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Saatteeksi

Suomen uskontokunnat tekivät historiaa 28.8.2007. Uskonnot suomalaisessa yhteiskunnassa
-seminaari oli ensimmäinen, jonka uskontokunnat olivat itse kutsuneet koolle ja järjestäneet.
Uskontojenvälisiä yhteyksiä oli toki viritelty jo aiemmin eri foorumeilla. Uutta oli, että tällä
kertaa uskonnolliset yhdyskunnat toimivat yhdessä sekä seminaarin valmistelussa että sen to-
teutuksessa.

World Conference of Religions for Peace (WCRP) -järjestön yleiskokouksesta Kiotosta syyskuussa
2006 palanneet suomalaiset saattoivat liikkeelle aloitteen uskontokuntien yhteistyöstä maas-
samme. Tässä muistiossa kerrotaan tapaamisesta Helsingin Diakonissalaitoksella 11.10.2006,
jonka perusteella Suomen ekumeeninen neuvosto (SEN) teki oman aloitteensa asiassa. Samaan ai-
kaan toisaalla Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus tarjoutui uskontojen kohtaamisen
tapahtumapaikaksi. Eri aloitteet liitettiin toisiinsa, ja jotain alkoi tapahtua.

Uskonnot suomalaisessa yhteiskunnassa -seminaari suunniteltiin ja toteutettiin alusta loppuun us-
kontokuntien yhteisenä hankkeena. Suomen ekumeeninen neuvosto antoi hankkeelle kotipesän
siinä mielessä, että projektisihteeri käytti SEN:n toimistotiloja ja että rahaliikenne kulki SEN:n
kautta. Tämän enempää SEN ei voinut tarjota, yhtäältä siksi, että ekumenia on kristittyjen yk-
seysliike, ja tässä on kyse laajemmista yhteyksistä, ja toisaalta siksi, ettei SEN:lla ole voimava-
roissaan liikkumavaraa.

Seminaarin kokoonkutsujina toimivat neljä uskonnollista tahoa, jotka Suomessa edustavat
kolmea Lähi-idästä lähtöisin olevaa monoteististä uskontoa, juutalaisuutta, kristinuskoa ja isla-
mia: Suomen islamilainen neuvosto (SINE), Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto ry, Suomen
Islam-seurakunta (tataariyhteisö) ja Suomen ekumeeninen neuvosto (SEN). Tämä oli perusteltua siksi,
että nämä uskonnot ovat suomalaiseen yhteiskuntaan vakiintuneita ja että niiden välillä on jo
olemassa olevia yhteyksiä. Seminaarin taustalla olivat evankelis-luterilaisen kirkon yhteydet
kotimaisiin juutalaisiin ja islamilaisiin yhteisöihin. Kansainvälisissä ekumeenisissa järjestöissä on
myös muiden kirkkojen edustajilla ollut mahdollisuuksia olla mukana uskontojen vuoropuhe-
lussa. Paikallisia yhteyksiä on viime vuosina solmittu eri uskontokuntien yhteisöjen välillä eri
puolilla maata. Seminaariin kutsuttiin myös muiden Suomessa toimivien klassisten maail-
manuskontojen edustajia, eri valtiontahoja ja monikulttuurisuustyötä tekeviä yhteiskunnallisia
toimijoita.

Seminaarin ohjelma rakennettiin sellaiseksi, että se mahdollistaisi keskustelun uskontokuntien
yhteistyön tarpeesta ja mahdollisista muodoista maassamme. Siihen tarvittiin näkemyksiä Suo-
men yhteiskunnan suhteesta uskontoihin mutta myös malleja siitä millaisia kokemuksia uskon-
tojen kohtaamisesta on muualla. WCRP-järjestöllä oli suomalaisen keskustelun taustalla tärkeä
merkitys, ja siksi päätettiin kutsua yhdeksi puhujaksi sen puheenjohtaja isä Leonid Kishkovsky
Yhdysvalloista, vaikka ei oltukaan ensi-sijaisesti liikkeellä perustamassa WCRP:lle suomalaista
alaosastoa. Ruotsi on monikulttuurisuuden ja moniuskontoisuuden suhteen Suomea lähes su-
kupolven verran edellä, ja tästä syystä oli merkittävää saada alustajaksi Sveriges Muslimska Rådin
suomalaissyntyinen puheenjohtaja Helena Benaouda.

Tasavallan presidentti on omistanut aikaansa ja huomiotaan uskontojen kohtaamiselle monella
eri tavalla. Syksystä 2001 hän on vuosittain tavannut kolmen monoteistisen uskonnon johtajat.
Kahtena viime kesänä hän on myös kutsunut Kultarantaan näiden uskontokuntien nuoria. Mo-
lemmilla tasoilla presidentin aloite on johtanut uskontokuntien edustajien omaehtoiseen yhtey-
denpitoon. Olikin luontevaa, että tasavallan presidentti halusi olla mukana Hanasaaressa ja
käyttää seminaarin avauspuheenvuoron. Tasavallan presidentin mukanaolo teki selväksi sen,
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että maan korkein johto tukee uskontojen vuoropuhelua ja että se on koko yhteiskunnan kan-
nalta merkittävää.

Tähän muistioon on koottu seminaarissa kuultuja alustuksia. Seminaari sai myös huomattavaa
julkisuutta. Tässä muistiossa voi tutustua useimpiin kirjoituksiin, joita julkaistiin sekä yleisissä
että eri uskontokuntien medioissa. YLE:n TV 2 -kanavan klo 18 uutislähetys kertoi samana
iltana seminaarista.

Seminaarin tuloksena Suomen islamilainen neuvosto, Suomen Juutalaisten Seurakuntien Kes-
kusneuvosto ry, Suomen Islam-seurakunta (tataariyhteisö) ja Suomen ekumeeninen neuvosto
jatkavat yhteistyötään. Seurantatyöryhmä valmistelee hanketta, jossa kartoitetaan uskontokunti-
en olemassa olevia yhteyksiä maassamme, yhteistyön tarpeita ja sen mahdollisia muotoja. Selvi-
tyksen tuloksena päätetään tavasta toimia yhdessä, pitää yhteyttä ja antaa uskonnoille ääni nii-
den yhteisissä kysymyksissä.

Hanasaaren seminaarissa esitettiin aloite Suomen uskontokuntien edustajien rauhan pyhiinvael-
luksesta Lähi-itään ja vieraanvaraisuudesta Pyhän Maan uskontojohtajien kohtaamisia varten
Suomessa. Se on kuva uskontojen yhteistyön parhaista mahdollisuuksista. Yhteinen vaellus
yhteisille pyhille paikoille auttaa vaeltajia katsomaan samaan suuntaan. Yhteinen pyrkimys pal-
vella rauhaa ja osoittaa vieraanvaraisuutta avaa vaeltajat ottamaan toinen toisensa vastaan velji-
nä ja sisarina yhteisessä ihmiskunnan perheessä.

Uskontokuntien yhteistyö Suomessa on sekin rauhan pyhiinvaellusta. Se on epäluulojen ja tie-
tämättömyyden riisumista ja toisen uskonnon edustajan vastaanottamista aitona uskovana. Se
on toisen kuuntelemista, pyhien asioiden kunnioittamista ja yhteisten arvojen edistämistä koti-
maamme ja maailman parhaaksi.

Lämmin kiitos kaikille seminaariin osallistuneille, avustajille sekä seminaaria taloudellisesti tu-
keneille. Erityinen kiitos kuuluu myös SEN:n toimistohenkilökunnalle sen tarjoamasta kor-
vaamattomasta avusta.

Heikki Huttunen Nora Repo
SEN:n pääsihteeri projektisihteeri
heikki.huttunen@ekumenia.fi nora.repo@ekumenia.fi

Lisätietoja järjestäjistä:
Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus, www.hanaholmen.fi
Suomen ekumeeninen neuvosto, www.ekumenia.fi
Suomen islamilainen neuvosto, www.sine.fi
Suomen Islam-seurakunta, kanslia puh. 09 643 579
Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto ry, www.jchelsinki.fi

Seminaaria tukivat taloudellisesti järjestäjätahojen lisäksi:
Helsingin Diakonissalaitos SEIS – Suomi eteenpäin ilman syrjintää -hanke
Kirkon ulkoasiain osasto Sisäasiainministeriö
Kirkon Ulkomaanapu Suomen Lähetysseura
Opetusministeriö Ulkoasiainministeriö

mailto:heikki.huttunen@ekumenia.fi
mailto:nora.repo@ekumenia.fi
http://www.hanaholmen.fi
http://www.ekumenia.fi
http://www.sine.fi
http://www.jchelsinki.fi
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Uskontojenvälisen yhteistyön kehittäminen Suomessa -keskustelu

MUISTIO 11.10.2006

Aika Keskiviikkona 11.10.2006
Paikka Helsingin Diakonissalaitoksen Aurora-sali, Helsinki
Läsnä Kirkkoneuvos Risto Cantell, Kirkon ulkoasiain osasto, Suomen ev.lut. kirkko

Suomen ekumeenisen neuvoston pääsihteeri isä Heikki Huttunen, SEN
teol. yo. Laura Hytti, SEN:n nuorisojaosto (SENnj) ja
Euroopan ekumeeninen nuorisoneuvoston hallituksen jäsen (EYCE)
Johtaja Antti Lemmetyinen, Helsingin Diakonissalaitos
Kansainvälisen diakonian johtaja Birgitta Rantakari, Helsingin Diakonissalaitos
Suurlähettiläs Ilari Rantakari, Ulkoasiainministeriö, Helsinki-prosessi

1. Kokouksen avaus
Lemmetyinen kertoi Helsingin Diakonissalaitoksen arjesta ja kuvasi miten siinä näkyy uskonto-
jenvälinen dialogi: Diakoniaopiston 1000 opiskelijasta joka neljännellä oppilaalla on maahan-
muuttajatausta ja he puhuvat noin 30 eri äidinkieltä. Myös eri uskonnot ovat edustettuina.
Lemmetyinen kuvasi dialogin tarvetta tämän kristillisen säätiön käytännön elämästä käsin ja
laajensi näkökulmaa maailmanlaajuiseksi. Birgitta Rantakari tiivisti tavoitteen kysymykseksi:
Millä tavoin eri uskontojen edustajat voisivat elää harmonisesti rinnan?

2. Keskustelu
Birgitta Rantakari jakoi Aura Nortomaan laatiman raportin Kioton World Conference of Religions
for Peace (WCRP) -kokouksesta ja kokouksen laatiman Kioton julistuksen. Laura Hytti kertoi
yhteyksistään Suomen ekumeenisen neuvoston nuorisojaostoon (SENnj) ja Euroopan ekumeenisen nuoriso-
neuvostoon (EYCE), jonka hallituksessa hän toimii. EYCE on mukana uskontojenvälisessä dia-
logissa European Youth Forum Jeunessen löyhässä yhteydessä toimivan Faith Based Youth Or-
ganisations -kokoonpanon kautta sekä järjestää tapahtumia yhteistyökumppaniensa kanssa (mm.
Forum of European Muslim Youth and Student Organisations (FEMYSO)).

Suomessa kansallisella tasolla nuorten uskontojenvälinen dialogi on ottanut ensimmäisiä aske-
leitaan, kun SENnj on tavannut Rabita-yhdyskunnan muslimien kanssa sekä osallistunut tasa-
vallan presidentti Tarja Halosen kesäkuussa koolle kutsumaan eri uskontojen nuorten edustaji-
en tapaamiseen. Tasavallan presidentti toimi tapahtuman koolle kutsujana, mutta halusi jättää
tulevaisuuden nuorten omiin käsiin. Nuoret osallistujat ovat päättäneet seuraavaksi askeleek-
seen yhteisen seminaarin, joka kutsuisi koolle eri uskontojen nuoria laajemmalti ja kartoittaisi
paremmin kenttää. Seminaarin koolle kutsuminen ja järjestelyjen päävastuu on annettu
SENnj:lle, jota kaikki pitivät luontevana tahona tehtävään. Tämä alulla oleva siemen olisi var-
masti luonteva taho Kioton tapahtuman aikana syntyneiden suunnitelmien toteuttamiselle
nuorten osalta. Yhteydet WCRP:hen ja Suomen mahdollisiin muihin kansallisiin kuvioihin oli-
sivat luontevat.

Kirkkoneuvos Risto Cantell kuvasi miten uskontojenvälinen dialogi näkyy Suomen evankelis-
luterilaisessa kirkossa. Hän totesi ekumenian olevan luonnollisesti etusijalla ulkoasian osastolla,
mutta agendasta löytyy myös uskontojenvälinen dialogi. Cantell kertoi ulkoasiain osaston yh-
teydessä jo toistakymmentä vuotta toimineista Islam-työryhmästä sekä Kirkko ja juutalaiset
-työryhmästä. Kahdesti vuodessa osasto järjestää yhteisen tapaamisen kaikkien muslimiryhmien
kanssa. Näiden tapaamisten sisältönä ei ole ollut virallinen uskontojenvälinen dialogi, vaan
keskustelu enemmän tutustumispohjalta ja yhteisten aiheiden jakaminen, mm. perhe-elämään ja
kulttuuriin liittyen. Cantell kertoi Suomen islamilaisen kentän erilaisista suuntauksista ja eri
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ryhmistä. Cantell kuvasi Suomen tasolla toimivaa dialogia syyskuun 11. päivän jälkeen ja kertoi
tasavallan presidentin koolle kutsumasta uskontojohtajien tapaamisesta, jonka koolle kutsujina
ovat sittemmin toimineet evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon arkkipiispat. Presidentti
on ollut mukana ryhmän tapaamisissa. SEN:ssa on pidetty esillä ajatusta uskontojenvälisestä
foorumista, mutta keskeisenä kysymyksenä on ollut miten uskontojenväliset ja ekumeeniset
suhteet löytävät paikkansa. Cantell totesi, että olemme tekemisissä tärkeiden asioiden kanssa ja
painotti, että toiminta olisi ankkuroitava kirkkoihin. Cantell oli joustavan ja kevyellä organisaa-
tiolla toimivan järjestön kannalla, joka takaisi jatkuvuuden ja ottaisi huomioon Suomen oman
uskonnollisen tilanteen taaten tasapainon realiteettien ja vapaan edustuksellisuuden välillä.

