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Suomi tarvitsee uskonnonvapausstrategian
Suomen Eku-
meeninen Neu-
vosto esitteli viime 
viikolla Euroopan 
parlamentissa 
tekemänsä selvi-
tyksen ”Uskonnon-
vapaus ja ulkopoli-
tiikka – suosituksia 
Suomelle”. 

Merja Eräpolku

Kuulemassa olivat euro-
parlamentaarikko Sari 
Essayah´n ja Anneli Jäät-
teenmäen ohella joukko 
meppien avustajia ja virka-
miehiä sekä kansanedusta-
jat Peter Östman ja Sauli 
Ahvenjärvi.

Toinen selvityksen kirjoit-
tajista, Anna Hyvärinen, 
muistutti, että 84% maa-
ilman väestöstä tunnustaa 
jotain uskontoa, mutta n. 
75 % elää sellaisissa mais-
sa, joissa uskonnonvapautta 
rajoitetaan. Monesti ihmis-
ten turvallisuus saattaa olla 
uhattu uskontonsa takia, 
mikä pakottaa ihmisiä pa-
kenemaan kotimaastaan.

Hyvärisen mukaan uskon-
nonvapauskysymykset ovat 
jääneet muita ihmisoikeuk-
sia vähemmälle huomiolle. 
Toisaalta ongelma on myös 
todistepohjaisen tiedon vä-
hyydessä. 

– Uhrien on vaikea rapor-
toida omasta asemastaan ja 
heitä vastaan kohdistuvista 
rikkeistä, jos he joutuvat 
pelkäämään turvallisuuten-
sa puolesta.

Keskustelussa todettiin, 
että uskonnot itsessään ei-
vät voi kuulua uskonnon-

vapauden alle, vaan aino-
astaan ihmisillä on siihen 
oikeus ja se tulisi turvata. 
Iso ongelma on kansainvä-
lisen yhteisön haluttomuus 
puuttua valtioiden sisäisiksi 
koettuihin asioihin.

Suomen ulkopolitiikka 
omaa vahvan syrjimättö-
myyden agendan ja ihmis-

oikeuspohjaisen lähesty-
mistavan. Kuitenkin uskon-
nonvapauskysymyksiin on 
paneuduttu Suomen ulko-
asianministeriössä heikosti 
ja osaaminen on vähäistä. 
Tur vapaikanhakijoiden 
kohdalla ei uskonnolliseen 
vainoon liittyviä turvalli-
suusriskejä useinkaan ym-

märretä.
– Suomi tarvitsee uskon-

nonvapausstrategian ja us-
konnonvapauskysymykset 
tulee valtavirtaistaa osaksi 
Suomen ulkopolitiikkaa. 
Tietoa ja asiantuntemusta 
tarvitaan lisää. Suomi voisi 
olla aktiivisempi yhteistyö-
verkostojen luomisessa, sel-

vityksen laatijat esittävät.  
Selvityksessä suositellaan 

mm. uskontodialogin ke-
hittämistä ja uskonnonva-
pauden huomioimista krii-
sinhallinnassa, pilottihank-
keen perustamista, uusien 
työkalujen kehittämistä ja 
paikallisten hankkeiden tu-
kemista. Lyhyen aikavälin 

menetelmiin kuuluvat eri-
laiset reagointimenetelmät 
kuten EU:n uuden ihmisoi-
keusstrategian uskonnonva-
pautta koskevien suuntavii-
vojen toimeenpaneminen, 
erilaiset yhteistyösopimuk-
set sekä systemaattinen 
reagointi ihmisoikeusrikko-
muksiin.

”Olemme vastuussa ihmiskaupan uhreista”

Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) hallituksen jäseniä ja henkilökuntaa vieraili puheenjohtajansa piispa Teemu Sipon johdolla Brysselissä. Delegaatiossa 
oli mukana myös neuvoston pääsihteeri Heikki Huttunen, joka oli yksi tämän vuoden Euroopan kansalainen –palkinnon saajista. Huttuselle tunnuspalkintoa 
esitti Sari Essayah, joka myös kutsui SEN:n vierailulle Brysseliin osallistumaan Euroopan rukousaamiaistapahtumaan.

Kristittyjen ykseyttä rakennettiin 
Euroopan rukousaamiaisella

– Ympäri Eurooppaa puhu-
taan eurooppalaisista ar-
voista, mutta hyvin harvat 
ovat halukkaita selventä-
mään, mikä niiden alkupe-
rä on, totesi kansanedustaja 
Peter Östman avatessaan 
ECPM:n arvoseminaaria 
Euroopan parlamentissa.

Östmanin mukaan aika-
na, jolloin epäluottamus 
kasvaa eurooppalaisia po-
liittisia instituutioita koh-
taan, on tarpeen yhdistää 
EU uudelleen niihin arvoi-
hin, jotka ihmiset tunnis-
tavat elintärkeinä henki-
lökohtaiselle elämälleen ja 
yhteiskunnalle. 

