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Amsterdamin 1997 hallitusten välisen konferenssin
(ns. Maastricht II) kokouksen loppuasiakirjaan (final
act) sisältyvä julistus Euroopan unionin suhteesta
sen jäsenmaissa toimiviin kirkkoihin ja uskonnollisiin
yhteisöihin kuuluu seuraavasti:

ó”Unioni kunnioittaa eikä rajoita kirkkojen
ja uskonnollisten järjestöjen tai yhteisöjen
kansallisen lainsäädännön mukaista
asemaa jäsenvaltiossa.



ó Euroopan unioni kunnioittaa myös
elämänkatsomuksellisten ja ei-
tunnustuksellisten järjestöjen asemaa.”



óLissabonin uusi 16c artikla:

ó 1. Unioni kunnioittaa kirkkojen ja uskonnollisten
yhdistysten tai yhdyskuntien asemaa, joka niillä on
kansallisen lainsäädännön mukaisesti jäsenvaltioissa, eikä
puutu siihen.

ó 2. Unioni kunnioittaa myös elämänkatsomuksellisten ja ei-
tunnustuksellisten järjestöjen asemaa, joka niillä on
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

ó 3. Unioni käy avointa ja säännöllistä vuoropuhelua näiden
kirkkojen ja järjestöjen kanssa tunnustaen niiden
identiteetin ja erityisen tehtävän.”



Lissabonin sopimuksen muutosehdotus johdanto-
osan toiseksi kappaleeksi:

ó”HAKEVAT INNOITUKSENSA Euroopan
kulttuurisesta, uskonnollisesta ja
humanistisesta perinteestä, josta kehittyneitä
yleismaailmallisia arvoja ovat ihmisen
loukkaamattomat ja luovuttamattomat
oikeudet sekä vapaus, kansanvalta, tasa-arvo
ja oikeusvaltioperiaate,”;



EU:n piirissä kuitenkin kehittynyt selvästi kaksi
toisilleen jännitteistä Eurooppa-käsitystä, Euroopan
unionin historian kaksi oppimäärää.

ó pitkä oppimäärä: kolmijalka, jonka muodostavat
kreikkalainen intellektualismi, roomalainen oikeus ja
kristinusko.

ó lyhyt oppimäärä, jota on EU-retoriikassa markkinoitu
”rauhan projektina”,
ó lähtökohta on palautettavissa Euroopan hiili- ja

teräsliittoon (1951), joka takoo miekat auroiksi, jotta ei
koskaan enää syttyisi sotaa Saksan ja Ranskan välille!
ó yhteinen historia alkaakin vasta vuodesta 1945; sopimus

siitä, että aiempi väkivaltainen ja ristiriitoja herättänyt
historia ”unohdetaan”ja otetaan käsiteltäväksi vasta sitten,
kun aika on kypsä.



Ote José Manuel Barroson virallisesta kannanotosta “The
EU and the cartoons of the prophet Mohammed”
ó The publication of cartoons in Danish and other European newspapers and there

actions to this have revealed sensitive and fundamental issues. The cartoons have
aggrieved many Muslims all over the world. … The Commissions concern is not
with the peaceful response of the majority to the cartoons. It is with the violent
reactions of a minority. Reactions which have been disowned by many Muslims…
Our European society is based on respect for the individual person’s life and
freedom, equality of rights between men and women, freedom of speech, and a clear
distinction between politics and religion. Our point of departure is that as human
beings we are free, independent, equal and responsible. We must safeguard these
principles.

Freedom on speech is part of Europe’s values and tradition. Let me be clear.
Freedom of speech is not negotiable. Like all freedoms, its preservation depends on
responsible use by individuals. Governments or other public authorities do not
prescribe or authorize the opinions expressed by individuals. … Freedom of speech
is the basis not only of the possibility to publish an opinion, but also to criticize it…..
Freedom of religion is not negotiable either. Just as Europe respects freedom of
speech so it must, and does, respect freedom of religion. Religious freedom is a
fundamental right of individuals and communities, it entails respect for the integrity
of all religious convictions and all ways in which they are exercised. Muslims must
be able to practise their faith in the same way as the adherents of other religions and
convictions practise theirs.”



Umma (arab. )
ó Umma (arab. ) on islamin uskovien yhteisö, joka konkreettisesti tarkoittaa

samassa moskeijassa käyviä ihmisiä ja on verrattavissa kristilliseen
seurakuntaan. Laajemmassa merkityksessä se tarkoittaa maailman kaikkien
muslimien muodostamaa yhteisöä. Joissakin yhteyksissä islamilainen umma
tai muslimien umma tarkoittaa kaikkien niiden valtioiden kansalaisia, jotka
ovat pääsääntöisesti islamilaisia tai ovat kuuluneet kalifaattiin mukaan
lukien ei-muslimi dhimmit. Arabian kielessä umma voi tarkoittaa myös
nykymuotoista kansallisvaltiota: esimerkiksi Yhdistyneet kansakunnat on
arabiaksi al-Umam al-Muttahida.