Birgitta Rantakari lisäsi uskontojenvälisen dialogin olleen vahvasti esillä Kirkkojen maailmanneu-
voston (KMN) Porto Alegren yleiskokouksessa helmikuussa. Suurlähettiläs Ilari Rantakari kertoi
Helsinki-prosessista (globalisaatio ja demokratiaprosessi, www.helsinkiprocess.fi) ja ulkoasiain-
ministeriön (UM) yhteyksistä uskontojenväliseen dialogiin. UM:ssä yhtenä painopistealueena
on ollut poliittisen islamin vaikutusten analysointi. EU-ASEM -dialogissa on ollut niin ikään
uskontojen edustajien välisiä kokoontumisia. Ilari Rantakari tiivisti uskontojenvälisen dialogin
olevan normaali osa poliittista kanssakäymistä ja totesi uskontojen ja kulttuurien välisen dialo-
gin olevan myös poliittisessa fokuksessa. Ilari Rantakari kertoi Kulttuurifoorumi-tapahtumasta,
joka järjestetään (järjestäjänä Kristillinen kulttuuriliitto ry) marras-joulukuussa 30.11.–2.12.2006
(www.kulttuurifoorumi.fi), sen yhteyteen järjestettävästä naistentapahtumasta ja mahdollisesta
tv-dialogista. Hän jatkoi kertomalla Helsinki-prosessin toisesta eli dialogivaiheesta ja siihen
liittyen heinäkuussa Ammanissa järjestetystä tapahtumasta (aiheena uskonnollisen ja poliittisen
osallistumisen merkitys ääriliikkeiden vähentämisessä) ja Kioton WCRP:n yleiskokouksen yh-
teydessä järjestetystä pyöreän pöydän tapaamisesta (raportit ladattavissa
www.helsinkiprocess.fi). Jatkokuviona on Espoossa järjestettävä Kulttuurifoorumi (jonka
ohessa joulukuun 2. ja 3. päivä kokoontuu pienempi ryhmä) ja Kioton julistus (Shared security).
WCRP:n pääsihteeri William F. Vendley toimii jatkoprosessin koordinoijana.

Rantakari vertasi Suomea muihin pohjoismaihin ja Euroopan tasolla toimiviin foorumeihin.
Rantakarin toiveena oli tämän hetkistä hieman jäntevämpi, selkeä uskontojenvälinen foorumi
tai yhteistyökuvio, joka voisi palvella WCRP:n kansallisena kontaktipintana ja järjestää esimer-
kiksi seminaareja, sekä jossa olisi tiettyä avoimuutta ja joka toimisi esimerkiksi SEN:n kupeessa.
Liikaa byrokraattisuutta ja muodollisuutta olisi vältettävä, jottei tulisi ongelmia jäsenistön suh-
teen. Ilari Rantakari totesi Suomessa olevan dialogia jo esimerkiksi Abrahamin lasten uskonto-
jen välillä ja dialogin toimineen lähinnä presidentin ja arkkipiispojen toimiessa kummeina.
Kanssakäymistä siis on jo, mutta on myös tarve miettiä miten foorumi voisi toimia.

SEN:n pääsihteeri isä Heikki Huttunen totesi uskontojenvälisen dialogin olevan tuttua: se tulee
jatkuvasti esille monissa keskusteluissa. Huttunen kertoi Espoossa RAY:n rahoittaman Samo-
vaari-maahanmuuttajatyön ja kulttuuriprojektin yhteydessä järjestetystä Espoon uskontojohtaji-
en tapaamisesta ja sen yhteydessä havainnoimastaan. Tilanne kentällä ei ole monelle selvä, sillä
kaikki yhteen kokoavaa toimielintä ei ole. Koulun uskonnonopetuksen tasolla tehdään paljon
yhteistyötä ja heiltä löytyvät toimivat kontaktit. SEN:ssa uskontojenvälisen foorumin tarpeesta
on keskusteltu, mutta tätä ei ole kirjattu toimintasuunnitelmaan. Asia on kuitenkin aluillaan ja
sen edistyessä tulisi huomioida joidenkin jäsenkirkkojen huoli siitä, että uskontojenvälinen dia-
logi ja ekumenia sekoitettaisiin. Huttunen totesi presidentin koolle kutsuman tapaamisen olleen
hyvä alku, mutta nyt olisi aika kehittyä eteenpäin ja muodostaa kattava foorumi. Huttunen nos-
ti esille kysymyksen mikä olisi oikea taho tekemään aloitteet: uskontojohtajien ryhmä itse,
ev.lut. kirkon arkkipiispa vai SEN? Huttunen edellä puhuneiden tavoin kannatti sopivan kevyt-
tä rakennetta, johon kirkot olisi ankkuroitu. Ilari Rantakarin ehdotukseen, että SEN toimisi

http://www.helsinkiprocess.fi
http://www.kulttuurifoorumi.fi
http://www.helsinkiprocess.fi
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kutsujana, Huttunen vastasi pitävänsä sitä luontevana ratkaisuna, kuten muutkin läsnäolijat, ja
uskoi myös resurssien löytyvän tärkeän asian ollessa kyseessä.

Yhteinen keskustelu jatkui valtion tulo- ja menoarvioon esitetyn (mutta hylätyn) uskonnollisten
yhdyskuntien avustuksen puitteissa. Keskustelussa todettiin avustuksen symbolisen merkityk-
sen tärkeys, vaikka kyseessä ei olekaan taloudellisesti suuri uhraus valtiolle. Todettiin, että jos
valtio antaisi avustusta kaikille, tämä loisi positiivisen suhteen valtion ja yhdyskuntien välille ja
jäsentäisi kenttää. Cantell kertoi työministeriön Etnisten suhteiden neuvottelukunnasta (ETNO) ja
korosti tarvetta siirtyä presidentin koolle kutsuman foorumin kohteliaisuus-tasolta asia-tasolle ja
ongelmien kohtaamiseen, esimerkiksi taloudellisesta eriarvoisuudesta keskustelemiseen.

Birgitta Rantakarin kokosi seuraavasti keskustelussa esiin tulleita seikkoja: Yhtäältä keskustelus-
ta nousi esille dialogintarve, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, arkeen liittyvät kysymykset ja
nuoret. Toisaalta keskustelussa pohdittiin WCRP:n roolia uskontojenvälisen yhteistyön kehit-
tämisessä Suomen tasolla. Kolmanneksi keskustelussa tuotiin selkeästi esiin tarve ankkuroitua
kirkkoihin kristilliseltä puolelta. Jonkinlaiselle kokoavalle tilanteelle olisi tarvetta. Nuorten ta-
solla suunnitelmissa on yhteinen seminaari, joka auttaisi kartoittamaan kenttää. Birgitta Ranta-
kari toi toiminnanjohtaja Antti Pentikäisen (Kirkon Ulkomaanapu, KUA) terveiset kokoukseen.
Myös Pentikäinen oli pitänyt SEN:a luontevana koordinoivana tahona.

3. Päätökset ja askeleet eteenpäin
Kokouksen osanottajat pitivät yksimielisesti SEN:a luontevimpana fasilitoijan roolin ottavana
tahona (myös nuorten puolella tähän ratkaisuun oli päädytty). Kukaan ei ollut valtiovetoisen
foorumin kannalla; keskeisintä dialogissa on uskontoihin liittyvät kysymykset ja siinä uskonnot
ovat itse asiantuntijoita. Kokouksessa pidettiin olennaisena dialogin ankkuroimista kirkkoihin.
Päätettiin, että pienempi porukka valmistelee ja vie asiaa eteenpäin. Nähtiin tärkeänä, että olisi
jokin linkki tasavallan presidentin koolle kutsumaan ryhmään ja työministeriöön ja toisaalta
olisi osattava toimia oikein ottaen huomioon SEN:n asema. Päädyttiin ottamaan yhteyttä orto-
doksisen ja ev.lut. kirkon arkkipiispoihin, jotka ovat olleet mukana uskontojohtajien tapaami-
sissa; nämä kirkot ovat mukana myös SEN:ssa, mikä on luonnollisesti tärkeää SEN:n asemoin-
nin kannalta. Aloite uskontojenväliseen yhteistyöhön tulisi näin ollen arkkipiispoilta, mutta
valmistelu, agendan luominen ja ideointi toimisi täysin vapaasti yhdessä muiden kirkkojen ja
uskontojen edustajien kanssa. Dialogin mahdolliset eri puolet - teologinen, käytännöllinen ja
poliittinen - edellyttävät keskustelua.

Muistion kirjoitti Laura Hytti, toimitti Nora Repo
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Seminaarin myötävaikuttajat

Hanasaari – ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen johtaja Gunvor Kronman (s. 1963) on pit-
kään toiminut monikulttuurisuuden ja suvaitsevaisuuden puolestapuhujana. Hänellä on monta
kansainvälistä ja kotimaista luottamustehtävää, joissa eri kulttuurien ja vähemmistöjen välinen
vuoropuhelu on keskeistä. Ennen nykyistä tehtäväänsä Hanasaaressa Gunvor Kronman on
toiminut mm. humanitäärisissä tehtävissä eri puolilla maailmaa Kansainvälisen Punaisen Ristin
palveluksessa. Hän on toiminut Suomen hallituksen asettaman Kehityspoliittisen toimikunnan pu-
heenjohtajana vuosina 2003 2007.

Arkkipiispa Jukka Paarma (s. 1942) on vuodesta 1998 toiminut Suomen evankelis-luterilaisen
kirkon arkkipiispana ja vuodesta 1999 Suomen ekumeenisen neuvoston puheenjohtajana. Hiippakun-
nallisten tehtäviensä lisäksi arkkipiispa Paarma mm. vastaa kirkon ulkoasiain neuvoston kanssa
kirkkonsa suhteista toisiin kirkkoihin ja uskontoihin. Hän on osallistunut useisiin uskontojen
johtajien tapaamisiin kotimaassa ja ulkomailla, mm. italialaisen roomalais-katolisen Sant’Egidio -
yhteisön järjestämiin rauhanrukouksiin ja uskontojen edustajien huippukokoukseen Moskovas-
sa 2006.

Aamupäivän puheenjohtajana toimii Suomen islamilaisen neuvoston edustaja Isra Lehtinen.
Isra Lehtinen on valt.yo., islamin opettaja ja Suomen Islamilaisen Yhdyskunnan lehden An-Nurin
päätoimittaja. Hän on ollut aktiivisesti mukana erilaisissa uskontojen välistä vuoropuhelua edis-
tävissä tehtävissä jo yli 10 vuoden ajan ja toiminut kouluttajana islam- ja muslimikysymyksissä.
Esimerkiksi vuoden 2003 Kirkkopäivillä päätoimittaja Lehtinen työskenteli uskontodialogin
yhteyshenkilönä ja suunnittelutyössä islamin osuuden vastaavana. Vuodesta 2001 alkaen Isra
Lehtinen on toiminut United Religions Initiative:n koordinaattorina Helsingin kristitty-
muslimidialogipiirissä. Lisäksi hän on Islamin tieto ja dialogi ry:n puheenjohtaja.

Helsingin juutalaisen seurakunnan puheenjohtaja Rony Smolar on yrittäjä, lehtimies ja kirjaili-
ja. Puheenjohtaja Smolar on työskennellyt Israelissa ja Lähi-idässä kirjeenvaihtajana 22 vuotta.
Hän on jäsen uskontojen ja kulttuurien kansainvälisessä Universal Peace Federation -järjestössä
jonka rauhanlähettilääksi hänet on vuonna 2005 nimetty.

Suomen islamilaisen neuvoston ensimmäisen hallituksen puheenjohtaja Anas Hajjar on toiminut
tehtävässään marraskuusta 2006 alkaen. Puheenjohtaja Hajjar on kotoisin Damaskoksesta, Syy-
riasta ja asunut Suomessa 20 vuotta. Hän on saanut virallisen kielenkääntäjän (arabia-suomi)
statuksen vuonna 1997. Anas Hajjar on opiskellut lääketiedettä ja työskennellyt lääkärinä Van-
taalla vuodesta 2001 lähtien. Lisäksi hän on suorittanut islamiin liittyviä opintoja Suomen Islami-
laisessa Yhdyskunnassa vuodesta 1990 alkaen. Hän on toiminut yhdyskunnan virallisena vihkijänä
sekä opettanut islamin lainoppia suomeksi vuodesta 1994. Puheenjohtaja Hajjar opettaa yhdys-
kunnassa myös Koraanin ja hadithien selitystä sekä toimii yhdyskunnan sihteerinä kaudella
2005–07.

Kirkkoneuvos Risto Cantell on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Kirkkohallituksen ulkoasiain
osaston johtaja, teologian tohtori ja ekumeniikan dosentti Helsingin yliopistossa. Hän on osallistu-
nut 1970-luvulta alkaen luterilais-ortodoksisiin oppikeskusteluihin (Suomen evankelis-luterilaisen
kirkon ja Venäjän ortodoksisen kirkon sekä Suomen ortodoksisen kirkon kanssa). Hän toimi 1970-
luvulla Suomen ekumeenisen neuvoston pääsihteerinä, oli assistenttina Helsingin yliopistossa ja ark-
kipiispan sihteerinä 1974–1992. Kirkkoneuvos Cantell on osallistunut myös uskontojen välisiin
keskusteluihin mm. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja suomalaisten islamilaisten yhteisö-
jen vuoropuheluun.
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Iltapäivän puheenjohtaja rehtori Väinö A. Hyvönen on toiminut vuodesta 1960 alkaen aktiivi-
sesti Suomen Vapaakirkon työntekijäkoulutuksessa. Viimeiset 25 vuotta Väinö A. Hyvönen
työskenteli Hankoniemen kristillisen opiston rehtorina. Hän on sittemmin toiminut Suomen vapaa-
kristillisen neuvoston pääsihteerinä 10 vuoden ajan ja on tällä hetkellä neuvoston hallituksen jäsen.
Rehtori Hyvönen on mukana raamatun- ja apokryfikirjojenkäännöskomiteoissa. Lisäksi hän on
Vapaakirkkojen yhteisen laulukirjakomitean puheenjohtaja.

Tutkija Jussi Sohlberg on teologian maisteri, jonka pääaineena on uskontotiede. Hän on pe-
rehtynyt erityisesti uusiin uskonnollisiin liikkeisiin, länsimaiseen, esoteeris-okkulttiseen traditi-
oon, sekä länsimaiseen uuspakanuuteen. Tutkija Sohlberg on luennoinut vuodesta 1996 alkaen
em. aiheista, julkaissut useita artikkeleita lehdissä ja kirjoissa, sekä toiminut asiantuntijatyöryh-
mässä liittyen Uusien uskontojen käsikirjan suomalaiseen laitokseen. Hän on jäsen Uusien uskonnol-
listen liikkeiden tutkijaverkosto – USVA ry:ssä. Verkosto on akateemisesti suuntautunut ja uskon-
nollisesti sitoutumaton. Tällä hetkellä kirjoittaja työskentelee tutkimusassistenttina Kirkon tut-
kimuskeskuksen Uskonnot Suomessa -hankkeessa. Hankkeen Uskonnot.fi -tietokantaan kootaan
päivitettyä, systematisoitua ja objektiivista tietoa Suomessa vaikuttavista uskonnollisista yhtei-
söistä.

