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Eri kulttuuritaustoista tulevien ihmisten yhteishengen parantaminen
Viime vuosina pakolaistulvan seurauksena on maahamme asettunut asumaan monia eri
kulttuuritaustoista tulevia ihmisiä. Suomen väestöstä n. 6 % on jossain muussa maassa syntyneitä
kuin suomessa. Nämä ihmiset ovat laillisesti saaneet Suomen kansalaisuuden, mutta kaikki eivät ole
välttämättä täysin sopeutuneet yhteiskuntamme joukkoon.
Alitajuntaan on syntynyt ajatus jossa maahanmuuttajat eivät olisi osa suomalaista yhteiskuntaa ja
meistä se on huolestuttava asia. Syynä eriarvoistumiseen ovat ennakkoluulot ja tiedon puute sekä
yhteisten kohtaamisten vähyys. Epävarmuus toisen kulttuurista ja käyttäytymistavoista tulee esiin
rasismina ja yleistämisenä.
Epävarmuutta lisää etenkin se, että esimerkiksi kouluissa maahanmuuttajataustaiset sijoitetaan
erillisiin luokkiin ja yhteisössä ihmiset osittain erillisille asutusalueille. Tämä on lyhyellä tähtäimellä
hyvä asia, koska maahanmuuttajataustaiset pääsevät rauhassa opiskelemaan suomen kieltä ja
kulttuuria, mutta se myös synnyttää kuilun, joka erottelee eri kulttuurien ihmiset.
Tämän seurauksena yhteishengen luominen tulee olemaan hankalampaa. Ymmärrämme, että aluksi
on ensisijaista suomen kielen opiskelu, mutta tämän jälkeen esimerkiksi luokkien jaottelun ei pitäisi
olla vaihtoehto ja meidän on mietittävä tälle asialle parempia toimintamalleja.
Vaikka maahanmuuttajien on hyvä omaksua suomen kulttuuria, emme halua, että heiltä odotetaan
omasta kulttuuristaan luopumista. Voisimme kummatkin oppia toinen toisiltamme.
Kun kulttuurien välille on syntynyt kuilu luo se haasteita ja kummatkin osapuolet kokevat toisensa
vaikeasti lähestyttäviksi. Kouluissa ei opeteta tarpeeksi muista kulttuureista ja yhteistä toimintaa ei
ole riittävästi. Tästä johtuen esimerkiksi nuorten keskuudessa yleensä hakeudutaan vain tutuista
kulttuuritaustoista tulevien ihmisten luokse eikä uskaltauduta uusiin kohtaamisiin.
Kaupungissamme on monia hyviä kohtaamispaikkoja maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten välillä
kuten esimerkiksi Veturitallit, mutta yhteisiä organisoituja tapahtumia ei ole tarpeeksi. Tällaiset
yhteiset kohtaamiset ovat tärkeitä kaikkien ikäryhmien ja kulttuuritaustaisten henkilöiden kesken.
Miten saisimme kaikki muutettua asenteitamme avoimemmiksi?
Mikä tekee yhteishengen kohentamisesta niin haastavaa?
Haluamme nostaa asian keskusteluun ja korostaa sen tärkeyttä.
Yhteistyö tuottaa parhaan tuloksen!
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