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   KULTTUURINEUVOS VEIJO BALTZAR, EUROOPAN OMATUNTO –KONFERENSSI 

 
     HENKI KULKEE, KUKA ON TIELLÄ? EUROOPPA TÄNÄÄN 

 
 

 

Eurooppa on etnisesti monimuotoinen, mutta sillä ei ole edelleenkään vuonna 2014 moni-
kulttuurista osaamista eikä säädöksiä, ”olla in” – olla ”out” - moderni irrallisuus on kiskais-
sut meidät juuriltaan ulkoa osaamisen arvotyhjiöön. 

Miten monikulttuurista Eurooppaa rakennettaisiin siten, ettei  vähemmistöjen tarvitsisi enää 
sietää valtioiden heille suunnattuja, yhteiskunnasta syrjäyttäviä, marginalisoivia hankkeita 
ja erityisohjelmia? 

Miten demokratia tulisi osaksi käytäntöä tukien yhdenvertaisuutta siten, ettei se olisi 
valtakulttuurin, yhden heimon tai kansakunnan demokratia, jolle monikulttuurisuus 
alistetaan? 

Miten luotaisiin yhdenvertaiset  monikulttuuriset mahdollisuudet, jotka vastaisivat 
monikulttuurista Eurooppaa  kouluttautumisen, pääsyvaatimusten ja elämässä edistymisen 
osalta – työllistäen vähemmistöjä samassa suhteessa kuin valtaväestöä? 

Miten suvaitsevaisuuden ja tasa-arvon sijaan kyettäisiin toteuttamaan yhdevertaisuutta 
siten, ettei valtaväestö syrjäyttäisi vähemmistöjä heidän omista prokteistaan työllistäen 
itseään? 

Miten kyettäisiin vaikuttamaan eurooppalaiseen demokratiaan ja sananvapauteen siten, 
että ne vastaisivat myös vähemmistökansalaisten osalta eurooppalaista todellisuutta? 
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Monikulttuurisiksi toiminnoiksi eivät riitä sosiaalihuolto, maahanmuuttovirasto tai muut yk-
sipuoliset, päälle käyvät virkamiestoiminnot. Osaamattomuus paljastaa, että esimerkiksi 
meillä Suomessa ei ole yhdenvertaisuuden periaate toteutunut.  

Tietty osa päättäjistä tunnustaa käytäväkeskusteluissa, että koululaitoksemme ovat aka-
teemisia, jäykkiä, jälkeenjääneitä ja opetuskeskeisiä, mutta hyvän koulutuksen sijasta 
päättäjät toteuttavat hallittua, yksioikoista byrokratiaa. He pelkäävät äänestäjiä ja massa 
pelkää viimeisenkin oikeutensa, olemassaolon tärkeyden riistettävän heiltä, jos he äänes-
täisivät kulttuurin, luovuuden, ilmaisun, sivistyksen, moraalin ja monikulttuurisuuden puo-
lesta. 

Eurooppa tuottaa kulttuuritonta massaa, jolla ei ole statusta, kykyä omaksua sivistystä, 
moraalia eikä kulttuuria. Massan tehtävä on suorittaa likaiset työt, hoitaa byrokratia, toimia 
yhteiskuntapoliisina, valvoa lakia ja järjestystä. Isänmaallinen kansa on siten kadottanut 
oman kulttuurinsa ja synnyttänyt maahamme kebab-kulttuurin!  

Eurooppalaisesta lainsäädännöstä on tullut kestämätön, monimutkainen ja piilotavoitteelli-
nen. Monikulttuurisen Euroopan kontekstissa lait ovat epädemokraattisia. Toisin kuin de-
mokratia, joka on valtadiktatuuri-sovinnainen, monikulttuurinen Eurooppa tarvitsee vuonna 
2014 monikulttuuriset lait, jotka todentavat ja kehittävät Eurooppaa sen omassa monikult-
tuurisessa kontekstissa. 

 

Kaikkialla Euroopassa nousee järjestöjä, myös vähemmistöjen riveistä, puolustamaan fyy-
sismateriaalista olevaisuutta. Mutta onko oikeus omaan äidinkieleen yhtä kuin oikeus ihmi-
senä olemisen arvoon? Monikulttuurisena maanosana Eurooppa ei ole sivistyksen kehto. 
Valtaväestön mustalaiskieleen kohdistuva kiinnostus tuntuu päälleliimatulta akateemisvält-
tämättömyydeltä. 
 
Maahanmuuttajien kohdalla valtaväestö on ensisijaisilla toimenpiteillään myöntänyt ja to-
dentanut, että kieli on markkinatalouden väline, eikä osa kulttuurista identiteettiä, sivistys-
tä.  
 
Käsite ”kotoutuminen” ontuu. Euroopalla ei ole käsitystä siitä, miten ns. kotoutumisen tulisi 
tapahtua. Suomen kansalaisuuden saatuaankin aikuiset ja heidän lapsensa ovat yhä 
”maahanmuuttajia”.  
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Millaisista kansalaisista yhteiskuntamme parhaiten hyötyy – assimiloituneista, hajuttomista 
ja värittömistä, vai juurensa ja kulttuurinsa tuntevista sivistyneistä yksilöistä?  Mihin margi-
naaliin sysätty, koulutus- tai työllistämispoliittisia kriteerejä täyttämätön romaniväestö ge-
tossa, kadulla polvillaan kerjätessään mustalaiskieltä tarvitsisi?  
 