Puheenjohtaja, V. Rev. Leonid Kishkovsky on toiminut eri tehtävissä World Conference of Reli-
gions for Peace -järjestössä vuodesta 1995. Puolassa syntynyt Very Reverend Kishkovsky on
muuttanut Yhdysvaltoihin vuonna 1951. Valmistuttuaan Pyhän Vladimirin ortodoksisesta se-
minaarista hänet vihittiin papiksi 1969. Puheenjohtaja Kishkovsky on uransa aikana toiminut
useissa erilaisissa tehtävissä oman kirkkonsa Orthodox Church in America sisällä. Tällä hetkellä
hän on mm. kirkkonsa ulkoasian osaston johtaja. Hän on myös toiminut puheenjohtajana
USA:n kirkkojen neuvostossa (NCCCUSA, National Council of the Churches of Christ in the USA)
kaudella 1989–90 sekä vuodesta 1983 eteenpäin ollut Kirkkojen maailmanneuvoston keskus-
komitean jäsen. Lisäksi Leonid Kishkovsky mm. toimii puheenjohtajana ekumeenisessa Christi-
an Churches Together in USA -järjestössä ja on uskonnon vapauden ja ihmisoikeuksien puolesta
työtä tekevän Appeal of Conscience Foundation -järjestön johtokunnanjäsen.

Puheenjohtaja Helena Benaouda Sveriges Muslimska Råd:ista (Ruotsin muslimineuvosto) on
nimitetty tehtäväänsä vuonna 2005. Tätä ennen Helena Benaouda oli neuvoston pääsihteeri
kaudella 1997–2005. Hän on ollut myös aktiivisesti mukana FIFS:n, Förenade Islamska Församlin-
gar i Sverige (Ruotsin yhdistyneet islamilaiset seurakunnat), toiminnassa. Puheenjohtaja Be-
naouda edustaa tätä järjestöä mm. Islamska samarbetsrådet:ssa (Islamilaisessa yhteistyöneuvostos-
sa). Hän on mukana erilaisissa hallinnollisissa neuvostoissa ja työryhmissä joiden työ liittyy
läheisesti yhteiskunnan monikulttuurisuuteen mm. juutalaisten ja muslimien välisessä dialogi-
työryhmässä. Helena Benaouda on lisäksi tällä hetkellä myös Islamiskt Informationsforum:n (Isla-
milaisen informaatiofoorumin) hallituksenjäsen.

TM Antti Pentikäinen on Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja. Kirkon Ulkomaanapu on
Suomen suurin kehitysyhteistyöjärjestö, joka tukee merkittävällä tavalla uskontojen välistä rau-
hantyötä maailmanlaajuisesti. Toiminnanjohtaja Pentikäinen on työskennellyt aiemmin Crisis
Management Initiative -järjestössä mm. Helsinki-prosessin apulaispääsihteerinä ja presidentti Ahti-
saaren neuvonantajana.

Puheenjohtaja Okan Daher on toiminut tehtävässään suomalaisen tataariyhteisön Suomen Is-
lam-seurakunnassa vuodesta 1988. Vuodesta 1991 puheenjohtaja Daher on työskennellyt turko-
logian ja tataarin kielen opettajana Helsingin yliopistossa. Hänet on myös valittu vuonna 2005
kielivähemmistöjen järjestön FIBLUL ry:n (Finnish Bureau for Lesser Used Languages) varapuheen-
johtajaksi. Okan Daher on aktiivisesti osallistunut ulkoasiainministeriön Kansainvälisten ihmisoi-
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keusasiain neuvottelukunnan sekä työministeriön Etnisten suhteiden neuvottelukunnan ja neuvottelu-
kunnan asettaman Uskonnollinen ja kulttuurinen vuoropuhelu -työryhmän toimintaan. Tasavallan
presidentin aloitteesta järjestetyissä uskontojohtajien tapaamisissa hän on ollut mukana aina
vuodesta 2001 alkaen. Puheenjohtaja Daher on ollut laatimassa islamin opetussuunnitelmaa
vuonna 1995 sekä esitelmöinyt ja luennoinut useilla eri foorumeilla islamista ja vähemmistö-
kulttuurista. Hän on osallistunut Kirkkohallituksen ulkoasiain neuvoston aloitteesta järjestettyihin
kristittyjen ja muslimien dialogikeskusteluihin jo 1990-luvulta lähtien. Lisäksi Okan Daher on
edustanut Suomea EU:n, YK:n ja Etyjin eri toimielimissä.

Ulkomaiset järjestöt

Vuonna 1970 perustettu World Conference of Religions for Peace (WCRP) on suurin kan-
sainvälinen maailman uskonnot yhdistävä koalitio. Järjestön kasvava uskontojenvälisten neu-
vostojen ja ryhmien verkosto rakentuu uskonnollisten yhteisöjen yhteistyölle. WCRP pyrkii
toiminnallaan löytämään ratkaisuja konfliktilanteisiin, rakentamaan rauhaa ja edistämään kestä-
vää kehitystä. Järjestö on aktiivinen kaikissa maanosissa ja siihen kuuluu tällä hetkellä noin 70
kansallista ja paikallista uskontojenvälistä neuvostoa, naisten järjestöjä ja muita jaostoja.
WCRP:tä johtaa uskontojohtajien seniorien neuvosto, jossa on edustettuna maailman uskon-
nollisten yhteisöjen niin uskonnollinen kuin maantieteellinenkin moninaisuus. WCRP:n maail-
man neuvostoon kuuluu buddhalaisia, kristittyjä, juutalaisia, hindulaisia, muslimi sekä alkupe-
räiskansojen uskontojohtajia kaikkialta maailmasta.  Järjestö pyrkii uskontojenväliseen kump-
panuuteen pohjaten mobilisoimaan uskonnollisten yhteisöjen moraalisia ja sosiaalisia voimava-
roja sellaisissa kysymyksissä jotka koskettavat ihmisyyttä globaalisti.

www.wcrp.org

Sveriges Muslimska Råd (SMR) koostuu yhdeksästä Ruotsissa toimivasta muslimijärjestös-
tä. SMR:n toiminta perustuu kaikkien ihmisten samanarvoisuuden kunnioittamiselle ja demo-
kratialle. Neuvosto on poliittisesti sitoutumaton. SMR pyrkii tuomaan yhteen erilaisia ruotsalai-
sia muslimijärjestöjä yhdistääkseen islamin kenttää maantieteellisistä, etnisistä tai kielellisistä
eroista riippumatta. Lisäksi neuvosto tekee työtä positiivisen integraation puolesta ruotsalaises-
sa yhteiskunnassa. Tämän integraation SMR katsoo rakentuvan erityisesti molemminpuoliselle
kunnioitukselle ja suvaitsevaisuudelle. Samalla SMR pyrkii mm. jakamaan oikeaa tietoa islamis-
ta ja tuomaan esiin islamin positiivista ihmiskuvaa.

www.sverigesmuslimskarad.se

Valmistelutyöryhmä

Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus, ohjelmakoordinaattori Tina Räihä
Helsingin Diakonissalaitos, kansainvälisen diakonian johtaja Birgitta Rantakari
Suomen ekumeeninen neuvosto, pääsihteeri Heikki Huttunen
Suomen islamilainen neuvosto, hallituksen puheenjohtaja Anas Hajjar
Suomen islamilainen neuvosto, päätoimittaja Isra Lehtinen
Suomen Islam-seurakunta, puheenjohtaja Okan Daher
Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto ry, asiamies Dan Kantor
Suomen ekumeeninen neuvosto on kutsunut seminaarin projektisihteeriksi
uskontotieteen jatko-opiskelija Nora Revon.

http://www.wcrp.org
http://www.sverigesmuslimskarad.se


USKONNOT SUOMALAISESSA YHTEISKUNNASSA  HANASAARI RUOTSALAIS-SUOMALAINEN KULTTUURIKESKUS 28.8 .2007

- 12 -

Järjestäjät:
Hanasaari - ruotsalais-
suomalainen kulttuurikeskus
Suomen ekumeeninen neuvosto
Suomen islamilainen neuvosto
Suomen Islam-seurakunta (tataariyhteisö)
Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskus-
neuvosto ry

Lisätietoja:
Projektisihteeri
Nora Repo

Suomen ekumeeninen neuvosto
PL 185
00161 HELSINKI
050 3500 449
nora.repo@ekumenia.fi

Seminaarin järjestämistä ovat tukeneet:

Helsingin Diakonissalaitos
Kirkon ulkoasiain osasto
Kirkon Ulkomaanapu
Opetusministeriö
SEIS - Suomi eteenpäin
 ilman syrjintää -hanke
Sisäasiainministeriö
Suomen Lähetysseura
Ulkoasiainministeriö

Hanasaari
28.8.2007

mailto:nora.repo@ekumenia.fi
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8.30
Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00
Sufi-laulu
Toiminnanjohtaja Burhan Hamdon
Hakunilan kansainvälinen yhdistys

Tervetuliaissanat
Johtaja Gunvor Kronman
Hanasaari – ruotsalais-
suomalainen kulttuurikeskus

Arkkipiispa Jukka Paarma
Suomen evankelis-luterilainen kirkko

9.30
Seminaarin avaus
Tasavallan presidentti Tarja Halonen

Aamupäivä:
Uskontojen merkitys
tämän päivän Suomessa
Puheenjohtaja:
Päätoimittaja Isra Lehtinen
Suomen islamilaisen neuvosto

Uskontojen merkitys tämän päivän Suomessa
Puheenjohtaja Rony Smolar
Helsingin juutalainen seurakunta

Lyhyt tauko

Kommenttipuheenvuorot:
Hallituksen puheenjohtaja Anas Hajjar
Suomen islamilainen neuvosto

Kirkkoneuvos Risto Cantell
Suomen evankelis-luterilainen kirkko

Porinaryhmät

Yleisökeskustelu

12.30–13.30
Lounas

Iltapäivä:
Uskontojen yhteistyö
Puheenjohtaja:
Rehtori Väinö A. Hyvönen
Suomen ekumeeninen neuvosto

13.30
Lyhyet esitykset:
Suomen rekisteröidyt
 uskonnolliset yhdyskunnat
Tutkija Jussi Sohlberg
Kirkon tutkimuskeskus

Uskonnollisten yhteisöjen
 yhteistyö eri Pohjoismaissa
Projektisihteeri Nora Repo
Suomen ekumeeninen neuvosto

13.45
Uskontojen yhteistyö
Moderator, V. Rev. Leonid Kishkovsky
World Conference of Religions for Peace
USA

Puheenjohtaja Helena Benaouda
Sveriges Muslimska Råd
Ruotsi

Tauko (15 min)

15.00
Yleisökeskustelu

Yhteenvetopuheenvuoro
Toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen
Kirkon Ulkomaanapu

Keskustelu jatkotoimista ja
uskontojen tiiviimmästä
yhteistyöstä Suomessa

Seminaarin päätös
Puheenjohtaja Okan Daher
Suomen Islam-seurakunta
(tataariyhteisö)

16.00
Opetusministeriö tarjoaa päätöskahvit.



USKONNOT SUOMALAISESSA YHTEISKUNNASSA  HANASAARI RUOTSALAIS-SUOMALAINEN KULTTUURIKESKUS 28.8 .2007

- 14 -

Tasavallan presidentti Tarja Halosen puhe
Suomalainen yhteiskunta on viimeisten vuosikymmenten aikana monikulttuuristunut ja tämä
kehitys jatkunee edelleen. Kansainvälistyminen vahvistuu. Maahanmuutto meillekin lisääntyy.
Myös yhä useampi suomalainen asuu ulkomailla ja useat rakastuvat toisen kulttuurin jäse-
neen. Uudet etniset vähemmistöt hakevat paikkaansa yhteiskunnassa. Myös muuttoliikkeen
myötä myös uskonnollinen monimuotoisuus lisääntyy. Perinteisemmätkin uskonnolliset yh-
teisömme ja niiden jäsenet joutuvat kohtaamaan tämän muutoksen.

Kaiken tämän uuden keskellä saattaa unohtua, että meillä on ollut Suomessa aina erilaisia
vähemmistöjä, myös uskonnollisia vähemmistöjä. Muutoksesta huolimatta valtaosa väestös-
tämme kuuluu edelleen evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Myös ortodoksisuus on ”vanhoja
kirkkokuntiamme”, vaikka ortodoksinen suunta kasvaakin nyt paljon aikaisempaa nopeam-
min maahanmuuttajien myötä. Ortodoksisen kirkon lisäksi meillä on myös muita kristillisiä
seurakuntia. Juutalaisia on asunut Suomessa jo ennen itsenäistymistämme samoin kuin isla-
minuskoisiakin. Viimemainittujen määrä kasvaa nyt maahanmuuton kautta. Eri uskonnot
ovat siis aina olleet osa suomalaista yhteiskuntaa ja suomalaisia on aina ollut eri uskontokun-
tien jäseninä.

Useissa eurooppalaisissa maissa yhteiskunnallisissa ongelmissa on monikulttuurillisuuden
sivumaku: rasismi, maahanmuuttajien sosiaalinen syrjäytyminen, keskivertoa suurempi työt-
tömyys ja köyhyys sekä siihen liittyvä näköalattomuus ovat liian yleinen ongelma. Suomessa
me olemme välttyneet tähän asti kaikkein vakavimmilta vaikeuksilta. Meidän on syytä olla
edelleenkin valppaina ja tehdä aktiivisesti työtä ongelmien torjumiseksi. Useat tiedot kertovat
sen, ettei suomalainenkaan yhteiskunta ole parhaimmillaan maahanmuuttajien kotouttamises-
sa, erilaisuuden ja monikulttuurisuuden kohtaamisessa ja suvaitsevaisuudessa.

Asiallisen tiedon tarve Suomessa vaikuttavista uskonnollisista ja uskonnollistaustaisista liik-
keistä on tärkeä osa yleissivistystä, jossa kotien lisäksi esimerkiksi kouluilla on keskeinen teh-
tävä. Tieto edesauttaa meitä tuntemaan toinen toisemme – mutta myös itsemme. Se puoles-
taan voi lisätä keskinäistä ymmärrystä ja suvaitsevaisuutta. Tiedon lisäksi tarvitsemme tahtoa
ja ihmisiä, jotka ovat valmiit tekemään työtä yhteisen hyvän eteen. Kirkoilla ja uskontokun-
nilla on suuri merkitys yhteisöllisyyden ja yhteisymmärryksen edistämisessä.

Ihminen, joka on kiinnostunut uskonnosta, hakee paikkaansa maailmanjärjestyksessä. Kyse
on myönteisestä, elämän keskeisestä asiasta: kuka minä olen ja mihin minä kuulun maailman-
kaikkeudessa? Tämä on minun ja sinun oikeus, mutta meidän on annettava muillekin kans-
saihmisellemme tämä mahdollisuus. Tarvitsemme uskontokuntien yhteistyötä suvaitsevai-
suuden lisäämiseksi.

Arkipäivän naapuriemme moninaistumisen lisäksi maailma tuntuu muutenkin kutistuneen.
Esimerkiksi työhön ja toimeentuloon vaikuttavat globalisaatiossa asiat, jotka tuntuvat olevan
vaikutusvaltamme ulkopuolella. Tiivistyneen tiedonvälityksen kautta uutiskuvat maailman
ongelmista – usein varsin väkivaltaisista tapahtumista - ovat olohuoneessamme päivittäin.
Uhkat lisääntyvät nopeammin kuin keinot ratkaista niitä. Se ahdistaa.

