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Tuoreimman Anna Lindh -säätiön julkaiseman Intercul-
tural Trends -raportin mukaan EU:n ja Välimeren alue ei 
ole ollenkaan niin suuressa kriisissä kuin on ehkä kuvi-
teltu - erimielisyyksien sijaan kansat Välimeren eri puo-
lilla ovat varsin samaa mieltä monista peruskysymyk-
sistä. Anna Lindh -säätiön mukaan raportin tärkeimpiä 
havaintoja oli, että ihmiset kummallakin puolella Väli-
merta suhtautuvat positiivisesti eri taustoista tuleviin 
ihmisiin ja uskovat kansainväliseen yhteistyöhön. 

 

Tämän tiivistelmän ovat tehneet  

Tia Kangaspunta 

Anu Leinonen  

Ella Kaplas 
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Suvaitsevaisempi Suomi  
 

Suvaitsevaisuus, avoimuus ja moni-

kulttuurisuuden arvostaminen ovat 

yleisiä kummallakin rannalla, ja suo-

malaisetkin sijoittuivat näissä kysy-

myksissä liberaalimpaan päähän. 

Julkinen keskustelu on saattanut 

johdatella ihmisiä ajattelemaan, 

että enemmistö suomalaisista vas-

tustaa ehdottomasti maahanmuut-

toa ja monikulttuurisuutta, ja että 

sen vastapainona on pieni äänekäs 

vähemmistö, joka ei edusta suoma-

laisia arvoja. Tosiasiassa kahtiajako 

ei ole näin ehdoton, ja suomalaiset 

pitävät monikulttuurisuutta, yhden-

vertaisuutta ja muiden kulttuurien 

kunnioittamista tärkeinä.  

Raportin taustalla olevassa kysely-

tutkimuksessa vastaajille esitettiin 

väite ”Kaikilla ihmisillä tulisi olla sa-

mat oikeudet ja mahdollisuudet us-

konnollisesta tai kulttuurisesta taus-

tasta riippumatta”. Suomessa 97 % 

oli täysin samaa mieltä väitteen 

kanssa. Ihmiset kummallakin puo-

lella Välimerta olivat enimmäkseen 

väitteen kannalla, mutta huolestut-

tavan moni on väitteen kanssa eri 

mieltä. 
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Arvot - jaettuja vai yhteisiä? 
 

 

Kyselytutkimuksessa vastaajien arvoja 

kartoitettiin kysymällä, mitä he pitivät 

erityisen tärkeinä lastenkasvatuksessa. 

Tämän kysymyksen vastauksissa näke-

mykset erosivat Välimeren eri rannoilla 

- siinä missä eurooppalaiset pitivät 

muiden kulttuurien kunnioittamista 

tärkeimpänä, Välimeren eteläpuolella 

uskonnollisten tapojen ja uskomusten 

opettaminen arvotettiin korkeim-

malle. 

 

Euroopassa tärkeimmäksi arvoksi 

nousi muiden kulttuurien kunnioitta-

minen, jonka valitsi reilusti yli puolet 

vastaajista, tosin Suomi jäi tässä alle 

keskiarvon. Välimeren eteläpuolella 

tottelevaisuutta pidettiin huomatta-

vasti tärkeämpänä kuin Euroopassa, 

missä uteliaisuus oli enemmän arvos-

tettu, vaikkakin se oli kaikista 

vaihtoehdoista vähiten valittu vaihto-

ehto kummallakin rannalla. 

Raportissa havaittiin myös, että ihmi-

sillä on varsin huono käsitys siitä, mitä 

muut ihmiset ajattelevat: vastaajat us-

koivat muidenkin pitävät samoja ar-

voja tärkeinä. Välimeren pohjois- ja 

eteläpuolten vastaajien arviot naapuri-

maanosan arvoista menivät myös 

usein pieleen - eurooppalaiset aliar-

vioivat uskonnon merkityksen Välime-

ren eteläpuolella, missä vastaajat puo-

lestaan eivät uskoneet perheen olevan 

eurooppalaisille niin tärkeä kuin se to-

siasiassa oli ja yliarvioivat sen sijaan it-

senäisyyden merkityksen. Stereotypiat 

ja puutteellinen tieto aiheuttavat siis 

väärinymmärryksiä ja puutteellisia nä-

kemyksiä muista ihmisistä, mikä voi 

vaikeuttaa erilaisten ihmisten kanssa-

käymistä.
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Media vaikuttajana 
 

Mediasuhteessaan eurooppalaiset ja Välimeren eteläpuolen vastaajat erosivat 

toisistaan varsin paljon - Välimeren eteläpuolella harvempi muisti nähneensä 

tai lukeneensa mitään Euroopasta, ja useammin kuin Euroopassa, luettu ja 

nähty vaikutti negatiivisesti. Euroopassa useampi kertoi mielipiteensä säily-

neen ennallaan, mutta jos vaikutusta jompaankumpaan suuntaan havaittiin, se 

kallistui negatiiviseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välimeren pohjois- ja eteläpuolella kulutettu media oli myös jokseenkin eri-

laista. Televisio on edelleen suuri vaikutuskanava kummallakin mantereella, 

mutta Euroopassa luotettiin enemmän perinteiseen printtimediaan, kun taas 

Välimeren eteläpuolella sosiaalisen median rooli oli suurempi. Sosiaalinen me-

dia ja muut sähköiset mediat olivat selkeästi enemmän nuorten suosiossa, ja 

moni nuori lukeekin varmasti uutisensa useammin kännykältä kuin sanomaleh-

destä. Koska median vaikutus on niin suurta ja tiedonlähteet usein jokseenkin 

epäluotettavia, on medialukutaidon ja vastuullisen journalismin merkitys vas-

taavasti suuri.  
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Väärinkäsityksistä stereotypioihin 
 