Suojakseenpa tietysti, vaeltaessaan ahtaan valtakulttuurin sisällä, sekä toisessa maail-
mansodassa, mutta mustalaiskieltä opettaa ja opiskelee tänä päivänä yliopistoissa itse val-
taväestö, joten mustalaiskieli ei pelasta meitä tulevaisuuden uhilta, valtaväestön demokra-
tialta, massadiktatuurilta ja valtapolitiikalta.  
 
Tuhatvuotisten vainojen seuraamuksena kansallisnimen vaihdoksen yhteydessä mustalai-
sista romaneiksi oletettiin, että syrjintä loppuisi, mutta sehän vain kiihtyi, paheni. Valtavä-
estö ei kyennyt luokittelemaan vaeltavia mustalaisia, romanit sen sijaan kyettiin luokittele-
maan maahanmuuttajien kanssa samaan pakettiin, marginaaliin. 
 
 
Mistä kaikesta radikalismin varjotoiminnassa, suvaitsevaisuudessa, todentumattomassa ja 
sitoutumattomassa tasa-arvossa, ääriviivojen hämärtämisessä, integraation sijasta assimi-
laatiossa, valtakulttuurin ohentumisessa, kulttuureiden alasajossa on kysymys? Mikä mer-
kitys niillä on valtion, koulutuksen, byrokratian, lainsäädännön ja markkinavoimien raa-
meissa? Ketkä hyötyvät hajuttomasta ja kasvottomasta valtakulttuurista?  
 
Mitkä ovat markkinavoimien lanseeraaman kasvottoman ylisuvaitsevaisuuden, radikalis-
min ja konservatismin kääntöpuolet? Mitä irrallinen, kulttuuriin sitoutumaton, poliittisten 
puheiden tasolla oleva, byrokraattien jäykästi toteuttama tasapäisyys maksavat eurooppa-
laisille valtioille valtademokraattisena hallittuna eriarvostamisena? 
 
Voisiko menetystä verrata esimerkiksi harmaaseen talouteen, sitäkään ei veroteta? Sat-
saavatko monikulttuurisen Euroopan koululaitokset talousihmeeseen – ja onko se yhtä 
kuin elämänlaatu - vai molempiin erikseen, ja miten?  
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Kuinka rakentaa varauksetta moniarvoista Eurooppaa? Vanhat totuudet, umpirehellisyys, 
sovinistinen demokratia, lait ja valta hallitsevat järjestelmää. Politiikoilta, virkamiehiltä ja 
päättäjiltä puuttuvat intellektuellinen rehellisyys ja huumorintaju. Tosikkomainen järjestel-
mä kierrättää yksiulotteista tinkimätöntä valtahierarkiaa.  

Monikulttuurisuuden pitäisi rikastuttaa valtioita ja yhteiskuntia, mutta se erottaakin meidät 
toisistamme - SE on tarkoituksellista valtion toimintaa. Miksi monikulttuurisuutta ei kyetä 
hyödyntämään esimerkiksi kasvatuksellisesti, henkissosiaalisesti, moraalisesti ja sivistyk-
sellisesti? 

Mitä tavoittelee neutri, sukupuoleton Eurooppa? Mikä on miehen asema suhteessa nai-
seen, ja naisen asema suhteessa mieheen? Modernissa välinpitämättömyyden tyhjiössä 
kysymyksenasettelu on muuttunut: mikä on naisen suhde lapsiin ja perheeseen? Mikä on 
yksilön, ihmisen arvo? Mikä on sivistyksen, moraalin, uskonnon ja henkisen kulttuurin arvo 
modernissa monikulttuurisessa Euroopassa?  
 

Vähemmistöillä on ollut aina vastustajansa alemman sosiaaliluokan piirissä. Empaattiset 
manifestit ja hyvätahtoiset ihmisoikeusartiklat kieltämättä jakoivat ymmärrystä 1960- 
luvulla valtaväestön keskuudessa: „mustalainen ja mustakin on ihminen“. Myrskyt 
lakaisivat vain hetkeksi pienet kummut tasaisiksi – ja sitten se hyväntahtoisuus äkkiä taas 
siirtyi olemattomista käytännön toimenpiteistä johtuen paperille todentumattomien 
toiveiden listalle. 

Massa kokee kilpailijoiksi kaikki ne, jotka eivät kuulu valtaväestöön. Äänestysoikeutta käyt-
tämällä rahvas kerjää hyväksyntää ylemmältä keskiluokalta pakottamalla vähemmistöt ja 
maahanmuuttajat muuttamaan kansallista identiteettiään, perimäänsä alistaen ja kieltäen 
luovuuden. Se luo ja synnyttää näennäisdemokratiaa. Valtakytkentäisenä käsikassarana 
demokratia johtaa massadiktatuuriin ja on siten pelottava ase, kertoen ja todentaen vä-
hemmistökansalaisille, mitä on elämä demokratian ulkopuolella.  