Uskonnoista ja uskontokuntien jäsenten välisistä suhteista saatavassa informaatiossa koros-
tuu valitettavan usein negatiiviset piirteet. Konfliktien syitä ja seurauksia tutkitaan ja niitä
pitääkin pyrkiä analysoimaan. Syiden etsinnässä saatetaan kuitenkin päätyä vääriin tai ainakin
yksinkertaistettuihin päätelmiin. Uskonto esitetään usein kovin suoraviivaisesti ristiriitaisuuk-
sien syynä. Toisaalta uskontoa saatetaan käyttää myös vihan lietsomiseen ja viholliskuvien
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rakentamiseen. Eikä se voine olla vaikuttamatta siihen, miten ihmiset suhtautuvat toisiin us-
kontoihin ja niiden kannattajiin.

Muutos on siis voimakkaasti läsnä elämässämme. Kaikki ei kuitenkaan ole muuttuvaa tai
suhteellista. Ihmisen arvo ja ihmisarvo ovat pysyviä ja tärkeitä. Niin ovat myös demokratia,
ihmisoikeudet ja oikeusvaltio sekä ihmisten välinen tasa-arvo. Eivätkä nämä ole vain suoma-
laisia tai eurooppalaisia arvoja, vaan ne ovat yleismaailmallisia, kuten kaikkien Yhdistyneiden
kansakuntien jäsenmaiden hyväksymä ihmisoikeusjulistus hyvin ilmentää.

Uskonnonvapaus kuuluu perus- ja ihmisoikeuksiin. Se turvaa ihmiselle mm. oikeuden kuulua
tai olla kuulumatta uskontokuntaan ja harjoittaa uskontoaan. Käytännössä eri perusoikeudet
voivat olla keskenään ristiriidassa, mikä edellyttää oikeuksien yhteensovittamista. Uskonnon-
vapauden tai suvaitsevaisuuden nimissä ei voida hyväksyä muiden perusoikeuksien loukkaa-
mista – eikä päinvastoin.

Euroopan unioni on nimennyt vuoden 2008 Euroopan kulttuurien välisen vuoropuhelun
teemavuodeksi. Teemavuosi pyrkii lisäämään kaikkien eurooppalaisten, erityisesti lasten ja
nuorten, tietoisuutta kulttuurien välisen vuoropuhelun hyödyllisyydestä ja välttämättömyy-
destä. Teemavuodella korostetaan aktiivisen Euroopan kansalaisuuden kehittämistä, kulttuu-
risen ja monimuotoisuuden kunnioittamista ja avointa suhtautumista maailmaan.

Uskontojen kohtaamisella ja niiden välisellä dialogilla voidaan ehkäistä yhteiskunnallisten
epäkohtien ja ristiriitojen syntymistä. Keskustelua tarvitaan kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Me
tarvitsemme sitä erityisesti luodaksemme avoimen ja monimuotoisen, mutta samalla turvalli-
sen yhteiskunnan. Poistamalla väärinkäsityksiä ja ennakkoluuloja voidaan lisätä keskinäistä
kunnioitusta, suvaitsevaisuutta ja yhteisymmärrystä uskonnollisten, kulttuuristen ja etnisten
ryhmien välillä.

Uskonnot eivät uhkaa toisiaan. Niiden yhteinen uhka on sellainen arvomaailma, jossa viha-
mielisyys, materialismi ja itsekäs oman edun tavoittelu hämärtävät sosiaalisen vastuun, oikeu-
denmukaisuuden ja heikommassa asemassa olevan puolustamisen.

Uskonnolla on suuri merkitys useiden ihmisten omassa elämässä. Sen lisäksi uskonnot vai-
kuttavat yhteiskuntaan ja sen arvomaailmaan. Suvaitsevaisuuden ja suvaitsemattomuuden
välinen raja ei kulje uskontojen välissä vaan uskontojen sisällä. Suvaitsemattomia ja funda-
mentalisteja on valitettavasti eri uskontokunnissa. Uskontojenvälinen dialogi auttaa kunnioit-
tamaan ja ymmärtämään toisinajattelevia ja toisinuskovia.

* * *
Syyskuun tapahtumat vuonna 2001 ja sen jälkeinen kehitys ovat luoneet pelon ilmapiiriä.
Olen omalta osaltani pyrkinyt myötävaikuttamaan siihen, että suomalaiset uskontokunnat
olisivat kiinteässä keskusteluyhteydessä toisiinsa ja välittäisivät asiallista tietoa muista uskon-
noista ja uskontokuntien jäsenistä mm. kutsumalla heitä yhteisiin keskustelutilaisuuksiin.

Suomessa toimivat kristilliset, juutalaiset ja islamilaiset uskontokunnat ovat lisänneet keski-
näistä kanssakäymistään ja kiinteyttäneet keskusteluyhteyksiään vuoden 2001 tapahtumien
jälkeen. Kiitän uskontokuntien edustajia heidän tekemästään arvokkaasta työstä suvaitsevai-
suuden hyväksi. Olen myös itse oppinut teiltä paljon ja uskon, että ovet ovat avoinna jatkos-
sakin. Avaan näillä sanoilla tämänpäiväisen Uskonnot suomalaisessa yhteiskunnassa -
seminaarimme ja toivon kaikille osanottajille mielenkiintoista mielipiteiden vaihtoa ja vilkasta
keskustelua tärkeistä teemoista.
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Uskontojen merkitys tämän päivän Suomessa

Helsingin juutalaisen seurakunnan puheenjohtajan Rony Smolarin esitelmä

1800- ja 1900-lukujen vaihteessa vaikuttanut suomalainen teosofi ja ajattelija Pekka Ervast on
todennut uskonnon merkityksestä, että maailmankatsomus on elämän tärkein kysymys. Mil-
lainen ihmisen uskonto on, sellainen on hänen elämänsä. Millainen jonkun kansan uskonto
on, sellainen on sen kansan elämä. Ihmisyksilön maailmankatsomuksesta riippuu hänen elä-
mänsä henkevyys ja kansan maailmankatsomuksesta riippuu sen kansan sivistys, sen olosuh-
teiden henkevyys, päätteli Ervast vuosisata sitten.

Miten osuvasti tuo miete sopiikaan tämän päivän kansainvälistyneeseen EU-Suomeen, joka
lyhyellä aikavälillä on muuttunut maahanmuuttomaaksi sekä monien kulttuurien tasapainoi-
seksi, jopa muille esimerkilliseksi yhteiskunnaksi.

Tähän on johtanut Ruotsin vallan aikana alkanut ja pian Venäjän vallan päätyttyä tapahtunut
pitkä prosessi, mihin suomalaiset eivät aina itse olleet päässeet vaikuttamaan. Kristinusko
tuotiin Suomeen 1100-luvun puolivälissä ja suomalaisia alettiin pakkokastaa, sitten hallitsija
ryhtyi johtamaan valtionkirkkoa, ja valtio ja kirkko olivat yhtä, ja tätä seurasi yhden uskon-
non, eli luterilaisuuden pakkovalta, mikä johti mm. osallistumispakkoon kirkonmenoissa.

Ensimmäinen suuntautuminen kohti uskonnonvapautta tapahtui vuonna 1741, jolloin Suo-
messa olleille ulkomaalaisille annettiin lupa harjoittaa muuta kristillistä uskontoa kuin evanke-
lis-luterilaista. Erityisesti kuningaskunnan juutalaisiin kohdistuneiden ja paljon julkisuutta
saaneiden pakkokäännytysten jälkeen tämä oikeus laajennettiin neljäkymmentä vuotta myö-
hemmin uskonnonvapaus-asetuksella koskemaan kaikkia uskontoja, tuolloisen määritelmän
mukaan vierasuskoisia uskontoja.

Suomen sodassa 1808–1809 luterilainen Suomi siirtyi ortodoksisen Venäjän vallan alle, mutta
suomalaisille sallittiin kuitenkin oman uskonnon harjoitus, kun taas vierasuskoisilla säilytettiin
Ruotsin vallan aikaiset lait, ts. heillä ei ollut Suomessa oikeuksia. Vuoden 1869 kirkkolaki
eteni kaksi vuosikymmentä myöhemmin eriuskolais-laiksi, mikä kuitenkaan ei käsittänyt vä-
hemmistöuskontoja.

Samoihin aikoihin Suomessa pitkän sotilaspalveluksen päättäneet ja viranomaisten luvalla
maahan asettuneet tsaarin juutalaiset sotilaat sekä heidän omaisensa jatkoivat kamppailua
oikeuksiensa, erityisesti kansalaisoikeuksiensa puolesta. Yli neljä vuosikymmentä kestänyt
kamppailu päättyi sitten Suomen itsenäistymisen vanavedessä tammikuussa 1918 juutalaisten
rajoituksia vapauttaneeseen nk. juutalaislakiin.

Tämä laki antoi ensimmäistä kertaa oikeuden myös ei-kristityille ryhmille, kuten autonomian
ajan alkupuolelta lähtien Suomessa asuneiden islaminuskoisten tataarien, hakea kansalaisuutta
ja mm. todistaa oikeudessa. Tätä ennen vallitsi määräys, ettei kastamatonta saanut päästää valalle.
Näin oli merkittävä kynnys ylitetty ja uskonnonvapauslaki odotti sitten voimaantuloaan viisi
vuotta myöhemmin.

Noiden vaikeiden aikojen jälkeen tuntuu liiankin helpolta nyt todeta, että Suomessa vallitsee
nykyisin perustuslain mukaisesti täydellinen uskonnonvapaus, ts. jokaisella on oikeus tunnus-
taa ja harjoittaa omaa uskontoaan sekä ilmaista vakaumustaan. Kaikilla on myös oikeus kuu-
lua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan eikä kenenkään tarvitse osallistua us-
konnon harjoittamiseen, jos hänen omatuntonsa ei sitä salli.
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Kouluissakin uskonnon opetus on järjestetty siten, että peruskouluissa ja lukioissa opiskele-
vat saavat oman uskontonsa mukaista uskonnonopetusta. Muihin uskonnollisiin yhdyskun-
tiin kuin kansankirkkoihin kuuluville järjestetään heidän oman uskonsa mukaista opetusta,
tiettyjen ehtojen täyttyessä. Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomille taas annetaan, hei-
dän niin halutessaan, elämänkatsomustiedon opetusta.

Kun ihmiselle suodaan henkilökohtainen vapaus harjoittaa tai olla harjoittamatta uskontoa,
niin se ei kuitenkaan oikeuta ketään välinpitämättömyyteen, etniseen tai uskonnolliseen syr-
jintään tai kansanryhmään kohdistuvaan kiihotukseen, tai edes rasismiin. Näihin pätevät taas
muut lait.

Itse näen uskonnonvapauden sekä velvoittavana että kannustavana: Arjessa se tarjoaa mah-
dollisuuden suvaitsevaisuuteen ja ennakkoluulottomuuteen muita kohtaan, ja monet se saa
etsimään omaa identiteettiään. Suhteessa kanssaihmisiimme se luo sosiaalisen käyttäytymisen
rajat ja tietoyhteiskunnassamme se määrittelee sosiaalisia ja kulttuurisia sääntöjä. Näin tiedos-
tamme, että oikeus olla erilainen on meille maailmankansalaisille annettu tasa-arvon mittari,
jota kansainväliset ihmisoikeuksien vaalijat valppaina valvovat.

Uskontojen ja erityisesti eri kulttuurien merkitys arjessamme on nykyisin hyvinkin läsnä täällä
monimuotoiseksi ja -arvoiseksi muuttuneessa uskonnollisessa kentässämme. Ellemme kiireil-
tämme tätä muuten ympärillämme ole havainneet, niin viimeistään se on tapahtunut silloin
kun media tuo silmiemme eteen maapallon kriisejä, missä usein juuri uskonnot, eri kulttuurit
ja myös aatteet on esitetty juuttuneina keskinäiseen voimain-mittelöön. Ja sivuillemme kat-
soessamme olemme saattaneet havaita, että nuo väkivallan, kurjuuden ja epätoivon keskeltä
paenneet ovatkin kansainvälisen suojelun toivossa asettuneet kanssaihmisiksi keskuuteemme.

Olen pannut merkille sen myönteisen tosiseikan, että tuttujen valtauskontojen ulkopuolelta
meille hieman vierailta tuntuvien kulttuurien läsnäolo on maahanmuuton seurauksena mm.
keskustelun sekä julkisen esilletulon muodossa selvästi vauhdittanut maassamme uskonnollis-
ta osallistumista. Lisäksi onnistuneesti noudatettu monikulttuurisuuspolitiikka on arjessamme
pitänyt pinnalla uskontoon, kulttuuriin ja etnisyyteen liittyviä kysymyksiä.

Tästä on seurannut, että uskonnon merkitys on kasvanut ihmisten elämässä, samalla kun
uskontojen asema myös yhteiskunnassa on vahvistunut. Muutos näkyy myös siinä, että ihmi-
set aiempaa herkemmin nykyisin pyrkivät etsimään ja arvioimaan uskonnollisia juuriaan. Tä-
hän vaikuttavat lisäksi monet ihmisten kokemat haasteet ja uhat.

Vastaavasti myös eri uskontojen edustajat, yksilöt ja yhteisöt, näyttävät osallistuvan arkiseen
elämäämme mm. avaamalla yhä enemmän keskusteluaiheita ja -foorumeja sekä vetoamalla
enemmän uskonnon rationaalisiin perusteluihin. Tämän vuoden alkupuolella julkaistiin tut-
kimus, jossa selvitettiin suomalaisten mielipiteitä mm. luterilaisen kirkon roolista kollektiivi-
sissa kriiseissä. Tutkimuksesta ilmeni, että kirkon toivottiin kansalaisten uskonnollisuudesta
riippumatta julkisesti osallistuvan niin kriisien hoitoon kuin ottavan kantaa ajankohtaisiin
kysymyksiin, kuten esim. ympäristökysymyksiin.

Esimerkillistä on myös se, että uskonnot ovat täällä avoimen dialogin muodossa sitoutuneet
torjumaan niiden välille silloin tällöin lietsottua vastakkainasettelua, ja ovat suvaitsevaisuuden
edistämiseksi ryhtyneet keskustelemaan uskontojen yhdistävästä merkityksestä sekä niiden
keskinäisistä suhteista. Mielestäni asianmukainen tieto auttaa kunnioittamaan toisin ajattele-
vaa, samoin kun perehtyminen toiseen traditioon sekä uskontojemme erojen rohkea tunnus-
taminen ja tunnistaminen johtavat yhteistyöhön ja keskinäiseen kunnioitukseen. Näin uskon-
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tojen välisten rajapintojen avoin käsitteleminen voi edistää valtaväestön ja vähemmistöyhtei-
söjen hyödyllistä vuorovaikutussuhdetta.

