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Aloite vaalii omantunnon- ja uskonnonvapautta:

”Haluamme 
maailman 
paremmaksi 
paikaksi 
erilaisuu-
delle”
Yleismaailmalli
nen omantunnon
vapauden perus
kirja julkistettiin 
viime viikolla 
europarlamen
taarikko Sari 
Essayah’n emän
nöimässä tilaisuu
dessa Euroopan 
parlamentissa. 

Merja Eräpolku 
Jacqueline Raema ja 
EPP-ryhmä, kuvat

Globaalin aikakauden kes
kellä ihmiset elävät päivit
täin hyvin merkittävän eri
laisuuden keskellä. Ympäri 
maailmaa jännitteet uskon
tojen ja elämänkatsomusten 
välillä ovat kasvaneet. 

Monet tieteelliset tutki
mukset ja raportit osoitta
vat, että mielipiteen, oman
tunnon ja uskonnonvapaus 
on maailmassa nykyisin 
monin tavoin uhattu tai lai

minlyöty. 
– Tämän huomaa esimer

kiksi Euroopan parlamentin 
käsitellessä ns. kiireellisiä 
kannanottoja. Yhä useampi 
näistä ihmisoikeuskannan
otoista koskee tilanteita, 
joissa ihmiset kärsivät aja
tustensa tai uskonsa vuok
si. Globalisaation edetessä 
myös uudenlaiset haasteet 
ovat nousseet esiin, totesi 
Sari Essayah. 

50 asiantuntijaa ja 
kolmen vuoden työ

Euroopan parlamentissa 
julkistettua omantunnonva
pauden peruskirjaa on ollut 
kolmen vuoden aikana laati
massa yli 50 tieteen ja kan
salaisjärjestöjen edustajaa. 
Yhtenä aktiivisena tahona 
on ollut Euroopan evanke
linen allianssi, jonka Brys
selin toimipisteen johtaja 
Christel Lamère Ngnambi 
oli yhteydessä Essayah´n 
toimistoon julkistamistilai
suuden järjestämiseksi yh
teistyönä. 

Peruskirjan tavoitteena 
on ollut tarjota uudenlainen 
visio siitä, miten mielipi
teen omantunnon ja uskon

nonvapaus voi toteutua yhä 
lisääntyvän erilaisuuden 
ja moninaisuuden keskellä 
kaikenuskoisille ja myös us
konnottomille ihmisille. 

Sen tarkoitus on vahvis
taa ja tukea Ihmisoikeuksi
en yleismaailmallinen julis
tuksen 18. artiklaa koskien 
mielipiteen, omantunnon 

ja uskonnonvapautta. Yksi 
peruskirjan suosittelijoista 
on YK:n uskonnon ja us
konvapauden erityisrapor
toija Heiner Bielefeldt. 

Bielefeldt kiitteli tekstiä 
vuolaasti ja innostuneena. 
Hänen mukaansa peruskir
ja on huolellisesti laadittu 
ja huomioi hyvin juridiset 
lähtökohdat, mutta on myös 
luova ja innovatiivinen do
kumentti, joka selventää 
omantunnon ja uskonva
pauden periaatteita ja avaa 
niiden käytännön sovelta
mista moniarvoisessa yh
teiskunnassa.

– Tämä on vahva asiakir
ja, kuvaili Bielefeldt.

Peruskirja sallii 
erilaisuuden luovut-
tamattoman arvon

Vaikka peruskirja ei ole vi
rallinen sopimus, tulee sillä 
hänen mukaansa olemaan 
monenlaista käyttöä kan
sainvälisen yhteisön toimin
nassa. 

Peruskirjan laatimisen 
ideoi englantilainen kirjai
lija ja sosiaalikriitikko, toh
tori Os Guinnes, joka yh
dessä saksalaisen uskonto

sosiologin, tohtori Thomas 
Schirrmacherin kanssa 
johti tekstin laatimista.

– Halusimme tekstistä 
sellaista, mihin ihmiset voi
vat viitata. Jatkossa työs
tämme ihmisoikeusaktivis
tien kanssa sen käytäntöön 
viemistä, Guinnes kertoi. 
Tekstin selkeänä tarkoituk
sena on myös olla kansalais
koulutuksen väline, ”jotta 
vapaudesta tulee Alexis de 
Tocquevillen sanoin sydä
men tapa”.

