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Meidän on 
varmis tet-
tava, että 
eurooppa-
laisten kan-
s a l a i s t e n 
vapaus ja

oikeudet taataan ja että niitä suojellaan 
asianmukaisesti. Viime aikoina julkiset 
tilat eri puolilla Eurooppaa, erityisesti us-
konnonharjoitukseen käytettävät tilat ja 
muut uskonyhteisöihin liittyvät paikat, ku-
ten museot tai koulut, ovat joutuneet kas-
vavan terroriuhan kohteeksi. Tämä uhka 
koskee kaikkia uskontoja, kuten nähdään 
roomalaiskatoliseen Notre-Damen basili-
kaan Ranskan Nizzassa lokakuussa 2020 
tehdyssä hyökkäyksessä, vuotta aikai-
semmassa Saksassa Hallen synagoga-
hyökkäyksessä ja viimeaikaisissa hyök-
käyksissä moskeijoihin jäsenvaltioissa.

Vaikka vastuu turvallisuuden varmistami-
sesta on ensisijaisesti kansallisella lain-
valvonnalla, EU:lla on yhä suurempi rooli. 
Kaikkialla Euroopassa ja eri sidosryhmien 
välillä on selvä tarve yhdistää voimat ja 
toimia yhdessä. Tätä korostetaan EU:n 
turvallisuusunionistrategiassa ja EU:n ter-

rorisminvastaisessa toimintaohjelmassa. 
Tämän yhteistyön edistämiseksi ja us-
konnollisten tilojen suojelun parantami-
seksi Euroopan komissio julkaisi vuonna 
2020 hankkeita koskevan ehdotuspyyn-
nön, jonka budjetti oli 20 miljoonaa eu-
roa. Yksi tärkeimmistä painopisteistä on 
lisätä uskonyhteisöjen ja lainvalvonta-
viranomaisten välistä yhteistyötä. EU:n 
sisäisen turvallisuuden poliisirahaston 
rahoittama SASCE-hanke pyrkii toteutta-
maan tämän tavoitteen. Ensimmäistä ker-
taa neljä suurta uskontoa työskentelevät 
yhdessä pyrkien parantamaan uskonnon-
harjoittajien suojaa useilla työkaluilla, jot-
ka edistävät konkreettisesti yhteistä ta-
voitettamme. Tämä opas on tärkeä askel 
kohti uskonnonharjoittamiseen käytettä-
vien tilojen suojelua ja siten uskonnonva-
pauden turvaamista Euroopassa.

Laurent Muschel
Sisäisen turvallisuuden johtaja
DG Home – Euroopan komissio
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2020 oli sosiaalisen epäjärjestyksen ja 
syvän globaalin polarisaation vuosi. Ää-
riliikkeiden merkittävällä nousulla ja sala-
liittoteorioiden yleisellä lisääntymisellä oli 
todistettuja vaikutuksia uskonyhteisöihin. 
Pandemia on luonut sosiaaliset olosuhteet, 
joissa rasismi ja ääriliikkeet kukoistavat. 
Ääriliikkeet, viharikokset ja terrorismi ovat 
kaikki kasvavia haasteita uskonyhteisöille 
ja koko yhteiskunnalle. Vaikka Euroopassa 
ei ole raportoitu laajamittaisia hyökkäyksiä 
kuluneen vuoden aikana, on havaittu jouk-
ko pienimuotoisia hyökkäyksiä: veitsihyök-
käyksiä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, 
ajoneuvohyökkäys Ranskassa ja ammuske-
lu Saksan Hanaussa helmikuussa 2020. Jo-
kainen hyökkäys muistuttaa meitä vahvasti 
siitä, että terrorismin uhka koskee erityises-
ti niin sanottuja pehmeitä ja haavoittuvia 
kohteita uskontokunnasta riippumatta. 
Kuten olemme nähneet Hallen synagogaa 
vastaan 9. lokakuuta 2019 tehdyssä hyök-
käyksessä, hyökkääjä huomasi, ettei hän 
onnistu tappamaan juutalaisia, joten hän 
yrittikin tappaa muslimeja läheisessä ravin-
tolassa. Solidaarisuus ja yhteistyö uskon-
yhteisöjen välillä on elintärkeää; hyökkäys 
yhtä yhteisöä vastaan on hyökkäys kaikkia 
yhteisöjä vastaan.

Lainvalvontaviranomaisilla on aina ollut 
tärkeä rooli yhteisöjen ja erityisesti uskon-
yhteisöjen suojelemisessa. Monet hyök-

käykset on vältetty viranomaisten suurten 
ponnistelujen, sitoutumisen ja omistautu-
misen ansiosta. Lainvalvontaviranomaisten 
ja uskonyhteisöjen välistä vuoropuhelua 
on kuitenkin kehitettävä entisestään eri-
tyisesti eskaloituvien viharikosten valossa. 
Tämä opas on suunniteltu tarjoamaan tie-
toa ja työkaluja lainvalvontaviranomaisten, 
kansalaisyhteiskunnan ja muiden tahojen 
edustajille kulttuurisensitiivisyyden ymmär-
tämiseksi ja tämän tiedon soveltamiseksi 
kentällä.

Oppaalla pyritään vahvistamaan turvalli-
suustietoisuutta, luottamusta ja yhteistyötä 
kansalaisyhteiskunnan ja kansallisten vi-
ranomaisten välillä sekä helpottamaan te-
hokkaita viestintäkanavia yhteisön johdon 
ja julkisen lainvalvonnan välillä.

Kiitämme sinua siitä, että olet mukana ja 
rohkaisemme lainvalvontaviranomaisten 
edustajia voimakkaasti kehittämään asian-
tuntemustaan edelleen tutkimalla tätä 
opasta. Kutsumme teidät yhdistämään voi-
manne yhteisöjen johtajien kanssa vihari-
kosten ja syrjinnän torjumiseksi sekä seura-
kuntien ja uskonyhteisöjen turvallisuuden 
varmistamiseksi koko Euroopassa.

Dr Jørgen Skov 
Sørensen

Euroopan kirkkojen 
konferenssin 
pääsihteeri

Ron Eichhorn

Puheenjohtaja
Euroopan Buddahalainen 
Unioni

Iman Atta

Faith Mattersin johtaja

Ophir Revach

Toiminnanjohtaja
SACC by EJC
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JOHDANTO    

Buddhalaisuus alkoi Buddhasta, joka syntyi Intian ja Nepalin rajalla yli 2 550 
vuotta sitten. ‘Buddha’ tarkoittaa ‘hereillä olevaa’ siinä mielessä, että hän 
on ‘herännyt’ todellisuuteen. Buddhan antama opetus on henkisen kehitty-
misen polku, joka johtaa vähitellen todelliseen vapauteen: syvällisen rauhan 
ja rajattoman myötätunnon kehittymiseen sekä oivallukseen mielen todel-
lisesta luonteesta.

Koska buddhalaisuus ei sisällä luojajumalan palvontaa, se ei ole länsimai-
sessa mielessä uskonto. Buddhalaisuudella on yhteisiä piirteitä uskonnon, 
filosofian ja tieteen kanssa, mutta sitä ei voida rajoittaa mihinkään näistä.

PÄÄSUUNTAUKSET 

Buddhalaisuus levisi laajalle alueelle Aa-
siaan ja kehittyi hyvin monin tavoin, ja se 
omaksui usein paikallisten kulttuurien ar-
vot, elleivät ne olleet ristiriidassa Budd-
han ydinopetusten kanssa. Jotkut näistä 
tunnetaan nimellä ‘Dharman neljä sinet-
tiä’, neljä perushavaintoa, jotka Buddha 
teki valaistumisensa aikana bodhipuun 
alla ja jotka ovat keskeisiä useimpien 
buddhalaisten koulukuntien opetukses-
sa, vaikka niiden tulkinta, muotoilu ja pai-
notukset voivat vaihdella:

•	 Kaikki yhdistetyt asiat ovat 
pysyviä.

•	 Kaikki tunteet ovat 
epätyydyttäviä.

•	 Kaikki ilmiöt ovat vailla 
luontaista olemassaoloa.

•	 Nirvana on äärimmäisyyksien 
ulkopuolella.

Kaikkien koulukuntien buddhalaiset tur-
vautuvat ns. kolmeen jalokiveen. Ensim-
mäinen on Buddha, joka voidaan ym-
märtää historialliseksi Buddhaksi, mutta 
myös heräämisestä tai valaistumisesta 
seuraavan Buddha-luonteen periaat-
teeksi, joka on luontainen kaikille tunte-
ville olennoille. Toinen on Dharma, Budd-
han antama opetus, mutta myös tie, joka 
johtaa buddhatilaan. Kolmas on Sangha, 
vihittyjen munkkien ja nunnien, mutta 
myös heidän yhteisönsä, jotka ovat kul-
keneet buddhalaista tietä ja jotka yhtyvät 
kaikkiin heihin, jotka haluavat saavuttaa 
buddhatilan.

Tällä hetkellä yleisimmin käytetty luokit-
telu jakaa useimmat olemassa olevat pe-
rinteet kolmeen valtavirtaan: theravada-, 
mahajana- ja vajrajana-buddhalaisuu-
teen. Nämä perinteet vastaavat Buddhan 
elämänsä aikana antamia opetuksia, joita 
kutsutaan Dharman pyörän ensimmäi-
seksi, toiseksi ja kolmanneksi käännök-
seksi.

Theravada, vanhinten tie, perustuu Budd-
han perusopetukseen, joka on pidättäy-
tyä kaikenlaisesta pahasta, kerätä kaikki 
hyvä ja puhdistaa mieli. Tämä on yhteistä 
kaikille buddhalaisuuden koulukunnille, 
ja se voidaan toteuttaa eettisen käytök-
sen, meditaation ja oivallusviisauden 
harjoituksella. Theravadassa etenevän 
odotetaan elävän luostarielämää ja seu-
raavan kahdeksanosaista polkua (oikea 
ymmärrys, oikea aie, oikea puhe, oikea 
toiminta, oikea elinkeino, oikea ponniste-
lu, oikea tarkkaavaisuus ja oikea valppa-
us). Theravada-buddhalaisuutta esiintyy 
nykyään pääasiassa Sri Lankassa, Myan-
marissa, Laosissa, Kambodžassa, Thai-
maassa ja Etelä-Vietnamissa.

Mahajana tarkoittaa “suurta kulkuneu-
voa”, koska se edistää bodhisattvan ihan-
netta, joka lupaa viivästyttää valaistumis-
taan, kunnes kaikki tuntevat olennot ovat 
saavuttaneet buddhalaisuuden. Harjoit-
tamalla anteliaisuutta, eettistä käyttäy-
tymistä, kärsivällisyyttä, ahkeruutta, me-
ditatiivista keskittymistä ja viisautta on 
mahdollista ymmärtää mielen olemus, 
joka on buddhaluonne, viisauden ja ra-
jattoman myötätunnon erottamattomuus. 
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Mahajana sisältää puhtaan maan koulu-
kunnan ja chan-/zen-buddhalaisuuden Kii-
nassa, Japanissa, Koreassa ja Pohjois-Viet-
namissa.

Vajrajana, “timanttiajoneuvo”, perustuu 
theravadan ja mahajanan filosofiaan ja 
käytäntöön, mutta valaistumisen saavutta-
miseksi se käyttää myös mantroja, visuali-
sointeja ja joogakäytäntöjä muokatakseen 
viittä häiritsevää tunnetta, joita ovat ylpeä 
ego, viha, kateus, ahneus ja hämmennys, 
viideksi vastaavaksi viisaudeksi, jotka ovat 
niiden todellinen olemus. Vajrajana, jota 
kutsutaan myös tantrajanaksi, on kehitetty 
Pohjois-Intian suurissa buddhalaisissa kor-
keakouluissa, ja se levisi 700- ja 1200-lu-
vun välillä Tiibetiin, Nepaliin, Mongoliaan, 
Bhutaniin sekä Kalmukian tasavaltaan Ve-
näjällä ja Shingon-perinteenä Japaniin.

BUDDHALAISUUS   
EUROOPASSA    
Buddhalaisuuden ja eurooppalaisen 
kulttuurin keskinäinen vaikutus juontaa 
juurensa Aleksanteri Suuren valloitta-
maan muinaisen Persian valtakuntaan. 
Seurauksena syntyneen indokreikkalai-
sen Gandharan kuningaskunnan myötä 
alkoi buddhalaisuuden ja hellenismin 
välinen intensiivisempi ja pysyvämpi vu-
orovaikutus, joka kesti noin seitsemän 
vuosisadan ajan.

100-luvulla elänyt kirkkoisä Klemens 
Aleksandrialainen mainitsee buddha-
laiset munkit kreikkalais-intialaisesta 
Baktrian valtakunnasta, kun hän laati 
luettelon niistä antiikin filosofioista, jot-
ka vaikuttivat kreikkalaiseen filosofiaan. 
Kristinuskon nousun vuoksi Rooman 
valtakunnassa 200-luvulla sekä Persian 
ja Intian islamilaisten valloitusten tapah-
duttua 600-luvulla antiikin maailmassa 
vallinneet yhteydet buddhalaisuuteen 
hävisivät suurelta osin.

Vaikka buddhalaisuuden läsnäolo 
Euroopassa on selvästi vakiintunut 
1960-luvulta lähtien, sen juuret ulottuvat 
paljon pidemmälle ja ne voidaan jäljittää 
1800-luvun lopulle, kun Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa perustettiin Pali Text 
Society sekä 1900-luvun alkuun, jolloin 

luotiin ensimmäiset kansalliset buddha-
laiset unionit ja ensimmäiset therava-
da-luostarit. Ensimmäinen eurooppalai-
nen buddhalainen kongressi pidettiin 
Berliinissä vuonna 1933.
 
Kun zen-buddhalaisuus saapui Euroop-
paan 1960-luvulla yhdessä yhä useam-
pien Kiinan Tiibetiin tekemää invaasiota 
vuonna 1959 paenneiden tiibetiläisten 
lamojen kanssa, mukana seurasi myös vi-
passana-suuntauksen meditaatio-opet-
tajia, ja eurooppalainen buddhalaisuus 
kasvoi nopeasti. Esimerkiksi vuosina 
1970–2000 buddhalaisten järjestöjen 
määrä kasvoi Yhdistyneessä kuningas-
kunnassa 74:stä 400:aan ja Saksassa 
40:stä 500:aan. Buddhalaisten määrä 
Euroopassa on sittemmin kasvanut jat-
kuvasti, kuten on tapahtunut myös Poh-
jois- ja Etelä-Amerikassa, Australiassa ja 
Afrikassa. Käytettävissä olevien tietojen 
perusteella oletamme, että Euroopassa 
on nykyään reilusti yli 4 miljoonaa ihmis-
tä, jotka tunnustautuvat buddhalaisiksi.
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TEMPPELI  

Suurin osa buddhalaisista perinteis-
tä, jotka ovat levinneet vuosisatojen 
kuluessa lukuisissa Aasian maissa 
ja kulttuureissa, on nykyään läsnä 
Euroopassa, mikä kuvastaa kult-
tuurisen, hengellisen ja filosofisen 
perinnön rikasta monimuotoisuutta, 
jonka Buddha jätti jälkeensä yli 500 
miljoonalle buddhalaisuuden har-
joittajalle nykymaailmassa. Kaikille 
näille perinteille on yhteistä temppe-
lin käyttö. Temppeli on paikka, jossa 
munkit, nunnat ja maallikot kokoon-
tuvat säännöllisesti mietiskelemään, 
lausumaan toiveikkaita rukouksia, 
suorittamaan rituaaleja, pitämään 
seremonioita, vastaanottamaan 
opetuksia ja lähetyksiä, osallistu-
maan seminaareihin sekä vastaanot-
tamaan vihkimyksiä ja initiaatioita.
 