Helsingin juutalaisen seurakunnan uutena puheenjohtajana olen ottanut juuri tämän vuoro-
vaikutussuhteen edistämisen yhdeksi tavoitteekseni, sillä ilman uskontojen keskinäistä kes-
kustelua ei voida poistaa esteitä eri väestöryhmien myönteisen rinnakkaiselon väliltä. Samalla
näen vuoropuhelun edistävän niin tärkeänä pidettävää yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta.

Mutta myönteiseen päämäärään pääseminen edellyttää, että yhteiskunta antaa uskonnoille
tasa-arvoiset lähtökohdat ja mahdollisuudet. Tällä tarkoitan sitä, että ihmisille tulisi uskonnol-
listen yhteisöjen koosta riippumatta luoda tasa-arvoiset edellytykset, siis myös yhteiskunnan
tuella annettavia taloudellisia edellytyksiä, harjoittaa ja vaalia omaa kulttuuriaan ja uskonto-
aan.

Juuri Te, arvoisa tasavallan presidentti, olette olleet myötävaikuttamassa siihen, että suoma-
laiset uskontokunnat ovat nykyisin kiinteässä keskusteluyhteydessä toisiinsa ja välittävät asial-
lista tietoa muista uskonnoista ja uskontokunnista niin omassa keskuudessaan kuin myös
toisilleen.

Tässä sovinnon hengessä kolmen monoteistisen uskonnon eli juutalaisuuden, kristinuskon ja
islamin johtajat ovat konfliktien valossa pohdiskelleet mm. käsitystä rauhasta ja sovinnosta,
ts. hyvin maallisista ja aina ajankohtaisista aiheista.

Edellä todetun lisäksi näen, että uskonnot voivat hyvinkin toimia yhteisöjensä keskeisinä
arvovaikuttajina, joiden opetuksen ja sananjulistuksen lisäksi tulisi moraaliauktoriteettina
osallistua yhteiskuntakeskusteluun, kuten myös tämän päivän tilaisuus osoittaa. Myönteinen
julkisuuskuva on tärkeä uskonnollisille yhteisöille erityisesti siksi, että kansalaisten käsitykset
uskonnosta perustuvat julkisuuden ja erityisesti median kautta saatuun tietoon.

Uskonnollinen monimuotoisuus on nykyisin lisääntynyt maassamme hyvin nopeaan tahtiin
samalla kun monikulttuuriselle ja muullekin erilaisuudelle annetaan enemmän tilaa. Uusia
uskonnollisia yhteisöjä ja järjestöjä, joista valtaosa kristillisiä, mutta myös islamilaisia ja intia-
laisperäisiä, on viime vuosina perustettu enenevässä määrin maahamme.  Monimuotoisuuden
laaja-alaisuudesta kertoo se, että Mohammed oli Suomessa viime vuonna yleisempi nimi vas-
tasyntyneelle kuin Jari tai Timo.

Arvoisat kuulijat, kuten edellä olen todennut, niin maahanmuutolla on lähes aina ollut ratkai-
seva vaikutus uskontojen merkitykseen maassamme. Maassamme aikoinaan palveluksensa
päättäneet tsaarin sotilaat, tänne asettuneet kauppiaat ja liikemiehet sekä maalle hyödyllisten
ammattien harjoittajat olivat tämän päivän maahanmuuttajia.

Heidän kaikkien kohdalla on voitu, ja edelleen voidaan, pohdiskella kolmea määritelmää:
integroitumista, assimiloitumista ja separoitumista. Nämä ovat vaihtoehtoja millä suhtautua
maahanmuuttoon, riippuen siitä, missä määrin henkilö maahan muuttaessaan pyrkii säilyttä-
mään oman kulttuurinsa ja missä määrin hän osallistuu eri kulttuurien välisiin kontakteihin,
sekä miten hän ylipäätään suhtautuu uuteen ympärillä vallitsevaan kulttuuriin.

 Integroituminen eli sopeutuminen on rakentavin vaihtoehto kun taas separoitumisessa maa-
hanmuuttaja on päättänyt säilyttää oman kulttuurinsa elämällä vain omassa piirissään. Assimi-
loituminen eli sulautuminen merkitsee suomalaiseksi tulemista, ts. tietoista luopumista omasta
kulttuurista ja edustamastaan vähemmistöuskonnosta.
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Vähemmistöuskontojen arjessa juuri assimilaatio muodostaa suurimman ja todellisen haas-
teen. Seka-avioliitot, sekularisoituminen sekä vieraantuminen omasta yhteisöstään, jopa omis-
ta juuristaan, onkin yhteisöillemme arkista todellisuutta. Tiedän, että juutalaiset sekä tataa-
riyhteisö, joilla kummallakin on viiden kuuden sukupolven pituinen historia Suomessa,
kamppailevat kumpikin juuri sulautumiseen liittyvien vaikeiden kysymysten kanssa.

Yhteisöt pohdiskelevat omaa olemassaoloaan, jatkuvuuttaan ja identiteettiään erillisenä muis-
ta erottuvana yhteisönä samalla kun nuorta polvea kannustetaan jatkamaan perinteiden nou-
dattamista. Toisaalta, voidaan osoittaa liian nopeasti ja liian pitkälle menevän assimiloitumi-
sen myös herättävän vastavoimia yhteisön ja perinteiden koossa pitämiseksi.

Nykyisestä maahanmuuttajaväestöstä suurin osa on ensimmäistä sukupolvea eli muuton ko-
keneita, mutta Suomessa syntyneiden toisen sukupolven jälkeläisten osuus on luonnollisesti
kasvussa. On mielenkiintoista nähdä miten heidän suhteensa uskonnolliseen ja kulttuuriseen
perintöön tulee lähivuosikymmeninä muuttumaan, vai onnistuisivatko he yhdistämään kaksi
identiteettiä. Tuo sukupolvi joutuu kuitenkin pohtimaan suhdettaan suomalaiseen yhteiskun-
taan ja sen etnisyyteen, mikä varmaakin tulee elävöittämään maatamme.

Kaksitoista vuotta sitten alkaneen EU-jäsenyytemme myötä myös Suomi on nyt osa montaa
eri uskontoa edustavaa unionia.

Luterilaisen maailmanliiton kokouksessa Lundissa viime kevättalvena pitämässään juhlapu-
heessa presidentti Martti Ahtisaari esitti oman visionsa Euroopan tulevaisuudesta, ja samalla
hän otti myös kantaa uskontojen ja kirkkojen rooliin Euroopan Unionissa.

Hänen mukaansa eurooppalaisen identiteetin tulisi rakentua ajatukselle yhtenäisinä erilaisuudes-
sa, ts. globaalissa muutoksessa ei saa unohtaa paikallisia juuria ja perinteitä vaan maahan-
muuttajille tulisi samalla paikallisten elämäntapojen opetuksen ohella lisätä tietoisuutta toisin
uskovista Euroopassa. Tämä takaa Ahtisaaren mukaan vapaudelle, rauhalle ja lakien noudat-
tamiselle perustuvan toimivan demokratian säilymisen maanosassamme.

Euroopan Unionin vahvuuksiin hän näki kuuluvan, että se haastaa kansalaisensa sellaisen
identiteetin etsintään, joka ei ole toisia vastaan. Euroopan historia on surullisen kuuluisa siitä,
mitä tapahtuu, kun kansallista identiteettiä lähdetään rakentamaan halulle olla erilaisia kuin
toiset, totesi presidentti Ahtisaari.

Hyvät kuulijat, levottomassa Lähi-idässä viettämäni kahden vuosikymmenen aikana näin ja
koin miten paljon uskonto- ja kulttuurierot aiheuttavat epäluuloa ja lisäävät eripuraa kansojen
välillä. Tuolla tulenaralla alueella uskonnosta on selvästi tullut kriisiä syventävä poliittinen
ase, lisäsytyke, joka muutaman kerran on jo ehtinyt sytyttää vakavia paloja alueen ulkopuolel-
lekin.

Etäältä on vaikeata tajuta ja hyväksyä tuota kansalliskiihkon, fanaattisuuden ja fatalismin
ruokkimaa väkivallan kierrettä, mihin vielä jotkut ulkopuoliset tahot ovat pistäneet sormensa.

Kun uskontojen ja kulttuurien välinen kiistely tuolla tulenaralla alueella on vähitellen sivuut-
tamassa politiikan sekä osapuolten välisen kamppailun samasta maapalasta, niin herää kysy-
mys, milloin alueen hengellisille johtajille annetaan tilaisuus etsiä ratkaisu tähän maapallon
pitkäikäisimpään kriisiin. Toisaalta, voisi odottaa vastuullisten hengellisten johtajien ottavan
itselleen rauhantekijän roolin, ilman, että osoitellaan sormella osapuolia.
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Uskontojen vuoropuhelusta voisi myös olla todellista apua tuolla kriisialueella. Erään suuren
kansainvälisen kulttuurien ja uskontojen maailmanjärjestön puitteissa olen esittänyt, että vas-
tuunsa tuntevien Lähi-idän ulkopuolisten tahojen tulisi toimia juuri tuon alueen hengellisten
johtajien auttamiseksi ja kannustamiseksi. Näen, että tällainen fanaattisuudesta ja kiihkosta
vapaa lähestymistapa voisi tuoda uuden ulottuvuuden lähes loppuun kulutetun poliittisen
kädenväännön rinnalle.

Onneksi meillä ei täällä ole uskontojen välisiä jännitteitä, joten voisimme olla kaukoviisaita, ja
osoitettuamme, että uskontojen vuoropuhelu todellakin toimii ja poistaa ennakkoluuloja, niin
voisimme täältä käsin rohkeasti näyttää esimerkkiä myös muille. Sopivan foorumin löytämi-
nen olkoon poliittisten päättäjiemme vastuulla.
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Uskontojen merkitys tämän päivän Suomessa

Suomen islamilaisen neuvoston hallituksen puheenjohtajan Anas Hajjarin kommenttipu-
heenvuoro

Jumalan Armeliaan Armahtajan nimeen

Kiitän puheenjohtaja Smolaria hänen esityksestään.
Tosiaan Suomessa on saavutettu pitkän kamppailun jälkeen sopivat ja kattavat uskonnonva-
paus-, antirasismi- yms. lait, ja toteutus on alkanut pontevasti, mutta vaatii meiltä kaikilta
vielä kamppailua jatkuakseen ja toteutuakseen siten ettei jäisi ketään joka tuntisi olevansa
vääryyttä kokenut.

Nykypäivän Suomessa maahanmuutto on tullut yhteiskunnalle suorastaan tarpeelliseksi, ei
ole enää mahdollisuutta muuhun kuin hyväksyä erilainen toinen, pelkkä toisen ja kaikenlaisen
erilaisuuden suvaitseminen ei enää yksistään ole riittävää. Itse henkilökohtaisesti pidän su-
vaitsevaisuus sanaa erittäin puutteellisena, ja tiedän että jotkut pitävät sitä jopa jossain määrin
loukkaavana. On tärkeätä hyväksyä toisen erilaisuutta, toisen erilaista kulttuuria, mutta tämä
ei tarkoita sitä että tätä erilaista tapaa tulisi pakosta seurata vaan sen ymmärtämistä ettei oma
näkökulma ole ainoa oikea.

Maailmassa ja jossain määrin Suomessakin ollaan haasteiden edessä, yhä enenevässä määrin
moraaliset arvot joutuvat alttiiksi hyökkäyksille, ilmentyen mm. siveyden tai arvojen rappeu-
tumisena, huumeiden ja päihteiden käyttönä tai perheiden hajaantumisen lisääntymisenä.

Nämä haasteet eivät rajoitu vain yhteen yhteiskunnan osaan vaan koskettavat meitä kaikkia
uskonnosta riippumatta. Uskonnoilla on suuri mahdollisuus auttaa tässä taistelussa yhteis-
kunnan moraalista. Uskonnoilla on myös paljon yhteistä tässä rintamassa.

Suurimman osan muslimeista haasteena ei enää ole integraatio, vaan integraation varsinainen
oikeuttaminen. Pyrkiminen muslimien yhteiskuntaan assimiloimiseen on joidenkin ongelma-
na. Tästä sulauttamisesta muodostuu myös yhteiskunnan ongelma, sillä sulauttaminen integ-
raatiotaktiikkana on mennyt pieleen useasti huonoin seurauksin.

Maailmassa on erityisesti viime aikoina pyritty yhdistämään uskonto ja väkivalta sekä syyttä-
mään uskontoa väkivallasta. Alun perin asiat eivät pohjimmiltaan ole perusteltavissa johtuvan
uskontojenvälisistä eroista, vaan kyse on poliittisten tavoitteiden seurauksista. Aina kun joku
ryhmä vie tai rajoittaa toiselta oikeuksia, tai katsoo toisen ryhmän omaavan alemman statuk-
sen kuin oma ryhmä se vie molempia osapuolia kohti kamppailua, joka pahimmillaan on
väkivaltainen. Rohkenen tässä sanoa, että epäoikeudenmukaisuus, todellinen tai koettu, on
pohjimmiltaan syynä moneen väkivaltaiseen tapahtumaan.

Mitä tapahtuu maailmassa koskettaa myös meitä Suomessa mm. median välityksellä, kuiten-
kin nähdessämme toisten virheet ja oppiessamme niistä ja pitkästä vuoropuheluperinteestä
olemme tosiaan Suomessa kyenneet ainakin kolmen monoteistisen uskonnonväliseen raken-
tavaan vuoropuheluun myös uudempien maahanmuuttajasukupolvien ottaessa asemansa
yhteiskunnan osana ja rakentajina.
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Uskontojen merkitys tämän päivän Suomessa

Kirkon ulkoasiain osaston johtajan kirkkoneuvos Risto Cantellin kommenttipuheenvuoro

Helsingin juutalaisen seurakunnan uusi puheenjohtaja Rony Smolar on esitelmässään kiinnit-
tänyt huomiota moniin tärkeisiin seikkoihin. Otan niistä esille seuraavat viisi:
1. menneisyydestä oppiminen
2. keskinäinen kunnioittaminen
3. uskontojen välinen keskustelu
4. yhteiskunnan tuki uskonnoille ja
5. uskontojen välinen foorumi Suomessa

Kuhunkin kohtaan liitän omia kommenttejani.

1. Menneisyydestä oppiminen

Esitelmänsä alkupuolella Smolar kuvaa maamme uskonnollista kehitystä kristinuskon Suo-
meen tulosta alkaen aina monikulttuuriseen ja moniuskontoiseen EU-Suomeen saakka. Tässä
historiallisessa katsauksessa hän tarkastelee asioita ennen kaikkea uskonnonvapauden ja vä-
hemmistöjen oikeuksien tai niiden puuttumisen näkökulmasta. Teemamme uskontojen merkitys
suomalaisessa yhteiskunnassa kannalta tämä näkökulma on hyödyllinen. Uskontojen asema ja
merkitys nykyisessä Suomessa avautuu menneisyydestä, historiasta, mutta samalla eilisestä on
tultava tähän päivään. Uskonnot eivät ole suinkaan vain eilispäivän Suomeen kuuluva ja
menneisyydessä vaikuttanut tekijät. Ne ovat elinvoimaisina läsnä juuri tässä hetkessä, mutta
usein uusissa muodoissa ja vaikutuksiltaan vaikeammin tunnistettavissa kuin ennen.

