ETNISTEN SUHTEIDEN FOORUMI 2016

OSALLISTU KESKUSTELUUN
TWITTERISSÄ

IHMISARVOINEN KESKUSTELUKULTTUURI
~ dialogia, ei yhden totuuden julistamista ~

@EtnoEtno

#etnofoorumi

torstaina 2. kesäkuuta klo 9.00-16.30
Helsinki, Vanha ylioppilastalo, Juhlasali
Ilmoittautuminen päättyy ke 25.5. http://www.yhdenvertaisuus.fi/ilmoittautumiset/etno-foorumi-2016/
Kutsua saa levittää vapaasti.
klo 9.00

Rekisteröityminen ja aamukahvi
juontajana vaikuttaja Michaela ”Mixu” Moua

10.00

Ovet sulkeutuvat, Juhlasali, 1. krs

14.15

DRAAMAA. PITÄISIKÖ VAIN OLLA HILJAA?

14.30

Mitä suomalaiset ajattelevat nykyisestä keskusteluilmapiiristä?
Provokaatioita ja vastakkainasetteluja – kuka innostuu, kuka vetäytyy?
Kenen maahanmuutosta ja monikulttuurisuudesta pitäisi keskustella?

FOORUMIN AVAUS
oikeus- ja työministeri Jari Lindström
Ihmisarvoinen keskustelukulttuuri ja hyvät etniset suhteet
oikeusministeriön kansliapäällikkö Asko Välimaa
10.40

JÄRKI KÄTEEN!
FAKTA JA FIKTIO MAAHANMUUTTOKESKUSTELUSSA
Logiikan kymmenen perussääntöä - tasoa maahanmuuttokeskusteluun!
yliopistonlehtori Panu Raatikainen, Tampereen yliopisto

tutkija Jussi Westinen, Ajatuspaja e2
tutkiva toimittaja Airin Bahmani
14.50

KAHVIT ~ mix & mingle ~

15.10

IHMISARVOINEN KESKUSTELUKULTTUURI
tukee yhteiskunnan yhteenkuuluvuutta,
vihapuhe murentaa sen

15.15

Jokainen meistä haluaa kuulua johonkin.

Tästä meidän pitäisi puhua!
maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen, työ- ja elinkeinoministeriö

Miksi vihapuheeseen puuttuminen ja yhteenkuuluvuuden tunteen
tukeminen Suomessa on välttämätöntä?

Globaali Suomi ja arvot – olemmeko vaarassa? VTT Anneli Portman

sisäministeriön kansliapäällikkö, Etnon varapuheenjohtaja Päivi Nerg

Pieniä valkoisia valheita maahanmuutosta?
Faktabaari tarkastaa väitteet, vastaava toimittaja Tuomas Muraja

projektikoordinaattori Oussama Yousfi, Radinet -hanke

12.00

LOUNAS ~ mix & mingle ~

13.00

ASENTEELLISIN MEDIATEKO 2016
Etnon palkinnon saajan julkistaminen

13.15

DRAAMAA. VIHAPUHE JA TUNTEET
IHMISARVOINEN KESKUSTELUKULTTUURI
Asiat saavat riidellä, kunnioituksen tulee säilyä

Paneeli:
13.30

TYKKKÄÄ ETNOSTA
www.facebook.com/meistaonmoneksi

15.45

DRAAMAA. OLE SINÄ SE MUUTOS, JONKA HALUAT NÄHDÄ

16.00

IHMISARVOINEN KESKUSTELUKULTTUURI
Dialogia ja vuorovaikutusta voi tukea
Keskustelevatko ihmiset vai kulttuurien ja uskontojen edustajat?
Dialogimenetelmiä vai akuutin konfliktin ratkaisuja?
asiantuntija Hussein al-Taee, Crisis Management Initiative CMI

16.15

kunnioitus ja turvallisuus ~ epäluottamus ja pelko?
Tunteet ja kokemukset vihapuheen takana
erikoissuunnittelija Nexhat Beqiri, päätoimittaja Eilina Gusatinsky,
toiminnanjohtaja Adan Mohamed, koomikko Iikka Kivi,
hankejohtaja Miriam Attias

