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Ihmisarvo, perustarpeet ja uuden elämän rakentaminen – järjestöt monikulttuurisessa työssä

Ihmisarvon puolustaminen Marja-Liisa Laihia

Ihmisarvosta

Jokaisessa kaupungissa oli ryhmä, jota toimeentulonsa itse hankkivat katsoivat oikeudekseen halveksia ja
joka aiheutti heille äärettömästi huolta, kerjäläiset, kodittomat ja kulkurit. Kaupunkien tärkeimpiä tehtäviä
pelon lievittämiseksi oli lain, järjestyksen ja palvelujen ylläpidon lisäksi köyhäinhoito. Kerjäläiset pyrittiin
pitämään poissa kadulta ja mieluusti palauttamaan kotikonnuilleen. Kaupungeissa oli ylikansoitettuja
vankiloita ja kurjasti kohdeltuja köyhiä. (Marjo Kaartinen. Arjesta ihmeisiin.

(Eliitin kulttuurihistoria 1500-1800 –luvun Euroopassa)

Taloudellisen hyödyn tunkeutuminen kaikkeen yhteiskunnan toimintaan > pohjoismaisen hyvinvointivaltion
rapautuminen  > ihmisarvon kunnioituksen rapautuminen, sen tajunnan hämärtyminen

Yhdenvertaisuus on lainsäädännön perusta. Mitä tapahtuu, kun tästä luovutaan. Mitä tapahtuu, kun
luopumisen perusteet paljastuvat?

Haavoittuvassa asemassa olevien ihmisryhmien oikeuksien ja ihmisarvon puolustaminen on ulkoistettu
kansalaisjärjestöille, seurakunnille ja muille kansalaisyhteiskunnan toimijoille, jopa yksittäisille
kansalaisille.

1 Kaduilla ja kujilla ihmiset kerjäävät ihmisarvoa, ihmisyyden noteeraamista, päivittäistä leipää.

     Poimintoja Marja Katiskon tutkimuksesta:

- hätämajoitusta äärettömän vaikea järjestää, kannari, kantelu Helsingin kaupungin linjauksen
johdosta – akuutti kysymys paraikaa

2. Keskuudessamme on myös hiljaisia tuntemattomia ihmisiä, jotka eivät tule julkisuuteen, he
elävät varjoissa, vältellen tunnistamista, vältellen virkavaltaa.

(Marja Katiskon tutkimus)

Paperittomien perusoikeudet kiven alla

- oikeus terveydenhoitoon

- lasten oikeus koulunkäyntiin

- oikeus asuntoon

3. Turvapaikkapolitiikan tiukentaminen: eriarvoistumista lisätään poliittisilla linjauksilla ja
lainsäädännöllä

- oikeusturvan leikkaaminen

- .- Perheenyhdistämisoikeuden rajaaminen ja sen vaikeuttaminen

- tulorajojen tuomat kohtuuttomat ehdot



Ø Konkreettiset ihmisarvon loukkaukset perusoikeudet kieltämällä tai niitä rajoittamalla murentavat
yhteiskunnan moraalista perustaa, joka on voinut olla hyvinkin vahva tähän mennessä.

Ø Eriarvoistuminen, ala-arvoinen kohtelu ja esim. perheenjäsenten eristäminen toisistaan
hallinnollisilla ja juridisilla päätöksillä/vallalla tuottaa yhä enemmän ongelmia, sosiaalisia,
ulkopoliittisia… (perheenjäsenten käännyttäminen eri maihin)

Aivotutkimus, Susan T. Fisken laboratorio, Princetonin yliopisto

Miten ihmisarvon puolustamista voidaan vahvistaa?

Ketkä palauttaisivat kerjäläisille heidän ihmisarvonsa ja miten?
Ketkä uskaltavat haastaa valtion poliittisia linjauksia ja kuntien suhtautumistapoja?

Katse

Ihmisarvon puolustaminen alkaa katseesta, näkemisestä, toisen ihmisen persoonan, ihmisyyden
tunnustamisesta.

Kirkon diakoniassa haasteelliset kysymykset

- Diakonian keskittyminen taloudellisiin resursseihin, jotka kieltämättä ovat vähäiset > tämä
vaikuttaa diakonian kapeutumiseen ja sen rajoittuneisuuteen monissa seurakunnissa. >

- diakonian rajaaminen kuntalaisiin
- Diakoniasta, ja sen sisällä olevasta ihmishierarkiasta, priorisoinnista. Sillä on varaa

teoretisoida diakoniaa, tehdä analyysejä ja kehittämissuunnitelmia.
- ”Autamme kaikkein heikommassa asemassa olevia” –retoriikka –puhe ei vakuuta ketään

esim.  evl.fi  Ihmisarvo ja hyvinvointi-teksti

Kirkon todellisiin resursseihin havahtuminen – joitakin näkökulmia

- Valitus- ja huolipuheesta on päästävä irti

- On tehtävä diakoniakasvatusta, rakennettava diakonista seurakuntaa, jolloin käsitys
resursseista ja diakonian moninaisista toimintamalleista kasvaa merkittävästi