Maallistunut Suomi ei ole ollenkaan uskonnoton Suomi, vaan erittäin uskonnollinen, moni-
muotoinen ja kirjava uskontojen, vakaumusten ja katsomusten maa.

Rony Smolar toteaa historiallisen katsauksensa päätteeksi,

että Suomessa vallitsee nykyisin perustuslain mukaisesti täydellinen uskonnonvapaus, ts.
jokaisella on oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa ja oikeus ilmaista vakaumuksensa.
Kaikilla on myös oikeus kulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan eikä ke-
nenkään tarvitse osallistua uskonnon harjoittamiseen, jos hänen omatuntonsa ei sitä salli.
(s. 2)

Me suomalaiset eri uskontojen edustajat voimme olla iloisia ja tyytyväisiä siitä, että maamme
uusi uskonnonvapauslaki toteuttaa entistä lakia paremmin uskonnonvapauden maassamme ja
luo sekä yksityisille ihmisille että uskonnollisille yhteisöille hyvät, positiiviset edellytykset us-
konnon harjoittamiseen.

Tyytyväisyys nykyiseen tilaa ei saisi kuitenkaan johtaa meitä unohtamaan menneisyyttä. His-
toriasta voidaan oppia. Mennyttä ei voi muuttaa, mutta entisiä erehdyksiä ja virheitä ei ole
syytä toistaa. Ihmisten ja yhteisöjen on tärkeätä tuntea ja muistaa menneisyytensä ja elää so-
vinnossa sen kanssa. Jos uskonnot haluavat elää sovussa toistensa kanssa, niiden kannattaisi
ottaa oppia siitä hyvästä, mikä on takanapäin ja välttää menneisyyden virheiden toistamista.
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2. Keskinäinen kunnioittaminen

Rony Smolar sanoi mm. näin:

Mielestäni asianmukainen tieto auttaa kunnioittamaan toisin ajattelevaa, samoin kuin pe-
rehtyminen toiseen traditioon sekä uskontojemme erojen rohkea tunnustaminen ja tunnista-
minen voivat johtaa keskinäiseen kunnioitukseen ja yhteistyöhön.” (s. 3)

Tämä on aivan totta, mutta samalla on todettava, että valitettavasti uskontojen tuntemus
Suomessa on varsin huonoa. Tämä koskee sekä oman uskonnon että muiden uskontojen
tuntemista. Tavallisen suomalaisen uskonnollinen perustietämys on varsin niukkaa. Kuiten-
kin on aivan ilmeistä, että ilman uskontojen tuntemusta ei voida ymmärtää tämän päivän
Suomea eikä maailmaa.

Uskonnot ovat läsnä kaikkialla maailmassa ja vaikuttavat erittäin vahvasti ihmisten ajatteluun
ja käyttäytymiseen. Myös ne ihmiset, jotka väittävät olevansa uskonnottomia, ateisteja tai
agnostikkoja kohtaavat uskontojen läsnäolon ja vaikutuksen omissa yhteiskunnissaan halusi-
vat he sitä tai eivät.

Smolar nosti esille viisaasti ja tiiviissä muodossa edellä siteeraamassani kohdassa kolme tärke-
ää seikkaa, jotka auttavat kunnioittamaan toisin ajattelevia ja voivat johtaa keskinäiseen kun-
nioitukseen ja yhteistyöhön. Ne ovat:

1. asianmukainen tieto
2. perehtyminen toiseen traditioon ja
3. uskontojen erojen rohkea tunnustaminen ja tunnistaminen

Jos pidämme tavoitteena – niin kuin meidän mielestäni tulisi tehdä – toisten uskontojen ja
vakaumusten ja niiden edustajien kunnioittamista, meidän tulisi riittävästi perehtyä ensiksi
omaan uskontoomme ja sitten muihin uskontoihin, sillä uskontojen ja vakaumusten aito
kunnioitus ja niiden suvaitseminen edellyttävät niiden tuntemista ja tilan antamista.

Uskontojen kohtaamisessa perusedellytys on omien lähtökohtien tunteminen ja tunnustami-
nen. Uskontojen vuoropuhelussa on tärkeätä tiedostaa oma uskonnollinen identiteettinsä.
Vain tuntemalla oman uskontonsa ihminen voi aidosti kohdata toisten uskonnon edustajia.
Molemmilta voidaan odottaa sekä oman uskonnon arvostamista että toisen uskonnon kun-
nioittamista.

3. Uskontojen välinen keskustelu

Rony Smolar korostaa tärkeää asiaa todetessaan, että

ilman  uskontojen keskinäistä keskustelua ei voida poistaa esteitä ei väestöryhmien väliltä.
Samalla näen vuoropuhelun edistävän niin tärkeänä pidettävää yhteiskunnallista yhteen-
kuuluvuutta. (s. 3)

Tämä on tärkeä havainto. Uskontojen keskinäinen keskustelu auttaa eri uskontojen edustajia
ymmärtämään toisiaan ja poistamaan väestöryhmien välisiä jännityksiä. Dialogi raivaa keski-
näisen ymmärtämyksen tiellä olevia esteitä. Samalla se edistää ja vahvistaa yhteiskuntarauhaa,
ihmisten yhteenkuuluvuutta ja sovinnollista mieltä.
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Uskontojen välillä on myös eroja, jotka on syytä tuntea ja tunnustaa. Suvaitsevaisuus ei tar-
koita suinkaan eroavuuksista vaikenemista tai niiden kieltämistä. Meillä Suomessa on laajalle
levinnyt sellainen väärinkäsitys, että uskonnollinen välinpitämättömyys olisi samaa kuin us-
konnollisen suvaitsevaisuus. Itse asiassa uskontojen kannalta välinpitämättömyys on yhtä
vaarallista ja turmiollista kuin ateismi tai selvä uskonnonvastaisuus.

Suvaitsevaisuus on jotakin aivan muuta kuin välinpitämättömyys. Uskontojen välinen vuoro-
puhelu ja yhteistyö voivat menestyä vain siellä, missä uskonnoilla on tilaa toimia ja missä
yhteiskunta tunnustaa niiden merkityksen.

4. Yhteiskunnan tuki uskonnoille

Merkittävään näkökohtaan kiinnittää hän huomiota esittäessään toivomuksensa, että

yhteiskunta antaa uskonnoille tasa-arvoiset lähtökohdat ja mahdollisuudet. --- ihmisille tu-
lisi uskonnollisten yhteisöjen koosta riippumatta luoda tasa-arvoiset edellytykset, siis myös
yhteiskunnan tuella annettavia taloudellisia edellytyksiä, harjoittaa ja vaalia omaa kulttuu-
riaan ja uskontoaan. (s. 3)

Tässä kohdassa ilmaisisin asian hieman toisin. Yhteiskunnan uskonnollisille yhteisöille anta-
ma taloudellinen tuki ei mielestäni voi olla riippumaton uskonnollisten yhteisöjen koosta. En
pitäisi tasa-arvoisena enkä oikeudenmukaisena sellaista ratkaisua, että mahdollinen valtionapu
olisi esimerkiksi vaikkapa yli 4 miljoonan jäsenen yhteisölle samansuuruinen kuin vajaan 40
jäsenen yhteisölle.

Sitä vastoin Rony Smolarin intentio, että yhteiskunnan tulisi turvata uskonnollisten yhteisö-
jen edellytykset harjoittaa ja vaalia omaa kulttuuriaan ja uskontoaan, on mielestäni kannatet-
tava ja hyvä.

Uskonnonvapaus on meillä Suomessa kaikille kansalaisille kuluva perusoikeus. Siihen kuuluu
oikeus uskonnon harjoittamiseen sekä yksin että yhdessä, yhteisöllisesti tai myös oikeus olla
kuulumatta mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan tai yhteisöön ja olla osallistumatta us-
konnon harjoittamiseen.

Valtion keskeinen tehtävä on turvata uskonnonvapaus ja uskontojen oikeudet. Rony Smolar
toteaa ohimennen Kaksitoista vuotta sitten alkaneen EU-jäsenyytemme myötä myös Suomi on nyt osa
montaa eri uskontoa edustavaa unionia. (s. 5) Tämä tosiasia on syytä ottaa huomioon myös
maamme uskonnollista tilannetta ja uskontojen asemaa ja merkitystä tämän päivän Suomessa
arvioitaessa.

Euroopan unionin aktiivisena jäsenvaltiona Suomen kannattaisi aloittaa EU:n perustuslailli-
sen sopimusluonnoksen uskontojen asemaa koskevan artiklan (51) toteuttaminen tulee aloit-
taa Suomessa – aivan riippumatta siitä, mikä tämän EU:n perustuslakiluonnoksen kohtalo
kokonaisuudessaan tulee olemaan

Tämän uskontojen kannalta tärkeän artiklan sisältö on seuraava:

51 artikla: Kirkkojen ja ei-tunnustuksellisten järjestöjen asema

1. Unioni kunnioittaa sitä asemaa, joka kirkoilla ja uskonnollisilla yhdistyksillä tai yh-
dyskunnilla on kansallisen lainsäädännön mukaisesti jäsenvaltioissa, eikä puutu siihen.
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2. Unioni kunnioittaa myös elämänkatsomuksellisten ja ei-tunnustuksellisten järjestöjen
asemaa.
3. Unioni käy avointa ja säännöllistä vuoropuhelua näiden kirkkojen ja järjestöjen kanssa
tunnustaen niiden identiteetin ja erityisen tehtävän.

5. Uskontojen välinen foorumi Suomessa

Esitelmänsä lopussa Rony Smolar esittää Lähi-idässä viettämänsä kahden vuosikymmen ko-
kemuksen perusteella kysymyksen, milloin alueen hengellisille johtajille annetaan tilaisuus etsiä ratkai-
su tähän maapallon pitkäikäisimpään kriisiin? (s. 6). Hän lisää vielä toteamukset: Toisaalta, voisi
odottaa vastuullisten hengellisten johtajien ottavan itselleen rauhantekijän roolin, ilman, että osoitellaan
sormella osapuolia. ja Uskontojen vuoropuhelusta voisi olla apua myös tuolla alueella.

Tässä hän osuu aivan oikeaan. Samaa asiaa on jo vuosien ajan korostanut tunnettu rooma-
laiskatolinen teologi professori Hans Küng, jonka keskeinen teesi on: Ei ole maailman rauhaa
ilman uskontojen välistä rauhaa.

Lähi-idästä Rony Smolar siirtyy sulavasti Suomeen ja toteaa esitelmänsä viimeisessä kappa-
leessa seuraavasti:

Onneksi meillä ei täällä ole uskontojen välisiä jännitteitä, joten voisimme olla kaukoviisaita
ja osoitettuamme, että uskontojen vuoropuhelu todellakin toimii ja poistaa ennakkoluuloja,
niin voisimme täältä käsin näyttää esimerkkiä myös muille. Sopiva foorumin löytäminen
olkoon poliittisten päättäjiemme vastuulla. (s. 6)

Kappaleen alkuosasta olen samaa mieltä, mutta viimeiseen lauseeseen suhtautumiseni on
kriittinen.
Kuten edellä aiemmin esitin, olen sitä mieltä, että valtion tulee turvata kansalaisilleen uskon-
nonvapaus ja luoda edellytykset uskonnon harjoittamiseen, mutta uskontojen väliset suhteet
ovat mielestäni ensisijaisesti uskontojen oma asia.

Siten uskontojen itsensä tulisi mielestäni päättää millaisia yhteyksiä, yhteistyön muotoja tai
mahdollisia foorumeita ne haluavat luoda omien keskinäisten yhteyksiensä hoitamiseen.
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Uskontojen yhteistyö

World Conference of Religions for Peace -järjestön puheenjohtajan, isä Leonid Kishkovskyn
esitelmä

The World Conference of Religions for Peace; Its Principles and Promise

It is an honour and joy to be with you today. For many years I have been privileged to col-
laborate with Finnish friends in the Orthodox Church of Finland and in the Lutheran Church of
Finland. Today, I am delighted join you in the multi-religious Seminar on Religion in Finnish
society. Your reflection on the religious pluralism present in Finnish society is an important
and enlightened step – a stage in addressing the implications of pluralism in the context of
your country.

In my presentation I will seek to offer to you some thoughts on the global context of reli-
gious pluralism. The World Conference of Religions for Peace is the largest and most representative
multi-religious coalition, bringing together in one forum the world’s religious bodies and
communities. Each society and country must deal with its unique history and its unique chal-
lenges.  Yet  no  society  or  country  lives  in  isolation  from  the  challenges  in  far-away-places.
Your concerns in Finland include the humanitarian and moral challenges of violence and
genocide as well as hunger and poverty around the world. As a global family of inter-
religious councils, Religions for Peace is a mechanism for communication and collaboration.

In August 2006 the 8th World Assembly of Religions for Peace was convened in Kyoto, Ja-
pan. Delegates and participants came from more than seventy inter-religious councils and
from some one hundred countries. There were some eight hundred delegates in the business
sessions of the Assembly. Approximately two thousand participants were in the conference
hall for several thematic plenary sessions.

In a deep sense, the 2006 Assembly was a return to the origins of Religions for Peace, since
the founding Assembly in the year 1970 was also held in Kyoto.

At the 2006 Assembly, Religions for Peace made progress in several areas. One was the
Track II process during the Assembly, which convened at separate round table discussions
representatives of religious communities in several areas of conflict and violence. In each
case, productive conversations occurred and assessments were made on how religious com-
munities can address the key issues in the conflicts, propose ideas for the resolution of the
conflicts, and prevent the high-jacking of religion. Another area of progress was engagement
with representatives of governments and civil society, non-governmental organizations and
humanitarian agencies, the United Nations. Finally, progress was made on articulating the
concept of “shared security” as a corrective to the emphasis on “global war against terror.”

The World Conference of Religions for Peace adheres to simple yet effective principles in its
life and work.

To say that Religions for Peace is a coalition points to the reality that the work is collabora-
tive.  There are more than seventy inter-religious councils around the world. Each inter-
religious council is strengthened by being a member of a global coalition. At the same time,
the each inter-religious council contributes significantly to making the global coalition
stronger.
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Religions for Peace is built on respect for religious traditions and convictions. This means
that participants come to the multi-religious table with two equally strong and important
commitments:  a commitment to their own faith and religious convictions and a commitment
to a deep respect for the adherents of other faiths and religious traditions. The notion held
by some that multi-religious co-operation requires a compromise of religious convictions is
wrong. Multi-religious collaboration requires both a strong religious commitment and a re-
jection of syncretism.

Each religious tradition has within it unique spiritual resources for the teaching and practice
of respect and love for the “other.” In reading the liturgical and scriptural texts of the Or-
thodox Church to see what I am taught by my own faith and tradition about the proper atti-
tude to the persons of other faiths and traditions, I discover that the teaching and guidance
is clear and strong. The biblical teaching about the image and likeness of God in the human
being insistently brings to my attention that each man and each woman carries this divine
image. The image of God does not depend on the religion or nationality or race of the hu-
man being. Rather, I am enjoined to respect and revere the presence of God in every person.

