista? (RC7/ MO8)

• Charta Oecumenica (CEC, CCEE)14

• Open Letter Church Leaders’ Meeting15 (Kirkkojen johtajien avoin kirje)
• Uniting in Diversity – Ciampino conference recommendations (Being Church Together with migrant

churches) (CCME-FCEI)(Yhdessä erilaiset – Ciampinon konferenssin suosituksia)16

“Lähtekää, menkää ulos porteista, valmistakaa tie kansalle, valmistakaa, tasoittakaa valtatie,
raivatkaa pois kivet, kohottakaa lippu merkiksi kansoille.” Jes. 62:10

Kulttuurisen monimuotoisuuden, kulttuurienvälisen dialogin ja sosiaalisen koheesion edistäminen
kansainvälisellä, kansallisella ja paikallisella tasolla

Osapuolet

Kulttuurienvälinen dialogi alkaa yksilötasolta. Yhdyskunnat, kuten julkiset ja yksityiset viranomaiset sekä
kansainväliset ja kansalaisjärjestöt, luovat puitteet ja mahdollistavat dialogin. Näillä on vaikutusta siihen, mi-
ten yksilöt suhtautuvat toisiinsa ja miten yksilö omaksuu onnistuneen dialogin arvot (kunnioituksen, avoi-
muuden, kyvyn kuunnella, luottamuksen, tasa-arvon, ”kulttuurisen uteliaisuuden”, uskonnollis-eettisen intui-
tiivisen tahdikkuuden, valmiuden muuttua jne.).
Uskonnolla on monia yhteyksiä kulttuuriin. Sen historialliset manifestaatiot – kirkot ja uskonnolliset yhteis-
kunnat – osallistuvat kulttuurienväliseen vuoropuheluun kaikilla tasoilla paikalliselta/seurakunnalliselta tasol-
ta alueelliselle, kansalliselle ja kansainväliselle tasolle asti. Kirkot eivät ole vain uskonnollisten yhteisöjen
edustajia, vaan myös paikkoja henkilökohtaiseen kohtaamiseen.

Myös liike-elämän tulisi osallistua, sillä se on avainasemassa työelämään pääsylle. Samoin on lukuisia muita
tärkeitä osapuolia, kuten työnantajajärjestöt, hyvinvointi- ja kulttuurijärjestöt, etnisten vähemmistöjen järjestöt
ja maahanmuuttajajärjestöt. On myös tärkeää löytää keskustelun taso ja muoto, jotka parhaiten sopivat ta-
voitteiden saavuttamiseksi (jos dialogissa on määrätyt tavoitteet). Voi esimerkiksi olla hyödyllistä asettaa
suuntaviivat tietyn tyyppisille dialogeille kansallisella tai kansainvälisellä tasolla. Kirkot pitävät hyödyllisenä
kehittää periaatteita ohjaamaan keskustelua kansainvälisellä tasolla ja järjestävät kansainvälisiä foorumeita
kulttuurienväliselle vuoropuhelulle.

11. Mikä on uskonnollisten yhteisöjen paikka politiikassa, joka edistää kulttuurienvälistä dialogia? (RC8a)

Parhaimmillaan uskonnolliset yhteisöt ovat kiinnostuneita koko yhteiskunnan hyvinvoinnista ja siksi niillä on
paikkansa kulttuurienvälisen dialogin edistämisessä. Usko ja (uskonnolliseen) yhteisöön kuulumisen tunne
ovat ihmisyyden ydintä ja siksi oleellisia identiteetin muodostumiselle. Koska ne ovat myös kulttuurin avain-
tekijöitä, uskonnollisilla yhteisöillä on tärkeä rooli kulttuurienvälisen vuoropuhelun edistämisessä. Kirkot ja
muut uskonnolliset yhteiskunnat ja niiden laajat paikallisseurakuntaverkostot tavoittavat ihmisiä kaukaisim-
millakin alueilla.

Uskonnolliset yhteisöt voivat edistää kulttuurienvälistä vuoropuhelua esim.
• kehittämällä positiivista sosiaalista ilmapiiriä;
• kehittämällä henkilökuntansa kulttuurienvälistä osaamista;

14 h t tp: / /www.cec-kek.o rg/content / charta .sh tml
15 ht t p : / /www.cec-kek.o rg/content / openlet ter13. shtm l
16 ht t p : / /www.cec-kek.o rg/Engl ish/ ccmeuni t i ngd iver s i t y .pdf

http://www.cec-kek.org/content/charta.shtml
http://www.cec-kek.org/content/openletter13.shtml
http://www.cec-kek.org/English/ccmeunitingdiversity.pdf
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• luomalla yhteyksiä kantaväestön ja maahanmuuttajien välille; ja
• ajamalla köyhien, heikkojen ja syrjäytyneiden asiaa.