Buddhalaiset temppelit vaihtelevat 
merkittävästi kustakin perinteestä 
riippuen. Japanilaiset ja korealaiset 
zen-temppelit ovat tyyliltään yksin-
kertaisia, niissä on vain vähän tai ei 
lainkaan koristeita, kun taas tiibeti-
läiset, mongolialaiset, bhutanilaiset 
ja kiinalaiset temppelit ja luostarit 
ovat hyvin värikkäitä ja koristeltu 
runsaasti veistoksilla, maalauksil-
la ja kirjonnalla. Theravada-koulu-
kunnan temppeleillä on myös oma 
kulttuurinen ja taiteellinen tyylinsä 
riippuen siitä, ovatko ne Thaimaas-
sa, Sri Lankassa, Myanmarissa, Kam-
bodžassa vai Laosissa. Euroopassa 
buddhalaiset keskukset yleensä hei-
jastavat omien koulukuntiensa kult-
tuurisia elementtejä, mutta tekevät 
sen enimmäkseen mukauttamalla 
sisätilojen sisustusta, varsinkin jos 
kyse on kaupunkiympäristössä si-
jaitsevista temppeleistä, kuten usein 
on laita.

Aasian maissa temppelit taas ovat usein 
osa luostaria ja siellä asuvat munkit tai 
nunnat käyttävät niitä päivittäin, mutta 
maallikot yleensä menevät temppeliin 
vain aika ajoin rukoilemaan tai tarjoa-
maan uhrilahjoja munkeille ja nunnille 
tai osallistuakseen erityisiin tilaisuuksiin. 
Tilanne Euroopassa on hieman erilainen. 
Ei ole helppoa olla munkki tai nunna eu-
rooppalaisessa yhteiskunnassa, muun 
muassa siksi, että toisin kuin buddha-
laisissa maissa, lännessä ei ole tapana 
antaa uhrilahjoja tai ruokaa luostareille. 
Käveleminen kaupungilla hiukset ajeltui-
na ja punaiseen, keltaiseen, harmaaseen 
tai mustaan kaapuun pukeutuneena voi 
mahdollisesti synnyttää vihamielisyyttä. 
Euroopassa on monia vihittyjä munkke-
ja ja nunnia, mutta suurin osa heistä on-
nistuu pitämään lupauksensa elämällä 

luostariyhteisöissä. Kaupungissa sijaitse-
viin temppeleihin mahtuu yleensä 15–150 
uskonnonharjoittajaa, jotka istuvat is-
tuntojen aikana enimmäkseen tyynyillä, 
ja vanhuksille on varattu muutama tuoli. 
Maanlaajuisiin keskuksiin mahtuu useita 
satoja ihmisiä niiden koosta riippuen. Kun 
tunnetut mestarit vierailevat Euroopassa, 
saleja vuokrataan, jotta tuhannet haluk-
kaat voivat osallistua luennoille. Kun Da-
lai Lama on vierailulla, yli 20 000 hengen 
salit täyttyvät helposti. Tämä on ongel-
mallista myös turvallisuusnäkökulmasta, 
varsinkin kun nämä opettajat ovat poliit-
tisesti alttiina.
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KESKEISET JUHLAPÄIVÄT
Toisin kuin Abrahamin uskonnoissa, hengelliseen harjoitteluun ei ole varattu mitään 
viikoittaista pyhää päivää. Uusi kuu on kuun alku. Joidenkin perinteiden mukaan 
Buddha syntyi täysikuun päivänä, toisten mukaan puolikuun aikaan ja eräiden mukaan 
uuden kuun aikaan. Sama pätee hänen luopumiseensa maailmasta, valaistumiseensa, 
ensimmäisen saarnansa pitämiseen, hänen siirtymiseensä nirvanaan ja moniin muihin 
tärkeisiin elämäntapahtumiin. Menneinä vuosina täyden kuun ja uuden kuun päivät 
julistettiin julkisiksi vapaapäiviksi monissa buddhalaisissa maissa, ja ihmisiä kannus-
tettiin käyttämään aikansa henkiseen kehitykseen. Vasta siirtomaa-aikana lomat vaih-
dettiin sunnuntaille. Tämän vuoksi jotkut buddhalaiset maat yrittävät nyt palauttaa 
entisen kuun kiertoon perustuvan lomajärjestelmän.

Buddhalaisuudessa on erilaisista perinteistä johtuen monia erityisiä päiviä, mm. his-
toriallisten tapahtumien tai buddhalaisten mestareiden juhlistamisia koulukunnasta 
riippuen. Tärkein päivä buddhalaisille kaikkialla maailmassa on vesak, jolloin muistel-
laan Buddhan syntymää, hänen valaistumistaan bodhipuun alla ja hänen kuolemaan-
sa. Sitä vietetään täydenkuun päivänä toukokuussa, mutta ei kaikissa maissa samana 
päivänä. Jotkut perinteet ajoittavat sen puolenkuun ja toiset täydenkuun aikaan. Yh-
distyneiden kansakuntien vahvistama vesak-päivä on vuonna 2021 26. toukokuuta, 
vuonna 2022 15. toukokuuta, vuonna 2023 4. toukokuuta, vuonna 2024 22. toukokuu-
ta ja vuonna 2025 12. toukokuuta.
 

Jokaisella Euroopan unionin jäsenvaltiolla on erilainen tapa tunnistaa us-
konnot ja filosofiset järjestelmät ja tehdä yhteistyötä niiden kanssa. Joissa-
kin maissa buddhalaisuus hyväksytään, koska siellä on uskonnonvapaus, 
kun taas toisissa on täytettävä joukko ehtoja ja noudatettava lainsäädän-
tömenettelyä, jotta se voidaan tunnustaa ja jotta yhteisö voi hyötyä talou-
dellisesta rahoituksesta ja muista eduista, kuten buddhalaisuuden opetta-
misesta kouluissa. Daeshin vuonna 2015 tekemien terrori-iskujen jälkeen 
kansalliset buddhalaiset unionit ovat olleet mukana neuvotteluissa, joita 
hallitukset järjestävät pääuskontojen kanssa useissa Euroopan maissa, ku-
ten Ranskassa, jossa uskonnoille ei anneta taloudellista apua. Vuodesta 
2015 lähtien Belgiassa virallinen työryhmä, jossa ovat mukana kaikki tun-
nustetut uskonnot ja vapaa-ajattelijat, kokoontuu kahdesti vuodessa, ker-
ran pääministerin ja kerran oikeusministerin kanssa. Virallisen tunnustamis-
prosessin viimeisessä vaiheessa oleva buddhalaisuus tullaan kutsumaan 
joukkoon vuodesta 2021 eteenpäin. Belgian sisäasiainministeriö ja oikeus-
ministeriö ovat yhdessä aloittaneet tarkastuksen kaikkien uskonnonharjoit-
tamiseen liittyvien tilojen turvaamiseksi. Yksi tärkeimmistä buddhalaisista 
temppeleistä on tarkastettu vuonna 2020, ja useita suosituksia on annettu 
hälytysjärjestelmistä, videovalvonnasta, ennaltaehkäisystä, evakuoinnista, 
toimintasuunnitelmista terrori-iskujen sattuessa, epäilyttävien esineiden 
läsnäolosta, aseistautuneista ihmisistä jne. Joidenkin ehdotettujen toimen-
piteiden toteuttamiseen osoitetaan julkisia varoja.
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Eurooppalainen yleinen mielipide näkee 
buddhalaisuuden yleensä rauhanomai-
sena ja suvaitsevaisena filosofiana. Ei ole 
olemassa todellista buddhalaisvastaista 
organisaatiota verrattuna antisemitistisiin 
ja muslimivastaisiin liikkeisiin. Buddhalai-
suuteen ei liity salaliittoteorioita, eikä sitä 
pidetä vaarana länsimaisen yhteiskunnan 
perustekijöille. Viime aikoina buddhalai-
sista ja heidän temppeleistään on kui-
tenkin tullut ääriryhmien kohteita etenkin 
Yhdysvalloissa lisääntyvän kiinalaisiin ja 
aasialaisiin kohdistuvan rasismin takia. 
Covid-19-pandemia, jota jopa Yhdys-
valtain presidentti nimitti “kiinalaiseksi 
virukseksi”, on lisännyt tätä taipumusta, 
joka on vähitellen saavuttamassa jalansi-
jaa Euroopassa, jonne suuret aasialaiset 
vähemmistöt ovat asettuneet 1900-luvun 
jälkipuoliskolla.

Yhdysvalloissa kiinalaiset maahanmuut-
tajien esi-isät olivat jo 1850-luvulla jou-
tuneet syrjinnän ja väkivallan kohteeksi 
ja joskus heidän buddhalaisia ja taolaisia 
temppeleitään häpäistiin ja sytytettiin tu-
leen. Tämä oli ilmiö, joka oli lähempänä 
perusrasismia kuin buddhalaisvastaisuut-
ta. Toinen tekijä oli sota Japanin kanssa 
1940-luvulla, jolloin amerikanjapanilaisia 
vietiin keskitysleireille ja heidän pappin-
sa luokiteltiin uhaksi kansalliselle turval-
lisuudelle, lisäksi heidän buddhalainen 
uskonsa katsottiin epäamerikkalaisek-
si. Kun kaakkoisaasialaiset saapuivat 
1970-luvulla, monet heistä pakenivat 
amerikkalaisten aiheuttamia sotia ja heil-
le kerrottiin, että heidän kulttuurinsa ja 
buddhalaiset perinteensä eivät kuulu 
tänne. Amerikanaasialaiset kokevat nyt 

toisen uskonnollisen kiihkoilun ja rasis-
min aallon. Väkivaltaisten iskujen määrä 
on kasvanut voimakkaasti kuluneen vu-
oden aikana. 16. maaliskuuta 2021 At-
lantan ammuskeluissa kuoli kahdeksan 
ihmistä, joista kuusi oli aasialaista alku-
perää olevia naisia, mukaan lukien 63-vu-
otias buddhalainen Yong Ae Yue. Hänen 
traagista kuolemaansa seuraa kuukausia 
kestävä rasistinen pilkka ja amerikanaa-
sialaisiin kohdistunut väkivalta, mukaan 
lukien 84-vuotiaan Vicha Ratanapakdeen 
järjetön tappo San Franciscossa. Hänen 
tyttärensä, jota itseään oli ahdisteltu kah-
desti kuluneen vuoden aikana ja käsket-
ty palata Aasiaan, koska ”aasialaiset ai-
heuttivat koronaviruksen”, kuvaili isäänsä 
hartaaksi thaimaalaiseksi buddhalaisek-
si. Marraskuussa 2020 turmeltiin kuut-
ta amerikanvietnamilaisten temppeliä 
Little Saigon -nimisellä alueella Orange 
Countyssa, Kaliforniassa. Huong Tichin 
temppelin sisäänkäynnillä 15 kivestä 
tehtyä buddha- ja bodhisattvapatsasta 
turmeltiin mustalla spraymaalilla. Yhden 
patsaan takapuolelle oli maalattu ”Jee-
sus” pystysuunnassa selkärankaa pitkin. 
2. maaliskuuta 2021 Higashi Honganjin 
buddhalainen temppeli Los Angelesin 
“Little Tokyossa” vaurioitui, kun ikkunat 
rikottiin, lyhdyt rikottiin ja kiinteistö syty-
tettiin tuleen.

Tilanne Euroopassa on hieman parempi, 
mutta se pahenee. Saksassa natsihal-
linnon aikana kiinalaisia asukkaita kar-
kotettiin tai kuljetettiin keskitys- ja pak-
kotyöleireille. Mutta eniten aasialaisiin 
kohdistunutta rasismia tapahtui Saksan 
yhdistymisen jälkeisellä vuosikymme-
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nellä. Kohteet olivat enimmäkseen maa-
hanmuuttajia Vietnamista, jotka olivat 
alun perin tulleet Itä-Saksaan osana 
ohjelmaa, joka toi työntekijöitä muista 
kommunistisista järjestelmistä. Lähes 60 
000 sopimussuhteista työntekijää tästä 
Kaakkois-Aasian maasta asui Itä-Sak-
sassa, kun Berliinin muuri sortui vuonna 
1989. Kaksi vuotta myöhemmin uusnatsit 
hyökkäsivät vietnamilaisten kauppiaiden 
kimppuun Hoyerswerdassa Saksissa. 
He myös muodostivat väkijoukon maa-
hanmuuttajien vastaanottokeskuksen 
ulkopuolelle ja huutelivat loukkauksia 
asukkaille. Pahimmat maahanmuutta-
jien vastaiset mellakat tapahtuivat Ros-
tock-Lichtenhagenissa vuonna 1992, 
jolloin noin 2 000 oikeistolaista ekstre-
mistiä hyökkäsi ja heitteli palopommeja 
vietnamilaisten sopimustyöntekijöiden 
asuinalueella. Tuhannet katsojat hurrasi-
vat ekstremisteille, kun taas poliisi ei juu-
rikaan pyrkinyt estämään hyökkäyksiä.

Indokiinalainen yläluokka alkoi saa-
pua Ranskaan 1800-luvun lopulla, sa-
moin kuin kiinalaiset yrittäjät Zhejiangin 
maakunnasta, alueelta, joka tunnetaan 
jalokivien, esimerkiksi jaden, kaupan-
käynnistä. Nykyään aasialaiset tulevat 
pääasiassa Kiinasta, entisistä ranskalai-
sista siirtomaista Kambodžasta, Laosista 
ja Vietnamista sekä Japanista ja Koreas-
ta. Ranskan aasialainen yhteisö on erit-
täin paikallinen, ja noin 90 % asuu Parii-
sissa ja lähiöissä, erityisesti kaupungin 
koillisosassa. Lyonissa ja Marseillessa 
on muita aasialaisyhteisöjä. Aasialaista 
alkuperää oleviin ihmisiin kohdistuva ra-
sismi perustuu rasistisiin stereotypioihin, 

jotka ilmaistaan niin sanottuina mikroa-
ggressioina arjessa. Haitallisten stereoty-
pioiden joukkoon kuuluu käsitys siteistä 
mafi aan ja aasialaisten naisten hypersek-
sualisointi. Nykyinen terveyskriisi on tu-
onut esiin ja aktivoinut kuvitelmia, jotka 
liittyvät huonoon hygieniaan, ruokailutot-
tumuksiin ja syytöksiin salaliitosta.

Burman armeijan rohingya-vähemmis-
töön kohdistama vaino ja eräiden budd-
halaismunkkien Myanmarin armeijan 
tuella harjoittama kansallismielinen mus-
limivastainen asenne on aiheuttanut kan-
sainvälisen yleisen mielipiteen ja erityi-
sesti muslimimaailman tuomion, jolla on 
ollut seurauksia myös Euroopan maissa. 
Tätä buddhalaisuudelle vierasta asen-
netta on kritisoitu myös buddhalaisessa 
maailmassa, mukaan lukien Myanmarin 
buddhalaisten joukossa. Euroopan Budd-
halainen Unioni on kirjoittanut avoimen 
kirjeen Burman armeijan vanhemmalle 
kenraalille ilmaisten tuomitsevansa 1. hel-
mikuuta 2021 toimeenpannun sotilasval-
lankaappauksen mutta myös rohingyo-
jen kohtelun ja pyytänyt kaikkia etnisiä 
vähemmistöjä, olivatpa he muslimeja, 
buddhalaisia, hinduja, kristittyjä, sikhejä 
tai muiden uskontojen tai fi losofi oiden 
edustajia, kunnioittamaan rohingyojen 
elämäntapaa ja heidän täysiä kansalaisoi-
keuksiaan. EBU on välittänyt tämän avoi-
men kirjeen EU:n toimielinten johtajille ja 
muille asiaankuuluville eurooppalaisille 
päätöksentekijöille ja kansallisten budd-
halaisten unionien kautta asiaankuuluvil-
le hallituksille.

ESIMERKKEJÄ BUDDHALAISVASTAISISTA RIKOKSISTA 
Suomen Turkuun rakennettavaan buddhalaistemppeliin kohdistui tuhopolttoyritys 11. 
syyskuuta 2010. Pelastuspalvelun työntekijöiden mukaan rakennuksen seinät ja katto 
paloivat, ja nopea toiminta esti lisävauriot. Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun viet-
namilaisen buddhalaisen yhteisön temppeliä turmeltiin. Organisaation varapuheen-
johtaja Ari Vuokko sanoo, että he uskovat “viharikollisuuden” olevan tämän yrityksen 
tärkein motiivi, että buddhalaiset perheet ovat olleet monien hyökkäysten kohteena ja 
että tämä uusi ilkivalta on pelottanut yhteisöä. Vain viikkoa ennen tätä tapausta yritet-
tiin tuhota alttari, sytyttää tuleen joitain kirjoja ja polttaa lakanoita, jotka oli ripustettu 
kuivumaan temppelin ulkopuolelle.