Another dimension is offered for me as a Christian by the story of the hospitality offered by
Abraham and Sarah to three strangers. The narrative in Genesis clearly indicates that three
strangers have come, yet Abraham addresses them in the singular, as one. In some Christian
reflections, this is taken to be a revelation of the Holy Trinity. In Greek, the word hospitality
is philoxenia, which is, of course, the opposite of xenophobia, or hatred of the stranger. The
story suggests that hospitality offered to strangers, to the “other,” is hospitality offered to
God.

In each religious tradition there are teachings and narratives which mandate respect and love
for the neighbour. This respect and love extend to persons and communities beyond my
own religious or national or ethnic circle. The mandate to respect and love the “other” is not
a suggestion or option, it is a radical commandment.

Religions for Peace is built on the principle of representativity. The world’s religious com-
munities are authentically represented, whether formally or informally. The global religious
demography is taken into account in the creation of the governance bodies. Each religious
body and community and its own way of ordering its life and activities is honoured and re-
spected.

Religions for Peace has given significant assistance to convening religious communities as
inter-religious councils in areas of violence and conflict. The Inter-Religious Council of Bos-
nia was created by the Muslim, Catholic, and Orthodox leaders and communities, accompa-
nied and supported by Religions for Peace, in the midst of a civil war as a witness to the de-
sire for peace and tolerance among people of religious faith in Bosnia. The major witness
against the violence of the civil war in Sierra Leone was provided by the common voice and
action of the Muslims and Christians of Sierra Leone as expressed in the Sierra Leone Inter-
Religious Council, formed with the assistance of Religions for Peace. The current violence in
Sri Lanka is being addressed by the Buddhist, Hindu, Muslim, and Christian leaders, who are
accompanied in their common witness by Religions for Peace. Within weeks of the occupa-
tion of Baghdad by coalition forces led by the USA, Religions for Peace convened religious
leaders and representatives of Iraq in a conference in Amman, Jordan.

The witness to peace and non-violence is always made stronger when religious communities
of different faiths act together, rather than alone and separately. Meetings and conferences
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are not only words. They are events and actions which build trust, and which strengthen the
voice of communities of faith. Religion is often enough co-opted, even high-jacked, for po-
litical purposes and for malevolent ends. Inter-religious collaboration helps to resist this co-
optation and high-jacking.

The effective witness, outreach, and action of religious communities takes place not only in
areas of conflict and violence. Research with UNICEF has shown that some 320 local con-
gregations studied in six African countries marshalled the services of 15,000 volunteers to
impact 150,000 children who are vulnerable in the HIV/AIDS crisis. The common action of
religious communities, facilitated by inter-religious councils collaborating with the global
coalition of Religions for Peace can make a significant contribution to addressing moral,
social, medical, and political challenges country by country and region by region.

Your country has a significant role in the international community. One of the positive ini-
tiatives in which Finland plays a strategically important role is today’s Helsinki Process. Re-
ligions for Peace is a partner of the Helsinki Process. Round tables in Amman (Jordan),
Kyoto (Japan) and Alexandria (Egypt) have been convened by the Helsinki Process. A forth-
coming round table in Alexandria in December 2007 will be accompanied by a meeting of
the Executive Committee of Religions for Peace. There is a strong hope, even expectation,
that the Alexandria meetings may be the occasion for the creation of a Middle East Inter-
Religious Council.

Religions for Peace values its collaboration with the Foreign Ministry of Finland, not only in the
Helsinki Process but also on specific projects,  and also with FinnChurchAid, and looks forward
to an expanded network of partnerships in Finland and in your neighbouring countries.

I will end my presentation by reading a passage from a recent autobiography by Sari Nus-
seibeh, a Palestinian Muslim intellectual and philosopher. The author identifies Muslim po-
litical and religious extremism as contributing to hatred and vengeance. His reflection on this
subject concludes in this way.

The truth isn’t what it seems to be, for despite Hamas, Islam may well be part of the solution to healing our
terribly violated land. The fanatics like to hold up the Koran, they just don’t like to read what it says about
the Jews and Jerusalem. Israelis would similarly be wise to read what their own prophets have to say about
oppression.

[… ]The best witness against (Hamas’) perversion of Islam was the very tradition they claimed to defend, and
used to justify their rejection of Israel. Our religious militants have imbibed a lot more revolutionary Euro-
pean nihilism than they are aware of. However much they dress up the ideology in a traditional garb, it re-
mains a product of very modern European obsession with purity. The cosmopolitan decency and tolerance of
Islam, and the ability of Muslims to come to terms peacefully with erstwhile foes, will win out in the end, I
concluded,  because  it  is  based  on  ancient  traditions  and  texts.  It  is  more  deeply  rooted  than  the  slogans  of
contemporary extremists.

Nusseibeh, Sari, Once Upon a Country: A Palestinian Life, pp.530-531.

Finally,  I  leave with you a thought from the writings of Alexey Khomiakov,  a Russian Or-
thodox theologian of the 19th century. The one who believes is in a community of faith; the one who
prays is in a community of prayer; the one who loves is in a community of love.
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Uskonnolliset yhteisöt Suomessa

Kirkon tutkimuskeskuksen tutkimusassistentti Jussi Sohlbergin esitys

Uskonnot Suomessa -hanke

Tällä hetkellä suomalaisista 82,4 % kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon, eli noin 4 348
400 henkilöä ja hiukan yli 1 % ortodoksiseen kirkkoon, eli noin 60 900 henkilöä (Seurakun-
nista kootut tarkennetut tilastot 2006).

Virallisesti rekisteröityjä uskonnollisia yhdyskuntia on 60 (joista viiden toiminnasta ei ole
tarkkaa tietoa) ja kokonaisjäsenmäärä näissä yhdyskunnissa on hiukan yli 64 000. Suurimpia
rekisteröityjä uskonnollisia yhdyskuntia ovat: Jehovan todistajat (18 186), Suomen Vapaakirkko
(13 718) Katolinen kirkko Suomessa (8730), Suomen Adventtikirkko (3949) ja Myöhempien Aikojen
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko (3254) (Väestörekisterikeskus 31.12.2006).

Uskonnollisten yhteisöjen ja perinteiden kirjo on kuitenkin paljon laajempi kuin virallisten
rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien määrä. Uskonnollinen pluralismi on todellisuutta
ja uskonnollisten liikkeiden määrä on ollut kasvussa, vaikka yhteiskunta on sekularisoitunut-
kin. Suomi näyttää sijoittuvan kutakuinkin puolenvälin paikkeille eri Euroopan maissa tehty-
jen uskonnollisuutta mittaavien kyselyjen mukaan. Suomalaiset eivät siis ole kaikkein maallis-
tuneimpia, mutta uskonnollisuuden osalta kaukana esimerkiksi Puolasta. World Values
 -kyselytutkimuksen 2005 mukaan 62 % suomalaisista katsoi olevansa jollain tavoin uskon-
nollisia.

Uskonnot Suomessa -hankkeessa kartoitetaan suomalaisten uskonnollisten yhteisöjen kenttää,
joka on osoittautunut varsin laajaksi ja moniarvoiseksi. Hanke on Kirkon tutkimuskeskuksen
hanke, jonka tarkoitus on koota tietokantaan päivitettyä, systematisoitua ja objektiivista tietoa
Suomessa vaikuttavista uskonnollisista yhteisöistä. Tietokanta on uskonnollisesti sitoutuma-
ton ja uskontotieteellinen. Virallisesti rekisteröityjen yhdyskuntien lisäksi tietokannassa ovat
myös muut uskonnolliset rekisteröidyt ja ei-rekisteröidyt yhteisöt.

Tietokannassa olevat yhteisöt on luokiteltu niiden historiallisen ja kulttuurisen taustan mu-
kaan. Luokittelu ei perustu välttämättä liikkeiden teologiaan. Materiaali kerätään tietokantaan
yhteistyössä siinä olevien yhteisöjen kanssa. Tietokantaan kootaan Suomessa vaikuttavat us-
konnolliset ja uskonnollistaustaiset yhteisöt. Mukana ovat myös yhteisöt, jotka eivät ole var-
sinaisesti uskonnollisia, mutta joilla on kuitenkin historiallinen sidos johonkin uskontoperin-
teeseen. Esimerkiksi useimmat joogayhteisöt eivät opeta uskonnollista joogaa, vaan maallis-
tuneita muotoja erilaisista joogaperinteistä.
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Uskonnolliset perinteet: Yhteisöjen lukumäärä:

Alkuperäiskansojen uskonnot ja uuspa-
kanuus

9

Buddhalaisuus 29
Hindulaisuus 40
Islam 22 (+42 joiden toiminnasta ei vielä tarkkaa

tietoa)
Juutalaisuus 3
Kristinusko (ja siihen pohjautuvat liikkeet) 522
Länsimainen esoteria 29
New Age  ja henkisen kasvun liikkeet 34
Modernit liikkeet 23
Sikhiläisyys 5
Taolaisuus 7

Yksittäisten yhteisöjen jäsenmäärät liikkuvat yleisesti ottaen muutamasta kymmenestä muu-
tamaan sataan. Tietokantaan ei ole listattu erikseen evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksi-
sen kirkon paikallisseurakuntia.

Islaminuskoisten määrä on kasvanut selkeästi. Kun vielä 1980-luvulla määrä oli muutamissa
tuhansissa, nykyiset arviot liikkuvat 25 000−30 000 paikkeilla. Suurin osa islaminuskoisista ei
kuulu mihinkään islamilaiseen yhteisöön. Kokonaisjäsenmäärä islamilaisissa yhteisöissä on
noin 3300. Yhteisökartoitusta tehtäessä on ollut havaittavissa se, että kymmenen vuoden
sisällä kristillisiä uuskarismaattisia seurakuntia on syntynyt toistasataa. Helluntaiherätyksen
piirissä on noin 45 000 henkilöä. Viime vuosina on syntynyt myös lisää buddhalaisia yhteisöjä
ja erityisesti tiibetinbuddhalaisuus on herättänyt mielenkiintoa Suomessakin.

Uskonnollisuuden muutos

Uskonnollisuus on saanut yhä enemmän myös individualistia piirteitä. Se tarkoittaa, että ih-
miset kuuluvat kyllä muodollisesti esimerkiksi evankelis-luterilaiseen kirkkoon, mutta raken-
tavat privatisoitunutta uskonnollista katsomusta, jossa yhteisöllinen ulottuvuus tai traditioon
sitoutuminen ei ole keskeisellä sijalla.

Individualismi kytkeytyy myös siihen muutokseen, että uskonnollisuus on muuttunut eklekti-
seksi. Ihmiset poimivat aineksia monista eri traditioista (esimerkiksi kristinusko, itämäiset
filosofiat, erilaiset healing-menetelmät ja kanavointi). Tämäntyyppisessä uskonnollisuudessa ei
keskeisellä sijalla ole kuuluminen tiettyyn organisaatioon tai ”oikea oppi”. Uskonnontutki-
muksessa eklektinen ”uushenkisyys” (New Age) on usein nähty yhtenä esimerkkinä jälkimo-
dernista kansanuskosta, ”populaariuskonnosta”.

Myös suhde uskontoihin on muuttunut jossain määrin ”kuluttamiseksi”. Uskontojen kirjosta
poimitaan eri elementtejä yksilöllisen tarpeen mukaan ikään kuin asiakasnäkökulmasta. Toi-
saalta uskonnollisen individualismin leviämisestä huolimatta on syntynyt myös liikkeitä kuten
uuskarismaattiset seurakunnat, joissa yhteisöllisyydellä on tärkeä merkitys. On myös nähtä-
vissä, että kokemuksellisuuden korostaminen tekee liikkeestä vetovoimaisen.

Uskonnollisuutta on läntisessä Euroopassa ja Skandinaviassa luonnehdittu ilmaisulla ”kuu-
lumista ilman uskomista”. Se tarkoittaa, että valtaosa pohjoismaalaisista kuuluu kirkkoon,
mutta monet eivät ole sitoutuneet kirkon opetuksiin. Niiden henkilöiden määrä, jotka katso-
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vat uskovansa Jumalaan toisin kuin kirkko opettaa, on erilaisten kyselytutkimusten mukaan
kasvanut. Myös suomalaisessa yhteiskunnassa on tapahtunut selkeää siirtymistä institutionaa-
lisesta uskonnollisuudesta uuteen kansanomaiseen uskonnollisuuteen, joka sisältää usein hy-
vin heterogeenisiä aineksia, eikä ole välttämättä vahvasti sidoksissa organisaatioihin ja selkei-
siin traditioihin. Uskonnollisuus ei ole sinänsä ole katoamassa, mutta se on muuntunut.

Uskonnot Suomessa -hanke
www.uskonnot.fi

http://www.uskonnot.fi
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Uskontojenvälinen yhteistyö eri Pohjoismaissa

Uskonnot suomalaisessa yhteiskunnassa -seminaarin projektisihteerin Nora Revon esitys

Uskontojenvälisen kanssakäymisen integroituessa osaksi monikulttuuristuvia poh-
joismaisia yhteiskuntia, on kukin Pohjoismaista pyrkinyt edesauttamaan tätä kehi-
tystä omalla tavallaan. Esittelen alla lyhyesti tilanteen muissa Pohjoismaissa.

ISLANTI

Islannissa perustettiin marraskuussa 2006 Islannin evankelis-luterilaisen kirkon aloitteesta The
Interfaith Forum of Iceland, Islannin uskojenvälinen foorumi. Tämän foorumin toimintaan osal-
listuvat seuraavat 13 jäsentä: Islannin evankelis-luterilainen kirkko, Reykjavikin evankelis-
luterilainen kirkko, Vegurinn (helluntailainen vapaakirkko), Krossinn (helluntailainen vapaa-
kirkko), adventtikirkko, katolinen kirkko, ortodoksinen kirkko, Aasainusko-yhteisö, buddha-
laisyhteisö (thai-buddhalainen), Bahá’í-yhteisö, muslimiyhdistys, Myöhempien Aikojen Pyhi-
en Jeesuksen Kristuksen kirkko sekä korealaisen pastori Moonin perustama Family Federati-
on of World Peace and Unification (FFWPU).