ó Islamilaisessa laissa, eli šariassa on perinteisesti katsottu, että yksi
hyväksyttävä Jumalan lain lähde on umman yksimielisyys, ijmá, koska
Muhammadin kerrotaan sanoneen: "Yhteisöni [umma] ei koskaan hyväksy
yksimielisesti erehdystä". Jotkut oppineet ovat katsoneen vaikeaksi
määrittää milloin kaikki muslimit ovat jostain ohjeesta yksimielisiä ja ovat
siksi rajanneet ijmán koskemaan vain Muhammadin aikalaisten yhteisöä.
Yleensä yksimielisyydeksi katsotaan merkittävien uskonoppineiden
yksimielisyys.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Arabian_kieli
http://fi.wikipedia.org/wiki/Arabian_kieli
http://fi.wikipedia.org/wiki/Islam
http://fi.wikipedia.org/wiki/Moskeija
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kalifaatti
http://fi.wikipedia.org/wiki/Dhimmi
http://fi.wikipedia.org/wiki/Yhdistyneet_kansakunnat
http://fi.wikipedia.org/wiki/%C5%A0aria


I   EKD:lta ja Saksan katoliselta
piispainkonferenssilta tullut ehdotus uskonnollisia
yhteisöjä ja läheisyysperiaatetta koskevaksi
artiklaksi Maastrich II perussopimukseen (1996):

ó”Yhteisö (Unioni) ottaa huomioon
jäsenvaltioissa toimivien uskonnollisten
yhteisöjen lainsäädäntöön perustuvan aseman
ilmauksena jäsenvaltioiden ja niiden
kulttuurien omaleimaisuudesta sekä osana
yhteistä kulttuuria ja perinnettä.



II  Kirkkohallituksen Suomen ev.lut. kirkon puolesta
antama kannanotto Euroopan Unionin tulevaisuutta
koskevaan keskusteluun
ó Eurooppa tulee nähdä osana maailmaa ja laajempana kuin vain

Euroopan unionina tai sen laajenemisena.
ó Kirkko korostaa paikallisuutta ja lähiyhteisöjen vahvistamista.
ó Läheisyysperiaatetta puolletaan päätöksenteossa.
ó Kirkon kanta EU:n laajenemiseen on positiivinen.
ó Kirkko kantaa huolta siitä, että taloudellinen kehitys voi johtaa

ihmisten jakautumiseen eri luokkiin, joista osa putoaa
turvaverkkojen ulkopuolelle.

ó Kirkko odottaa unionin turvaavan myös heikoimpien aseman ja
vastustaa omalla toiminnallaan syrjintää, rasismia ja
muukalaisvastaisuutta.

ó Kirkko kannattaa sitä, että EU allekirjoittaa Euroopan neuvoston
ihmisoikeussopimuksen

ó Kannanotossa kiinnitetään huomiota kirkkojen asemaan EU:ssa.
Amsterdamin julistuksen kirkkoja koskeva kohta tulee sisällyttää
Euroopan Unionia oikeudellisesti sitovaan asiakirjaan.



III Suomen evankelis-luterilaisen kirkon, Suomen
ortodoksisen kirkon ja muiden Suomen ekumeenisen
neuvoston jäsenkirkkojen allekirjoittama dokumentti Suomen
kirkot ja Suomen EU-puheenjohtajuus 2006

ó Suomen kristilliset kirkot painottavat Euroopan unionin
luonnetta rauhan ja vakauden takaajana sekä
arvoyhteisönä, joka edistää ihmisoikeuksia, ihmisten ja
ympäristön hyvinvointia
ó Euroopan kirkot ovat vuonna 2001 hyväksytyssä Charta

Oecumenicassa sitoutuneet tukemaan Euroopan
integraatiota ja kristillisen uskon pohjalta rakentamaan
inhimillistä, sosiaalisesti tietoista Eurooppaa, jossa
vallitsevat ihmisoikeudet ja rauhan,
oikeudenmukaisuuden, vapauden, suvaitsevaisuuden,
osallistumisen ja solidaarisuuden perusarvot.



III  Dokumentit Suomen kirkot ja Suomen EU-
puheenjohtajuus 2006 keskeiset korostukset:

ó Uskontojen kohtaaminen, eurooppalainen identiteetti ja
suvaitsevaisuus
ó Unionin arvoulottuvuuden vahvistaminen, keskustelu

unionin tulevaisuudesta sekä perustuslaillisesta
sopimuksesta
ó Sosiaalipoliittiset kysymykset, erityisesti köyhyyden ja

eriarvoisuuden poistaminen sekä keskustelu Euroopan
sosiaalimallista
ó Ihmiskaupan vastustaminen
ó Solidaarinen, johdonmukainen ja ihmisarvoinen

maahanmuutto- ja pakolaispolitiikka
ó Vastuuntuntoinen ympäristöpolitiikka



Missä määrin yleiseurooppalaisuuden ylläpitäminen
on kirkkojen tehtävä?  Irja Askola:

ó Kirkkojen on toimittava yleiseurooppalaisuuden
puolesta, kokonaisen Eurooppa-kuvan puolesta
erityisesti silloin, kun eurooppalaisuus on kutistumassa
länsieurooppalaisuudeksi ja/tai protestanttisuudeksi.

ó Kirkkojen on toimittava yleiseurooppalaisuutta vastaan,
mikäli se merkitsee yhtenäistettyä ylikulttuurin
tavoitetta, paikalliseroja arvostamatta ja Euroopan
sisäistä vaihtelevuutta kunnioittamatta.



ó Kirkkojen on toimittava yleiseurooppalaisuuden puolesta,
silloin kun se merkitsee yhteisen humaanisen ja
demokraattisen arvomaailman tunnistamista, vastakohtana
etnispohjaisten hierarkioiden rakentamiselle Euroopassa.
Kirkkojen rooli on erityisen keskeinen silloin, kun
uskonnollinen viiteryhmä tarjoaa nationalistisen
samaistumismallin ja toimii käyteaineena vihalle ja
kansallisille riidoille.
ó Kirkkojen on toimittava yleiseurooppalaisuutta vastaan,

silloin kun se toimii Euroopan omien intressien
ylikorostamisena muiden maanosien, erityisesti niiden
köyhien osien, oikeutettuja tarpeita loukaten.