Vuonna 2018 Ruotsissa joku häpäisi Buddhan patsaan heittämällä sen alttarilta Tuk-
holman srilankalaista buddhalaisuutta edustavan vihara-temppelin sisäänkäynnin ul-
kopuolella Jakobsbergin/Järfällan esikaupungin liepeillä. Näin on tapahtunut kahdesti 
Myanmarin rohingya-vähemmistökriisin aikana. Burmalainen munkki asui temppelissä 
muutaman srilankalaisen munkin kanssa. Jotkut ystävällisesti suhtautuvat maahan-
muuttajanuoret ovat varoittaneet munkkeja aggressiivisten tekojen mahdollisuudes-
ta. Toisinaan munkit kohtasivat aggressiivisia asenteita maahanmuuttajataustaisten 
nuorten taholta läheisillä kaduilla, mutta jotkut nuorten ystävistä onnistuivat rauhoitta-
maan heidät. Vihara-temppelin maallikot ovat myös kohdanneet vihapuhetta. Vuonna 
2011 Bjuvissa, Ruotsin eteläosassa sijaitsevassa pikkukaupungissa sijaitsevan vietna-
milaisen temppelin ikkunat rikottiin useita kertoja, kun todennäköisesti nuoret kivitti-
vät niitä. Molemmissa mainituissa tapauksissa ilmoitukset tehtiin poliisille, mutta lisä-
tutkimuksia ei ole tehty. Ruotsin buddhalainen yhteisö on käsitellyt nämä tapaukset 
alueellisen dialogipoliisin poliisipäällikön kanssa Ruotsin uskonnollisten yhdyskuntien 
tukea tarjoavan viranomaisen järjestämässä kokouksessa.
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Kristinusko on monoteistinen uskonto, joka perustuu Jeesus 
Kristuksen opetuksiin, elämään ja persoonaan. Sana ”kristit-
ty” kuvaa Kristuksen seuraajia. Yleensä he tunnustavat Jee-
suksen Nasaretilaisen Kristukseksi (Messiaaksi), Jumalaksi ja 
maailman vapahtajaksi. Useimmat kristityt uskovat kolmiyh-
teiseen Jumalaan (kolminaisuuteen): Isään, Poikaan ja Py-
hään Henkeen.

Nykyään yli kolmasosa maailman väestöstä on kristittyjä (noin 
2,4 miljardia). Vaikka kristilliset yhteisöt käyttävät useita orga-
nisaatiomuotoja ympäri maailmaa, erityinen kristillinen insti-
tuutio on kirkko, kun taas tärkein symboli on risti. Kaikkien 
kristittyjen normatiivinen teksti on Raamattu (Pyhä Raamattu).
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T 1 .  ITÄINEN ORTODOKSIKIRKKO (O) 
Ortodoksinen kirkko (noin 250 miljoonaa) on itsehallinnollisten sisarkirkkojen yhteen-
liittymä, jota yhdistää yhteinen usko, sakramentaalinen elämä, rakenne ja kanoninen 
järjestys. Jokaista kirkkoa johtaa synodi (neuvosto), jota johtaa priimaksena piispa, 
joka voi olla patriarkka, arkkipiispa tai metropoliitta. Papisto noudattaa pappisluokan 
kolmiasteista rakennetta. Papit ja diakonit saavat mennä naimisiin tai pysyä selibaa-
tissa, kun taas piispat elävät aina selibaatissa. Vain miehet voidaan asettaa virkaan. 
Luostareilla, jotka kaikki noudattavat samanlaista järjestystä, on perustava rooli har-
taiden kristittyjen hengellisessä elämässä: ne ovat usein suosittuja pyhiinvaellusten ja 
uskonnollisten juhlien kohteita.

2 .  ROOMALAISKATOLINEN KIRKKO (C) 
Maailman suurin kirkko (noin 1,3 miljardia jäsentä).

Kirkon pää on paavi, joka on Rooman piispa ja Vatikaanivaltion suvereeni valtionpää-
mies. Se on apostolinen kirkko, joka edustaa Kristuksen apostolien perinnettä ja jatku-
vuutta. Kirkollista elämää organisoivaa ja määrittävää sisäisten lakien ja periaatteiden 
järjestelmää kutsutaan “kanoniseksi oikeudeksi”. Papisto on jaettu kolmeen luokkaan: 
piispa, joka on vastuussa “diokeesiksi” tai “hiippakunnaksi” kutsutusta alueellisesta 
yksiköstä; pappi, joka on vastuussa paikallisyhteisöstä tai seurakunnasta ja diakoni, 
joka auttaa piispoja ja pappeja heidän virassaan. Pappeus on avoin vain selibaatissa 
eläville miehille. Maan tai alueen piispat ovat kansallisen tai alueellisen episkopaali-
sen konferenssin jäseniä. Luostarielämällä, joka koskee niitä, jotka ovat päättäneet 
vihkiytyä Jumalalle maallisesta elämästä erotetuissa yhteisöissä, on tärkeä sija. Us-
konnolliset lahkot, yhteisöt ja luostarit noudattavat omia sääntöjään.

3 .  PROTESTANTTISET KIRKOT (P) 

Nämä sisältävät huomattavan määrän suuntauksia, mukaan lukien historialliset suun-
taukset, jotka ovat saaneet alkunsa 1500-luvun uskonpuhdistuksesta: luterilaisuus, 
kalvinismi, anabaptismi, baptismi, metodismi sekä uudemmat suuntaukset: evankeli-
kalismi, helluntailaisuus jne. Tähän kirkolliseen monimuotoisuuteen sisältyy hyvin eri-
laisia teologisia virtauksia liberaaleista konservatiiveihin. Nykyään ympäri maailmaa 
on yli 800 miljoonaa protestanttia. Yleensä liturgia on yksinkertaisempi kuin ortodok-
sisissa tai katolilaisissa perinteissä, ja siihen sisältyy vähemmän uskonnollisia rituaa-
leja. Heitä, jotka johtavat rituaaleja, kutsutaan “papeiksi” tai “pastoreiksi”, ja he voivat 
mennä naimisiin. 1900-luvun puolivälistä lähtien pappeutta on avattu myös naisille.
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4 .  ANGLIKAANINEN KIRKKO (A) 
Anglikaanisuus perustuu Englannin kirkkoon ja maailmanlaajuiseen anglikaaniseen 
yhteisöön. Se syntyi englantilaisesta uskonpuhdistuksesta 1500-luvulla, kun kuningas 
Henrik VIII hylkäsi roomalaiskatolisen paavin auktoriteetin ja perusti itsenäisen kirkon 
Englantiin. Ainutlaatuisesti anglikaaniset kirkot ovat sekä katolisia että reformoituja/
protestanttisia.
 

KRISTINUSKO EUROOPASSA 
Ensimmäiset kristilliset yhteisöt Euroopassa perustettiin Jeesuksen opetuslas-
ten toimesta ensimmäisellä vuosisadalla jKr. Vuonna 313, vuosisatoja kestä-
neen riiston ja vainon jälkeen, kristityille annettiin vapaus harjoittaa uskontoaan 
Konstantinus Suuren antaman Milanon ediktin kautta. Vuonna 380 keisari 
Theodosius I:n antaman Tessalonikan ediktin myötä kristinuskosta tuli Rooman 
valtakunnan valtionuskonto.

1000-luvulla läntinen ja itäinen kristinusko erosivat toisistaan, kun taas 1500-lu-
vulla protestanttinen uskonpuhdistus jakoi Länsi-Euroopan katolisten ja protes-
tanttien kesken.

Euroopassa kristinusko on vaikuttanut voimakkaasti kaikkiin sosiaalisen elä-
män osa-alueisiin, mukaan lukien poliittiseen ja sosiaaliseen järjestykseen, 
talouteen, tieteeseen, taiteeseen, koulutukseen, sosiaalihuoltoon ja tervey-
denhuoltoon. Kirkot ovat ylläpitäneet ja ylläpitävät edelleen kouluja, yliopistoja, 
sairaaloita, apua tarvitseville tarkoitettuja hoitokoteja, orpokoteja, kansallisia tai 
kansainvälisiä humanitaarisia järjestöjä, ja ne ovat nykyään yksi tärkeimmistä 
sosiaalipalveluja, koulutusta ja terveydenhuoltoa tarjoavista kansalaisjärjes-
töistä maailmassa.
Vaikka uskonnonharjoittaminen on vähentynyt Länsi-Euroopassa, kristinusko 
on edelleen Euroopan historiallinen, mutta myös sosiaalinen ja kulttuurinen 
ydin. Itä-Euroopan maissa uskonnollisuudella ja uskonnonharjoittamisella on 
edelleen erittäin tärkeä rooli useimpien kansalaisten elämässä.

Yli 73 % EU:n kansalaisista kertoo olevansa kristittyjä. Noin 45 % on rooma-
laiskatolisia, 10 % protestantteja ja 10 % ortodokseja. Yleisesti ottaen pohjoi-
sissa maissa, kuten Tanskassa, Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa ja myös 
Saksassa, on merkittävä määrä protestantteja. Pääosin ortodoksiset maat sijait-
sevat Itä- ja Etelä-Euroopassa: näitä ovat Romania, Kreikka, Bulgaria ja Kypros. 
Nykyään Euroopassa on merkittäviä protestanttisia tai ortodoksisia vähemmis-
töjä, jotka ovat joko historiallista perua tai uudemman maahanmuuton seuraus-
ta.
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Termi “kirkko” voi tarkoittaa joko:

•	 Erityistä kristillistä hartaudenharjoituspaikkaa (kirkko, esim. 
Pyhän Nikolauksen kirkko Barissa);

•	 Uskovien yhteisöä yleisessä mielessä (Jumalan kirkko); tai

•	 Oikeudellisessa merkityksessä kirkon organisaatiota 
paikallisella, alueellisella tai universaalilla tasolla (esim. 
Ruotsin kirkko tai roomalaiskatolinen kirkko).

Hartaudenharjoituspaikkaa kutsutaan “kirkoksi”, “katedraaliksi”, “basilikaksi”, “kap-
peliksi” (C, O, A ja P) tai “temppeliksi”, “Herran huoneeksi” (osin P). Termi “kirkko” 
tarkoittaa “Jumalan kutsumien kokoontumista”. Pyhittämisen jälkeen hartauspaikasta 
tulee joissakin kristillisissä perinteissä, kuten katolilaisuudessa ja ortodoksisuudessa, 
pyhä paikka ja sakramentaalinen tila, jossa voi kohdata Jumalan ja jossa Jumala antaa 
itsensä suoraan ihmisille pyhien salaisuuksien, kuten kasteen, armon, eukaristian jne. 
kautta.

Yleensä perinteisen kirkon rakenne sisältää kokoustilat; päälaivan; pyhäkön (alttari, 
presbyteerio), joka sijaitsee laivan jatkeena ja joka on yleensä varattu papeille, ja se 
on kirkon osa, jossa sakramentteja vietetään; sivukuorit, joista löytyy toissijaisia alt-
tareita (C) tai tiloja, jotka on varattu hengelliselle kuorolle (O). Kirkossa voi olla myös 
parvia (urut, kuoro), saarnastuoli (saarnaamiseen tarkoitettu ripustettu rakenne), kryp-
ta (pääkuorin alapuolella oleva tila, jolla on erilaisia tehtäviä) ja ambulatorio (alttarin 
ympäri kulkeva käytävä). Ikoneilla on erittäin tärkeä ja näkyvä rooli kristinuskon or-
todoksisessa perinteessä, ja niitä löytyy kaikkialta uskonnonharjoitukseen varatuista 
tiloista.

Pyhäkkö (alttari) on kirkon tärkein ja pyhin alue. Se erotetaan kirkon muusta osas-
ta useiden askelmien (korotettu lattia) ja/tai erottavan rakenteen avulla, joka voi olla 
matala kaide (alttarikaide), kuoriaita tai ikonostaasi. Ortodoksisessa perinteessä vii-
meinen osa on ikonostaasi, joka on varustettu ovilla, jotka tarjoavat papeille pääsyn 
alttarille. Alttarin keskellä on pöytä, varsinaiselta nimeltään ”alttaripöytä”, jonka äärel-
lä vietetään eukaristiaa (P: ”ehtoollispöytä” tai ”Herran pöytä”). Uudemmissa protes-
tanttisissa perinteissä kirkkorakennuksen rakennetta ei ole määritelty tarkasti, mutta 
se sisältää melkein aina kirkkosalin, jossa on saarnatila.

SUNNUNTAI
Kristittyjen viikon ensimmäinen päivä, sunnuntai, on Jeesus Kristuksen ylösnouse-
muksen päivä, Herran pääsiäinen. Se on omistettu erityisesti uskonnolliselle seremo-
nialle nimeltä “messu/ehtoollinen” (RC), “jumalallinen liturgia” (O), “jumalanpalvelus” 
(P). Sunnuntaisin kristityt kokoontuvat kirkkoon kuuntelemaan Jumalan sanaa, kiit-
tämään ja ylistämään häntä virsien ja uskonnollisten laulujen kautta, juhlimaan Jee-
suksen Kristuksen kuolemaa ja ylösnousemusta ja osallistumaan ehtoolliselle. Se on 
ilon päivä, lisääntynyt yhteys Jumalan kanssa rukouksessa ja lähimmäisen kanssa 
yhteyden ja ehtoollisen välityksellä, ja se on myös viikoittainen lepopäivä useimmille 
kristityille.
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Jouluna juhlitaan Jeesuksen syntymää vaatimattomissa oloissa Betlehemissä yli 2 
000 vuotta sitten. Monissa maissa siitä on tullut suosittu kulttuurinen loma, jolla ei 
ole uskonnollista merkitystä. Monille kristityille joulua edeltävä ja sen jälkeinen aika 
on lahjojen antamisen aikaa, jolloin huomio keskitetään toisille tuotettuun iloon, ja 
almuja ja hoivaa tarvitsevia huomioidaan enemmän. Katolilaisilla, anglikaaneilla ja 
protestanteilla joulua edeltää adventin aika (neljä viikkoa ennen joulua), ortodokseilla 
taas neljänkymmenen päivän paastoaika. Joulua juhlitaan eri päivinä – länsimaisessa 
perinteessä 25. joulukuuta ja itäisessä perinteessä 6. ja 7. tammikuuta.

PÄÄSIÄINEN – VAIHTELEVA PÄIVÄMÄÄRÄ 
Pääsiäinen on kristillisen liturgisen kalenterin keskeisin ja vanhin juhla. Pääsiäisenä 
juhlitaan Herran ylösnousemusta kolmantena päivänä (pääsiäissunnuntaina) hänen 
kärsimystensä ja kuolemansa jälkeen (pitkäperjantai). Pääsiäisen syvällinen merkitys 
on ihmiskunnan pelastuminen Jumalan voitettua kuoleman ja siirtyminen kuolemasta 
elämään. Vaikka pääsiäistä vietetään aina sunnuntaina, sen päivämäärä vaihtelee vu-
odesta toiseen: se on ensimmäinen sunnuntai kevätpäivän tasausta (21. maaliskuuta) 
seuraavan ensimmäisen täydenkuun jälkeen. Pääsiäisen viettopäivissä voi olla eroja 
länsimaisten kirkkojen käyttämän gregoriaanisen ja itäisten kirkkojen käyttämän ju-
liaanisen kalenterin välillä. Liturginen aika ja juhlat, jotka edeltävät, säestävät ja seu-
raavat pääsiäisjuhlaa, ovat kirkollisen elämän tärkeimpiä vaiheita. Juhlinnassa erityi-
sellä sijalla on kynttilöiden sytyttäminen ja kantaminen – ele, joka symboloi valon 
voittoa kuoleman pimeydestä. Pääsiäistä juhlitaan useita päiviä. Ortodoksit viettävät 
pääsiäisjumalanpalvelusta lauantain ja sunnuntain välisestä keskiyöstä alkaen.