Vähemmistökansalaiset kokevat hakevansa jatkuvasti hyväksyntää alemmalta keskiluokal-
ta. Toisaalta syrjintä, rahvaan alakulttuuri, niin sanotun sivistyksen ulkopuolelta saadut is-
kut, ovat laupias suukko vähemmistöille verrattuna siihen miten valtaväestö kohtelee luok-
kayhteiskunnassa toisiaan. Eri rodut - nuoret, vanhat, miehet, naiset, tytöt ja pojan kollit, 
keski-ikäiset, kehitysvammaiset, köyhät ja rikkaat syrjäytetään marginaaliin hyödyttömiksi 
kapistuksiksi sovitussa laillisessa järjestyksessä. 

Edellä esitetyt esimerkit ovat vain jäävuoren huippu siitä miten massadiktatuuri kohtelee 
vähemmistökansalaisia ja maahanmuuttajia kertoen myös sen, että valtademokratia on 
valtaväestön, järjestäytyneen luokan itseysoikeus. 
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Suomen eduskunnassa, maaliskuun 18. ja 19. päivänä vuonna 2014 Euroopan omatunto -
konferenssi paneutuu kriittisesti yhdenvertaisuuden problematiikkaan. Nyt on aika ottaa 
kantaa Euroopan monikulttuurisuuspolitiikkaan. Mitkä ovat marginaalipolitiikan seuraa-
mukset ihmiskunnalle toisen maailmansodan tapahtumien viitekehyksessä?  

Mustalaisten osalta toisen maailmansodan kansanmurha on yhä pimiö, musta aukko eu-
rooppalaisen tietoisuuden historiassa. Mustalaisen karvaassa muistissa kytee pelko, trau-
ma siitä, että jouduimme kokemaan jotain niin perusteellisen järkyttävää, ankaraa, tietoi-
sesti kohdistuvaa syrjintää, perusteettomia vainoja.  

Annamme anteeksi, mutta emme unohda! Oli käsittämätöntä, ja on yhä, ettei sivistynyt 
maailma nähnyt, kuullut eikä tiennyt mitä tapahtui toisessa maailmansodassa tietyille kan-
salaisille, ihmisryhmille, ja lopulta itse valtaväestölle, suurelle massalle, vaikka samaan ai-
kaan laadittiin lakeja, jotka mahdollistivat kansanmurhan. 

Vähemmistöjen ja valtaväestön vuoropuhelu on aina yskinyt. Vuorovaikutus on ollut ja on 
yhä yksisuuntainen. Kuten huonossa salapoliisiromaanissa, tasapainottomuus ja keskinäi-
nen ymmärtämättömyys kehystävät tragikoomista juonta. Väärä mies ammutaan - lääkitys 
johtaa potilaan kuolemaan!  
 
Maustaakseen Suomi-kuvaa salonkikelpoiseksi EU-direktiivien tuskassa eurooppalaiset 
valtiot hiovat väärää kiveä väärillä työkaluilla. Poliittiset puolueet etsivät riveihinsä tummaa 
tuntumaa, kylväen outoa hedelmää. Euroopassa pesii miellyttämisen kulttuuri, jugurtti-
rusinasyndrooma. Se sulautuu tieteen raameihin, tunkeutuu politiikkaan ja taiteeseen. 
 
Valtiot pyörittävät jogurttirusina- ja kookospähkinäsyndroomaa, suosien siten korruptiojär-
jestelmää, työllistäen vähemmistöjen sijasta esimerkiksi Suomessa satoja tuhansia valta-
väestön edustajia ja ympäri Eurooppaa miljoonia. Se on ongelma, jota Eurooppa ja Suomi-
niminen maa ei ansaitse.  

Jogurttirusina - ja kookospähkinäsyndrooma ei tuota osaamista monikulttuurisen arjen 
pyörittämiseen, byrokratiaan, hallintoon, koulutukseen tai työelämään.  Muuntautuminen 
valtaväestön kansalaisesta vähemmistökansalaiseksi ja päinvastoin on kehittyneen uuden 
ajan valtahierarkian korruptiota, jonka kulut maksaa haaksirikkoutunut Eurooppa.   
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Mitä maksaisi kosmeettisten toimenpiteiden, minä suvaitsen sinua – asenteen ja tasa-
arvon sijasta lakiin, politiikkaan, byrokratiaan ja koulutukseen sidottu monikulttuurinen eu-
rooppalainen demokratia?  
 
Pelimiehet ja -naiset menestyvät ihmisoikeussaralla. Valta turvaa järjestelmän siten, että 
valtaväestön asiantuntijat, uskotut miehet ja naiset ohjaavat kyvykkäät eurooppalaiset vä-
hemmistöjen edustajat toimenpiteillään marginaaliin. Yleisrotua, syrjäytyneitä ei tarvitse 
enää ohjailla, valvoa, he ovat ja pysyvät demokraattisessa yhteiskunnassa tai sen puut-
teesta johtuen marginaalissa.  

Tämä on karvas tosiasia, joka kertoneen siitä, miten valtaväestön maailmassa vähemmis-
töt eivät menesty. Informaatiota tai järjestelmää siitä, miten vähemmistökansalaiset me-
nestyisivät eurooppalaisessa halpamyyntikierteessä, ei ole olemassa. 