–  Kristilliset arvot ovat 
yhä tarpeen 2000-luvun 
unionille. Olen vakuuttunut 
siitä, ettei ole tulevaisuutta 
vapaalle ja demokraattisel-
le EU:lle ja solidaariselle 
Euroopalle ilman näiden 
arvojen alkuperän tunnus-
tamista.

Östman muistutti, että 
vapaus, ihmisten vapaa 
liikkuvuus ja ihmisarvo 

ovat kaikki loukattuina Eu-
roopassakin rehottavan ih-
miskaupan - nykyajan mo-
dernin orjuuden - myötä.

– YK:n varovaisen arvi-
on mukaan maailmassa on 
2,5 miljoonaa ihmiskaupan 
uhria. Kansainvälisen työ-
järjestön ILO:n arvioiden 
mukaan uhrien määrä on 
jopa 20 miljoonaa. Seksi-
kauppa ja pakkotyövoima 
ovat pääasialliset ihmis-
kaupan muodot, mutta ih-
miskaupan piiriin kuuluu 
myös kotiapulaisia, pak-
koavioliittoja ja elinkaup-
paa, kuvasi Sari Essayah.

Hän korosti, että moni-
muotoinen ongelma tar-
vitsee vastauksia monella 
tasolla. Kristittyjen on syy-
tä toimia ihmiskaupan tor-
jumiseksi niin kansallisesti 
kuin kansainvälisestikin. 
Tietoisuutta ongelmien 
laajuudesta ja luonteesta 
tulee lisätä. Ihmiskauppi-
aiden palvelujen kysyntään 
on puututtava. Muutoksia 
eri maiden lainsäädäntöön 

tarvitaan mm. paitsi pari-
tuksen myös seksin oston 
ja myynnin kieltämiseksi. 
Uhrien toipumisen ja yh-
teiskuntaan integroimisen 
puolesta on myös toimit-
tava.

– Meistä moni ei koskaan 
kohtaa ihmiskaupan uhria. 
Se ei kuitenkaan vie pois 
vastuutamme ja velvolli-
suuttamme toimia, Sari Es-
sayah muistutti.

Merja Eräpolku

KD:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman on 
European Christian Political Movement -järjestön hallituk-
sen puheenjohtaja. Hän avasi ihmisarvoseminaariin, jossa 
ihmiskaupan torjumisesta puhui europarlamentaarikko Sari 
Essayah.

Jo 16. kertaa järjestetty Eu-
roopan rukousaamiaisti-
laisuus oheisohjelmineen 
pidettiin viime viikolla 
Brysselissä. Euroopan par-
lamentissa tapahtumaan 
osallistui nelisensataa osal-
listujaa, joukossa oli mep-
pien ohella kansanedustajia 
useista Euroopan maista 
sekä eri kirkkojen ja kristil-
listen järjestöjen edustajia.

Tapahtuman illallispu-
huja SEN:n pääsihteeri, 
Isä Heikki Huttunen luki 
ekumenian pohjana olevan 
ylimmäispapillisen rukouk-
sen (Joh 17.), jossa Jeesus 
pyytää seuraajiensa puoles-
ta ”että he olisivat yhtä”.

– Ykseys Isän ja Pojan ja 
Pyhän Hengen kesken on 
kristillisen uskon ydintä. 
Jeesuksen sanojen ja koko 
Raamatun ilmoituksen 
mukaan tämä ykseys on 
tarkoitettu myös esikuvaksi 
ihmisten väliselle suhteelle, 
Huttunen kiteytti.

– Herramme tahtoo, että 

Hänen opetuslapsensa tun-
nistettaisiin yhteydestä ja 
rakkaudesta. Tämän kris-
tittyjen välisen yhteyden ja 
rakkauden edistäminen on 
ekumeniaa.

Huttunen korosti, että 
myös EU:ssa kristittyjen 
tulee olla yhteyden ja yksey-
den asialla. 

– Näen Euroopassa mon-
ta raja-aitaa, jotka kristil-
linen usko kehottaa meitä 
ylittämään:   etelä-pohjoi-
nen, itä-länsi, EU- ja EU:n 
ulkopuoliset maat, yhteis-
kuntiemme sisäiset jako-
linjat, kuten romanikansan 
asema tai EU:n ulkorajat, 
joilla moni heittää henkensä 
paremman elämän turhassa 
toivossa.

– Kristittyinä meidät on 
kutsuttu tuntemaan se yhte-
yden ja ykseyden lahja, jon-
ka Kristus antaa, ja heijasta-
maan ja edistämään samaa 
rakkautta siellä missä olem-
me ja kaikessa mitä teem-
me, Huttunen muistutti.


