AJANKOHTAISSEMINAARI HELSINGISSÄ 19.10.2018 ROMANEIHIN JA
SAAMELAISIIN KOHDISTUVASTA VIHAPUHEESTA
Paikka: Helsinki Hotelli Presidentti (Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki).
Aika: perjantaina 19.10.2018 klo 8.30-14.00
Järjestäjät: Sámi Árvvut ry, Romaniasiain neuvottelukunta ja
Saamelaiskäräjät
Kohderyhmät: suomalaiset päättäjät, saamelaisten ja romanien omat yhteisöt
Seminaari syventää suomalaisen yhteiskunnan vihapuhe- ja sananvapauskeskustelua.
Se rakentaa yhteistä tietopohjaa sananvapaudesta ja siitä miksi vihapuhetta ei tule
sallia.
Seminaarin tavoitteena on tuoda käytännön kokemusten kautta esiin saamelaisten ja
romanien näkökulmia vihapuheen yleisyyteen, laajuuteen sekä sen vaikutuksiin.
Lisäksi seminaarissa tehdään rakentavia ehdotuksia vihapuheeseen puuttumiseksi niin
arkipäivän tilanteissa, työelämässä, internetissä kuin lainsäädännön tasollakin. Osa
puhujista on politiikan, median ja yhteiskunnallisten asioiden asiantuntijoita ja osa
pitää kokemusasiantuntijana puheenvuoroja aiheesta. Uuden näkökulman
vihapuhekeskusteluun tarjoavat puheenvuorot, jotka käsittelevät sen vaikutusta
saamelais- ja romanilapsiin sekä –nuoriin. Lisäksi keskustellaan vihapuheen ja
sananvapauden rajoittamisen vaikutuksista saamelaisten ja romanien mahdollisuuksiin
osallistua poliittiseen päätöksentekoon. Kulttuurista näkökulmaa aiheeseen
syvennetään lisäksi taiteellisilla joiku- ja lauluesityksillä.
Seminaaria emännöi kansanedustaja Tarja Filatov, joka on myös romaniasiain
neuvottelukunnan puheenjohtaja.
Seminaaria rahoittavat Sámi Árvvut ry, Romaniasiain neuvottelukunta ja
Saamelaiskäräjät ja opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö.
Seminaari on ilmainen mutta se vaatii ennakkoilmoittautumisen
https://link.webropolsurveys.com/S/073E6FB8B9200843
Lisätietoja: Sámi Árvvut, Klemetti Näkkäläjärvi puh. +358405371584 ja sosiaali- ja
terveysministeriö, romaniasiain neuvottelukunta Johanna Järvinen puh. 0505120068

SEMINAARIOHJELMA
08.30-09.00
09.00-09.05
09.05-09.15
09.15-09.30
09.30-10.00

Ilmoittautuminen ja kahvi
Avajaisjoiku Petra Magga-Vars
Seminaarin avaussanat, Kulttuuri- ja liikuntaministeri Sampo Terho
Seminaarin merkitys ja viesti, kansanedustaja Tarja Filatov, RONK
Kokemuksia vihapuheesta:
Projektityöntekijä Carmen Valerius, Suomen romaniyhdistys ry
”Romaninainen on helppo maali”
Kolttaneuvoston jäsen Tauno Haltta
”Koltat on tullut Ryssänmaalta” - vähemmistösaamelaisia on helppo haukkua
Suunnittelija Henry Lindgren, Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto
”Sinun Toyotasi on minun Toyotani!” -mustamaalaaminen, mitätöinti ja pilkka
viranomaistahoilla
Toiminnanjohtaja Petra Magga-Vars, Saamelaislasten kulttuurikeskus Mánnu,
saamelaiskäräjien hallituksen jäsen
”Karvakinnien kakarat” - saamelaislapsiin kohdistuva vihapuhe
Toiminnanjohtaja Rikhard Blomerus, Linnalan Settlementti
”Vihapuhe-tivoli” Romanilasten, nuorten ja perheiden kohtaama vihapuhe

10.05-10.20

Vuoden 2017 saamelainen KTM, MSc Pirita Näkkäläjärvi
”Jos hiljennymme vihapuheen tai vaientamisen takia, niin olemme mennyttä” - saamelaisten
sanavapauteen kohdistuvat uhat Suomessa (videopuhe)