Vanhan ajan rasismi-fasismi- helvetissä käsitteet ”tasa-arvo” ja ”suvaitsevaisuus” olivat 
tarpeelliset erottamaan oikean väärästä, luomaan sivistystä. Mutta hyväksi havaitut kielel-
liset ilmaisutkaan eivät kestä ikuisesti. Modernissa monikulttuurisessa Euroopassa tasa-
arvo ja suvaitsevaisuus ovat demokratian vastaisia ilmaisuja. Monikulttuurinen Eurooppa 
oireilee ja hylkii niitä. 

Miten ja missä yhteydessä vähemmistöt tai maahanmuuttajat, köyhyysloukkuun pudon-
neet työttömät ja syrjäytyneet nuoret, marginaalissa kituvat vähemmistöt, joilla ei ole tuo-
tantovälineitä, demokratiaa käyttävät? Milloin ja missä yhteydessä valtaväestön kansalai-
set olisivat vaatineet demokraattisesti itselleen vähemmistökansalaisilta suvaitsevaisuutta 
ja tasa-arvoa? 

Täten todennettuna, herää kysymys, olisiko yhdenvertaisuus ja maailmanrauha turvattava 
bodaushalleilla ja olympialaisilla? Tarvitaanko siinä tapauksessa syrjäyttämishakuisessa, 
fyysismateriaalisessa pätkätyöläisten Euroopassa koululaitoksia laisinkaan, ja jos tarvi-
taan, niin minkälaisia?  

Eurooppa on toistaiseksi monimuotoinen vain rasistis-fasistisessa, epädemokraattisessa 
suvaitsevaisessa, tasa-arvon tasapäisyys-merkityksessä. Jotta kansalaiset puhuisivat sa-
maa kieltä, olisi luotava yhdenvertaiset oikeudelliset säännöt eri kulttuurien, sivistyksen, 
moraalin, uskonnon, politiikan, lain, byrokratian ja koulutuksen osalta. Vain siten raken-
namme monikulttuurista koulutusta, taloutta ja yhdenvertaisuutta. 
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Valtakulttuurit kilpailevat keskenään järjestelmässä, ja vähemmistökulttuurit kilpailevat 
keskenään järjestelmästä. Eurooppalaiset valtiot marginalisoivat järjestelmällisesti eri kult-
tuureita, luoden siten vääristyneet olosuhteet, jotka häivyttävät myös itse valtakulttuurit lä-
hes olemattomiksi. Tämä vääristää kilpailua luonnonvaroista, se on eurooppalainen käy-
täntö, joka hallinnoi eriarvoisuutta.  

Rasismi on pelkotiloja, ahneutta ja kateutta. Sillä ei ole itsenäistä ideologiaa tai päämää-
rää. Rasismin tarkoitus on vain varoittaa toisinajattelijoita fasismin läsnäolosta, valtahierar-
kian mahtitaloudellisista fasistisista pyrkimyksistä!  

Esimerkiksi romanipolitiikka toimii kaikkialla Euroopassa valtakulttuurin varjossa, tuottaen 
sosiaalipolitiikan sektorilla, etenkin koulutuksen osalta marginaalisia toimintoja. Mustalais-
ten henkinen kulttuuri ja osaaminen ei ole kelvannut eikä kelpaa edelleenkään valtaväes-
tölle, vaikka edustammekin luonnon näkijää ja kosijaa - kokemuspohjaista rikkautta. Mistä 
se kertoo? Eurooppalaisen sivistyksen alamäestä – sisältö, henkinen olevaisuus ovat ko-
kolailla jääneet materiaalisen ajattelun jalkoihin. 
 
 
Korkeakulttuurin omaavat kansakunnat värjöttelevät sivistyneen Euroopan, politiikan, lain 
ja byrokratian varjossa - massakulttuurin, kansalaisjärjestöjen ja tyhjentävien artiklojen hy-
väksymisen ja tasa-arvon ristiaallokossa.  

Entiset itäblokin maat, rikkaan sosiaalishenkisen sivistyksen ja kulttuurin omaavat kansa-
kunnat ovat ymmärrettävästi kokeneet eristäytyneen valtion, suljettujen yhteiskuntien fyy-
sishenkisen painolastin. Sen tähden heidän vastuunsa on suurempi kuin länsimaiden, jois-
sa materian palvonta, inhorealismi on ohentanut sivistyksellisen kulttuurin ja moraalin ih-
miskunnan kehitysvaiheeseen.   

Tästä huolimatta entiset itäblokin maat eivät toimi edelleenkään omalla asiallaan, sosiaa-
lishenkisessä, moraalisessa, uskonnollisessa ja sivistyksellisessä hengessä - entiset itä-
blokin maat ovat materiaan perustuvan länsimaisen kulutusyhteiskunnan asialla. 
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”Tasa-arvoa” ja ”suvaitsevaisuutta” markkinoidaan valtahierarkian kaiken kattavana hyvän 
ruumiillistumana, kykenemättä tunnustamaan, että se on kylvänyt monikulttuurisessa Eu-
roopassa eriarvoisuutta ja jättänyt jälkeensä katkeruutta. Tasa-arvolla ja suvaitsevaisuu-
della on ollut myös itse valtaväestön keskuudessa negatiivinen vaikutus. Demokratia ei ole 
missään vaiheessa tullut osaksi monikulttuurista käytäntöä.  