12. Onko uskonnollisella yhteisöllänne tai järjestöllänne ehdotuksia erityisiä tai uusia toimenpiteitä varten
kulttuurienvälisen dialogin edistämiseksi, tai onko se tehnyt ehdotuksia aiemmin? (RC8b/ MO10)

CSC/CEC ja CCME ovat tavallaan myös paikkoja kulttuurienväliselle dialogille. Myös jäsenkirkoillamme on
monia toimintoja, jotka joko suoraan tai välillisesti edistävät kulttuurienvälistä vuoropuhelua. Seuraavassa
muutamia konkreettisia esimerkkejä (lisää löytyy jäsentemme yksityisistä kannanotoista, varsinkin esimerk-
kejä hyvistä käytännöistä):

• Henkilökohtaisten kohtaamisten edistäminen vaihto-ohjelmien ja leirien avulla. Kun puhutaan dialo-
gista, henkilökohtaisten kohtaamisten tärkeys on selvää.  Sen tähden haluamme painottaa niitä
oleellisena “toimintana”. Yhteiset kokemukset lisäävät suuresti yhteistä ymmärrystä.

• Koulutus, sekä virallinen että epävirallinen, voi edistää kulttuurienvälistä dialogia. Tunne-elämään ja
luovuuteen panostaminen on yhtä tärkeää kuin tiedollinen koulutus, jotta käytös ja asenteet muita
kohtaan muuttuisivat.

• ”Kulttuurienvälisen osaamisen” ja tietoisuuden parantaminen (vrt. rauhanomaisen muutoksen dialo-
gi). Dialogin edistäminen tarkoittaa myös sellaisen asenteen edistämistä, joka mahdollistaa ihmisten
ryhtymisen vuoropuheluun.

• Tiettyjen ryhmien (vähemmistöjen, maahanmuuttajien, syrjäytyneiden) valmentaminen, jotta ne pys-
tyvät puhumaan puolestaan.

13. Mikä merkitys on uskonnollisten yhteisöjen välisellä dialogilla? Käykö teidän uskonnollinen yhteisönne
dialogia muiden uskontojen kanssa (uskontojenvälistä dialogia)? (RC9)

Uskontojenvälinen dialogi voi edesauttaa rauhanomaista yhteiseloa ja sosiaalista koheesiota. Sen vuoksi se
on ratkaisevan tärkeää, vaikka nämä eivät ehkä olekaan ainoita tai ensimmäisiä uskontodialogin tavoitteita.
Monilla uskonnollisilla järjestöillä, kirkoilla ja asiantuntijajärjestöillä on merkittävää kokemusta ja asiantunte-
musta eritasoisesta uskontodialogista. Tällä dialogilla on useita muotoja, kuten elämän dialogi, akateeminen
teologinen dialogi, hengellinen dialogi ja symbolinen dialogi (vrt. kysymys 7).

Kristityille tunnustusten välinen vuoropuhelu on yhtä tärkeää kuin vuoropuhelu muiden uskontojen kanssa.
Kun etsitään sovintoa kristittyjen välillä, pyhän ehtoollisen sakramentilla on keskeinen asema. Yhteiset juma-
lanpalvelukset toisten kristittyjen kanssa voivat edistää yhteisöllisyyden ja yhteenkuulumisen tunnetta. Tämä
on kuitenkin alue, jolla kirkot itse yrittävät etsiä yhteyttä ja se on hyvin arka aihe jäsenkirkkojemme keskuu-
dessa. Oletamme, että arkoja aiheita on myös muissa uskonnoissa. Näin ollen uskonnollisten ryhmien rajoja
tulee kunnioittaa.