- konkreettinen toiminta ja sellaisen laaja-alainen organisointi vakuuttaa ja vahvistaa myös
kirkon ja kaikkien kansalaisten uskottavuutta ihmisarvon puolustajina



- Diakonian tulee olla toivon näkökulman levittämistä elämän ahdinkojen lisääntyessä

- Kristus leipäjonossa –kuva

- Kreikkalaisten kristittyjen avustustyö kaduilla ja puistoissa elävien siirtolaisten parissa,
omasta jakaminen, ei ylijäämästä = lähimmäisyyttä, ihmisyyden jakamista

• Vahvistamalla ihmisyyttä itsessämme ja toisissamme

Jonathan Glover: Ihmisyys

Kuvaa miten poliittisten johtajien ja kansan suhtautumista on historian aikana muutettu
vallankäytön eri malleilla. Mieli ja moraali voidaan kansallisen politiikan nimissä perustella uudella
tavoin tuottamaan tiettyjen ihmisryhmien oikeuksien pienentämistä tai peräti vihaa.
Tietyt ryhmät aletaan nähdä rasitteena ja hyödyttöminä yhteiskunnalle. Tietyt ryhmät tai väestön
nostetaan syntipukeiksi yhteiskunnan ongelmiin.  Luodaan tiettyjä ihmisryhmiä negatiivisesti
kuvaavia myyttejä ja joita on helppo levittää ja niitä helppo uskoa.

On erittäin tärkeää puhua avoimesti niistä asenteellisista muutoksista mitä yhteiskunnassa alkaa
ilmetä, tulla tietoisiksi kehityskuluista ja ymmärtää mitä niistä voi seurata.

Korostan sitä, että meidän pitää vahvistaa omaa inhimillisyyttämme, koska vain sen pohjalta
voimme tunnistaa oikean ja väärän ihmisten kohtelussa. Jos tämä meiltä katoaa, emme voi
reagoida ihmisten kärsimykseen.

Osaamme kyllä kauhistella, mutta pitää uskaltaa enemmän: Olla rohkea ja katsoa ihmisten
todellisuutta kaikessa sen raadollisuudessa, voittaa omat vastenmielisyyden tunteet ja luoda
kollektiivista vastuuta epäkohtien ratkaisemiseksi. (?)

- Romaninuorukainen haisee. Voinko viedä häntä vaikka johonkin tilaisuuteen?

= Avuttomuudesta rohkeuteen

On puolustettava siten että tuodaan vahvasti esiin toinen ääni.

Esim. aika yleisesti ihmiset ilmoittavat, etteivät anna kerjääville romaneille rahaa, koska heitä tulee
auttaa kotimaissa. Ok.  Näin pitääkin, mutta emmekö halua tietää mitä juuri näille ihmisille
keskuudessamme tapahtuu? Rankaisemme heitä näsäviisaudessamme. He jäävät limbotilaan.

Tiedämme paremmin miten heidän ongelmansa tulee ratkaista. Siirrämme vastuun esim. EU:lle ja
lähtömaille. Pesemme kätemme vastuusta. Voimmeko olla näin sinisilmäisiä?

Toinen veruke on julkisesti väittää, että romaneille annettu avustus menee rikollisten taskuun.
Mielikuvilla ja väittämillämme luomme todellisuutta, tulkitsemme maailmaa siten kuin haluamme.

Kolmas veruke on väittää, että avustaminen muodostuu ns. vetotekijäksi. Emme anna ja siten
pysäytämme ihmisten tulon tänne.



• On uskallettava olla toinen ääni, puolustaa haavoittuneita ja sorrettuja ihmisiä.
Kirkon kannanotot, vaikka tuntuvat häviävän kuin tuhka tuuleen
Esim. Ihmisarvolla ei ole hintalappua –kannari,  SEN 2015 ”Ihmisarvolla ei ole hintalappua”

• Emme saa vaieta, väsyä, vaan yrittää yhä uudelleen ja etsiä uusia liittolaisia,
yhteistyökumppaneita ja ennen kaikkea ottaa mukaan ihmisiä joita haluamme puolustaa.

Tämä on haasteellista, koska yhteiskunnassamme ei sitä haluta. Ei haluta että turvapaikanhakijat,
paperittomat tai romanit järjestäytyvät ja ryhtyvät vaatimaan perusoikeuksiaan. Heidän pitää olla
nöyriä, hiljaisia ja meistä riippuvaisia. Heillä ei tule olla valtaa. Se tulkittaisiin röyhkeydeksi.
Köyhien tulee olla kyykyssä. Siksi meidän pitää voimauttaa ja vahvistaa näitä ihmisiä ja toimia
yhdessä heidän kanssaan.

Esim. Safe Passage, eurooppalainen marssi