Päättäjät ovat lähes aina valtaväestön edustajia – rahan, vallan ja synnin himossa, jos ei-
vät muuta keksi, he pakenevat valtadiktatuurin keppihevosen, niin sanotun demokratian 
taakse. 

Karkeat fyysismateriaaliset hyökkäykset eri kulttuureita, kultteja, luontoa ja ihmiskuntaa 
kohtaan assimiloivat monikulttuurisuuden sijasta maan, veden ja ilman eri valtioiden maa-
ilmankansalaisiksi, tahdottomaksi massaksi, jota poliitikot, byrokraatit, laki ja järjestys käyt-
tävät hyväkseen. 

Valtaväestön ja vähemmistöjen sosiaalisia, asuntopoliittisia ja koulutuksellisia eroja ei ole 
kyetty ratkaisemaan. Kansalliset vähemmistöt ja maahanmuuttajanuoret syrjäytetään eri-
tyisluokalle jo pelkästään vilkkautensa ja elävyytensä vuoksi. Valtaväestön nuoret siuna-
taan syrjäytyneiksi jos he poikkeavat massakulttuurista.  

Rasismi ja syrjintä Euroopassa ovat yhä valtaväestön puskuripolitiikkaa! Puolueesta riip-
pumatta poliittiset puolueet, järjestöt ja yksityiset poliitikot, byrokraatit toteuttavat käytän-
nössä vähemmistöjen kohdalla marginaalipolitiikkaa, hakien siten evidenssiä, EU-
kelpoisuutta veronmaksajien kustannuksella.  
 
Vähemmistökansalaiset ja maahanmuuttajat joutuvat anelemaan sietämättömän olemas-
saolon kurjuudessa kognitiivisen tiedon taitajilta oikeudenmukaisuutta ja arvojen puuttees-
ta kärsivältä Euroopalta suvaitsevaisuutta ja hyväksyntää sivistykseen, moraaliin, uskon-
toon, oikeuteen olla olemassa, kulttuuriin, joka mitataan päivittäin eurooppalaisessa pörs-
sissä.  
 
Vähemmistökansalaisia ja maahanmuuttajia ei saa käsitellä marginaalissa koska se ei tuo-
ta yhteiskunnan rattaisiin työkaluja ja osaamista. Harvainvaltaa rikastuttavan hajota ja hal-
litse -perinteen ylläpidon maksavat häviäjät ja syrjäytyvät, jotka putoavat marginaaliin sa-
moin kuin kansalliset vähemmistöt. Luokkayhteiskunnassa sinä tai minä saatamme olla jo 
huomenna marginaalissa.  
 
Luovan osaamisen syrjäyttävät kosmeettiset vähemmistöprojektit maksavat veronmaksajil-
le tavallista enemmän koska niihin tarvitaan tavallista enemmän valtaväestön vähemmis-
töasiantuntijoita ja byrokratiaa. 
 
Yhdenvertaisuus, sivistys ja moraali ovat aivan jotakin muuta kuin tyhjillä lupauksilla täyte-
tyt artiklat, valtaväestön määrittelemät tasa-arvo ja suvaitsevaisuus, jotka ovat rasistisia 
ilmaisuja myös näin päin todennettuna.  
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Monikulttuurinen demokratia olisi välttämätön. Mutta tiede sinänsä on kliininen, ja epäde-
mokraattinen. Valtion yhtymänä se jakaa omille koulukunnilleen tunnustuksia subjektiivi-
sessa merkityksessä. Siten tiede tunnustaa palvovansa herranaan tahmeata sisäsiistiä 
herrasmiestä ja –rouvaa, joilla ei ole käsitystä Euroopan keskiössä toistaiseksi vielä mar-
ginaalissa vaikuttavasta elävästä monikulttuurisuudesta. 
 
Kysynkin akateemiselta maailmalta, tieteen edustajilta: Liittyykö järjestelmällinen monikult-
tuurisuuden kieltäminen yhteishyvään vai akateemisen maailman subjektiiviseen etuun? 
Kirjailijana olen huolissani myös Suomen kielen köyhdyttämisestä, näivettämisestä ja laa-
jemmaltikin eri kansakuntien, heimojen, yhteisöjen ja koulukuntien itseilmaisun tukahdut-
tamisesta, murteiden katoamisesta, mikä ymmärrettävästi on eurooppalaista assimilaa-
tiopolitiikkaa.  
 
Miksi kuvaan tässä tilaisuudessa erityisesti kateellisen, kiukkuilevan, sisäänlämpiävän tie-
teen tökeryyttä ja alkeellisuutta? Siihen on olemassa ainakin kaksi syytä, tai kolme – aka-
teeminen maailma toistaa itseään, pelkää kaikkea mikä liikkuu – luovuutta ja edistystä to-
dentaen siten vallan asenteellisuutta – ulkoaosaamisen arvotyhjiötä. 