14. Mitkä ovat uskonnollisen yhteisönne mielestä suurimmat kulttuurienvälisen dialogin esteet?  (RC10/
MO6b)

Sen lisäksi mitä voidaan päätellä kysymyksen RC4 vastauksesta, eli tekijöistä, jotka mahdollistavat onnistu-
neen kulttuurienvälisen dialogin, haluamme painottaa seuraavaa:

Kulttuurienvälisen dialogin esteet liittyvät usein osapuolten sosioekonomiseen asemaan. Maahanmuuttajat
tai etniset vähemmistöt ovat vaarassa kuulua sosioekonomisesti alempaan sosiaaliluokkaan. Ulkopuolelle
jääminen ja syrjintä, mitä he usein kohtaavat, erottavat heidät jopa maantieteellisesti (esim. gettoutuminen)
valtaväestöstä, joka pitää heitä muukalaisina vielä toisessa tai kolmannessa sukupolvessa. Eristymisen, en-



CSC/CCME:n vastaus Euroopan neuvoston valkoisen kirjan konsultaatioon kulttuurienvälisestä dialogista 11(14)

nakkoluulojen ja stereotypioiden takia voi olla vaikeaa löytää vuoropuhelulle osapuolia kummaltakaan puolel-
ta.

Monet enemmistön uskonnolliset yhteisöt ovat hyvin toimeentulevia, ja niillä on palkattua henkilökuntaa ja
vakiintuneet rakenteet kaikentyyppisen vuoropuhelun käymiseen. Vähemmistöt taas ovat usein vapaaehtois-
ten työntekijöiden varassa ja riippuvaisia enemmistön “hyvästä tahdosta” kutsua heitä vuoropuheluun ja
kuuntelemaan heitä. Todellinen dialogi ei voi rakentua epäsymmetriselle suhteelle, jossa toinen osapuoli on
riippuvainen toisen hyvästä tahdosta.

Muita esteitä ovat rasismi, yhteisen kielen puute ja, kuten aiemmin mainittu, uskonnon aseman huomiotta
jättäminen. Myös pelko uskonnollisen tai kulttuurisen identiteetin menettämisestä voi olla este vuoropuhelul-
le.

15. Onko järjestöllänne tällä hetkellä erityisiä ohjelmia kulttuurienvälisen dialogin edistämiseksi (esim. maa-
hanmuuttajayhteisöjen ja yhteiskunnan välillä), tai onko niitä joskus ollut? (MO9)

CCME:n ja CSC/CEC:n jäsenillä on monia paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä ohjelmia maahanmuuttaji-
en ja pakolaisten kotouttamiseksi (lakineuvontaa, sielunhoitoa, kielikoulutusta, mentorointia jne.). Sen lisäksi
“Erilaiset yhdessä” – ohjelma käsittelee erityisesti mustien ja maahanmuuttajien kirkkojen asemaa ja seuraa
Euroopan kirkkojen muuttuvaa tilannetta. Enemmistö- ja vähemmistökirkkojen välinen vuoropuhelu sekä
kirkkojen näkyvyys yhteiskunnassa, erityisesti Euroopan neuvoston arvojen mukaisesti, ovat Kirkko ja yh-
teiskunta – komission tärkeä työsarka. Kulttuurienvälinen, uskontojen sisäinen ja uskontojenvälinen dialogi ja
yhteistyö ovat haasteellisia tehtäviä.

”Kaksin on parempi kuin yksin, sillä kumpikin saa vaivoistaan hyvän palkan.” (Saarn. 4:9)

Odotuksia Euroopan neuvostoa kohtaan

16. Miten kansainväliset järjestöt kuten Euroopan neuvosto voivat tukea uskonnollisten yhteisöjen aloitteita
ihmisoikeuksien, kulttuurisen monimuotoisuuden, kulttuurienvälisen dialogin, sosiaalisen koheesion ja
sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi? (RC 11) – Euroopan neuvoston toimivallan huomioon ot-
taen, millä Euroopan neuvoston toiminnalla on järjestönne mielestä “lisäarvoa” kulttuurisen monimuotoi-
suuden, kulttuurienvälisen dialogin ja yhteisten arvojen edistämiseksi? (MO13)

Eurooppalaisilla ja kansainvälisillä järjestöillä on tärkeitä tehtäviä: luoda oikeudelliset puitteet; aloittaa ja yllä-
pitää jäsenvaltioiden välistä (ja jäsenvaltioiden ja siviiliyhteiskunnan välistä) poliittista dialogia, mikä kasvat-
taa suotuisaa poliittista ilmapiiriä ja kulttuuria sekä johtaa yhteisiin aloitteisiin; tukea siviiliyhteiskuntaa ihmis-
oikeuksien, kulttuurienvälisen dialogin, sosiaalisen koheesion ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämi-
sessä; ja olemalla itse hyvänä esimerkkinä vuoropuhelusta kaikkien osapuolten kanssa.

