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Arvoisat kuulijat, 

 

Kansojen ja kansaryhmien halu päättää itse omasta kohtalostaan elää 

voimakkaana Euroopassa. Uusia valtioita on viime vuosikymmenien aikana 

syntynyt ja saattaa syntyä tulevaisuudessakin, eikä puhtaita yhden kielen ja 

kulttuurin yhteisöjä tulla näkemään.  

 

Me ihmiset olemme liikkuvaisia. Me kuljemme työn ja opiskelun myötä. Me 

haluamme matkustaa ja nähdä maailmaa. Me tutustumme uusiin asioihin ja 

ihmisiin. Me ihastumme ja vihastumme, rakastumme ja eroammekin. Yhä 

useamman ihmisen on muodostettava itse oma kulttuuri-identiteettinsä – ei 

vain isän ja äidin tai syntymämaan mukaan, vaan myös asuinmaan, puolison, 

uskonnon ja monien muiden asioiden yhteensovituksena. Näin syntyy upea 

uusi kirjo tai sitten kauhea sekasotku - ihmisen omasta näkökulmasta 

riippuen.   

 

Miten kansallisvaltio sopii tähän tilanteeseen? Minun vastaukseni on: pienellä 

modernisoinnilla kyllä. Meidän on otettava tosissamme se, että ihmiset ovat 

erilaisia, mutta samanarvoisia. Meidän on nähtävä selvemmin isot asiat, jotka 

yhdistävät ja hyväksyttävä erilaisuus.  

 

Ensi askel tähän on väkivallan ja syrjinnän poiskitkeminen. Tämä ei vielä 

edellytä, että ihailisimme toisten erilaisia ominaisuuksia. Ne vain 

hyväksytään. Seuraava askel voi olla, että rakastaa ja nauttiikin tästä kirjosta. 

Ja kannustan siihen. 
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Mutta palataan tähän ensimmäiseen askeleeseen, jolla miljoonien ihmisten 

elämästä poistuisi väkivalta, pelko ja suru. Pannaan tosissamme täytäntöön 

ne lukuisat kansainväliset sopimukset, joilla ihmisoikeudet on turvattu meille 

kaikille. Lakeja – jopa perustuslakeja voidaan muuttaa. Hallintovirkamiehiä, 

opettajia, poliiseja ja pappeja voidaan kouluttaa, mutta lopulta meidän 

kaikkien ihmisten on katsottava peiliin: Mitä minä voin tehdä kanssaihmiseni 

arjessa? 

 

Meneillä oleva viikko täällä Suomessa on tuonut esiin arjen pienet, mutta 

tärkeät ihmisoikeusteot. Kieltäydytkö nauramasta saunaporukassa tai 

urheilukentän katsomossa rasistisille vitseille tai puolustatko pilkan kohteeksi 

joutunutta erilaista ihmistä. Tämä ei tarkoita sitä, että sulkisit silmät 

vähemmistöihin kuuluvien ihmisten rikoksilta tai muilta pahoilta teoilta.  

 

Jos joku ominaisuus ilmenee mielestäsi tavallista useammin jossakin 

ihmisryhmässä, voimme tietysti kysyä miksi? Jos ominaisuus on hyvä – 

voidaksemme oppia sen aikaan saamisesta. Jos kyseessä on ”En finne igen”, 

löytääksemme syyt ja seuraukset. 

 

Ryhmäkohtainen köyhyys on usein merkki jonkun ryhmän kokemasta 

suorasta tai välillisestä syrjinnästä. Euroopan syrjintähistorian pitkä, vaiettu 

häpeä on romanit.  Kysymys ei ole niin uudesta ilmiöstä, ettemmekö olisi 

ehtineet tulla tutuiksi. Yli viisisataa vuotta pitäisi riittää hitaammallekin! 

 

Romanit ovat olleet osa useimpien eurooppalaisten maiden historiaa, joten 

kysymys ei ollut jonkun yksittäisen suljetun, autoritäärisen yhteisön 

suorittamasta hirmuteosta, vaan pitkästä synkästä traditiosta. 
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Juutalaisten kokema pitkä, systemaattinen syrjintä, ja lopulta holokausti, on 

pysyvästi etenkin Euroopan mutta myös koko maailman muistissa. Romanien 

joukkotuhoaminen on edelleen unohdettu kansanmurha. Sitä käsiteltiin 

Suomessa joitakin vuosia sitten pidetyssä tapahtumakokonaisuudessa, jossa 

myös haluttiin nostaa romanit "kansakuntana kansakuntien joukkoon". Mutta 

olemme vasta työn alussa.   

 

En todellakaan ole ehdottamassa romaneille omaa kansallisvaltiota heidän 

syrjintänsä lopettamiseksi. Romanit ovat Eurooppalainen vähemmistö. Silti 

tosiasiaksi jää sellaisten vähemmistöjen vielä muita huonompi kohtelu, joilla 

ei ole tavallaan ”omaa hallitusta” tukemassa. Ruotsin kielen asema 

Suomessa tai päinvastoin suomen kielen asema Ruotsissa on meille tuttu 

kyselyn aihe. Samanlaisia esimerkkejä on Euroopassa lukemattomia. 

 

Tämän ajattelun ääri-ilmiöitä on Ukrainan tilanteesta johtuen pohdittu puolelta 

jos toiseltakin. Hitlerin haamun on manattu palanneen. Mutta myöhemminkin 

esimerkiksi entisen Jugoslavian hajoamisessa käytiin sotaa vähän samoissa 

merkeissä. Olemme varmasti kaikki samaa mieltä siitä, ettei sota riitoja 

ratkaise, vaan luo niitä lisää. 

 

Olen itse tällä hetkellä Ahvenanmaa 2013 - komitean puheenjohtaja. Meidän 

tehtävämme on modernisoida vanhaa itsehallintolakia sovittaen muuttuneen 

maailman vaatimuksia ja eri osapuolten välisiä intressejä. Uskon edelleen, 

että tulemme onnistumaan tässä tehtävässä. Kompromissit ovat harvoin 

häikäiseviä, mutta niillä voidaan maailmaa tehdä paremmaksi, jos ajoissa 

aloitetaan.  

 

Kansainvälisellä yhteisöllä on myös tärkeä merkitys ihmisoikeuksien ja 

nimenomaan vähemmistöoikeuksien vahvistamisessa. Siksi 
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jukuripäisimpienkin jäsenten kanssa pitää jatkaa vuorovaikutusta. Euroopan 

ollessa kyseessä Euroopan unionilla, Euroopan neuvostolla ja ETYJ:llä on 

kaikilla mahdollisuutensa. Aina ei tarvita YK:ta avuksi. 

 

Arvoisat osallistujat, 

 

Teillä on edessä mielenkiintoiset esitelmät ja keskustelut. Ne eivät ole vain 

akateemisesti tärkeitä vaan ideoihinne on todella tarve arkipäivän elämässä.  

 

Antoisaa konferenssia kaikille! 

 

 