Ei riitä, että ihmisoikeudet ovat siististi paperilla luettavissa. Ei riitä, että meillä on syrjinnän 
tai kerjäämisen kieltäviä lakeja, syrjintä vain lisääntyy ja köyhä kerjää tai kuolee! Ei riitä, et-
tä tutkijat esitelmöivät vähemmistöille hallitsevan luokan historiaa toistaen siten teoriaa 
loogisessa historiallisessa järjestyksessä. Valtaväestön historia on tarjonnut vähemmistö-
kansalaisille vain ohdakkeita ja piikkejä - sille tietolähteelle – historialle, meillä ei ole käyt-
töä. Se on häpeäksi niille valtioille, jotka sellaista historiaa tilaavat ja viljelevät. 

Millaisia lakeja ja säädöksiä, toimenpiteitä EU on luonut ja synnyttänyt monikulttuurisen 
Euroopan rakennusaineiksi? Tukevatko lait uudistusmielisyyttä, monikulttuurista demo-
kraattista henkeä? Tukevatko lait ja säädökset ihmisoikeuksia, sananvapautta, yhdenver-
taisuutta vai ovatko ne tarkoitettu edelleenkin marginalisoimaan, syrjäyttämään vähemmis-
töt valtakulttuurista?  

Voidaanko luottaa siihen, että EU:n säätämät lait on tarkoitettu ymmärrettäviksi, ja yhden-
vertaisesti toteutettaviksi? Voidaanko uskoa, että ne on tarkoitettu valtaväestölle samassa 
mielessä kuin Suomessa syrjinnän kieltävä laki? Voidaanko luottaa siihen, että lait ja sää-
dökset johtavat toimenpiteisiin, muutoksiin?  

Voidaanko luottaa siihen, ettei tasapainottomuuden järkyttävä historia toistuisi? Että kos-
meettisten toimintojen, valtaväestön viljelemän demokratian sijasta, joka on vain sanoja, 
lakeja, pykäliä valtaväestön suojaksi, ymmärrys, yhdenvertaisuuden ilmapiiri ja merkitys 
ilmenisi valtarakenteissa rahassa, arkkitehtuurissa, maankäytössä ja juridiikassa, byrokra-
tiassa ja koulutuksessa, kosmopoliittisessa, sosiaalisessa luovassa, rakentavassa ilmapii-
rissä?  
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Vähemmistökansalaiset eivät tarvitse syrjinnän kieltäviä lakeja, me tiedämme, että ihmis-
oikeudet kuuluvat myös komeille, lakeja tarvitsee itse valtaväestö! Jos ei osaa ennustaa ja 
povata kuten mustalainen, miksi liehuttaa lippua tietäjänä ja taitajana? Ketkä Eurooppaa 
rakentavat: kansalliset vähemmistöt, maahanmuuttajat, eläkeläiset, työttömät, syrjäytyneet 
opiskelijat, heitteille jätetyt vanhukset? 

Historiansa tunteva, kulttuuristaan ylpeä mustalainen välittää akateemiselle maailmalle, 
kalkkitietäville opettajille, kansalaisille käsittelemättömän historian ohella toteutumattoman 
demokratian ja lain kulttuuripoliittisen harhan, palan monikulttuurisen Euroopan intellek-
tuellista, moraalista ja sivistyksellistä ongelmaa. 

Hyssyttely olisi lopetettava juuri tähän hetkeen. Teoreettisista palopuheista olisi luovuttava: 
totuuden arkistamisesta, valheen muuntamisesta, sanansyönnin käytännöstä, empaattisis-
ta, suvaitsevista artikloista olisi siirryttävä toiminnan ja tekemisen tuottamiseen. Vähem-
mistökansalaiset, nuoret kansallisuudesta ja kulttuurista riippumatta kaipaavat rohkeita 
avauksia. Mitä on rohkeus – läsnä olemista, tahtotilaa ja vastuun ottamista!  

 

Eurooppaan, EU:n keskiöön on luotava lakeja ja säädöksiä monikulttuurisiksi rakennusai-
neiksi, jotka synnyttävät ja tukevat uudistusmielisyyttä, monikulttuurista demokraattista 
henkeä ja toimenpiteitä. 

Viidentoista vuoden päästä Suomen pääkaupungissa Helsingissä viidesosa asukkaista on 
äidinkieleltään vieraskielistä. Kolmenkymmenen vuoden päästä puolet eurooppalaisista on 
muita kuin perinteistä valtaväestöä. Eurooppa ei silloin ole enää hallittavissa nykymuotoi-
sella, vain tiettyä kansanosaa tukevalla demokratialla. Mutta missä ovat toimenpiteet, la-
kiin sidotut yhteiskunnalliset suunnitelmat ja agendat?  

On sanomattakin selvää, että kliinisälyllinen demokratia pakenee tunneälyä eikä siinä ta-
pauksessa vastaa mistään. Eurooppalaisen demokratian olisi muututtava vauhdilla, eikä 
vain sanoina, todentumattomina, harhauttavina toiveina, vaan sisällöllisesti, vastatakseen 
eurooppalaisia toteutumia ja luodakseen siten kestävää kehitystä. 