TAIVAASEENASTUMINEN 
Neljäkymmentä päivää pääsiäisen jälkeen (aina torstaina) kristityt juhlivat ylösnous-
seen Jeesuksen Kristuksen taivaaseenastumista jumalalliseen kirkkauteen Isän oi-
kealle puolelle. Tapahtuman perusmerkitys ymmärretään ihmisluonnon kohoamiseksi 
yhdessä Jeesuksen Kristuksen kanssa ja Jumalan suunnitelman täyttymiseksi kaik-
kien ihmisten pelastamiseksi.
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HELLUNTAI
Viisikymmentä päivää pääsiäisen jälkeen (aina sunnuntaina) kristityt juhlivat Pyhän 
Hengen laskeutumista Jeesuksen Kristuksen opetuslasten päälle. Helluntaita tai hel-
luntaipäivää pidetään yleensä kirkon perustamisen vuosipäivänä, joka on kristillisen 
evankelioivan lähetystyön lähtökohta.

NEITSYT MARIAN TAIVAASEENASTUMISEN PÄIVÄ (C)  TAI 
KUOLONUNEEN NUKKUMINEN (O) 
Tämä on tärkein katolinen ja ortodoksinen juhla, joka on omistettu Pyhälle Neitsyt Ma-
rialle, Jeesuksen äidille. Katolilaisille se merkitsee Neitsyt Marian ruumiillista taivaa-
seenastumista, ortodokseille juhla puolestaan merkitsee hänen poisnukkumistaan tai 
“Jumalanäidin kuolonuneen nukkumista”. Se on tärkeä juhla, jonka aikana järjestetään 
pyhiinvaelluksia ja kulkueita, jotka on omistettu Jumalanäidille.
 

2021 2022 2023 2024 2025
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25 
joulukuuta    
(C, P, A, O)

25 
joulukuuta    
(C, P, A, O)

25 
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(O)
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tammikuuta   
(O)
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4 huhtikuuta   
(C, P, A)

17 
huhtikuuta   
(C, P, A)

9 huhtikuuta   
(C, P, A)

31 maaliskuuta    
(C, P, A)

20 huhtikuuta  
(C, P, A, O)2 

toukokuuta   
(O)
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(O)

16 
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(O)

5 toukokuuta   
(O)
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9 toukokuuta    
(C, P, A) 29 

toukokuuta   
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(O)

2 kesäkuuta   
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 (C, P, A)
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(C, P, A)

8 kesäkuuta 
(C, P, A, O)20 

kesäkuuta  
(O)
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(O)
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IV 15 elokuuta    
(C, O)

15 elokuuta    
(C, O)

15 elokuuta    
(C, O)

15 elokuuta    
(C, O)

15 elokuuta    
(C, O)

28 elokuuta   
(O)

28 elokuuta   
(O)

28 elokuuta  
(O)

28 elokuuta   
(O)

28 elokuuta   
(O)

C – Roomalaiskatolinen kirkko   |   P – Protestanttiset kirkot   |   A – Anglikaaniset kirkot
O – Orthodoksinen kirkko
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A Lainvalvontaviranomaisten tulisi olla tietoisia useista käytännön turvallisuusnäkökoh-
dista suojellakseen ja tehostaakseen yhteistyötä kristillisten yhteisöjen kanssa.

YHTEYDENPITO YHTEISÖN KANSSA 
Paikallisviranomaisiin voidaan ottaa yhteyttä suoraan, mutta myös paikallisen kirkon 
hierarkian mukaan: piispakunnan tai dekanaatin välityksellä. Asioiden paremmaksi 
koordinoimiseksi niiden, jotka vastaavat uskonnollisista asioista paikallisella tasol-
la (kaupunginhallitus, kaupunki) tulisi neuvotella uskonnollisen yhteisön edustajien 
kanssa heidän tarpeistaan ja, mikä tärkeintä, suurten uskonnollisten juhlien järjestä-
misestä. Suuren ihmismäärän osallistumiseen liittyy tarkka logistiikka heidän turvalli-
suuttaan sekä hartaudenharjoituspaikan ja viereisten katujen turvallisuutta koskien. 
Joissakin tapauksissa tietyt kadut on suljettava väkijoukkojen vuoksi.

HARTAUSPAIKAN SISÄPUOLELLA 
Kirkossa olevia krusifikseja, ikoneita, patsaita ja muita pyhiä esineitä on kohdeltava 
suurella kunnioituksella, tämä koskee etenkin pyhäkössä (alttari) olevia esineitä. Ai-
noastaan kirkon papisto saa koskettaa alttaripöydän esineitä.

Katolisen ja ortodoksisen perinteen mukaan alttaripöydällä itsessään tai sen välittö-
mässä läheisyydessä säilytetään “kirkon tabernaakkelia” – lukittua laatikkoa, jossa 
pyhitettyjä ehtoollisleipiä tai öylättejä säilytetään jaettavaksi tiettyjen uskonnollisten 
jumalanpalvelusten aikana tai vietäväksi sairaille, jotka eivät voi osallistua liturgiaan. 
Länsimaisissa kirkoissa tabernaakkeli on hartauden, meditaation ja rukouksen koh-
teena. Tabernaakkeli on yleensä valmistettu jalometalleista, kivestä tai puusta. Orto-
doksisessa kirkossa alttarilla on myös evankeliumi (käärittynä hienosti koristeltuihin, 
kullasta ja hopeaan tehtyihin kansiin) yhdessä eukaristian yhteydessä käytettävän 
kangaspalan (antiminssi) kanssa, johon on asetettu pieniä pyhäinjäännösten palasia. 
Naiset ja maallikot eivät voi tulla ortodoksiselle alttarille ilman erityistä siunausta.
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Kristinusko, maailman suurin uskon-
to, on myös yksi maailman sorretu-
immista uskonyhteisöistä. Maail-
manlaajuisesti Aasia ja Afrikka ovat 
maanosia, joissa kristittyjä syrjitään 
ja vainotaan eniten. Joissakin mais-
sa viranomaiset ovat pääasiallisia 
syyllisiä, kun taas toisissa on so-
siaalisia, uskonnollisia ja ääriryhmiä, 
jotka tekevät rikoksia kristittyjä vas-
taan. Raportit maailmanlaajuisista 
kristinuskon vastaisista rikoksis-
ta sisältävät kunnianloukkauksia, 
suullista häirintää, uhkailua, viha-
puhetta, nöyryyttämistä, epäinhi-
millistä kohtelua ja murhia, ilmais-
unvapauden  loukkauksia, syrjintää 

ja vihamielisyyttä kristillisiä kokoon-
tumisia vastaan, kokoontumisva-
pauden loukkauksia, ilkivaltaa sekä 
hartaustilojen ja pyhien paikkojen 
häpäisyä jne.

Euroopassa tehdään vuosittain mo-
nia väkivaltaisia iskuja kristillisiin 
kohteisiin, yleisimpiä näistä ovat 
ilkivalta, ryöstöt, herjaukset, sekä 
kirkkojen, koulujen, hautausmaid-
en ja kristillisten muistomerkkien 
häpäiseminen, tuhopolttaminen tai 
tuhoaminen. Euroopassa kohteina 
ovat poikkeuksetta kaikki kristilliset 
kirkkokunnat.
 

Euroopan neuvoston parlamentaarisen 
yleiskokouksen päätöslauselmassa 2036 
(29. tammikuuta 2015), joka koskee su-
vaitsemattomuuden ja syrjinnän torjumis-
ta Euroopassa erityisesti kristinuskon 
näkökulmasta, korostetaan, että uskon-
toon tai vakaumukseen perustuva su-
vaitsemattomuus ja syrjintä vaikuttavat 
uskonnollisiin vähemmistöryhmiin Euroo-
passa, mutta myös uskonnolliseen enem-
mistöön kuuluviin ihmisiin. Viime vuosina 
kristittyjä ja heidän hartaustilojaan vasta-
an on kohdistettu lukuisa määrä vihamiel-
isyyksiä, väkivaltaa ja ilkivaltaa, mutta 
kansalliset viranomaiset jättävät nämä 
asiat usein huomiotta.

Syyt kaikkiin näihin kristinuskon vas-
taisiin hyökkäyksiin ja väkivaltaisuuk-
siin ovat äärimmäisen vaihtelevia. Jot-
kut hyökkäyksistä johtuvat henkisesti 
epätasapainossa olevista henkilöistä, 
toisinaan kyse on varkauksista, koska 
monissa kirkoissa on taideteoksia tai ar-
vokkaita esineitä. Jopa kellot tai muut 
metalliesineet (esimerkiksi urkupillit) ovat 
varkaiden kohteina. Samaan aikaan kyse 
voi olla ideologisesta ja/tai poliittisesta 
motiivista, kun häpäiseminen kohdisteta-
an suoraan kirkon julkikuvaan ja siihen, 
mitä kirkko edustaa eurooppalaiselle 
yhteiskunnalle. Näiden tekojen takana 
on anarkistisia, radikaalifeministisiä sekä 



KÄYTÄNNÖN OPAS LAINVALVONTAAN

- 38 - - 39 -

äärivasemmistoa ja äärioikeistoa edustavia liikkeitä, ja ne toteutetaan häpäisyinä tai 
graffiteina kirkkojen seinillä ja kristillisillä monumenteilla. Viimeisenä mutta ei vähäi-
simpänä, myös kristinuskon vastaiset väkivaltaisuudet Euroopassa ovat usein uskon-
nollisesti perusteltuja. Uskonnollinen viha ilmenee häpäisemällä kristinuskoon kuulu-
via elementtejä tai pyhiä esineitä (eukaristian, krusifiksien tai ikonien häpäiseminen), 
mutta myös väkivaltaisina hyökkäyksinä kristittyjä ihmisiä, kirkkoja ja muistomerkkejä 
vastaan (tuhoaminen, tuhopoltto).

Viime vuosina kirkkoja vastaan on hyökätty säännöllisesti melkein kaikkialla Euroopas-
sa. Uskonnolliset johtajat, jotka ovat täysin tietoisia kristillisiin hartaustiloihin kohdis-
tuvien rikosten instrumentalisoinnin vaarasta, ovat yleisesti kehottaneet tyyneyteen, 
rauhaan ja keskinäiseen kunnioitukseen, mutta vaatineet myös jatkuvasti kirkkojen 
turvaamista.

EU:n jäsenvaltioita ja paikallisviranomaisia olisi kannustettava lisäämään yhteistyötä ja 
tiedonvaihtoa sekä keskenään että uskonnollisten johtajien, lainvalvontaviranomais-
ten ja oikeusviranomaisten kanssa, jotta voidaan torjua kristinuskon vastaisia tekoja 
sekä kristittyjen muistomerkkeihin ja rakennuksiin kohdistuvaa ilkivaltaa.

ESIMERKKEJÄ KRISTINUSKON VASTAISISTA RIKOKSISTA: 

1. Yöllä 14. helmikuuta 2015 tuntemattomat henkilöt hyökkäsivät Serbian 
ortodoksisen Pyhän Nikolauksen katedraalin pyhäkköön Karlovacissa 
(Kroatiassa) ja varastivat ristejä ja pyhiä esineitä. Sama kirkko häpäistiin 
jälleen 27. elokuuta 2015.

2. Kaksi terroristia hyökkäsi 26. heinäkuuta 2016 Saint-Étienne-du-Rouvrayn 
(Normandiassa, Ranskassa) kirkon katolisen messun osanottajien 
kimppuun. Kuusi henkilöä otettiin panttivangiksi, ja yksi heistä, yhteisön 
pappi, tapettiin.

3. Yöllä 21. joulukuuta 2019 häpäistiin Villerouxissa (Belgiassa) sijaitsevan 
Saint-Jean-Baptiste-kirkon vieressä oleva hautausmaa. Hautoja turmeltiin 
ja useita ristejä tuhottiin.

4. 2. maaliskuuta 2020 Lesboksen saarella (Kreikassa) sijaitseva Pyhän Yrjön 
ortodoksinen kirkko turmeltiin. Kuukautta myöhemmin Pyhän Aikaterinin 
kirkko koki saman kohtalon.

5. Ishøjissa (Tanskassa) sijaitsevan Vejleån kirkon ulkoseinät töhrittiin 12. 
huhtikuuta 2020 antikristillisillä kirjoituksilla.

6. Kolme ihmistä tapettiin 29. lokakuuta 2020 islamistista terrorismia 
edustavassa puukotusiskussa Notre-Dame de Nicen katolisessa kirkossa 
(Ranskassa).

7. 20. ja 24. tammikuuta 2021 Spångassa (Ruotsissa) sijaitseva kirkko 
sytytettiin kahdesti polttopulloilla.

8. 18. maaliskuuta 2021 Bukarestissa (Romaniassa) sijaitseva puinen 
ortodoksikirkko töhrittiin graffitikirjoituksilla.

9. 4. huhtikuuta 2021, pääsiäissunnuntaina, Aichachin (Baijerissa, Saksassa) 
kirkon julkisivu oli töhritty katolilaisuutta vastustavilla kirjoituksilla.
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ISLAM JA KORAANI 
Islam on maailman toiseksi suurin uskonto, jolla on yli miljar-
di kannattajaa, ja se tarkoittaa arabiaksi alistumista Jumalan 
edessä ja muslimeille Pyhässä Koraanissa olevan Jumalan 
pyhän sanan noudattamista, joka löytyy Koraanista, islamilai-
suuden pyhimmästä tekstistä. Pyhä Koraani ilmoitettiin ara-
biaksi profeetta Muhammadille (rauha hänelle) yli 23 vuoden 
aikana, ja muslimit uskovat hänen olevan Jumalan (Allahin) 
viimeinen profeetta.

Muhammad lausui Koraanin jakeita ja tekstejä seuraajilleen. 
Itse sana Koraani tarkoittaa ‘resitaatiota’ – tämä on keskeis-
tä muslimeille, jotka uskovat, että pyhän tekstin lausuminen 
tuo siunauksia (barakah) – ja kuten Oxford Islamic Dictionary 
selventää, resitaatio vangitsee parhaiten äänen, rytmin ja 
ääntämisen, koska enkeli Gabriel paljasti tekstin suullisesti. 
Muslimit pitävät Jeesusta (Isaa) samanlaisena profeettana 
kuin Moosesta ja Abrahamia ja vanhurskaana profeettana, 
joka mainitaan Koraanissa 25 kertaa, vaikka häntä pidetään-
kin ihmisenä. Muslimit uskovat myös hänen neitseelliseen 
syntymäänsä Neitsyt Marian kautta.

Muslimit tervehtivät globaalisti toisiaan lauseella: Assalamu 
‘Alaykum, “rauha olkoon kanssasi”, johon vastaus on Wa’alai-
kum salam (“ja sinulle rauha”).
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Muslimeja yhdistää maailmanlaajuisesti usko ummaan, uskonyhteisöön, 
joka sisältyy Jumalan ykseyteen ja jäljittelee profeetta Muhammadin esi-
merkkiä. Muslimien profeetta Muhammadia kohtaan tuntemaa kunnioitusta 
ei voi ylikorostaa – hän on armon malli, opettaja, rukousjohtaja, lainsäätäjä, 
valtiomies, filosofi ja ihanteellinen roolimalli. Uskonnollinen ja oikeudellinen 
oppi, jonka määrittelee niin kutsuttu sharia, on arvojen, lakien ja etiikan 
järjestelmä. Vaikka Koraani on muslimien perimmäinen uskonnollinen auk-
toriteetti, hadithit – olivatpa ne pyhiä (sanontoja, joissa Muhammad viittaa 
Kaikkivaltiaaseen ja jotka eivät sisälly Koraaniin) tai profeetallisia (moraalisia 
lausuntoja, jotka profeetta antoi elinaikanaan) – ovat monille muslimeille tär-
keä osa tietoa, inspiraatiota ja moraalista ohjausta.
 

ISLAMIN VI ISI  PILARIA 
Tärkeimmät islamilaiset käytännöt, joita muslimit noudattavat, tunne-
taan Islamin viitenä pilarina: shahada (muslimien uskontunnustuksen 
lausuminen), salat (rituaalirukousten suorittaminen viisi kertaa päiväs-
sä), zakat (hyväntekeväisyyslahjoituksen tekeminen tietystä osuudes-
ta varallisuudesta), sawm (paasto ramadanin pyhän kuukauden aika-
na) ja hajj (pyhiinvaellusmatka Mekkaan).

Puhtaus ennen rukousta on muslimien kannalta elintärkeää, ja siksi 
uskoaan harjoittavat muslimit suorittavat rituaalisen peseytymisen 
(wudhu) ennen rukousta. Tähän sisältyy pakollinen ja rituaalinen kas-
vojen, jalkojen, käsivarsien, nenän, suun, hiusten ja korvien pesu al-
kaen oikealla ja sitten vasemmalla kädellä kolme kertaa.