– Peruskirja sallii jokaisel
le vapauden olla uskollinen 
sille, mitä uskoo ja tunnis
taa erilaisuuden luovutta
mattoman arvon.

Maallistunut Eurooppa 
haluaa piilottaa uskonnon

Omantunnonvapauden pe
ruskirja nostaa realistisesti 
esille globalisoituneen maa
ilman moniarvoistumisen ja 
uskomusten, maailmankat
somusten ja elämäntapojen 
syvenevän monimuotoisuu
den. 

Maallistuminen myötä 
Euroopassa uskonto halu
taan piiloon ja marginalisoi
da. Esimerkiksi islamilaistu

neessa Turkissa on aiempaa 
vaikeampaa olla ateisti.

– Aiemmat tavat kohdata 
erilaisuutta ovat osoittau
tuneet toimimattomiksi 
nykyisessä globaalissa maa
ilmassa.

– Haluamme tehdä maa
ilman paremmaksi paikaksi 
erilaisuudelle, korosti Guin
nes.

– Mutta emme ole utopis
teja, hän jatkoi. 

Kolme neljäsosaa maail
man väestöstä elää maissa, 
joissa on uskonnollista vai
noa. 

– Tunnusomaista nyky
ajalle on erilaisten ääriryh
mien voimakas esiintulo ja 
niiden luomat paineet muil
le saman uskonnon edusta
jille, Schirrmacher kuvaa ja 
ottaa esimerkiksi muslimien 
tarpeen osoittaa lojaalisuut
ta omilleen. 

Toinen tyypillinen piir
re on kansallismielisyyden 
nousun aiheuttamat risti
riidat. Kansainvälistymi
sen myötä yhä erilaisempia 
kulttuuriryhmiä elää samal
la alueella, mikä samalla li
sää maaperää suvaitsemat
tomalle nationalismille. 

Euroopassa on myös toi

Viime viikolla Euroopan parlamentissa pidetyssä tiedotustilaisuudessa uutta omantunnonvapauden peruskirjaa esittelivät europarlamentaarikko Sari Essayah’n kanssa Christel Lamère Ngnambi (vas) Euroopan evankelisesta 
allianssista sekä asiakirjaa ideoineet ja työstäneet tohtori Os Guinnes ja tohtori Thomas Schirrmacher.

Kansainvälis-
tymisen myö-
tä yhä erilai-
sempia kult-
tuuriryhmiä 
elää samalla 
alueella, mikä 
samalla lisää 
maaperää 
suvaitsemat-
tomalle natio-
nalismille. 
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Kristillisdemokraattinen viikkolehti

Pohjolassakin on 
epäkohtia oman
tunnonkysymyk
sissä. Esimerk
kinä Essayah 
mainitsi terve
ydenhoitohen
kilöstön oman
tunnonvapauden 
puutteet.
– Lääkäreillä myös Suomes
sa ja Ruotsissa pitää olla 
oikeus valita, osallistuuko 
raskaudenkeskeytykseen 
vai ei, aivan kuten muissa 
EUmaissa. Tähän meitä 
patistaa myös Euroopan 
neuvosto, KDmeppi Sari 
Essayah muistutti ja vaati 
pikaisia toimia hoitohenki
lökunnan omantunnonva
pauden turvaamiseksi hal
litusohjelman mukaisesti.

EN:n päätöslauselmassa 

todetaan, että hoitohenki
lökunnalla on oltava oike
us ilman mitään sanktioita 
tai syrjintää kieltäytyä te
kemästä tai avustamasta 
abortin tai eutanasian suo
rittamisessa. Neuvoston 
jäsenmaiden tulee kehit
tää säädöksensä niin, että 
ne turvaavat henkilöstön 
omantunnonvapauden. 
(Euroopan neuvoston par
lamentaarisen yleiskokouk
sen päätöslauselma (1763) 
2010).

Kataisen hallituksen oh
jelmassa luvataan selvittää, 
”onko tarvetta ja mahdolli
suuksia säätää sosiaali ja 
terveydenhuollon ammatti
henkilöstölle oikeus eettisin 
perustein kieltäytyä jonkin 
työtehtäviin kuuluvan toi
menpiteen suorittamisesta 
ja miten asiakkaiden ja po
tilaiden turvallisesta hoi
dosta ja palveluista tuolloin 
huolehdittaisiin”.