On hyvä, mitä aikaisemmin havaitsemme ja tiedostamme kasvun rajat ja kipupisteet esi-
merkiksi luonnonvarojen hyödyntämisessä jatkuvan kasvun kehityksessä yksiulotteisesti 
markkinatalouden tarpeisiin. Mitä aikaisemmin, tehokkaammin panostamme uusiutuvaan 
energiaan, sitä nopeammin luomme säästöjä ilmaston saastumisen ehkäisemiseksi. 
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Mitä tarvitsemme hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseksi? Onko laadukas elämä vuoro-
vaikutusta, yhdenvertaisuutta, sosiaalista kulttuuria, elämäniloa, ihmisenä olemisen arvoa 
vai fyysisyyttä, kiveä, raameja ja kulisseja? Kaavoitusta esimerkkinä käyttäen – kysyn eri-
toten rantakaavoituksen yhteydessä - onko luonnonsuojelun tarkoitus syrjäyttää ihmiset 
osana luontoa?  

Pieniä asioita, suuria tekoja häivyttää ihminen luonnosta kaavoitusta hyväksi käyttäen. 
Keiden laatukriteereistä siinä tapauksessa on kysymys? Ihminen luontoon, rannoille erak-
komajojen sijasta sosiaalisiin ryppäisiin, jolloin voitaisiin rakentaa yhtenäinen infrastruktuu-
ri. Se edellyttäisi kaavoitukselta uutta ajattelua.   

Euroopasta puuttuu eri kulttuureihin integroitu vuorovaikutuksen järjestelmä lainsäädännöl-
lisesti, koulutuksellisesti ja byrokraattisesti. Fyysishenkinen hyvinvointi maksaa valtiolle 
vain murto-osan verrattuna fyysismateriaalisen kulttuurin raskaisiin kulisseihin! Länsimai-
nen ahdas arkkitehtuurinen ajattelu luo turhia, mutta väistämättömiä arkkitehtuuris-
kulttuurisia ongelmia eurooppalaiseen arkielämään.   

Virta kulkee yhteen suuntaan, ja siihen perustuvat valtadiktatuurin anastamisen kulttuuri, 
korruptio. Valtaväestö peilaa monikulttuurisuutta kansallisten vähemmistöjen ja maahan-
muuttajien tunnuksin, riistäen ja anastaen kansallisilta vähemmistöiltä omiin nimiinsä 
osaamista, tilaa, henkeä ja materiaa.  
 
Kaikki Euroopan maat, joita kutsuttiin mukaan yhteistyöhön Euroopan omatunto- konfe-
renssiin, ovat vastanneet kutsuun ja osallistuneet; Romaniaa lukuun ottamatta. Tuntuu sil-
tä, että Romanialla on edelleenkin monikulttuurisuusongelma, eikä se ole silloin täyttänyt 
eu-kelpoisuuden kriteereitä. Mutta silti Romania useiden muiden maiden joukossa, joiden 
ihmisoikeustilanne on kyseenalainen, on hyväksytty Euroopan unioniin. Tällainen menette-
ly on kierouttanut ja vääristänyt eurooppalaisia ihmisoikeuskäsitteitä, politiikkaa, juridiikkaa 
ja koulutusta. 
 
Euroopan unioniin on luotava monikulttuurisuusstrategia, joka ohjaa valtioita ja yhteiskun-
tia rakentamaan konkreettisia järkeviä toimenpiteitä ja toimintoja. Se ei ole mahdollista 
ilman perustuslakien uudistamista vastaamaan monikulttuurista eurooppalaista 
todellisuutta. Se ei ole mahdollista ilman poliittista asennekasvatusta, koulujärjestelmän 
uudelleen arvioimista ja uudistumista.  

Markkinatalous jatkuvan kasvun kehityksenä, vienti- ja tuontivetoisena kapulana on tullut 
tiensä päähän. Koulutus ei vastaa monikulttuurisen Euroopan realiteetteja, se on sisään 
lämpenevää ja opettajakeskeistä. Opetusta täytyisi kaikilta osin kehittää  – EU:n ja sen jä-
senvaltioiden hallitusten pitäisi yleisestä käytännöstä poiketen lakata pönkittämästä järjes-
telmää, joka tuottaa hallittua massadiktatuuria ja vähemmistöjen alasajoa.  

Opettajat ja virkamiehet väittävät ministereittensä suulla ”koululaitoksemme ovat erinomai-
sia, siellä on tilaa myös erilaisuudelle ja omaperäisyydelle”. Vaikka eläisimmekin maassa 
maan tavalla, koululaitokset eivät vastaa odotuksiamme, siellä on tilaa erilaisuudelle ja 
omaperäisyydelle vain valtaväestön ehdoilla - vähemmistöjä riistetään kulttuurisesti, fyysi-
sesti ja henkisesti.  
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Nuoret tarvitsevat ensisijaisia vastauksia itsensä löytämiseksi. Koululaitosten on vastatta-
va tunneälykasvatuksesta, joka luo ja määrittelee yksilön elämänlaadun. Kaikenkattavan 
ohjaus-opetuksen tulee perustua tunnekasvatuksen lisäksi kilpailuyhteiskunnan ja markki-
natalouden ymmärtämiseen ja osaamiseen siltä osin kun ne liittyvät kuluttamisen sijasta 
yksilön sekä ihmiskunnan kehittyvään markkinatalouteen ja arvomaailmaan.  
 
Markkinatalouden ja koulutuksen on tuettava ulkoa osaamisen lisäksi kokemuspohjaista 
osaamista, yksilön valinnanvapautta, edistystä, henkis-kulttuurisia, moraalisia ja sivistyk-
sellisiä arvoja.  
 