RUKOUSKUTSUT 

Muslimeille rukouskutsu tai adhaan on lyhyesti sanottuna tapa ohjata 
muslimit rukoukseen. Adhaan voidaan kääntää seuraaviksi rytmisiksi 
rukouskutsuiksi:

Jumala on suurin! Jumala on suurin! X2
Todistan, ettei ole muuta jumalaa kuin Jumala. X2
Todistan, että Muhammad on Jumalan lähettiläs. X2 
Tulkaa rukoilemaan. Tulkaa rukoilemaan.
Tulkaa menestymään. Tulkaa menestymään. Jumala on suurin! Juma-
la on suurin! Ei ole muuta jumalaa kuin Jumala.

Allahu akbar! Allahu akbar! 
Ashhadu alla ilaha illa Allah.
Ashhadu anna Muhammadan Rasulu Allah. 
Hayya ‘alas-salah. Hayya ‘alas-salah.
Hayya ‘ala-alfalah. Hayya ‘ala-alfalah.

Allahu akbar! Allahu akbar! 
La ilaha illa Allah.
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RUOANVALMISTUS 

Samoin kuin juutalaisyhteisöt, muslimit eivät käytä sianlihaa, ja sianlihaa pidetään ha-
ramina tai kiellettynä ruokana. Muut elintarvikkeet, kuten kala, ovat sallittuja, joskin 
lihavalmisteet on valmistettava ja teurastettava tietyllä tavalla, jotta niitä voidaan pitää 
halalina eli sallittuina.

Samoin kuin juutalaisuudessa, eläimen on teurastuksen aikana oltava tajuissaan 
erityisesti koulutetun ja kokeneen muslimin lausuessa uskonnollisen omistautumisen 
Allahille (tasmiya tai shahada). Joissakin Euroopan maissa, kuten Tanskassa, uskon-
nollisten teurastusten kieltäminen EU:n äskettäisen oikeuskäytännön mukaan on joh-
tanut siihen, että viranomaiset voivat määrätä esitainnutuksen – tätä politiikkaa on 
käytetty Belgian Flanderin aluehallinnossa vuodesta 2019 ja se käytännössä kieltää 
kosherin ja halal-teurastuksen muodot.

SIVEYS JA PUKEUTUMINEN 
Hijab (huivi), joka on siveyden ja moraalin historiallinen symboli, on lainattu muista pe-
rinteistä, kuten Persiasta, Kreikasta ja Bysantista. Se ei ole pakollinen islamissa, jossa 
säädyllisyys (käyttäytymisen kautta) on uskonelämää ohjaava periaate. Siveyden pe-
riaate ulottuu myös muslimimiehiin, mukaan lukien siten, että he laskevat katseensa 
vastakkaisen sukupuolen edessä, koska arrogantti olemus ja asento eivät ole suosi-
teltavia. Islam kieltää myös rasismin ja luokittelun veljeyden tai sisaruuden käsitteillä 
ummassa tai uskovien perheessä. Jotkut muslimiteologit väittävät lisäksi, että käsite 
umma sulkee sisäänsä myös monoteismiin uskovat, kuten kristityt ja juutalaiset.

TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT 
Islamissa, kuten muissakin uskonnoissa, on tärkeitä kalenteripäiviä, jotka viittaavat 
symbolisiin tapahtumiin. Näihin kuuluu id-al-fitr, joka liittyy paaston päättymiseen ja 
ajoittuu ramadan-paastokuukauden loppuun. Toinen merkittävä tapahtuma on id-al-
adha, uhrijuhla, joka tapahtuu kuukausia myöhemmin, tyypillisesti silloin, kun monet 
muslimit vierailevat Saudi-Arabian Mekassa suorittamassa pyhiinvaelluksen eli hajjin. 
Se on yhden islamin peruspilarin, Mekkaan suuntautuvan pyhiinvaelluksen, huipentu-
ma, joka kunnioittaa Ibrahimin (Abrahamin) halukkuutta uhrata poikansa Ismailin (Ish-
mael) tottelevaisuutena Jumalan käskylle. Jälkimmäinen juhla tapahtuu dhu al-hijjah 
-kuussa, joka on islamilaisen kuukalenterin viimeinen kuukausi.
 

ISLAMIN LAHKOT 
Sunnimuslimit edustavat suurinta osaa muslimeista, ja heitä on noin 85 % muslimi-
väestöstä maailmanlaajuisesti – nimi itse on peräisin sunnasta – profeetta Muham-
madin mallikelpoisesta käyttäytymisestä ja esimerkistä. Sunnimuslimit, joilla on mo-
nenlaisia lakiin ja teologiaan liittyviä ajatuksia, ovat kaikki yhtä mieltä Muhammadia 
seuranneista neljästä oikein ohjatusta kalifista, jotka ovat Abu Bakr al-Siddiq, Umar 
ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan ja Ali ibn Abi Talib.

Lahkojen välinen jakautuminen perustuu siihen, että sunnit uskovat, että Muhamma-
din oikeutettu seuraaja oli hänen appensa ja läheinen ystävänsä Abu Bakr, kun taas 
pieni ryhmä uskoi, että hänen seuraajansa olisi pitänyt olla hänen serkkunsa ja vä-
vynsä Ali ibn Abi Talib.

Alkuperäinen jakautuminen oli luonteeltaan poliittinen, mutta kasvoi teologiseksi 
jakautumiseksi, johon liittyi shiiajohtajien ja imaamien tappamista ja marttyyrikuole-
mia, mikä teki heistä toivon, vastarinnan ja kärsimyksen symboleita. Shiiamuslimeil-
le pyhiinvaellus marttyyrikuoleman kokeneiden johtajien ja imaamien kuolinpaikoille 
Irakin Karbalan kaltaisissa paikoissa on hajj-pyhiinvaelluksen jälkeen toiseksi tärkein 
uskonnollinen teko.

Suurin osa shiiamuslimeista odottaa saapuvaksi Mahdia (oikein johdatettu), joka el-
vyttää 12-shiialaisuuden. Islamin viiden peruspilarin ohella shiiamuslimit antavat myös 
khumeja (vuotuinen vero, joka maksetaan imaameille) ja noudattavat walayahia (imaa-
mien hyväksyminen ja kunnioittaminen).

Suufilaisuus, islamilaisen mystiikan muoto, ei ole lahko, vaan keskittyy enemmän ”tul-
kintavirtaan, joka korostaa mystisen rakkauden, tiedon ja Jumalalle omistautumisen 
sisäistä polkua”.
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tuassa 600 vuotta ja Sisiliassa 400 vuotta, vaikka historian mukaan muslimit joutui-
vat karkotetuiksi Espanjasta ja Sisiliasta. Nykyään kaikkialla Euroopassa muslimeja 
on laajasti ottaen 5 % koko väestöstä – mutta vuonna 2016 heitä oli Ranskassa 5,7 
miljoonaa (8,8 %) ja 5 miljoonaa Saksassa (6,1 %).

Tutkijat ovat jäljittäneet kahvin alkuperän Jemeniin, jossa suufilaiset käyttivät sitä pa-
rantaakseen keskittymistään rukouksiin, sillä vuonna 1414 juoma tunnettiin Mekassa 
ja saapui Ottomaanien valtakuntaan vuonna 1554 – Jemenistä tuli merkittävä kahvin-
tuottaja kaikkialla Euroopassa kilpaileville siirtomaavalloille, mukaan lukien briteille ja 
hollantilaisille 1700-luvulla, ja kahvi hankittiin Mochan satamasta.

Lääketieteen, matematiikan, tieteen ja islamilaisen Espanjan vaikutus auttoi kehittä-
mään kastelujärjestelmiä. Arabia on vaikuttanut myös lukuisiin sanoihin englannissa 
ja eurooppalaisissa kielissä. Länsieurooppalaisessa kontekstissa kolonialismi leima-
si islamin alempiarvoiseksi, jotta lisääntyvä siirtomaavalta voitiin oikeuttaa, kun taas 
Itä-Euroopan ja Balkanin alueiden muslimit edustivat Ottomaanien valtakunnan “elä-
vää perintöä”. Jotkut tutkijat selvittävät suvaitsevaisuuden ja muslimien “toiseuttami-
sen” merkitystä – sillä osassa Eurooppaa on määritelty toiset sen perusteella, mitä he 
eivät ole.

Nykyaikana muslimien vastaiset ennakkoluulot kasvoivat kuolettavassa määrin Eu-
roopassa viime vuosisadan lopussa. Yli 8 000 bosnialaisen muslimimiehen ja -pojan 
kansanmurha Srebrenicassa serbialaisten joukkojen toimesta vuonna 1995 oli kan-
sanmurha, jota harvat olisivat ajatelleet Euroopassa tapahtuvan juutalaisten joukko-
murhan jälkeen holokaustissa.
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MUSLIMIVASTAINEN VIHARIKOLLISUUS 
Viha muslimeja kohtaan ja islamofobia ovat lisääntyneet ja muuttuneet 
huomattavasti viime vuosina useiden tapahtumien jälkeen. Vaikka muslimei-
hin kohdistuvan vihan ja islamofobian juuria ja alkuperää on vaikea määrittää, 
sillä ne vaihtelevat aikaisemmasta kolonialismista nykyajan kiistakysymyk-
siin, kuten uskonnollisiin ääriliikkeisiin ja salaliittoteorioihin, ilmiön yksilöille, 
ryhmille ja yhteisöille aiheuttamat vahingot voidaan tunnistaa helpommin.

Tell MAMA käyttää muokattua versiota kansainvälisen holokaustin muistoa 
kunnioittavan liiton (IHRA) antisemitismin määritelmästä määritellessään 
muslimivastaisen vihan:

“Tietynlainen käsitys muslimeista, joka voidaan ilmaista vihana tai ulkoisena 
vihamielisyytenä muslimeja kohtaan. Viha voi ilmetä muslimien vastaisena 
retoriikkana, organisatorisena ja ‘systeemisenä’ syrjintänä ja fyysisinä il-
mentyminä, jotka kohdistuvat muslimeihin (tai muihin kuin muslimeihin, jos 
heidän katsotaan sympatisoivan muslimeja) ja/tai heidän omaisuuteensa; tai 
muslimien yhteisöllisiin instituutioihin tai uskonnollisiin ja muihin asiaankuu-
luviin sosiaalisiin instituutioihin.” Islamofobiaa pidetään samankaltaisena 
käsitteenä kuin homofobiaa tai muukalaisvihaa, ei kliinisenä psykologisena 
terminä. Siihen siis liittyy laaja joukko negatiivisia asenteita ja tunteita, jot-
ka kohdistuvat ryhmiin tai yksilöihin heidän koetun muslimi- tai islamilaisen 
identiteettinsä vuoksi, ja se on analoginen mm. termeille rasismi ja seksismi.
 
Vielä 1900-luvun loppupuolella ymmärrys muslimeihin kohdistuvasta vihasta 
ja islamofobiasta oli suhteellisen rajallista. Vuonna 1997 Runnymede Trust 

antoi kuitenkin merkittävän panoksen ilmiön ammatilliseen ymmärtämiseen ja avasi 
oven jatkotutkimukselle koskien sitä, kuinka muslimeja, ja laajemmin islamia, kohdel-
laan epäoikeudenmukaisesti politiikassa, tiedotusvälineissä ja populaarikulttuurissa. 
Tutkijat ovat tutkineet tarkasti, miten muslimeihin kohdistuva viha ja islamofobia liit-
tävät muslimit ja islamin kielteisesti politiikan, talouden, kulttuurin ja identiteetin käsit-
teisiin. Tähän on sisältynyt muslimien keskinäisten kiistanalaisten suhteiden tutkimin-
en pääasiassa muissa kuin muslimimaissa, erityisesti Euroopassa.

Keskeinen tutkimusalue muslimeihin kohdistuvassa vihassa ja islamofobiassa on ollut 
se, kuinka sosiaalipoliittisissa keskusteluissa kaikkiin muslimeihin ja islamiin liittyvät 
eurooppalaisten “muslimilaisuutta” koskevat olettamukset, kuten käsitykset sha-
ria-laista ja naisten asemasta ovat ristiriidassa tai sopimattomia sen ajatuksen kans-
sa, joka vallitsee käsitteestä “eurooppalainen kulttuuri”. Näitä oletuksia käytetään 
luomaan “toiseuttamisen” ympäristöä, jossa asianomaisten maiden jäsenet keskustel-
evat siitä, mikä heidän mielestään on sopiva määrä islamia heidän maissaan, jolloin he 
pitävät islamia asiana, jota pitää valvoa ja tarkkailla. Tällainen muslimien “toiseuttami-
nen” tarkoittaa usein sitä, että heille ei anneta samanlaista valtaa, oikeuksia ja kun-
nioitusta kuin “alkuperäisille” kansalaisille. Esimerkkejä tästä ovat lakisääteiset huiv-
inkäyttökiellot julkisilla alueilla ja työpaikoilla tai muslimien hartauspaikkoja koskevat 
rajoitukset. Euroopan maissa esiintyvää muslimien “toiseuttamista” käytetään usein 
lakmustestinä sille, voivatko muslimit ja islam sulautua (integroitumisen sijaan) perin-
teiseen “eurooppalaiseen kristilliseen kulttuuriin”. Tällainen toiminta ei ainoastaan ra-
joita muslimien oikeuksia ja vapauksia näiden maiden jäseninä, vaan myös normalisoi 
rasismiin ja muukalaisvihaan pohjautuvan kulttuurin, joka luo hedelmällisen pohjan 
muslimeihin kohdistuville hyökkäyksille.

Valitettavasti muslimien vastaiset viharikokset jäävät nykyään edelleen suurelta osin 
raportoimatta. Tämä johtuu monista tekijöistä, mukaan lukien tiedon puutteesta liit-
tyen siihen, kenelle rikoksista ilmoitetaan, luottamuspulasta viranomaisia kohtaan ja 
jopa tiedon puutteesta koskien sitä, mikä on muslimien vastaista viharikollisuutta. Tell 
MAMA tarjoaa tärkeän kanavan muslimeihin kohdistuvien viharikosten uhreille ja to-
distajille ilmoittaa näistä tapauksista samalla kun järjestö toimii välittäjänä uhrien ja 
viranomaisten välillä.

LAUKAISEVAT TAPAHTUMAT
Korkean profiilin tapahtumat ja niiden käsittely mediassa kiihdyttävät julkista keskus-
telua muun muassa terrorismista, uskonnonilmauksista ja maahanmuutosta, mikä voi 
legitimoida rasistisia, muukalaisvihamielisiä ja islamofobisia ennakkoluuloja. Yksilöt, 
joilla on ennakkoluuloja, voivat tuntea rohkaistuvansa uhriuttamaan niitä, joiden he 
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katsovat ansaitsevan loukkauksia puolustaakseen hallitsevan “sisäryhmän” asemaa. 
Hallitusten ja tiedotusvälineiden on pohdittava, kuinka heidän sanavalintansa vaikut-
tavat laajempaan julkiseen keskusteluun. Siksi on välttämätöntä luoda selkeät puitteet 
sen ymmärtämiseksi, mitä on muslimien vastainen viha ja islamofobia, sillä nämä puit-
teet auttavat yhteisöjä kyseenalaistamaan tällaisen kielenkäytön ja olosuhteet, jotka 
aiheuttavat tällaisia ennakkoluuloja. Tämä auttaa myös luomaan keinot saada korkean 
profiilin henkilöt ja poliitikot vastuuseen kielenkäytöstään samalla kun varmistetaan, 
että perusoikeuksia suojellaan.

Muslimivastaisen viharikollisuuden lisääntyminen voi olla myös seurausta niin sa-
notuista laukaisevista tapahtumista, joita voi tapahtua kaikkialla maailmassa, mut-
ta jotka johtavat paikallisiin ja mitattavissa oleviin muslimien vastaisiin tapahtumiin. 
Nämä laukaisevat tapahtumat korostavat sitä, kuinka viha motivoi vihaa. Euroopassa 
on tapahtunut useita merkittäviä laukaisevia tapahtumia, jotka ovat johtaneet mus-
limivastaisten viharikosten lisääntymiseen, erityisesti viime vuonna Samuel Patyn 
tappamisen jälkeen Ranskassa, mikä aiheutti muslimivastaisen rikollisuuden nousun 
yksilöitä ja islamilaisia instituutioita vastaan tapahtuman jälkeisellä viikolla.