IHMISARVOINEN KESKUSTELUKULTTUURI
Ilman empatiaa ei ole keskustelua vaan monologeja
Kollektiivinen älykkyys, empatia ja paremman vuorovaikutuksen Internet
Tutkija Katri Saarikivi, Helsingin yliopisto &
tiimivetäjä NEMO-hanke (Natural Emotionality in digital interaction)

16.30

FOORUMI PÄÄTTYY

Lisätiedot etnisten suhteiden foorumi 2016
-

-

Foorumiin on pakollinen ilmoittautuminen 25.5.2016 mennessä
http://www.yhdenvertaisuus.fi/ilmoittautumiset/etno-foorumi-2016/
Ilmoittautuneille lähetetään vahvistus sähköpostilla 31.5.2016,
joka tulee esittää sisääntulon yhteydessä.

-

Asiantuntijafoorumin osallistujat:
kotouttamistyön tekijät, päättäjät, viranomaiset, järjestöt ja uskonnolliset yhteisöt,
arvostavan keskustelukulttuurin lisäämisestä kiinnostuneet vapaaehtoiset, median
edustajat, opiskelijat ja tutkijat.

-

-

Etno Foorumi on maksuton ja pääosin suomenkielinen. Kysymyksiä voi esittää myös
muilla kielillä.
Foorumin raportoija: Elina Ekholm, Ennora Oy
Tila hiljentymiselle on käytössä klo 10.00–11.30 ja klo 13.00–16.00. Tila sijaitsee
Vanhan ylioppilastalon 2. kerroksessa.
Matkakulut korvataan ETNO neuvottelukuntien jäsenille tai varajäsenille, jos matkasta
on sovittu koordinaattorin kanssa ennen matkaa.
Lisätietoja antavat valtakunnallisen ja oman alueen ETNO koordinaattorit.

Foorumin 2016 asiantuntijat ja puhujat
Oikeus- ja työministeri Jari Lindström on vastannut 29.5.2015 lukien muun muassa
maahanmuuttajien kotoutumisesta ja työllistymisestä sekä hyvien etnisten suhteiden edistämisestä.
Lindström on toiminut kansanedustajana (ps.) vuodesta 2011 saakka.
Oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari Asko Välimaa aloitti oikeusministeriön kansliapäällikkönä
keväällä 2016, ja johtaa ministerin apuna oikeusministeriön toimintaa ja sen kehittämistä mm.
yhdenvertaisuuteen ja hyvien etnisten suhteiden edistämiseen koskevissa kysymyksissä. Välimaa toimii
valtakunnallisen etnisten suhteiden neuvottelukunnan ETNO puheenjohtajana.
MMM Päivi Nerg on toiminut sisäministeriön kansliapäällikkönä vuodesta 2012 asti ja vastannut
muun muassa maahanmuuttoon ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta sekä raja- pelastus- ja
poliisitoimesta. Nerg on toiminut valtakunnallisen etnisten suhteiden neuvottelukunnan
puheenjohtajana vuosina 2012-2015 ja sittemmin neuvottelukunnan varapuheenjohtajana.
Tilaisuuden juontaja Michaela ”Mixu” Moua on yksi etnisten suhteiden neuvottelukunnan
rasisminvastaisista lähettiläistä sekä toimii Etelä-Suomen Etnon puheenjohtajana. Moua on tehnyt
rasisminvastaista työtä lukuisissa järjestöissä, pelannut koripalloa ammattilaistasolla SM-sarjan ohella
mm. Italiassa ja Sveitsissä. Tällä hetkellä Moua työskentelee Vantaan kaupungin Sporttia kaikille –
hankkeen projektikoordinaattorina.
Panu Raatikainen (FT) on Tampereen yliopiston yliopistonlehtori vuodesta 2014 ja teoreettisen
filosofian dosentti Helsingin yliopistossa vuodesta 2001. Raatikaisen tutkimukset ovat koskeneet
laajasti filosofian eri osa-alueita realismin ongelmasta metafysiikassa ja kielifilosofiassa filosofisiin
totuusteorioihin ja logiikan epätäydellisyys- ja ratkeamattomuustuloksiin.
Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen vastaa työ- ja elinkeinoministeriössä muun muassa
maahanmuuttajien kotoutumiseen, kotouttamiseen ja työllistymiseen liittyvistä kysymyksistä.
Lähiaikojen erityishaasteita ovat kuntapaikkojen löytyminen kuntiin turvapaikan tai oleskeluluvan
saaville ihmisille.
Anneli Portman (VTT) on arvotutkija ja erikoistunut valtionpäämiesten arvopuheisiin. Portmanin
väitöskirja vuodelta 2014 käsitteli Suomen hallitsijoiden puheita 200 vuoden ajalta.
Tuomas Muraja (FM) on Faktabaari – toimituksen perustajajäsen ja sen vastaava toimittaja. Muraja
on toiminut toimittajana lukuisissa medioissa sekä kirjoittanut kirjan kokemuksistaan ”Sotilaana
Afganistanissa (Tammi 2014).
Faktantarkistuspalvelu Faktabaari syntyi talvella 2014 ajatuksesta, että Suomeen piti saada
palvelu vahtimaan poliitikkojen ja muiden poliittisten toimijoiden puheiden totuudenmukaisuutta sekä
puuttumaan mediassa esitettyihin puolitotuuksiin, myytteihin ja urbaanilegendoihin. Faktabaari
valittiin vuoden 2014 journalistiseksi teoksi.
Sosiologi Nexhat Beqiri työskentelee Uudenmaan Ely-keskuksessa erikoissuunnittelijana. Tätä ennen