Yksi Euroopan neuvoston vahvuuksista on oikeudellisten puitteiden luominen. Uskonnolliset yhteisöt ja vä-
hemmistö- ja maahanmuuttajayhteisöt tarvitsevat ympäristön, jossa ne tunnustetaan, jossa niiden oikeudet
on turvattu ja jossa ne ovat yhdenvertaisia muiden kanssa.

Oikeudellisten puitteiden luomisessa seuraavat ovat tärkeitä työkaluja: Euroopan ihmisoikeussopimus (Eu-
ropean Convention for the Protection of Human Rights) ja Euroopan sosiaalinen peruskirja (European Social
Charter); yleissopimukset kuten siirtotyöläisten asemaa koskeva eurooppalainen yleissopimus (Convention
on the Legal Status of Migrant Workers), yleissopimus ulkomaalaisten osallistumisesta julkiseen elämään
paikallistasolla (Convention on the Participation of Foreigners in Public Life on a Local Level) ja kansallisten
vähemmistöjen suojelua koskeva puiteyleissopimus (Framework Convention for the Protection of National
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Minorities); sekä valvontamekanismit kuten Euroopan neuvoston rasismin ja suvaitsemattomuuden vastai-
nen komissio (European Commission against Racism and Intolerance).

Näitä sopimuksia ja mekanismeja tulee kehittää ja parantaa edelleen. Jäsenvaltioita tulee kehottaa vahvis-
tamaan kaikki sopimukset. Tehokkaita valvonta- ja toimeenpanomekanismeja tulee lujittaa ja antaa niille riit-
tävät voimavarat, jotta jäsenvaltioita voidaan haastaa pitämään kiinni sitoumuksistaan. Siviiliyhteiskunnan
roolia valvonnassa ja toimeenpanossa sekä jäsenvaltioiden sisällä että Euroopan tasolla tulee kannustaa.

Oikeudellisten puitteiden lisäksi Euroopan neuvoston tulisi käyttää voimavarojaan poliittisen ilmapiirin paran-
tamiseksi ja poliittisiin aloitteisiin, jotka parantavat kulttuurienvälistä dialogia kaikilla tasoilla. Me pidämme
myönteisinä Euroopan neuvoston aloitteita saada jäsenvaltiot kohentamaan kansainvälisiä standardeja ja
oppimaan hyvistä käytännöistä. Valkoinen kirja kulttuurienvälisestä dialogista on tärkeä askel tähän suun-
taan. Tehokas seuranta edellyttää kuitenkin tehokkaita valvontamekanismeja, jotka tulee mainita myös val-
koisessa kirjassa. Näin voidaan valvoa ja edistää valkoisen kirjan suositusten noudattamista ja vetää johto-
päätöksiä hyvistä käytännöistä.

Me pidämme myönteisenä myös sitä, että Euroopan neuvosto on rohkaissut siviiliyhteiskunnan edustajia
toimimaan aktiivisesti jäsenvaltioissa ja Euroopan neuvostossa. Suosittelemme kuitenkin vielä läheisempää
toimintaa Euroopan neuvoston jäsenmaiden hallitusten ja kansalaisjärjestöjen välillä. Kulttuurienvälisen vuo-
ropuhelun edistämiseksi on oleellista, että osapuolet ovat jatkuvassa yhteydessä toisiinsa. Se edellyttää ää-
rimmäistä avoimuutta hallitusten välillä. Mielestämme on tärkeää, että kansalaisjärjestöjen lisäksi mukaan
otetaan muitakin siviiliyhteiskunnan edustajia (uskonnolliset yhteisöt mukaan lukien), esimerkiksi tarkkaili-
joiksi Euroopan neuvoston johtokomiteoihin. Euroopan neuvoston tulisi aktiivisesti ottaa mukaan siviiliyhteis-
kunnan edustajia toimintoihinsa kaikilla tasoilla. Valkoinen kirja kulttuurienvälisestä dialogista on hyvä esi-
merkki tästä.

