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KANNANOTTO 19.10.2015: "Osaamme rakentaa vuoropuhelua vihapuheen sijaan"

Eduskunta tuomitsi rasismin ja vihapuheen keskustelussaan 14.10.2015. Vuoropuhelua näistä ilmiöistä
tarvitaan nyt monella muullakin foorumilla eri puolilla Suomea. On tarpeen käsitellä viimeaikaisia tapahtumia
yhdessä ja jakaa tuntemuksia sekä tunnistaa yhteisiä tarpeita. Juuri yhteisten tarpeiden perustalle voimme
alkaa rakentaa yhteiskuntarauhaa.
Konfliktitilanteita korjaava vuoropuhelu ei ole mitä tahansa keskustelua. Siihen kuuluvat kunnioitus muita
osapuolia kohtaan, toisen näkökulman kuuntelu sekä valmius etsiä uusia, jopa odottamattomia näkökulmia ja
käytännön ratkaisuja. Vuoropuhelua voidaan tukea yhteiskunnallisin rakentein ja prosessein. Sovittelu on
hyödyllinen työkalu paitsi kahden osapuolen välisten, myös yhteiskunnallisten konfliktien hoitamiseksi.
Sovittelun keinoja voidaan hyödyntää jo ennen konfliktien kärjistymistä, ja niille on ilmeinen tilaus
yhteiskunnassamme juuri nyt.
Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu tuo maailmanpolitiikan ja maahanmuuton suuret kysymykset ihmisten
naapurustoon, lähelle meitä kaikkia. Yksi suurimmista kysymyksistä ja useimmiten jaetuista huolista on se,
kuinka voi säilyttää oman henkilökohtaisen turvallisuudentunteen. Huolet tulee kuulla ja etsiä rakentavia
ratkaisuja osapuolten keskinäisellä vuoropuhelulla,
Ihmisten välisiä jännitteitä ei voida ratkaista ylhäältä alas annetulla tiedolla ja ohjeilla. Siksi keskustelut
maahanmuuton asiantuntijoiden ja päättäjien kesken eivät riitä. Keskusteluun pitää saada mukaan
turvapaikanhakijat sekä heidän naapurinsa, joiden elämää tyytymättömyys ja huoli sekä kiistat koskevat.
Päättäjien haaste on tehdä tämä vuoropuhelu mahdolliseksi sekä osoittaa sille aika ja tila.
Mikäli vuoropuhelua ei synny, päädytään helposti vihapuheen ja konfliktien kärjistymiseen. Me
konfliktinratkaisun ja sovittelun ammattilaiset olemme käytettävissä tähän työhön yhteiskuntarauhan puolesta.
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