T IETOISUUDEN LISÄÄMINEN LAINVALVONTA- JA OIKEUS-
VIRANOMAISTEN PI IRISSÄ
Tell MAMA tarjoaa lainvalvontaviranomaisille tietoisuuskoulutusta seuraavilla aloilla:

•	 Ymmärtämys ‘laukaisevista tapahtumista’, jotka johtavat muslimivastaisiin 
vihamielisiin tapahtumiin tai rikospiikkeihin.

•	 Muslimivastaisen vihan tai islamofobian ja muslimeja kohtaan osoitettua 
vihamielisyyttä lietsovien ryhmien maailmanlaajuinen yhteys.

•	  Muslimivastaisen vihan kielenkäyttö ja retoriikka, mukaan lukien ideologiset 
ajurit ja tunnukset ilmiön takana.

•	  Keskeiset ajat ja päivämäärät moskeijoiden, islamilaisten instituutioiden 
ja muslimiyhteisöjen turvallisuuden kannalta. Tämä riskien yleiskatsaus 
voi varmistaa, että poliisivoimat, paikallisviranomaiset ja paikallisyhteisöt 
lieventävät ja vähentävät paikallisyhteisöihin ja muslimiyhteisöihin 
kohdistuvia riskejä.

•	  Muslimivastaisen vihan tai islamofobian sukupuolittuneet elementit ja vihan 
muiden muotojen intersektionaalisuus.

•	  Ääriliikkeiden ja muslimeihin kohdistuvan vihan yhtymäkohta sekä työntö- 
ja vetotekijät, jotka saavat jotkut ihmiset ottamaan muslimiyhteisöjä 
maalitauluikseen, erityistapaustutkimusten valossa.

TILASTOT 

Tell MAMA käyttää moniosaista luokitusta muslimivastaisiin ja islamofobisiin tap-
ahtumiin, jotka tapahtuvat offline-tilassa ja verkossa. Offline-tilassa tähän kuuluu 
herjaavaa käyttäytymistä, uhkaavaa käyttäytymistä, ahdistelua, syrjintää, ilkivaltaa, 
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muslimivastaista kirjallisuutta ja vihapuhetta. Verkkoympäristössä luokittelemme ta-
paukset herjaavaksi käyttäytymiseksi, uhkaavaksi käyttäytymiseksi ja vihapuheeksi.

Vuonna 2020 saimme yhteensä 2200 ilmoitusta, samalla on pitäen mielessä, että 
suurimman osan vuotta 2020 Yhdistyneessä kuningaskunnassa oli käytössä jonki-
nasteisia sulkutoimia ja ulkona liikkumista rajoitettiin, joten verkon ulkopuolisten ta-
pausten määrä on huomattavan korkea.

Verkon ulkopuolella tärkeimmät tapahtumaluokat olivat herjaava käyttäytyminen ja 
syrjintä, joita seurasi pahoinpitely ja uhkaava käyttäytyminen. Nämä välikohtaukset 
tapahtuivat useissa eri paikoissa, etenkin kodeissa tai yksityisissä kohteissa, julkisil-
la alueilla ja työpaikoilla. Kuten aikaisemmissakin raporteissamme, kaksi yleisintä ta-
paustyyppiä olivat loukkaava käyttäytyminen, joka tapahtui kodissa tai yksityisasun-
nossa ja julkisissa tiloissa. Monet kodeissa tai yksityisissä kiinteistöissä tai niiden 
ympäristössä sattuneet tapaukset eivät olleet erillisiä tapahtumia, vaan johtuivat pit-
käaikaisista kiistoista, usein naapureiden kanssa.

Tell MAMA kartoittaa myös muslimivastaisia tapauksia kaikkialta Euroopasta. Samoin 
kuin Yhdistyneessä kuningaskunnassa, olemme huomanneet, että monissa Eu-
roopan maissa muslimivastaiset mielipiteet ovat lisääntyneet äärioikeiston suosion 
lisääntyessä valtavirran politiikassa ja yhteiskunnallisessa elämässä. Tell MAMA on 
alkanut siirtyä eteenpäin ja laajentunut Eurooppaan auttaakseen tunnistamaan ja es-
tämään muslimeihin kohdistuvaa vihaa ja tukeakseen sen uhreja.

Tell MAMA seuraa tarkoin verkossa tapahtuvaa toimintaa muslimeihin kohdistuvan 
vihan ja islamofobisten tapausten varalta. Keskeisimmät sosiaalisen median alustat, 
joihin keskitymme, ovat Facebook, Twitter ja Instagram, mutta seuraamme myös 
muita alustoja, kuten Telegramia ja BitChutea, joissa rasistiset ja muukalaisvihamiel-
iset äärioikeistolaiset mielipiteet voivat saada helpommin suosiota. Viime vuonna 
erityisen huolestuttavaa oli muslimeihin kohdistuvan vihan lisääntyminen verkossa 
islamofobisten salaliittoteorioiden ja covid-19:ään liittyvän disinformaation muodos-
sa. Huomasimme, että näiden vihamielisten tarinoiden levittämiseen osallistui ääri-
oikeistolaisten ryhmien ohella myös uutismedia tehden islamista usein implisiittisen 
syntipukin, mikä edelleen demonisoi ja ‘toiseutti’ muslimeja ongelmallisena ja jopa 
muulle väestölle vaarallisena ryhmänä. Kuten usein tapahtuu verkossa ja offline-ti-
lassa esiintyvien vihamielisyyksien välillä, nämä vihamieliset kertomukset verkossa 
auttoivat luomaan ympäristön, joka muodosti enemmän muslimeihin kohdistuvaa vi-
harikollisuutta verkon ulkopuolella.
 

Muslimivihan lisääntyminen verkossa pandemian aikana osoittaa, kuinka viha verkos-
sa, ja erityisesti muslimien vastainen viha, kehittyy jatkuvasti eikä ole koskaan staat-
tista. Tämä edellyttääkin sitä, että vihaa valvovat tahot ovat myös valmiita estämään 
sen leviämistä.

ESIMERKKEJÄ MUSLIMIVASTAISISTA TAPAHTUMISTA EU-
ROOPASSA 

•	 11. kesäkuuta 2020: Uusnatsiterroristi Philip Manshaus vangittiin 21 
vuodeksi, vähintään 14 vuodeksi, hänen 17-vuotiaan sisarpuolensa Johanne 
Zhangjia Ihle-Hansenin rasistisesta murhasta ja ammuskelusta al-Noorin 
islamilaisessa keskuksessa Bærumissa, Norjan pääkaupungin Oslon 
länsipuolella, elokuussa 2019. Manshaus sai inspiraatiota muilta valkoista 
ylivaltaa kannattavilta terroristeilta, mukaan lukien Anders Breivikiltä 
ja mieheltä, joka oli vastuussa 51 muslimin murhasta Christchurchissa, 
Uudessa-Seelannissa

•	  4. heinäkuuta 2018: Rasistit hyökkäsivät musliminaisen kimppuun 
Anderluesissa, lähellä Brysseliä, repivät hänen hijabinsa pois ja leikkasivat 
hänen vaatteitaan ja ihoaan terävällä esineellä kunnes he työnsivät hänet 
maahan ja kutsuivat häntä “saastaiseksi arabiksi”. Suurin osa Belgiassa 
tapahtuvista muslimeihin kohdistuvista pahoinpitelyistä ja väkivallasta 
kohdistuu islamilaista vaatetusta käyttäviin musliminaisiin.

•	  22. lokakuuta 2020: Kaksi rasistista naista asetettiin syytteeseen heidän 
hyökättyään kahden musliminaisen kimppuun Pariisin Eiffel-tornin lähellä 
ja puukotettuaan heitä samalla kun he yrittivät repiä pois naisten huiveja ja 
esittivät rasistisia huomautuksia, kuten ‘likaiset arabit’.

•	  14. maaliskuuta 2021: Tuhopolttajat hyökkäsivät yksityiseen islamilaiseen 
kouluun, jota lehdistössä kutsuttiin nimellä Alsalam-koulu Örebron 
maakunnassa rikkoen ikkunoita ja heittäen syttyviä materiaaleja sisään. 
Vammoja ei raportoitu tapahtuneen.

•	  5. heinäkuuta 2019: Muslimit kaikkialla Bulgariassa vaativat 
viharikostutkimuksia sen jälkeen, kun suurmuftin toimiston ikkunat oli 
rikottu kivillä Sofiassa, ja kolme päivää aikaisemmin Karlovon kaupungin 
moskeija töhrittiin hakaristeillä ja muilla vihasymboleilla.



- 54 - - 55 -

KÄ
Y

TÄ
N

N
Ö

N
 O

PA
S 

JU
U

TA
LA

IS
U

U
TE

EN

JOHDANTO    
Juutalaisuus on juutalaisten ihmisten us-
konto. Juutalaisväestön kooksi arvioidaan 
noin 14,6 – 17,8 miljoonaa. Juutalaisuus on 
yksi vanhimmista monoteistisista uskon-
noista, ja sitä pidetään maailman kymme-
nenneksi suurimpana uskontona.

Toora on perusteksti, joka kattaa juutalai-
sen kansan filosofian ja kulttuurin. Toora 
on osa ”Tanakia”, joka tunnetaan myös ni-
mellä heprealainen Raamattu, ja joka sisäl-
tää muita tekstejä, käytäntöjä, teologisia 
kantoja ja organisaatiomuotoja.

Juutalaisuus syntyi Lähi-idässä pronssi-
kaudella, ja sillä on ollut voimakas vaiku-
tus kristinuskoon ja islamiin tähän päivään 
saakka.
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Vuosien varrella juutalaisuus on jakautunut useisiin haaroihin, joilla on eri-
laiset näkemykset eri asioista ja elämäntavoista. Seuraavat pääryhmät voi-
daan erottaa: ortodoksit (haredit), modernit ortodoksit, konservatiivit ja re-
formijuutalaisuus.

ORTODOKSI-  JA MODERNIORTODOKSIJUUTALAI-
SUUS
Ortodoksijuutalaiset pitävät Tooraa tärkeimpänä juutalaisen lain ja etiikan 
lähteenä, jonka Jumala on paljastanut Moosekselle Siinain vuorella ja jota 
on uskollisesti levitetty siitä lähtien. He noudattavat halakhaa (uskonnolli-
nen laki), jota on tulkittava ja määritettävä vain perinteisten menetelmien 
mukaisesti ja aikojen saatossa saatujen ennakkotapausten jatkumossa.

Ortodoksijuutalaisista haredijuutalaiset noudattavat tiukemmin perinteitä ja he ovat 
helpoimmin tunnistettavissa erottuvan perinteisen vaatetuksensa vuoksi. Miehet pu-
keutuvat pukuihin ja naiset hameisiin. Naimisissa olevat naiset peittävät myös hiuk-
sensa. Haredimiehet käyttävät rituaalisia hiustupsuja ja päähinettä (kipaa), heillä on 
tapana kasvattaa parta ja he voivat käyttää mustia hattuja, joiden alla on päähine.

Modernit ortodoksijuutalaiset noudattavat perinteitä vähemmän tiukasti ja tapaavat 
pukeutua nykyaikaisesti. He ovat integroituneet paremmin maalliseen kulttuuriin ja 
yhteiskuntaan, eivätkä ole tunnistettavissa erilliseksi ryhmäksi, vaikka monet miehet 
käyttävät kipaa päähineenä.

KONSERVATI IVISUUS, MASORTI-  JA REFORMIJUUTALAI-
SUUS 
Konservatiivinen tai masortijuutalaisuus kehittyi 1900-luvun alkupuolella Yhdysval-
loissa. Se kokee halakhan sitovana, mutta aina alttiina suurelle ulkoiselle vaikutuksel-
le. Konservatiivien mielestä uskontoa on jatkettava muuttuvien olosuhteiden mukai-
sesti eikä välttämättä menneisyyttä ennakkotapauksena käyttäen.

Reformijuutalaisuus, joka tunnetaan myös liberaalina tai progressiivisena juutalaisuu-
tena, kehittyi Saksassa 1930- ja 1940-luvuilla. Siinä korostetaan uskon kehittyvää lu-
onnetta ja eettisten näkökohtien ylemmyyttä seremoniallisuuteen nähden.

MAALLISTUNUT JUUTALAISUUS 
On myös paljon juutalaisia, jotka eivät ole kuulu mihinkään juutalaisuuden suuntauk-
seen ja jotka eivät noudata mitään perinteisiä lakeja, mutta silti kokevat itsensä juuta-
laisiksi. Maallistuneet juutalaiset saattavat viettää juutalaisia juhlapäiviä kulttuurisista 
tai perheperinnesyistä, eivätkä yleensä noudata sapattia eivätkä käytä kipaa, vaan 
juhlistavat elämänkaareen kuuluvia tapahtumia, kuten syntymää, avioliittoa ja kuole-
maa maallistuneella tavalla.

JUUTALAISUUDEN KULTTUURINEN MONIMUOTOISUUS 
Juutalaisuuden erilaisten suuntauksien – jotka eroavat toisistaan merkittävästi us-
konnollisen perinteen noudattamisen suhteen – lisäksi juutalainen elämä on rikasta 
ja monipuolista, ja eroja on myös kulttuurin, maantieteellisen sijainnin ja etnisyyden 
perusteella. Yleisimmät näistä eroista ovat aškenasijuutalaisten ja sefardijuutalaisten 
välillä.
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paan hellenistisen ajanjakson aikana, 
juuri ennen Rooman valtakunnan nousua.

Juutalaisten määrän huomattava kas-
vu Etelä-Euroopassa tapahtui kuitenkin 
Bar Kokhban kapinan tukahduttamisen 
jälkeen (vuosina 132–136), kun tuhansia 
vankeja tuotiin Israelista Italiaan. Sieltä 
juutalaiset matkustivat muihin Rooman 
valtakunnan maihin ja muodostivat yhtei-
söjä Balkanilla, Espanjassa, Ranskassa ja 
Saksassa.

Juutalaisten vaino Euroopassa lisääntyi 
sydänkeskiajalla kristittyjen ristiretkien 
yhteydessä, minkä seurauksena monet 
juutalaiset yhteisöt siirtyivät Itä-Euroop-
paan. Lisäksi juutalaisten karkottaminen 
Espanjasta vuonna 1492 johti uskon-
nolliseen vainoon ja pogromeihin. Noin 
40000 – 100 000 juutalaista karkotettiin, 
mikä aiheutti monien juutalaisten siir-
tolaisuuden Iberian niemimaalta muihin 
Euroopan maihin ja Ottomaanien valta-
kuntaan.

1600-luvulta lähtien useat tapahtumat 
johtivat käänteiseen muuttoliikkeeseen 
itäisestä Euroopasta lännessä sijaitseviin 
kaupankäynnin keskuksiin. Tästä alkoi 
asteittaisen emansipaation aikakausi, 
mutta samalla myös antisemitistinen vä-
kivalta lisääntyi. Vuonna 1933 juutalais-
väestön määrä Euroopassa oli yli yhdeks-
än miljoonaa.
 

Holokausti, järjestelmällinen valtion tuke-
ma juutalaisten vainoaminen ja murhaa-
minen, johon natsihallinto ja sen liittolai-
set ja yhteistyökumppanit syyllistyivät, 
johti kuuden miljoonan juutalaisen kuole-
maan. Juutalaisväestö maailmassa ei ole 
vielä täysin elpynyt holokaustista, sillä 
juutalaiset edustavat vain 0,2 prosenttia 
maailman väestöstä.

Holokaustin seurauksena Euroopan juu-
talaisuuden demografinen painopiste 
siirtyi Venäjälle.

Neuvostoliiton romahtaminen johti juu-
talaisyhteisöjen elpymiseen Itävallassa, 
Saksassa ja muissa maissa. Nykyisen Eu-
roopan juutalaisväestön arvioidaan ole-
van noin 2,4 miljoonaa (0,3 % Euroopan 
väestöstä).