10.20-10.35

Projektityöntekijä Miska Nyman, Helsingin kaupunki
”Roskaväkeä?” Kaikista heikoimmassa yhteiskunnallisessa asemassa oleviin, syrjäytyneisiin
ja haavoittuviin romaneihin kohdistuva vihapuhe

10.40-10.55

Yliopettaja PsT Tomi Guttorm, Oulun ammattikorkeakoulu
Vihapuheeseen puuttuminen ja siltä suojautuminen

11.00-11.15

Toiminnanjohtaja Allan Armas Lindberg, Suomen Romanifoorumi ry
Romaniyhteisön strategiat vihapuheen ennaltaehkäisyyn, kohtaamiseen ja siitä selviytymiseen
liittyen

11.15-11.55

LOUNAS JA KANTAAOTTAVA MUSIIKKIESITYS (Miska Nyman)

12.00-12.10

Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi

Yhdenvertaisuuskäytönnöt nuorisotoiminnassa ja vähemmistönuoriin kohdistuva
vihapuhe
12.10-12.20
12.25-12.40
12.45-13.45

13.45-13.55
13.55-14.00

Ylitarkastaja Aija Salo, Yhdenvertaisuusvaltuutettu
Mitä keinoja yhdenvertaisuusvaltuutettu käyttää vihapuheen torjuntaan?
Kansanedustaja, RKP:n varapuheenjohtaja Anders Adlercreutz:
Miten eduskunta ja puolueet puuttuvat vihapuheeseen?
Alustajien yhteinen paneelikeskustelu (moderaattorina FT, Klemetti Näkkäläjärvi, Lapin
yliopiston alkuperäiskansatutkimuksen tutkijatohtori, Sámi Árvvut -yhdistyksen
puheenjohtaja)
Päätössanat Sámi Árvvut ry/RONK
Päätösjoiku, Petra Magga-Vars

ÁIGEGUOVDILIS SEMINÁRA HELSSEGIS 19.10.2018 VAŠŠISÁGAS
MII ČUOHCÁ ROMANAIDE JA SÁPMELAČČAIDE
Báiki: Helsset Hotelli Presidentti (Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsset).
Áigi: bearjadaga 19.10.2018 d. 8.30-14.00
Lágideaddjit: Sámi Árvvut rs, Romanaáššiid ráđđádallangoddi ja Sámediggi
Čuozáhatjoavkkut: suopmelaš mearrideaddjit, sámiid ja romanaid iežaset
servošat
Seminára čiekŋuda suopmelaš servodaga ságastallama vaššiságas ja
sátnefriddjavuođas. Dat hukse oktasaš diehtovuođu sátnefriddjavuođas ja das manin
vaššisáhka ii galgga suvvojuvvot.
Seminára ulbmilin lea buktit ovdan geavada muosáhusaid bakte sápmelaččaid ja
romanaid oaidninvugiid vaššisága almmolašvuhtii, viidodahkii sihke dan
váikkuhusaide. Dasa lassin semináras dahkkojuvvojit konstruktiiva evttohusat
vaššisáhkii seahkáneapmái árgabeaivvi diliin, bargoeallimis, interneahtas go
láhkaásaheami dásisnai. Oassi hubmiin leat politihka, media ja servodatlaš áššiid
áššedovdit ja oassi dollet muosáhusáššedovdin sáhkavuoruid fáttás. Ođđa
oaidninvuogi vaššisáhkaságastallamii fállet sáhkavuorut, mat gieđahallet dan
váikkuhusa sámi ja románamánáide sihke -nuoraide. Dasa lassin ságastallojuvvo
vaššisága ja sátnefriddjavuođa ráddjema váikkuhusain sápmelaččaid ja romanaid
vejolašvuođaide oassálastit politihkalaš mearrádusdahkamii.
Kultuvrralaš oaidninvuohki fáddái čiekŋuduvvo dasa lassin dáiddálaš luohte- ja
lávlunloaiddastemiin.
Seminara eamidastá riikkabeaiveovddasteaddji Tarja Filatov, gii lea maid
romanaáššiid ráđđádallangotti ságadoalli.
Seminára ruhtadit Sámi Árvvut rs, Romanaáššiid ráđđádallangoddi ja Sámediggi ja
oahpahus- ja kulturminiteriija sihke sosiála- ja dearvvašvuohtaministeriija.
Seminára lea nuvttá muhto dat gáibida ovddalgihtii registrerema
https://link.webropolsurveys.com/S/073E6FB8B9200843