17. Euroopan neuvosto on aiemmissa aloitteissaan ehdottanut, että Euroopan neuvoston ja uskonnollisen
elämän edustajien välillä tulisi järjestää dialogi, joka käsittelee kulttuurienvälisen dialogin uskonnollista
ulottuvuutta ja Euroopan neuvoston arvoja. Miten tämä hyödyttäisi uskonnollista yhteisöänne ja mitä ta-
voitteita dialogilla tulisi olla? (RC12)

Pidämme myönteisenä Euroopan neuvoston ehdotusta vuosittaisista keskusteluista kulttuurienvälisen dialo-
gin uskonnollisesta ulottuvuudesta. Se edistää siviiliyhteiskunnan edustajien osallistumista ja toimii hyvänä
esimerkkinä jäsenvaltioille. Kokemukset samantyyppisistä tapaamisista muissa eurooppalaisissa toimieli-
missä ovat kuitenkin osoittaneet, että niillä ei ole suurta vaikutusta, jos ne jäävät yksittäisiksi tapahtumiksi
ilman yhteistä valmistelua ja seurantaa. Sen tähden korostamme, että vuosittaiset tapaamiset olisivat lisä-
mekanismi, joka ei korvaa uskonnollisten yhteisöjen ja niiden eurooppalaisten järjestöjen pysyvää ja jatku-
vaa työskentelyä. Tehokkaan seurannan luomiseksi suosittelemme, että vuosittaisilla tapaamisilla olisi tar-
kasti määritelty teema ja että seurantastrategia olisi keskustelujen olennainen osa. Osanottajien tulisi käydä
”avointa ja läpinäkyvää” dialogia tasa-arvoiselta pohjalta. Uskonnollisten yhteisöjen tulisi itse valita edusta-
jansa keskustelun teeman huomioon ottaen, näin varmistaen että Euroopan eri uskonnolliset ryhmät ovat
hyvin edustettuina osanottajien joukossa.

Ehdotamme lisäksi, että tämänkaltaisia vuosittaisia tapaamisia kulttuurienvälisestä dialogista ei järjestettäisi
vain uskonnollisille yhteisöille, vaan myös muille osapuolille, kuten vähemmistö- ja maahanmuuttajayhteisöil-
le.

Euroopan protestanttisten kirkkojen edustajajärjestöinä Euroopan kirkkojen konferenssi (CEC), sen Kirkko ja
yhteiskunta – komissio (CSC) ja Euroopan kirkkojen siirtolaiskomissio (CCME) ovat valmiita lisäkeskustelui-
hin yhteistyön parantamisesta sekä ehdotettujen vuosittaisten tapaamisten järjestämisestä ja seurannasta.

Vuosittaisten tapaamisten tavoitteista suosittelemme, että ne
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• toimivat hyvänä esimerkkinä (myös valmistelussa ja seurannassa) samanlaisille tapaamisille
Euroopan neuvoston jäsenmaissa;

• parantavat tietoisuutta uskonnollisesta ja etnisestä monimuotoisuudesta Euroopan kulttuurin ri-
kastuttajina;

• parantavat tietoisuutta uskonnollisten ja vähemmistöyhteisöjen positiivisesta vaikutuksesta kult-
tuurienväliseen dialogiin ja yhteiskuntaan yleensä;

• parantavat vähemmistöyhteisöjen suojelua ja edistävät oikeudellisia ja poliittisia puitteita, joissa
kulttuurienvälinen dialogi voi kehittyä;

• suosittelevat Euroopan neuvoston ja uskonnollisten yhteisöjen yhteisiä aloitteita ja projekteja
kulttuurienvälisen dialogin edistämiseksi ja yhteisten arvojen toteuttamiseksi Euroopan yhteis-
kunnissa; ja

• edistävät Euroopan neuvoston ja uskonnollisten/vähemmistöyhteisöjen välistä jatkuvaa yhteis-
työtä.

18. Euroopan neuvoston toimivallan huomioon ottaen, millä Euroopan neuvoston toiminnalla on järjestönne
mielestä “lisäarvoa” kulttuurisen monimuotoisuuden, kulttuurienvälisen dialogin ja yhteisten arvojen edis-
tämiseksi? (MO13) Miten Euroopan neuvosto ja uskonnolliset yhteisöt voivat parhaiten tehdä yhteistyötä
kulttuurisen monimuotoisuuden, kulttuurienvälisen dialogin ja ihmisoikeuksien edistämiseksi? (RC12)

Vastauksena tähän kysymykseen useita näkökulmia ja käytännön ehdotuksia on jo käsitelty edellä.