Ilmaisu on kokonaisvaltaista tietoa yksilöstä itsestään, ympäristöstä, moraalista, sivistyk-
sestä, kulttuurista. Draamallisiin menetelmiin perustuvan tunneälyn integrointi koulutusjär-
jestelmään on osa luonnollista, kokonaisvaltaista tiedostamista ja ymmärtämistä - innova-
tiivista koulumaailmaa, yrittämistä ja tuottavaa elinkeinojärjestelmää.   
 
Kehittämäni Kulttuurienvälinen Kokemuspohjainen Kasvatus, Baltzar-pedagogiikka etsii 
vastauksia ja ratkaisuja katkeraan, keskiluokkaiseen dilemmaan - tunneköyhyyteen, uusiu-
tuvaan koulutuksellisesti ohjautuvaan elinkeinotalouteen. Baltzar-pedagogiikan tarkoituk-
sena on tuoda kouluarkeen kognitiiviseen tietoon perustuvien opetusmenetelmien rinnalle 
luovuuteen ja ilmaisulliseen tietoon perustuva lähestymistapa ja metodi. 
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Itsenäiset kulttuurit luovat valtion. Ei ole kansaa ilman kirjailijoita, taiteilijoita, akateemikko-
ja ja nobelisteja. Miten saada statusta marginaaliin sysätyille vähemmistöille? Mikä on et-
nisten vähemmistöjen taiteen arvo ja asema pohjoismaisessa valtakulttuurissa?  

Pelkääkö Eurooppa älykapinaa? Vähemmistökulttuurien luova osaaminen ja taide syrjäy-
tetään marginaaliin jakamalla tunnustuspalkintoja, mitaleja ja stipendejä systemaattisesti 
valtaväestölle. Vähemmistökulttuurien luova osaaminen, ilmaisu, musiikki, taide ja kirjalli-
suus profiloidaan valtioiden, läänien, kaupunkien ja kuntien taholta valtakulttuurin symbi-
oosiin.   

Näin ollen, kotimaani kuuluu lain, byrokratian, koulutuksen, luovan osaamisen ja yleisen 
järjestyksen mukaan valtaväestölle, ja mitä siitä jää vähemmistöille: erityislait, erityiskoulu-
tus, suvaitsevaisuusartiklat, sosiaalihoito, lähiöelämä, gettoutuminen!  Olisiko monikulttuu-
risessa, varsinkin rehellisessä Suomessa korruptoitunut palkinto- ja apuraha-
arvojärjestelmä pistettävä uusiksi tai lakkautettava tykkänään? 

Pohjoismailta puuttuu vähemmistökansallisen kirjallisuuden ja taiteen ymmärrys. Suomes-
sa on vaje vähemmistökirjallisuudesta, sitä paikataan tukemalla käännöskirjallisuutta 
markkinataloudellisin perustein.  Valtioiden, instituutioiden ja säätiöiden jakaessa hyvin-
vointia - avustuksia ja palkintoja lautakunnat syrjäyttävät mustalaiskirjallisuuden. Mutta 
siellä missä jaetaan ilmaa, kuplia – EI OOTA, valtaväestö edustaa vähemmistöasiantun-
temusta. Tämä pätee monikulttuurisessa Euroopassa kaikilla elämän alueilla. 

Vähemmistökirjallisuuteen suhtaudutaan väheksyvästi, kielteisesti ja rasistisesti etenkin 
jos se ei myy. Korkeat myyntiluvut helpottavat, parantavat apuraha- ja palkintolautakuntien 
laatukriteereitä taiteen ja kirjallisuuden osalta. Se jos mikä osoittaa asiantuntemattomuutta, 
yleisesti hyväksyttävää, lainsäädännöllisesti toteutettavaa syrjintää, järjestelmän heikkout-
ta, demokratian puutetta. 

Kirjailijat ovat taidetoimikunnissa toistensa tulkkeina ongelmallisia. Kirjailijoilla toimii poik-
keuksellinen voimakas hyvä veli ja sisar -järjestelmä. Elleivät vähemmistöt eivät täytä val-
taväestön laatukriteereitä, myyntilukuja, niitä täytyy uudistaa siten, että esimerkiksi musta-
laiskirjallisuuden kohdalla riittäisi palkintojen ja apurahojen saamisen kriteereiksi se, että 
vähemmistötaiteilija on julkaissut teoksiaan valtakunnallisilla kustantajilla, niistä on kirjoitet-
tu arvosteluja ja vähemmistökansalainen on siten toiminut kansansa tulkkina ja kulttuurien 
välisenä sillanrakentajana.  

Kysynkin, kykenevätkö taidetoimikunnat ja palkintolautakunnat vastaamaan myös kirjalli-
suuden, luovan ilmaisun ja taiteen osalta monikulttuurisen Euroopan haasteisiin? Se ei ole 
mahdollista ilman suvaitsevaisuuden ja tasa-arvon muuntautumista käytännön kokemus-
pohjaiseksi yhdenvertaiseksi demokratiaksi. Monikulttuurisuuden on integroituduttava 
yhdenvertaisena eurooppalaisten valtioiden henkiseen ja fyysiseen tahtotilaan. 

 