Kaikki rekisteröityneet uskonnolliset yhdyskunnat voivat liittyä foorumin jäseniksi, ja myös
rekisteröitymättömät uskonnolliset ja elämänkatsomukselliset yhdistykset voivat hakea jäse-
nyyttä. Foorumin toiminta on keskittynyt käytännön asioihin. Toiminnan pääperiaatteena on
tukea ja edistää erilaisia elämänfilosofioita omaavien ihmisten keskinäistä suvaitsevaisuutta ja
kunnioitusta, suojella uskonnonvapautta ja muita ihmisoikeuksia. Foorumi tarjoaa jäsenilleen
mahdollisuuden kohdata toisensa, edistää hyviä yksilötason suhteita, helpottaa tiedonvälitys-
tä, edesauttaa keskusteluja yhteisistä kiinnostuksen kohteista sekä tuo esiin tarvittaessa myös
erilaiset yhteiskunnalliset ongelmat esim. vainot, sodat, luonnonkatastrofit ja onnettomuudet.
The Interfaith Forum pyrkii myös edistämään suvaitsevaisuutta yhteiskunnassa antamalla asian-
tuntijatietoa eri uskonnoista, painottamalla uskon sosiaalista arvoa, korjaamalla selkeästi er-
heelliset lausunnot koskien uskonnollisia ja elämänkatsomuksellisia vakaumuksia sekä toimi-
malla ennakkoluuloja ja syrjintää vastaan. Foorumi voi toimia yhteistyössä eri organisaatioi-
den, komiteoiden ja instituutioiden kanssa.

Islannin evankelis-luterilainen kirkko, www.kirkjan.is
Mällinen, Tiina-Mari (2007) Uskontojenväliset neuvostot Porvoon kirkkoyhteisön maissa – katsaus
tämänhetkiseen tilanteeseen.

NORJA

Norjassa toimii jo useampi uskontojenvälinen neuvosto. Yksi niistä on kansallinen monta
uskonnollista traditiota yhdistävä Samarbeidsrådet för tros- og livssynsamfunn, Norjan uskonnollis-
ten ja elämänkatsomuksellisten yhteisöjen neuvosto. Kaksi muuta kansallista neuvostoa ovat
yhteistyöelimiä kahden uskonnon välillä; toinen Norjan kirkon ja Norjan islamilaisen neuvos-
ton ja toinen Norjan kirkon ja Norjan juutalaisen yhdyskunnan välillä. Lisäksi Norjan kirkko
osallistuu lähes kaikkiin muihin paikallisen tason uskontodialogitapahtumiin.

Uskonnollisten ja elämänkatsomuksellisten yhteisöjen neuvosto on toiminut aina vuodesta
1996 ja sillä on 12 jäsenyhteisöä sekä 1 tarkkailijajäsen. Jäseninä siinä ovat tällä hetkellä: The
Holistic Community (Holistinen yhteisö), Bahá’i-yhteisö, buddhalaisyhteisö, juutalaiset seu-
rakunnat, humanistiyhdistys (jonka alle järjestyvät ei-uskovat, agnostikot ja ateistit), Norjan
islamilainen neuvosto, Norjan vapaakirkkojen neuvosto, Sanatan Mandir Sabha Norway

http://www.kirkjan.is
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(hindulainen yhteisö), Norjan kirkko, Katolinen kirkko Norjassa, Gurduara Sri Guru Nanak
Dev Ji (sikhiläinen yhteisö) ja Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko.
Kristiyhteisö toimii neuvoston tarkkailijana. Neuvoston ensimmäisenä virallisesti valittuna
puheenjohtajana toimi helluntailaispastori, nykyinen on humanistiyhdistyksen edustaja.

Neuvoston päämääränä on dialogin tarjoamin keinoin edistää yhteisöjen keskinäistä kunnioi-
tusta, ymmärrystä ja tasa-arvoisuutta norjalaisessa yhteiskunnassa Yhdistyneiden kansakunti-
en ja Euroopan konvention ihmisoikeussäädöksiin pohjaten. Samalla tehdään uskonnollisesta
ja elämän-katsomuksellisesta näkökulmasta niin sisäistä kuin ulkoista työtä jotka liittyvät sosi-
aalisiin ja eettisiin kysymyksiin. Kokouksia neuvosto järjestää 4-6 kertaa vuodessa. Hallinnol-
lisesti hyvin järjestäytyneellä neuvostolla on kahden kokoaikaisen työntekijän sihteeristö. Se
saa myös merkittävää taloudellista tukea Norjan hallitukselta.

Neuvoston toiminta perustuu konsensus-periaatteeseen ja ainoastaan yksimielisyyden valli-
tessa se voi antaa lausuntoja. Tämän periaatteen ja demokraattisuutensa ansiosta ongelmia
yhteistyössä ei ole juuri ollut. Norjassa on koettu neuvoston saaneen paljon positiivisia asioita
aikaan sen järjestäessä seminaareja ja tehdessä poliittista työtä.

Vuodesta 1996 on Oslossa toiminut myös Dialogikeskus Emmaus joka on saanut alkunsa Are-
opagos-järjestön tekemästä uskontojen kohtaamiseen liittyvästä työstä Itä-Aasiassa. Keskus
luotiin alkujaan kohtauspaikaksi kristityille, buddhisteille ja erilaisille uusille uskonnollisille
liikkeille. Emmaus on tätä nykyä sitoutunut monimuotoiseen dialogityöhön, sillä dialogin
toteuttamiselle on yhteiskunnassa ollut selkeä tilaus. Dialogin on koettu tarjoavan mahdolli-
suuksia niin itsekriittiseen pohdintaan kuin oman elämänkatsomuksen rikastuttamiseen.

Norjassa toimii myös The Oslo Coalition on Freedom of Religion or Belief, Uskonnon tai uskon
vapauden Oslon koalitio. Koalitio on kansainvälinen eri elämänkatsomuksellisten ja uskon-
nollisten edustajien, kansalaisjärjestöjen, kansainvälisten järjestöjen ja akateemisten vaikuttaji-
en verkosto jonka päämääränä on vahvistaa globaalia uskontojenvälistä yhteistyötä sekä täh-
dätä uskonnon ja uskon vapauden edistämiseen. Koalition hallitus koostuu edustajista us-
konnollisten ja elämänkatsomuksellisten yhteisöjen neuvostosta, Norjan kirkosta, Norjan
ihmisoikeuksien keskuksesta ja muista akateemisista instituutioista. Lisäksi koalitioon kuuluu
International Advisory Council, Kansainvälinen ohjeistava neuvosto, johon kuuluu edustajia eri
uskonnoista, kansalaisjärjestöistä ja akateemisesta maailmasta.

Osana World Conference of Religions for Peace -järjestön verkostoa toimii Norjassa The European
Council of Religious Leaders, Uskonnollisten johtajien Euroopan neuvosto, piispa Gunnar Stål-
settin johdolla. Neuvosto perustettiin vuonna 2002 ja sen seniorijäsenet edustavat Euroopan
historiallisia uskontoja juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia. Aktiivisesti mukana toiminnassa
ovat myös buddhalaiset, hindut, sikhit ja zoroastrialaiset. Neuvosto pyrkii dialogin, koulutuk-
sen ja muunlaisen vaikuttamisen avulla edistämään yhteistyötä rauhan ja tasapainon puolesta
uskonnollisten yhteisöjen kanssakäymisessä esim. sellaisilla alueilla joiden lähihistoriaan kuu-
luu vaikeita konfliktitilanteita kuten Bosnia-Hertsegovinassa ja Kosovossa.

Samarbeidsrådet för tros- og livssynsamfunn, www.trooglivssyn.no
Norges Kristne Råd, www.norgeskristnerad.no
Dialogsenteret Emmaus, www.emmausnett.no
The Oslo Coalition on Freedom of Religion or Belief, www.oslocoalition.org
The European Council for Religious Leaders, www.religionsforpeace.no
Eidsvåg,Inge&Lindholm, Tore and Sveen, Barbro (2004), The Emergence of Interfaith Dialogue:
The Norwegian Experience.

http://www.trooglivssyn.no
http://www.norgeskristnerad.no
http://www.emmausnett.no
http://www.oslocoalition.org
http://www.religionsforpeace.no
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Mällinen, Tiina-Mari (2007) Uskontojenväliset neuvostot Porvoon kirkkoyhteisön maissa – katsaus
tämänhetkiseen tilanteeseen.

RUOTSI

Vaikkei Ruotsiin vielä ole perustettu virallista uskontojenvälistä neuvostoa, keskustelut tä-
mänkaltaisen aloitteen tekemisestä ovat lähteneet käyntiin. Muutamissa hiippakunnissa aloit-
teeseen on tartuttu toisia tarmokkaammin perustaa tälle neuvostolle luovassa tarkoituksessa.
Sveriges Kristna Råd, Ruotsin kirkkojenvälinen neuvosto, katsoo uskontojenvälisessä kanssa-
käymisessä olevan kaksi eri ulottuvuutta: uskontojen teologinen kanssakäyminen ja uskonto-
jenvälinen dialogi. Uskontojen teologiaan liittyen Sveriges Kristna Råd on yhteistyössä Sigtunas-
tiftelsen:in (Sigtuna-säätiö), joka on kristillisen profiilin omaava, yksityinen kulttuurityötä teke-
vä säätiö, kanssa järjestänyt konferensseja teologisten pohdintojen ympärille. Konferenssien
tiimoilta ovat työtä jatkaneet lähinnä evankelis-luterilaisen ja roomalais-katolisen kirkon edus-
tajat. Ryhmä on mm. julkaissut kirjan Religionsmöte – Ekumeniska dokument (Uskontojen koh-
taaminen – Ekumeenisia asiakirjoja). Viime syksynä järjestettiin pohjoismainen konferenssi
yhteistyössä Ekumenik i Norden -projektin (Ekumenia Pohjolassa -projekti) kanssa liittyen
tähän edellä mainittuun julkaisuun. Tapahtuman osanottajat toivoivat voivansa tavata uudel-
leen samoissa merkeissä erityisesti jotta syvemmälle luotaava keskustelu pastoraalisista kysy-
myksistä mahdollistuisi. Seuraava konferenssi järjestetään tänä vuonna Göteborgissa loka-
kuun lopussa. Koskien uskontojenvälistä yhteistä rukousta Sveriges Kristna Råd on liittänyt
julkaisusarjaansa kirjan Kan vi be tillsammans? – Ett ekumeniskt studiematerial om bön i mångreligös
kontext; Voimmeko rukoilla yhdessä? – Ekumeenista opintomateriaalia koskien rukousta mo-
niuskontoisessa yhteydessä.

Uskontojenväliseen dialogiin liittyen on tehty Ruotsissa monia aloitteita. Tähän mennessä
pysyvän ja kestävän dialogin syntyminen on osoittautunut paikoitellen haastavaksikin tehtä-
väksi. Dialogia on harjoitettu mm. kirjauskontojen juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin
välillä. Käytännöntyö on keskeisessä asemassa dialogityössä. Säännöllistä yhteistyötä juuta-
laisten, kristittyjen ja muslimien välillä tehdään erityisesti pastoraaliseen työn saralla esimer-
kiksi vankiloissa ja sairaaloissa. Ruotsin kirkkojenvälisestä neuvostosta todetaankin käytän-
nönläheisen yhteistyön olevan helpompi toteuttaa kuin teologisen pohdinnan. Kolme vuotta
sitten Ruotsissa järjestettiin kansainvälinen konferenssi Tools for Peace jonka keskeisenä ajatuk-
sena oli pohtia uskontojen yhteistyötä rauhan puolesta. Uppsalaan on myös perustettu World
Conference for Religions for Peace -järjestöön kuuluva kansallinen filiaali.  Ruotsin kirkko suunnit-
telee tällä hetkellä uskontojenvälisen keskuksen perustamista Tukholmaan.

Sveriges Kristna Råd, www.skr.org
Svenska Kyrkan, www.svenskakyrkan.se
World Conference of Religions for Peace, www.religionsforpeace.net/Europe/
Mällinen, Tiina-Mari (2007) Uskontojenväliset neuvostot Porvoon kirkkoyhteisön maissa – katsaus
tämänhetkiseen tilanteeseen.

TANSKA

Tanskassa ei ole varsinaista uskontojenvälistä neuvostoa, vaikka maassa vaikuttavien maail-
manuskontojen välillä keskustelua sellaisen perustamisesta on käyty. Vuodesta 2001 on tehty
hiippakuntienvälistä yhteistyötä Tanskan evankelis-luterilaisen kansankirkon yhteistyöelimen
Folkekirke og Religionsm de(F&R), Kansankirkko ja uskontojen kohtaaminen, edesauttamana.
Tämä yhteistyö pyrkii motivoimaan ja inspiroimaan kansankirkon paikallisseurakuntia uskon-
tojenvälisiin tapaamisiin sekä varustamaan seurakuntien edustajat riittävällä tiedolla omasta

http://www.skr.org
http://www.svenskakyrkan.se
http://www.religionsforpeace.net/Europe/
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kristillisestä taustastaan dialogin helpottamiseksi. Tärkeänä nähdään myös kirkon säilyttämi-
nen monikulttuurisessa yhteiskunnassa vastuullisella ja tietoisella tavalla jota leimaa sekä kun-
nioitus että avoimuus. Dialogityötä tehdään niin paikallisesti kuin koko maan kattavalla tasol-
la. Yhteistyöelin järjestää koulutusta, kursseja, seminaareja ja muita tapahtumia sekä julkaisee
aihepiiriin liittyvää materiaalia.

Tanskassa toimii myös IKON-järjestö (Informations- og samtaleforum for Kristendom og Ny
religi sitet) joka tarjoaa keskustelufoorumin kristinuskon ja kaikenlaisen uuden uskonnollisuu-
den välille. Tarkoituksena on edistää konkreettista dialogia, uskonnollista avoimuutta sekä
jakaa tarvittaessa tietoa uusista uskonnollisista yhdyskunnista tanskalaisessa yhteiskunnassa.

Danske Kirkers Raad, www.danskekirkersraad.org
Folkekirke og Religionsm de(F&R), www.religionsmoede.dk
IKON-Danmark, http://ikon-danmark.dk
Mällinen, Tiina-Mari (2007) Uskontojenväliset neuvostot Porvoon kirkkoyhteisön maissa – katsaus
tämänhetkiseen tilanteeseen.

http://www.danskekirkersraad.org
http://www.religionsmoede.dk
http://ikon-danmark.dk
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MEDIASEURANTA
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Kohti uskontojen rajat ylittävää yhteistyötä

Uskonnot suomalaisessa yhteiskunnassa -seminaari 28.8.2007
ruotsalais-suomalaisessa kulttuurikeskus Hanasaaressa

oli ensimmäinen Suomessa järjestetty eri uskontojen yhteinen seminaari.
Siinä jossa etsittiin uusia näkökulmia uskontojen rajat ylittävälle yhteistyölle

ja pohdittiin uskontojen merkitystä nyky-yhteiskunnassa.

Seminaarin kutsuivat koolle
niin sanottujen kirjauskontojen

– juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin – edustajat.
He ovat käyneet vuosittain keskinäisiä keskusteluja tasavallan presidentti

Tarja Halosen aloitteesta vuoden 2001 terrori-iskujen jälkeen.

Seminaariin osallistui valtiovallan edustajien ja asiantuntijoiden
lisäksi myös muiden uskontojen edustajia sekä monikulttuurisuustyötä

tekeviä ja vuoropuhelua edistäviä toimijoita.

Muistioon on koottu seminaarissa kuultuja alustuksia sekä
muuta aiheeseen liittyvää materiaalia.
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