Nykyään juutalaisten päivittäinen elämä 
Euroopassa vaihtelee yhteisöstä toise-
en. Kullakin yhteisöllä voi olla omat kes-
kuksensa, koulunsa, nuorisoliikkeensä, 
sosiaalijärjestönsä ja muut instituutionsa, 
jotka ovat ratkaisevan tärkeitä yhteisön 
normaalille olemassaololle.
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Juutalaisuudessa uskonnolliset miehet (yli 13-vuotiaat) rukoilevat yleensä 
kolme kertaa päivässä – aamulla, iltapäivällä ja illalla. Juutalaisessa kalen-
terissa on erityisiä aikoja, jolloin harjoitetaan ylimääräisiä rukouksia.

Vaikka synagogat ovat avoinna kaikille juutalaisille, käytännön erottelu on 
yhä olemassa kulttuurisen tradition mukaan (aškenasijuutalaiset tai sefardi-
juutalaiset) ja suuntauksien mukaan (ortodoksi, konservatiivi, reformi, libe-
raali jne.). Sana “synagoga” tarkoittaa etymologisesti “kokouspaikkaa”.

Toinen pääasiassa aškenasijuutalaisten käyttämä nimi on shul, joka on jid-
dišinkielinen sana synagogalle. Naiset on vapautettu rukoilemasta synago-
gassa, mutta monet heistä käyvät synagogassa sapatin aikana tai lomapäi-
vinä.
 

Ortodoksisen synagogan sisällä miesten ja naisten oleskelutilat on erotettu 
toisistaan. Joissakin synagogissa on vain naisille varattu parveke. Synago-
gassa naiset peittävät hiuksensa ja miehet pukevat harteilleen rukousviitan 
(jota kutsutaan myös tallitiksi) ja rukoushihnan (tefillin eli pienet mustat nahk-
arasiat, jotka sisältävät pergamenttirullille kirjoitettuja Tooran jakeita). Myös 
miehet peittävät päälakensa.

Joissakin tapauksissa synagogaa käytetään myös yhteisökeskuksena, ja 
siihen kuuluu lisätiloja, kuten ruokasali, kosher-keittiö, uskonnollinen koulu, 
kirjasto, päiväkoti ja pienempi kappeli päivittäisiin seremonioihin.
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Sapatti on viikoittainen lepo- ja jumalanpalveluspäivä, joka alkaa perjantaina aurin-
gonlaskusta ja kestää noin 25 tuntia, kunnes kolme tähteä ilmestyy taivaalle lauantai-
na. Sapatin noudattaminen on yksi juutalaisuuden tärkeimmistä määräyksistä, ja sen 
pääperiaatteena on pidättäytyminen työtoiminnasta. Uskonnollisesti aktiiviset juuta-
laiset pidättäytyvät työskentelemästä, kirjoittamasta, sytyttämästä tulta, käyttämästä 
elektronisia laitteita, käsittelemästä rahaa, ajamasta, laittamasta ruokaa ja monista 
muista aktiviteeteista. Uskonnollisesti aktiiviset juutalaiset, jotka noudattavat tarkasti 
sapattia, eivät tee mitään edellä kuvatuista kielletyistä toiminnoista, ellei se ole välttä-
mätöntä hengenvaarallisen hätätilan vuoksi.

Sapatin aikana synagogassa käy enemmän juutalaisia, ja jotkut heistä kulkevat mat-
kan kävellen.

ROSH HASHANA (JUUTALAINEN UUSI VUOSI) 
Rosh hashana merkitsee juutalaisuuden mukaan uuden vuoden alkua ja on maailman 
luomisen perinteinen vuosipäivä. Etymologisesti ”rosh” on heprean kieltä ja tarkoittaa 
päätä, ”ha” on määräinen artikkeli ja ”shana” tarkoittaa vuotta.

Koska juutalainen kalenteri perustuu kuunkiertoon, rosh hashana voi ajoittua syys-
kuun alun ja lokakuun alun väliin. Se alkaa auringonlaskusta ja kestää kaksi päivää. 
Rosh hashanaa edeltävät päivät on perinteisesti omistettu katumukselle. Lisää rukoili-
joita menee synagogiin, jotka ovat kiireisempiä tähän aikaan.

JOM KIPPUR (SOVITUSPÄIVÄ) 
Jom kippuria pidetään juutalaisten kalenterin pyhimpänä päivänä ja “sapattien sa-
pattina”. Jom kippur tarkoittaa rosh hashanasta alkaneen ajanjakson, joka tunnetaan 
juutalaisuudessa nimellä ”High Holy Days”, päättymistä. Tämän päivän teemoina ovat 
sovitus ja katumus, joihin liittyy perinteisesti 25 tunnin paasto. Etymologisesti ”jom” 
on heprean kieltä ja tarkoittaa ”päivä”, ja ”kippur” on alkujaan tarkoittanut ”sovittaa”.

Jom kippur on rukousten osalta ainutlaatuinen siinä mielessä, että jom kippur -juhlan 
aikana on viisi rukoustilaisuutta. Monet uskonnolliset juutalaiset viettävät suurimman 
osan jom kippurista synagogassa ja toiset saattavat kävellä synagogaan ja takaisin 
kotiin useita kertoja sinä päivänä. Monille maallistuneille juutalaisille jom kippur on 
ainoa aika vuodesta, jolloin he käyvät synagogissa.
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HANUKKA (VALON JUHLA) 
Hanukka on kahdeksan päivän pituinen juhla, joka voi ajoittua marraskuun lopusta 
joulukuun lopulle gregoriaanisen kalenterin mukaan. Silloin juhlistetaan makkabi-
laisten voittoa kapinassa Selekeudien imperiumia vastaan, Jerusalemissa sijainneen 
temppelin uudelleenvihkimistä ja menoran sytyttämistä.

Hanukan aikana ihmiset sytyttävät kynttilät yhdeksänhaaraiseen kynttilänjalkaan, 
joka tunnetaan nimellä “menora”. Joka ilta lisätään uusi kynttilä, kunnes kaikki kyntti-
lät palavat yhdessä.

Tämän juhlan aikana avoimilla julkisilla paikoilla suoritetaan julkisia menora-kynttilöi-
den sytyttämisseremonioi

PURIM 

Purimia vietetään sen muistoksi, kuinka juutalaiset pelastuivat Persian valtakunnassa 
4. vuosisadalla eaa. Juutalaiset juhlivat purimia vaihtamalla ruoka- ja juomalahjoja, 
tekemällä hyväntekeväisyyslahjoituksia köyhille, pukeutumalla pukuihin ja naamioi-
hin, syömällä juhla-aterian ja lausumalla Esterin kirjaa julkisesti, yleensä synagogissa. 
Tämän juhlan aikana ihmiset, erityisesti lapset, pukeutuvat naamiaisasuihin, mikä on 
havaittavissa pääasiassa juutalaisten koulujen ja muiden yhteisötilojen lähettyvillä.

PESAH (PÄÄSIÄINEN) 
Pesah on yksi kolmesta pyhiinvaellusjuhlasta. Se ajoittuu maalis- tai huhtikuulle ja 
kestää kahdeksan päivää. Nykyään Pesah-juhlan tarkoituksena on juhlia juutalaisten 
Exodusta vanhan Egyptin orjuudesta, mutta aikaisemmin historiassa, temppelin ole-
massaolon aikaan, se oli maanviljelyyn ja vuodenaikaan liittyvä juhla. Pesah-juhlan 
tunnusomaisin symboli on hapattamaton matsa-leipä, joka tehdään vain jauhoista ja 
vedestä ja jolla korvataan nostatetut tuotteet, jotka eivät ole perinteisesti sallittuja 
Pesah-juhlan aikana.

JUHLAPÄIVÄ 2021 2022 2023 2024 2025

Tu bišvat
28 
tammikuuta

17 
tammikuuta

6 
helmikuuta

25 
tammikuuta

10 
tammikuuta

Purim
25-26 
helmikuuta

16-17 
maaliskuuta

6-7 
maaliskuuta

23-24 
maaliskuuta

13-14 
maaliskuuta

Pesah
27 maali-
skuuta - 
4 huhtikuuta

15-23 
huhtikuuta

5-13 
huhtikuuta

22-30 
huhtikuuta

12-20 
huhtikuuta

Šavuot
16-18 
toukokuuta

4-6 
kesäkuuta

25-27 
toukokuuta

11-13 
kesäkuuta

1-3 
kesäkuuta

Tiša be’av
17-18 
syyskuuta

6-7 elokuuta
26-27 
syyskuuta

12-13 
elokuuta

8-9 
elokuuta

Rosh Hashana
6-8 
syyskuuta

25-27 
syyskuuta

15-17 
syyskuuta

2-4  
lokakuuta

22-24 
syyskuuta

Jom kippur
15-16 
syyskuuta

4-5 
lokakuuta

24-25 
syyskuuta

11-12 
lokakuuta

1-2
 lokakuuta

Sukkot
20-28. 
syyskuuta

9-17. 
lokakuuta

29 
syyskuuta - 
7 lokakuuta

16-24. 
lokakuuta

6-13. 
lokakuuta

Simchat Tora
29. 
syyskuuta

18.
 lokakuuta

8. lokakuuta
25. 
lokakuuta

15. 
lokakuuta

Hanukka
28 marra-
skuuta  - 
6 joulukuuta

18-26 
joulukuuta

7-15 
joulukuuta

25 
joulukuuta - 
2 
tammikuuta

14-22. 
joulukuuta
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kohdista suojellakseen ja tehostaakseen yhteistyötä juutalaisyhteisön kanssa.

YHTEYDENPITO YHTEISÖN KANSSA 
Tulisi määrittää paikallisen juutalaisyhteisön yhteyshenkilö. Jos tällaista yhteyshen-
kilöä ei vielä ole, etkä ole varma, kuka olisi oikea henkilö yhteisössä, lähetä sähköpos-
tia SACC by EJC-järjestölle (sacc@sacc-ejc.org), niin sinut ohjataan sopivalle hen-
kilölle.

HENKILÖSUHTEISI IN LI ITTYVÄ KÄYTTÄYTYMINEN 

•	 Ortodoksijuutalaiset eivät kättele vastakkaisen sukupuolen kanssa.

•	  Kaikkia miehiä kehotetaan peittämään päänsä kipalla synagogaan tultaessa.

RUOKAVALIOTA KOSKEVAT SÄÄNNÖT 

•	  Synagogaan, juutalaiseen kouluun tai ortodoksisen perheen taloon saa 
tuoda vain kosher-ruokaa.

•	  Ainoastaan kosher-ruokaa tulisi tarjota kutsuttaessa uskonnollinen 
juutalainen tapaamiseen.

•	  Esipakattua kosher-ruokaa voi olla saatavilla, jos pidätetty tai vangittu 
henkilö sitä pyytää.

•	  Pakkausta ei tule poistaa, kun ruokaa tarjotaan.

SAPATTI JA JUUTALAISET JUHLAPÄIVÄT

•	  Sapattina ja juutalaisina pyhäpäivinä synagogissa käy enemmän ihmisiä.

•	  Monet heistä kävelevät synagoogan ympäristössä, ja miehet voivat käyttää 
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kipaa (kalotin tapaista päähinettä).

•	  Monet juutalaiset, jotka eivät osallistu tilaisuuksiin vuoden aikana, käyvät 
synagogassa tärkeiden juhlien tai festivaalien aikana. Näissä tilanteissa 
synagogat ovat täynnä ja niitä ympäröivät kadut ovat usein ruuhkaisia.

•	  Ortodoksijuutalaiset ilmoittavat välikohtauksista tai antavat lausunnon 
vasta sapatin tai juutalaisen juhlapäivän päätyttyä. Nämä rajoitukset eivät 
päde henkeä uhkaavissa tilanteissa.

•	  Ortodoksijuutalaiset eivät käytä sapattina sähköä tai mitään laitetta, 
jonka käyttäminen vaatii työtä. He eivät esimerkiksi sytytä sähkövaloja, 
avaa sähköovea, käytä puhelinta tai tietokonetta, aja autoa jne. He voivat 
kuitenkin ajaa autolla synagogaan juuri ennen sapattia tai juutalaisten 
pyhäpäiviä, mikä voi johtaa liikenne- ja pysäköintiongelmiin synagogan 
ympärillä.

•	  Juutalaiset, jotka eivät noudata sapattia tai juutalaisia juhlapäiviä 
tiukasti, voivat tällaisina ajankohtina ilmoittaa välikohtauksista, antaa 
allekirjoituksensa tai käyttää puhelinta jne.

•	  Sukkotin aikana monet juutalaiset tuovat synagogaan isoja 
palmunlehtilaatikoita tai vievät niitä synagogasta. Synagogan tiloissa on 
sukah-maja – maja, jossa juutalaisten tulisi asua viikon pituisen juhlan 
aikana. Monet juutalaiset rakentavat tällaisia asumuksia puutarhoihinsa 
tai yleisille alueille syödäkseen siellä aterioita tai jopa nukkuakseen tuon 
viikon aikana.

•	  Hanukka-juhlan aikana juutalaiset pitävät yleensä menora-kynttelikköä 
etuikkunansa edessä. Tämän juhlan aikana saatetaan järjestää julkisia 
kynttilänsytytysseremonioita, joihin saattaa osallistua suuria ihmisjoukkoja 
ja jotka voivat kerätä enemmän huomiota.

•	  Jom kippurin aikana synagogat ovat täynnä ja vastaanottavat paljon 
enemmän uskonnonharjoittajia kuin minään muuna päivänä vuodessa. 
Tämän seurauksena synagogaa ympäröivät kadut ovat ruuhkaisia. 
Jumalanpalveluksen lopussa on suositeltavaa, että uskonnonharjoittajat 
eivät poistu kaikki kerralla, mikä tekisi heistä helpon maalitaulun.
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ANTISEMITISMIN MALLIMÄÄRITELMÄ      

Kansainvälinen holokaustin muistoa kunnioittava liitto (International Holocaust Re-
membrance Alliance, IHRA) hyväksyi 26. toukokuuta 2016 seuraavan antisemitismin 
mallimääritelmän:

“Antisemitismi on tietty juutalaisia koskeva näkemys, joka voi il-
metä vihana juutalaisia kohtaan. Antisemitismin retoriset ja fyysi-
set ilmentymät on suunnattu juutalaisiin tai muihin kuin juutalaisiin 
henkilöihin ja/tai heidän omaisuuteensa, juutalaisyhteisön instituu-
tioihin ja uskonnollisiin tiloihin.”
 
Määritelmä sisältää 11 havainnollistavaa esimerkkiä, jotka antavat ohjeita antisemitis-
tisten tapausten tunnistamiseksi:

•	 Kehottaminen juutalaisten tappamiseen tai vahingoittamiseen radikaalin 
ideologian tai uskonnollisen ääriliikkeen nimissä sekä tällaisen teon 
avustaminen tai perusteleminen.

•	 Uhkaavien, epäinhimillistävien, demonisoivien tai stereotyyppisten 
väitteiden esittäminen juutalaisista sinänsä tai juutalaisten vallasta 
kollektiivisesti, kuten, mutta ei yksinomaan, väitteiden esittäminen 
myytistä, jonka mukaan juutalaisilla on maailmanlaajuinen salaliitto tai että 
he valvovat tiedotusvälineitä, taloutta, hallitusta tai muita yhteiskunnan 
instituutioita.

•	 Juutalaisten syyttäminen ihmisinä, jotka ovat vastuussa todellisesta tai 
kuvitellusta yksittäisen juutalaisen henkilön tai ryhmän väärinkäytöksestä 
tai jopa teosta, jonka muut kuin juutalaiset ovat tehneet.

•	 Juutalaisen väestön kansanmurhan olemassaolon, laajuuden, 
mekanismien (kuten kaasukammioiden) tai tarkoituksellisuuden kiistäminen 
kansallissosialistisen Saksan tai sen tukijoiden ja kumppanien toimesta 
toisen maailmansodan aikana (holokausti).

•	 Juutalaisten tai Israelin valtion syyttäminen holokaustin keksimisestä tai 
liioittelusta.

•	 Juutalaisten syyttäminen siitä, että he ovat lojaalimpia Israelille tai 
juutalaisten väitetyille maailmanlaajuisille prioriteeteille kuin omien 
kansakuntiensa eduille.

•	 Itsemääräämisoikeuden kieltäminen juutalaiselta väestöltä esimerkiksi 
väittämällä, että Israelin valtion olemassaolo on rasistinen hanke.

•	 Kaksoisstandardien soveltaminen vaatimalla Israelilta käyttäytymistä, jota 
ei odoteta tai vaadita miltään muulta demokraattiselta kansakunnalta.