SEMINÁRAPROGRÁMMA
08.30
09.30-09.05
09.05-09.15
09.15-09.30
09.30-10.00

Registreren ja gáffe
Seminára rahpanluohti, Petra Magga-Vars
Seminára rahpansánit, kultur- ja faláštallanministtar Sampo Terho
Seminára mearkkašupmi ja signála, riikkabeaiveovddasteaddji Tarja Filatov, RORG
Muosáhusat vaššiságas:
Prošeaktabargi Carmen Valerius, Suoma romanaovttastus rs
“Romananisson lea álkes moalla”
Nuortalašráđi lahttu Tauno Haltta
“Kolttát leat boahtán Ruoššaeatnamis” - veahádatsápmelaččaid lea álki ciellat
Plánejeaddji Henry Lindgren, Davvi-Suoma Guovlohálddašanvirgelágádus
“Du Toyta lea mu Toyata” - bostaleapmi, duššindahkan ja bilku eiseválddiid olis
Doaimmajođiheaddji PeM Petra Magga-Vars, Sámi mánáidkulturguovddáža Mánnu,
sámedikki stivrra lahttu
“Guolgaginniid čivggat” - Vaššisáhka mii čuohcá sámi mánáide
Doaimmajođiheaddji Rikhard Blomerus, Linnala Settlemeanta:
“Vaššisáhka-tivola” - Romanamánáid, nuoraid ja bearrašiid deaividan vaššisáhka

10.05-10.20

Jagi sápmelaš 2017, GDM ja MSc Pirita Näkkäläjärvi
“Jos jaskkodit vaššisága dehe jaskkodahttima geažil, de mis ii leat doaivva” - uhkit mat
čuhcet sámiid sátnefriddjavuhtii Suomas. (videosáhka)

10.20-10.35

Prošeaktabargi Miska Nyman, Helssega gávpot
“Ruskaveahka?” Vaššisáhka mii čuohcá romanaide geat leat buot heajumus
servodatlaš sajádagas, geat leat duvdásan servosagas eret ja leat hávváiduvvit

10.40-10.55

PsD Tomi Guttorm, Oulu ámmátallaskuvlla allaoahpaheaddji
Vaššisáhkii seahkáneapmi ja das iežas suddjen

11.00-11.15

Doaimmajođiheaddji Armas Lindberg, Suoma Romanaforuma rs
Romanaservoša strategiijat vaššisága ovddalgihtii eastadeapmái, deaivideapmái ja das
ceavzimii

11.15-11.55

BEAIVEMÁLIS JA BEALIVÁLDI MUSIHKALAŠ LOAIDDASTEAPMI
(Miska Nyman)

12.00-12.10

Demarinuoraid ságadoalli Mikkel Näkkäläjärvi
Ovttaveardásašvuohtageavadat nuoraiddoaimmas ja vaššisáhka mii čuohcá unnitloguid
nuoraide
Alladárkkisteaddji Aija Salo, Ovttaveardásašvuohtaáittardeaddji
Maid vugiid ovttaveardásašvuohtaáittardeaddji atná vaššisága duostumii?
Riikkabeaiveovddasteaddji, RÁB:a várreságadoalli Anders Adlercreutz
Mot riikkabeaivvit ja bellodagat seahkánit váššisáhkii?
Vuođđosáhkadolliid oktasaš panelaságastallan (moderáhtorin FDr Klemetti
Näkkäläjärvi, Lappi universiteahta álgoálbmotdutkamuša dutkidoavttir, Sámi Árvvut searvvi ságadoalli)
Loahpahansánit, Sámi Árvvut rs/RONK
Loahpahanluohti, Petra Magga-Vars

12.20-12.20
12.25-12.40
12.45-13.45
13.50-13.55
13.55-14.00