Merja Eräpolku

KD-meppi Sari Essayah: 

”Lainsäädännön turvattava 
terveydenhuoltohenkilöstön 
omantunnonvapaus”

senlaisia omantunnonva
pauden loukkauksia, jotka 
ovat johtuneet esimerkiksi 
siitä, ettei ole ammatissaan 
voinut hyväksyä samaa su
kupuolta olevien parien 
avioliittoja, aborttien suorit
tamista tai ehkäisyvälinei
den myymistä. 

Myös vieraat uskonnot 
luovat ongelmia. Esimerkik
si Ranskassa, sikhit pakotet
tiin riisumaan turbaaninsa 
henkilökortin kuvaa varten, 
minkä he kokivat hyvin hä
peällisenä ja oman uskon
tonsa ja kulttuuriidenti
teettinsä kieltämisenä.  

Ranskassa ei saa rukoilla 
julkisesti, Kreikassa pitää

Schirrmacherin mukaan 
omantunnon ja uskon
nonvapauden ongelmat 
näyttäytyvät usein aivan 
vastakkaisina. Esimerkkei
nä hän toteaa, että Krei
kassa oppilas voi saada 
heikompia arvosanoja, jos 
ei suostu osallistumaan 
aamurukoukseen, kun taas 
Ranskassa koulussa ei saa 
rukoilla julkisesti. Joissakin 
maissa homoseksuaalisuu
den kritisointi voi aiheuttaa 

työpaikan menettämisen. 
Jossain toisissa työnsä voi 
menettää suhtautumalla 
liian myönteisesti homo
seksuaalisuuteen.

Omantunnonvapauden 
peruskirja haastaa maallis
tumisen, joka pyrkii uskon
non pois sulkemiseen. Se 
pyrkii toimimaan sen puo
lesta, että jokaisella olisi 
vapaus uskontoonsa myös 
julkisella areenalla.

Mutta eikö uskonnonva
paudelle voida asettaa ra
joja, kysyttiin tilaisuudessa. 
Jokaisella on vapaus uskoa 
mitä haluaa, mutta vapaus 
ei tietenkään ole rajaton 
mitä tulee uskon aiheutta
maan käyttäytymiseen ja 
tekoihin, sillä ne kosketta
vat aina myös toisia ihmi
siä. 

Rajan yksilön vapauksille 
ja oikeuksille asettaa mui
den ihmisten samat oikeu
det. Joskus ne törmäävät ja 
silloin tarvitaan oikeuksien 
ja vapauksien yhteensovit
tamista, peruskirjan laati
jat linjaavat. 

Kuitenkin rajoitusten 
mielipiteen, omantunnon 
ja uskonnonvapauden to
teutumiselle tulee olla vain 

Viime viikolla Euroopan parlamentissa pidetyssä tiedotustilaisuudessa uutta omantunnonvapauden peruskirjaa esittelivät europarlamentaarikko Sari Essayah’n kanssa Christel Lamère Ngnambi (vas) Euroopan evankelisesta 
allianssista sekä asiakirjaa ideoineet ja työstäneet tohtori Os Guinnes ja tohtori Thomas Schirrmacher.

Peruskirjaa koskevassa julkaisuseminaarissa oli läsnä lähes 50 kansalaisjärjestöjen ja EU-instituutioiden edustajaa. Liettuan 
entinen presidentti, EPP-meppi Vytautas Landsbergis haastoi keskusteluun siitä, miten pitäisi suhtautua turmiollisiin ja vihaa 
lietsoviin ideologioihin. 

poikkeuksia ja selkeästi ra
jatuissa tilanteissa.

– Halusimme tarjota 
ratkaisua siihen, miten 
torjutaan kärjistymistä ja 
uskonnon ympärillä olevan 

katkeruuden lisääntymistä 
julkisuudessa, niin kutsut
tuja kultuurisotia, sanoo 
Thomas Schirrmacher. 

www.charterofconscience.org

Omantunnonvapauden peruskirjaa etsii ratkaisuja, joilla es-
tetään erilaisuudesta aiheutuvien ristiriitojen muuttuminen 
kulttuurisodaksi. Suosituksensa peruskirjalle on antanut 
myös libanonilainen ihmisoikeusaktivisti, tohtori Habib 
Malik, jonka isä oli aikoinaan Ihmisoikeuksien yleismaailmal-
lisen julistuksen keskeisistä luojista.