•	 Klassiseen antisemitismiin yhdistettyjen symbolien ja kuvien käyttö 
(esimerkiksi väitteet siitä, että juutalaiset tappoivat Jeesuksen tai väitteet 
lasten rituaalimurhista (blood libel) kuvaamaan Israelia tai israelilaisia.

•	 Nykypäivän Israelin politiikan vertaaminen natsien politiikkaan.

•	 Juutalaisten pitäminen kollektiivisesti vastuullisina Israelin valtion teoista.

Antisemitistiset teot ovat rikoksia silloin, kun ne on laissa sellaisiksi määritelty (esi-
merkiksi holokaustin kiistäminen tai antisemitistisen materiaalin jakaminen eräissä 
maissa).

Rikokset ovat antisemitistisiä silloin, kun hyökkäysten kohteet, joko ihmiset tai omai-
suus – kuten rakennukset, koulut, uskonnonharjoitukseen tarkoitetut tilat ja hautaus-
maat – on valittu siksi, että ne ovat juutalaisia tai liittyvät juutalaisiin, tai jos kyseisiä 
kohteita pidetään juutalaisina tai juutalaisiin liittyvinä.

Antisemitistinen syrjintä on muiden saatavina olevien mahdollisuuksien tai palvelujen 
kieltämistä juutalaisilta, mikä on monissa maissa lainvastaista.
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•	 23. maaliskuuta 2018, Pariisi, Ranska:  
Kaksi miestä meni 85-vuotiaan holokaustista selvinneen Mireille 
Knollin asuntoon ja puukotti häntä useita kertoja sytyttäen hänet 
sitten tuleen. Yksi tekijöistä väitetysti sanoi «Hän on juutalainen. 
Hänellä on varmasti rahaa.»

•	 9. lokakuuta 2019, Halle, Saksa:  
Äärioikeiston edustaja yritti päästä synagogaan Hallessa 
Saksassa jom kippurin, juutalaisten kalenterin pyhimmän päivän 
aikana. Hyökkääjä ampui toistuvasti synagogan oveen, mutta ei 
onnistunut rikkomaan sitä. Tämän jälkeen hän ampui ohikulkijan 
ja läheisen kebabkaupan asiakkaan kuoliaaksi.

•	 25. joulukuuta 2020, Rajec, Slovakia:  
Rajecin kaupungin juutalaisen hautausmaan 22 hautakiveä oli vahingoitettu 
tuntemattomien tekijöiden toimesta. Tämä tapahtui viikko sen jälkeen, kun 
Namestovon kaupungin 60 hautakiveä havaittiin vahingoitetun samalla 
tavalla.

•	 3. tammikuuta 2020, Rodos, Kreikka:  
Jalkapallojoukkue Rodos FC:n «Kakia Skala» -äärikannattajat kannattelivat 
julistetta, jossa luki «Juden Raus».

•	 14. helmikuuta 2020, Tšekki:  
Useassa Tšekin tasavallan nettikirjakaupassa on ollut saatavilla 
antisemitistinen lastenkirja «Der Giftpilz”, jonka on kirjoittanut kolmannen 
valtakunnan natsilehden Der Stürmerin päätoimittaja Ernst Hiemer.

•	 23. helmikuuta 2020, Campo de Criptana, Espanja:   
Espanjalaisen karnevaalikulkueen osallistujat pukeutuivat natseiksi ja 
juutalaisiksi keskitysleirivangeiksi tanssien krematoriota muistuttavan 
paraatiauton vieressä.

•	 28. helmikuuta 2020, Vilna, Liettua:  
Liettuan juutalaisyhteisön puheenjohtajaa loukattiin parlamentissa 
tuntemattoman henkilön toimesta: «Lopeta Liettuan likaaminen! Olet 
juutalainen, sinulle ei ole sijaa täällä!»

•	 29. syyskuuta 2020, Tanska/Islanti/Norja/Ruotsi:  
Uusnatsistinen Pohjoismainen vastarintaliike kohdisti lähes 20 kaupungissa 
juutalaisiin antisemitistisiä kampanjoita koko jom kippuriin – heprealaisen 
kalenterin pyhimpään päivään – huipentuvan viikon ajan.

•	  29. maaliskuuta 2021, Bukarest, Romania:  
Pääsiäisjuhlat alkoivat tappouhkauksilla, jotka kohdistuivat palkittuun filmi- 
ja teatteritähteen Maia Morgensterniin ja hänen lapsiinsa.
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Rekisteröidyt tiedot 2009 2010 2011 2012

AT
Äärioikeistolaisten
ekstremistien tekemät antisemitistiset rikokset

12 27 16 27

BE Holokaustin kieltäminen ja revisionismi 11 2 2 7

BG Tuomiot antisemitistisistä rikoksista 1 0 0 0

CY Antisemitistiset tapaukset 0 1 0 0

CZ
Rikokset, joiden motiivina on
antisemitismi

48 28 18 9

DE
Poliittisesti motivoidut rikokset, joihin
liittyy antisemitistinen motiivi

1,690 1,268 1,239 1,374

DK Juutalaisiin kohdistuneet ääriliikkeiden rikokset - - 5 15

EE Antisemitistiset rikokset - - - -

EL Antisemitismin motivoimat tapaukset - 5 3 1

ES Antisemitistiset tapaukset - - - -

FI Antisemitistiset rikokset 10 4 6 8

FR Antisemitistiset teot ja uhkaukset 815 466 389 614

HR Antisemitismin motivoimat rikokset - - - 1

IE Antisemitistiset tapaukset 5 13 3 5

IT Antisemitistinen rikollinen toiminta - 16 23 28

LT Antisemitistiset tapaukset 2 1 0 0

LU Antisemitistiset tapaukset - - - -

LV Antisemitistiset tapaukset - - - -

NMK Antisemitistiset tapaukset 0 0 0 0

MT Antisemitistiset tapaukset - - - -

NL
Rikolliset ja syrjivät antisemitistiset
tapahtumat

209 286 294 859

PL Antisemitistiset tapaukset - 30 25 21

RO Antisemitismiin liittyvät tapaukset 4 7 6 6

RS Antisemitistiset tapaukset 9 3 7 1

SE Rikokset, joilla on antisemitistinen motiivi 250 161 194 221

SI Antisemitistiset tapaukset - - - -

SK
Henkilöt, jotka on tuomittu
antisemitismin motivoimista rikoksista

2 3 1 4

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

37 58 41 41 39 49 30

8 5 8 5 12 10 6

1 1 2 1 1 0 0

0 0 0 0 0 0 2

15 45 47 28 27 15 23

1,275 1,596 1,366 1,468 1,504 1,799 2,032

10 - 13 21 38 26 51

- - 0 0 0 0 2

0 4 1 3 7 10 10

3 24 9 7 - 6 -

11 7 8 10 9 21 -

423 851 808 335 311 541 687

0 0 2 2 0 8 2

2 4 2 - - 1 -

50 68 50 35 32 56 -

0 0 0 0 0 1 5

- 0 0 2 0 0 -

- 1 0 0 0 0 -

0 0 0 0 0 0 0

- - - - - - 0

717 358 428 335 284 275 -

25 39 167 101 73 179 128

9 12 13 14 22 13 17

0 4 0 1 2 2 1

193 267 277 182 0 278 -

- 0 0 0 0 0 1

2 1 0 2 1 7 3
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VÄKIVALTAISET ANTISEMITISTISET TAPAHTUMAT MAITTAIN 2009-2017

Lähde: Kantor Center for the Study of Contemporary European Jewry

Ranska Saksa Italia Venäjä Yhdistynyt kuningaskunta

FRA:N TUTKIMUS, JOKA KOSKEE SYRJINTÄÄ JA VIHARIKOKSIA JUUTALAISIA 
VASTAAN EU:SSA VUONNA 2018 JUUTALAISTEN KOKEMUKSIA JA KÄSITYKSIÄ 
ANTISEMITISMISTÄ

Antisemitismi on maan 
ajankohtaisin ongelma

Antisemitismi on lisääntynyt
viimeisten viiden vuoden aikana

Maastamuuttoa harkittu vaihtoehtona 
sille, että ei tunne oloaan turvalliseksi

juutalaisena

Juutalaisten tapahtumien tai 
paikkojen välttäminen, koska 
ei tunne oloaan turvalliseksi 

juutalaisena

2013Lähde: Euroopan unionin perusoikeusvirasto

66%
85%

76%

29%

23%
34%

38%

89%

2018
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SASCE on Euroopan komission rahoittama monikerroksinen projekti turval-
lisuuden lisäämiseksi uskonnonharjoittamiseen liittyvissä tiloissa ja niiden 
ympäristössä sekä kristittyjen, buddhalaisten, muslimien ja juutalaisten yh-
teisöjen sisällä ja välillä. Hanke laatii ja laajentaa komission suosittelemia 
hyviä käytäntöjä julkisten tilojen suojelemiseksi tukeutuen kuitenkin myös 
hyvin järjestäytyneiden yhteisöjen ja turvallisuuteen liittyvien ryhmien tie-
toon ja asiantuntemukseen.

Neljä kumppaniorganisaatiota tarjoaa aineistoa yhteisöjen johtajille, yh-
teisöjen jäsenille ja työntekijöille (perustason turvallisuustyökalut, turvalli-
suustietoisuus, kriisinhallinta). Hankkeen myöhemmässä vaiheessa luodaan 
koordinaattoriverkosto tämän aineiston käyttöön ja aineistoa levitetään sit-
ten koulutusten ja informaatiotilaisuuksien avulla yhteisöissä ja niiden ym-
päristössä sekä laajemmissa viestintäkampanjoissa ympäri Eurooppaa.
 

Hankkeen tavoitteena on myös rakentaa luottamusta ja yhteistyötä kansalaisyhteis-
kunnan ja kansallisten viranomaisten välillä mahdollistamalla virallisia viestintäkana-
via yhteisöjen johtajien ja viranomaisten välillä.

Toivomme, että tämä on alku uskontojenväliselle pitkän aikavälin turvallisuusyh-
teistyölle, jolla on erittäin myönteisiä vaikutuksia yhteisöihimme EU:n jäsenvaltioissa 
ja myös muualla.
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Euroopan kirkkojen konferenssi (Conference of European Churches, CEC) 
on yhteiselin, joka yhdistää 114 kirkkoa ortodoksisista, protestanttisista ja 
anglikaanisista perinteistä eri puolilta Eurooppaa vuoropuheluun, yhteisten 
asioiden ajamiseen ja yhteiseen toimintaan.

Vahvistamme yhdessä yhteistä tunnustustamme, toimimme Euroopan ja 
maailman hyväksi, edistämme rauhaa ja työskentelemme kirkon yhtenäisyy-
den puolesta. Visiomme on ”yhdessä toivossa ja todistajana”.

Kirkkojen kansallisten neuvostojen verkosto pitää meidät kartalla kansal-
lisista ja alueellisista huolenaiheista, ja kumppanuusjärjestöt kehittävät 
osaamistamme monilla aloilla, mukaan lukien diakonia, muuttoliike ja pako-
laiskysymykset sekä naiset ja nuoret kirkoissa.

CEC sai alkunsa rauhanrakentamisprojektina vuonna 1959 rakentaen siltoja 
idän ja lännen välille kylmän sodan aikana. Tämä alkuperäinen tehtävä vie 
meitä eteenpäin tänäkin päivänä, kun jatkamme työtä inhimillisen, sosiaali-
sen ja kestävän Euroopan puolesta, joka elää rauhassa itsensä ja naapurei-
densa kanssa.

EBU 

Euroopan Buddhalainen Unioni (EBU) on vuonna 1975 perustettu kansain-
välinen buddhalaisjärjestöjen ja kansallisten buddhalaisunionien yhdistys 
Euroopassa. Buddhalaisuuden läsnäolo kaikissa Euroopan maissa on vah-
vistunut huomattavasti viimeisten 50 vuoden aikana edustaen useita mil-
joonia buddhalaisia perinteisten buddhalaisten maiden alkuperäiskansojen 
läsnäolon kautta, mutta ennen kaikkea myös siksi, että yhä suurempi määrä 
eurooppalaisista on omaksunut buddhalaisuuden elämänfilosofiakseen ja 
saa innoitusta viisauden, altruismin, ennakkoluulottomuuden, rakastavan 
ystävällisyyden ja rajattoman myötätunnon sanomasta kaikkia eläviä olen-
toja kohtaan.

Buddhalaisia Euroopan unionin jäsenvaltioissa sekä Euroopan neuvoston 
jäsenvaltioissa edustavana elimenä EBU osallistuu aktiivisesti artiklan 17 
mukaiseen vuoropuheluun EU:n toimielinten ja muiden uskonnollisten ryh-
mien kanssa.
 

FAITH MATTERS 
Faith Matters Ireland (FMI) on kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on edistää ihmisoi-
keuksia edistämällä ja puolustamalla moniarvoisuutta, yhteenkuuluvuutta ja integraa-
tiota sekä tukemalla ja puolustamalla niitä, joiden ihmisoikeuksia loukataan tai uha-
taan ääriliikkeiden, vihan tai muun taholta.

FMI pyrkii parantamaan ja tukemaan sosiaalista yhteenkuuluvuutta paikallisyhteisö-
jen koulutusohjelmien avulla ja torjumaan samalla myös ääriliikkeitä ja viharikoksia. 
FMI toimii myös aktiivisesti yhteisöjohtamisohjelmissa, jotka tukevat tulevaisuuden 
sosiaalisten yrittäjien ja yhteisöaktivistien kehitystä verkossa ja verkon ulkopuolella 
tapahtuvissa työpajoissa.

Tutkimusraporttiensa kautta FMI vaikuttaa myös sosiaalipolitiikkaan paikallisella, 
alueellisella ja kansallisella tasolla. Lisäksi FMI on erikoistunut verkkokampanjoihin, 
viharikollisuutta koskevien hankkeiden kehittämiseen, projektien suojelemiseen ja 
verkkoturvallisuuteen.

SACC BY EJC 
Tohtori Moshe Kantor, Euroopan juutalaiskongressin puheenjohtaja, perusti Turvalli-
suus- ja kriisikeskuksen (SACC by EJC) vuonna 2012. SACC by EJC -järjestön ensisi-
jainen missio on Euroopan juutalaisten yhteisöjen turvallisuus.

Kriisitilanne voi häiritä yhteisön toimintaa, vahingoittaa sen mainetta ja aiheuttaa mui-
ta uhkia yhteisöille. Mitä paremmin yhteisö on valmistautunut hallitsemaan odottamat-
tomia tilanteita, sitä vähemmän todennäköistä on, että se joutuu laaja-alaisen kriisin 
uhriksi. Kyse ei ole siitä, tapahtuuko kriisi, vaan siitä, milloin se tapahtuu. SACC by EJC 
-järjestön erittäin pätevät ammattilaiset voivat auttaa yhteisöjä valmistautumaan ja 
reagoimaan näihin häiritseviin tapahtumiin ja lisäämään yhteisöjen kykyä selvitä krii-
seistä entistä vahvempina. SACC by EJC järjestää ja tuottaa koulutuksia, seminaareja 
ja konferensseja kaikkialla Euroopassa juutalaisyhteisöjen valmiusasteen parantami-
seksi ja siteiden lujittamiseksi paikallisten ja EU:n viranomaisten kanssa.

SACC by EJC -järjestön työ keskittyy moniin tärkeisiin kysymyksiin, kuten kriisinhallin-
taan, koulutukseen, antisemitismiin sekä kansainväliseen ja kotimaiseen terrorismiin. 
SACC by EJC tuottaa riippumatonta, laadukasta tutkimusta yhteisöjen johtajien, päät-
täjien, eurooppalaisten instituutioiden, lainvalvontaviranomaisten ja tutkijoiden tehok-
kaaksi tueksi. SACC by EJC on tuottanut yhteistyössä ulkopuolisten kumppanien ja 
organisaatioiden kanssa useita julkaisuja ja multimediaprojekteja, jotka löytyvät osoit-
teesta www.sacc-ejc.org.
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Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan (kirjoittajien) omia, eikä niitä voida pitää Euroopan komission 
virallisina kantoina. Euroopan komissio tai sen puolesta toimivat henkilöt eivät ole vastuussa siitä, miten 

tämän julkaisun sisältämiä tietoja käytetään.
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