Haluamme kuitenkin korostaa, että mielestämme uskonnollisten yhteisöjen päätehtävänä on itse osallistua
tunnustusten ja uskontojenväliseen ja uskonnon sisäiseen vuoropuheluun. Charta Oecumenica (vrt. pääjul-
kaisut) ja monet parhaillaan käytävät ekumeeniset ja uskontojen sisäiset dialogit todistavat jo miten suuressa
määrin uskonnolliset yhteisöt ovat keskusteluissa mukana. Emme odota, eikä meillä ole mitään syytä uskoa,
että Euroopan neuvosto haluaisi sekaantua uskonnollisten yhteisöjen sisäisiin asioihin. Toivomme kuitenkin,
että Euroopan neuvosto tukee uskonnollisten yhteisöjen aloitteita ja hyödyntää niistä saatavia tuloksia.

Euroopan neuvoston ja uskonnollisten yhteisöjen yhteinen työsarka on erityisesti tietoisuuden kohentaminen
ja koulutus. Olemme vakuuttuneita siitä, että kansainvälisten järjestöjen, kuten Euroopan neuvoston, ja us-
konnollisten yhteisöjen tulisi tehdä yhteistyötä tietoisuuden kohentamiseksi uskonnollisesta ja etnisestä mo-
nimuotoisuudesta Euroopassa, sekä toimia hyvinä malleina yhteistyölle. Vaihto- ja kumppanuusohjelmia,
joihin osanottajat tulevat pääasiassa paikalliselta tasolta, tulisi erityisesti rohkaista ja tukea. Tässä suhteessa
yhteistyö EU-ohjelmien kanssa otsakkeen ”Elinikäinen oppiminen” alla olisi toivottavaa, myös jotta osanotta-
jia EU-maiden ulkopuolelta saataisiin mukaan.

Virallisessa ja epävirallisessa koulutuksessa tulisi kehittää, tukea ja testata koulutusmoduuleja, jotka edistä-
vät kulttuurienvälistä dialogia ja ihmisoikeuksia. Pidämme myönteisenä Euroopan neuvoston ihmisoikeus-
komissaarin suojeluksessa tehtyä ehdotusta, jonka mukaan tulisi perustaa eurooppalainen keskus tai yh-
teiselin, joka kouluttaa opettajia kulttuurienväliseen koulutukseen. Vaikka uskomme, että kulttuurienvälinen
koulutus ei voi eikä saa korvata oma identiteetin ja uskonnon mukaista koulutusta, Euroopan neuvoston ja
uskonnollisten yhteisöjen tulisi tehdä yhteistyötä ehdotetun yhteiselimen tai keskuksen perustamiseksi ja
opetussuunnitelmien tekemiseksi.
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19. Millaista yhteistyötä Euroopan neuvoston tulisi tehdä muiden kansainvälisten toimielinten kanssa, jotta
kulttuurista monimuotoisuutta, kulttuurienvälistä dialogia ja yhteisiä arvoja edistävät toimet olisivat mah-
dollisimman tehokkaita? (MO 14)

Siviiliyhteiskunnan edustajat ja uskonnolliset yhteisöt työssään kulttuurienvälisen dialogin, ihmisoikeuksien,
sosiaalisen koheesion ja yhteisten arvojen edistämiseksi eivät tee yhteistyötä pelkästään Euroopan neuvos-
ton, vaan myös muiden kansainvälisten järjestöjen ja toimielinten kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi Yhdisty-
neet kansakunnat ja sen aloite “Sivilisaatioiden välinen dialogi”; Kansainvälinen työjärjestö ja sen ohjelmat
maahanmuuttajien kotouttamiseksi; Euroopan Unionin toimielimet erityisesti, kun vuosi 2008 on nimetty Eu-
roopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuodeksi; sekä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö
(Etyj) ja sen uskonnon- ja elämänkatsomusvapauden neuvoa antava paneeli. Olisi hyödyllistä kaikille osa-
puolille tehdä läheistä yhteistyötä ja kehittää yhteisiä käsitteitä ja strategioita hyödyntäen kunkin toimielimen
strategisia vahvuuksia. Esimerkiksi Etyjin kenttätoimistot voisivat paremmin käyttää hyväkseen Euroopan
neuvoston oikeudellista asiantuntemusta. Euroopan Unionilla on tärkeä rooli sosiaalisen koheesion saavut-
tamiseksi, mikä on tärkeä edellytys kulttuurienväliselle dialogille. Eri kansainvälisten osapuolten strategioi-
den ja ohjelmien on välttämättä oltava yhtenäisiä, jotta dialogille ja vuorovaikutukselle voidaan luoda tilaa, ja
jotta Euroopan nykyiset yhteiskunnalliset sekä maiden ja kansojen väliset jännitteet voidaan voittaa.
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