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Aloite
"Vihreät nuoret julistautuu katsomuspositiiviseksi järjestöksi

Me allekirjoittaneet esitämme vihreiden nuorten liittokokoukselle, että Vihreät Nuoret
julistautuu katsomuspositiiviseksi järjestöksi.

Vihreät nuoret näkee kaikki vakaumukset (hengelliset tai uskonnottomat) poliittisen
toiminnan näkökulmasta yhtä arvokkaina. Tiedostamme, että syrjintä johtuu
yhteiskunnallisista rakenteista ja kulttuurista, ei uskonnosta itsestään ilmiönä. Murramme
katsomuksiin perustuvia stereotypiota ja edistämme dialogia.“

Perustelut

Erilaiset maailmankatsomukset kuuluvat ja näkyvät suomalaisessa yhteiskunnassa.
Feministisenä järjestönä kaiken toimintamme on noudatettava turvallisen tilan periaatteita,
ja jokaisen jäsenemme, joka jakaa yhteiset arvomme, on saatava olla rehellisesti oma itsensä
toiminnassa.

Esitys katsomuspositiivisuuden käsitteen sisällöksi esitellään myöhemmin tässä aloitteessa.
Käsite kattaa sekä uskonnolliset, uskonnottomat että muut vakaumukset asettaen ne
tasavertaiseen asemaan.

Ihmisoikeuskeskeisenä järjestönä meidän on kiinnitettävä huomiota myös positiiviseen ja
negatiivisen uskonnonvapauteen, eli oikeuteen harjoittaa ja olla harjoittamatta uskontoa
sekä kunnioittaa toisen päätöstä uskonnon harjoittamisesta tai harjoittamatta jättämisestä.

Liian monessa vihreiden nuorten tapahtumassa erityisesti hengellisiä vakaumuksia kohtaan
esitetään suuria ennakkoluuloja. Tilaisuudessa saatetaan esimerkiksi olettaa poliittiset
aktiivit lähtökohtaisesti uskonnottomiksi, tai käyttää kristittyä konservatiivin synonyyminä.
Kuitenkin hengellisyys on monille jäsenillemme uskontokunnasta riippumatta tärkeä syy
toimia vihreissä ja politiikassa.

Julistautumalla katsomuspositiiviseksi järjestöksi turvaamme eri vakaumuksiin kuuluvien
jäsentemme tasavertaisen oikeuden toimia vihreässä liikkeessä. Samalla meidän on myös
helpompi tarkastella yhteiskunnan sortavia rakenteita ja tukea erityisesti uskonnollisiin tai



kulttuurisiin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden tai uskonnottomien asemaa
yhteiskunnassa, kun emme ehdota ainoaksi ratkaisuksi vain uskonnon poistamista
julkisesta tilasta.

Uskontojen piilottaminen ja sivuuttaminen eivät ole neutraaleja tai sensitiivisiä tapoja
lähestyä katsomusten moninaisuutta vaan päinvastoin; uskontojen keinotekoinen
poistaminen julkisesta tilasta rikkoo positiivista uskonnonvapautta. Erityisesti
uskontonegatiivisuuden vaarana on siirtää heikossa asemassa olevien henkilöiden, kuten
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajien, syrjintä hengellisten liikkeiden
sisäpuolelle, ihmisten yksityisasiaksi.

Mitä määrittelemme katsomuspositiivisuuden?
● Katsomuspositiivisuudessa kaikki vakaumukset (esimerkiksi hengelliset,

uskonnolliset tai uskonnottomat) nähdään poliittisen toiminnan kannalta yhtä
arvokkaana.

● Katsomuspositiivisuus tiedostaa, että syrjintä johtuu yhteiskunnan rakenteista ja
kulttuurista, ei yksittäisistä uskonnoista tai uskonnoista ilmiönä. Uskonnoilla voi olla
myös yksilöitä ja yhteisöjä voimaannuttava vaikutus.

● Katsomuuspositiivisuudessa tiedostetaan uskontosensitiivinen kielenkäyttö, eikä
käytetä katsomuksia kuvaavia termejä negatiivisissa merkityksissä. Jokaisella
henkilöllä on oikeus itse määritellä oma katsomuksensa.

● Katsomuspositiivinen toimija pyrkii aktiivisesti vahvistamaan erityisesti
heikommassa asemassa olevien ryhmien - kuten vähemmistöuskontojen,
maahanmuuttajataustaisten yhteisöjen ja uskonnottomien - asemaa, arvostusta ja
rakenteellisia mahdollisuuksia suomalaisessa yhteiskunnassa.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?
● Vihreiden nuorten tapahtumissa ja koulutuksissa huomioidaan paremmin jäsenten

katsomuksellinen moninaisuus.
● Poliittisissa ohjelmissa, linjauksissa ja viestinnässä kiinnitetään huomiota

uskontojen taustalla vaikuttaviin ilmiöihin ja rakenteisiin. Katsomuspositiivisuus on
feminismiä.

● Vihreät Nuoret nuoret on aktiivinen vastavoima katsomusvihamielisille asenteille,
kuten esim. uskonnottomien kohtaamalle syrjinnälle.

Hallituksen vastaus:

Esitys:
Aloite hylätään.

Perustelut:
Hallitus kiittää tärkeän aiheen nostamisesta. Hallitus on tehnyt samoja huomioita
turvallisemman tilan toteutumiseen, ja näihin on myös puututtu. Vihreissä nuorissa



suhtaudutaan vakavasti kaikkeen syrjintään, ja olemme jo pitkään puuttuneet myös
katsomuksiin kohdistuneeseen syrjivään käytökseen toiminnassamme. Haluamme
jatkossakin toimia vastavoimana katsomukseen pohjautuvalle syrjinnälle. Turvallisemman
tilan periaatteita on myös syytä päivittää ja tarkentaa tämän osalta. Näemme kuitenkin, että
konkreettiset muutokset poliittisiin ohjelmiin on syytä tehdä erikseen muutosesityksillä
jotta niistä voi käydä spesifisti demokraattista keskustelua yksitellen. Näemme myös, että
katsomuspositiivisuus ei ole vakiintunut termi, ja että intersektionaaliseen feminismiin
kuuluu positiivinen suhtautuminen tasapuolisesti erinäisiin katsomuksiin ja katsomusten
harjoittamiseen.