 

Median rooli ihmisten mielipiteiden 

muokkaamisessa on siis suuri. Mui-

takin vaikuttavia tekijöitä on - ra-

portissa todetaan, että suvaitse-

mattomuus muita kulttuureja koh-

taan oli suurinta sellaisilla ihmisillä, 

joilla ei ollut paljon kontakteja eri 

kulttuurin edustajiin - esimerkiksi 

Puolassa. Krakovan yliopiston ta-

loustieteen professori Konrad 

Pędziwiatr, Suomen Anna Lindh -

verkoston tapaamisen vieras, analy-

soi raportissa puolalaisen 

yhteiskunnan muutoksia ja toteaa, 

että maallistumisen trendi näyttää 

taittuneen. Myös monimuotoisuu-

den tärkeyteen yhteiskunnan hy-

vinvoinnin kannalta uskovien osuus 

on pudonnut vuodesta 2012, ja uu-

simmassa vuonna 2016 tehdyssä 

tutkimuksessa puolalaiset olivat 

muita eurooppalaisia huomatta-

vasti vastahakoisempia hyväksy-

mään esimerkiksi perheenjäsenen 

avioitumisen toisen kulttuurin 

edustajan kanssa. 
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Pędziwiatrin mukaan Puolan homogeeni-

sessä yhteiskunnassa kulttuurien moni-

muotoisuutta pelätään. Tämä voi selittää 

puolalaisten heikompaa suvaitsevaisuutta 

muualta tulleita kohtaan. Pędziwiatr arve-

lee suvaitsemattomuuden johtuvan paitsi 

Puolan geopoliittisesta ja maantieteelli-

sestä asemasta, myös viime vuosina val-

taansa kasvattaneiden kansallismielisten 

liikkeiden vaikutuksesta. Asenteisiin vai-

kuttavat raportin mukaan paitsi ympäröivä 

yhteiskunta ja media, myös erilaiset koh-

taamiset toisen kulttuurin edustajan 

kanssa. Siinä missä median vaikutus oli 

usein negatiivinen, kohtaamiset muuttivat 

useammin ihmisten mielipiteitä positiivi-

seen suuntaan. 

  

  
”Siinä missä median vaikutus oli 
usein negatiivinen, kohtaamiset 
muuttivat useammin ihmisten 
mielipiteitä positiiviseen suun-
taan. ” 
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Siirtolaisuuden 
dilemma 
Tutkimuksessa todettiin varsin selvästi 

- ja kenties yllättävästi - että Välimeren 

eteläpuolen asukkaat eivät ole haluk-

kaita lähtemään kotimaastaan, eikä 

Euroopan vetovoima ole niin valtava 

kuin ehkä luullaan.  

Tutkimuksessa kysyttiin, haluaisivatko 

he aloittaa uuden elämän omassa koti-

maassaan vai jossain muualla, jos tilai-

suus tarjoutuisi. Välimeren eteläpuo-

lella keskimäärin 60 % jäisi kotimaa-

hansa, kun taas Euroopassa on 36 % - 

huomattavasti vähemmän. Erityisen 

muuttohalukkaiksi osoittautuivat hol-

lantilaiset, joista vain noin joka kym-

menes valitsisi Alankomaat.  

Maastamuutto on kuitenkin yleistä 

Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä. Eu-

rooppaan hakeutuminen ei kuitenkaan 

ole itsestäänselvyys, vaan monet läh-

tevät töiden perässä naapurimaihin ja 

rikkaisiin Persianlahden maihin. Euroo-

passa ja Suomessa maahanmuuton 

kasvu on näkynyt turvapaikanhakijoi-

den määrän kasvuna, joka saavutti 

huippunsa vuonna 2015.  
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Radikalisaatio, polarisaatio, monimuotoisuus : 

kysymyksiä ja ratkaisuja 
 

Ongelmista ja vaikeuksista huolimatta Välimeren alueen 

asukkaiden luottamus dialogiin ja ratkaisuihin on suuri. 

Välimeren eteläpuolella usko eri keinoihin oli korkeammalla 

kuin Euroopassa, mutta Suomi erottui viiteryhmästään 

optimistisuudellaan - suomalaisten luotto melkein kaikkiin 

keinoihin oli yli EU-maiden keskitason. Suomalaisista yli 75% 

uskoi kaikkien eri keinojen olevan tehokkaita, lukuun 

ottamatta kulttuuri- ja taidehankkeita, joihin suomalaisten 

usko oli heikoin kaikista raportin maista. Erityisen fiksuna 

pidettiin nuoriin panostamista Välimeren kummallakin 

rannalla. 

 

 

 

Tulevaisuus ei siis näytä täysin synkältä, ja usko dialogin voi-
maan on edelleen vahva!  
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Tehty EU:n tuella 