Beqiri on työskennellyt maahanmuuttajien kotoutumiseen, yhdenvertaisuuteen ja syrjintään liittyvissä
tehtävissä mm. työ, sisä- ja oikeusministeriössä.
Eilina Gusatinsky on kaksikielinen mielipidevaikuttaja, joka muutti Moskovasta Suomeen vuonna
1990. Hän on Helsingissä jo 18 vuotta ilmestyneen venäjänkielisen Spektr-lehden päätoimittaja.
Toiminnanjohtaja Adan Mohammed vetää monikulttuurisesta Monik ry:tä, jonka ovat perustaneet
maahanmuuttajanuoret vuonna 2011. Monik ry tarjoaa tukea maahanmuuttajataustaisille nuorille
tukea työllistymiseen ja uralla etenemistä edistävää toimintaa, kuten työhönvalmennusta,
uraneuvontaa, koulutuksia ja vapaa-ajan toimintaa.
Stand-up koomikko Iikka Kivi on omien sanojensa mukaan "hyväntahtoinen törkymöykky". Kivi voitti
Ylellä nähdyn Naurun tasapaino -koomikkokisan vuonna 2014, on toiminut käsikirjoittajana (Noin
viikon uutiset, YleLeaks, Kärppänä paikalla) ja mediatoimittajana (YLE Puhe). Kiven blogikirjoitus
”Miten minusta tuli suvakki?” herätti laajasti huomiota talvella 2016. Kirjoituksessa Kivi kertoo oman
tarinansa siitä, miten hänestä tuli maahanmuuttovastainen –ja miten hän lopulta luopui siitä.
Yhteisösovittelija Miriam Attias on koulutukseltaan luokanopettaja ja sosiologi. Attias sovittelee
työkseen monikulttuuriseksi koettuja konflikteja ja vetää Suomen Pakolaisavun Naapuruussovittelun
keskusta. Hän tekee myös vapaaehtoistyötä rikossovittelijana ja on sovitellut esimerkiksi
koulukiusaamista, kunnianloukkauksia ja vainoamista.
Jussi Westinen (VTT) on tutkija ajatuspaja e2:ssa. Westisen erityisalaa on arvojen, asenteiden ja
äänestyskäyttäytymisen tutkimus. Hän on yksi vuoden 2015 eduskuntavaalitutkimuksen tekijöistä.
Airin Bahmani on tutkiva toimittaja ja poliittinen aktivisti, jonka kiinnostuksen kohteena ovat Lähiidän poliittiset prosessit, erityisesti Iranin ulko- ja sisäpolitiikka.
Yhteisöpedagogi Oussama Yousfi toimii projektikoordinaattorina Radinet –hankkessa. Sen
tavoitteena on torjua uskonnollista ja poliittista radikalismia Suomessa.
Hussein al-Taee on Martti Ahtisaaren konfliktinratkaisujärjestö CMI:n (Crisis Management
Initiative) Irak-asiantuntija. Rauhan rakentajana Al-Taee on osa CMI:n monikansallista tiimiä, jonka
työtä on tavata ja kuunnella Irakin johtohenkilöitä, oppositiota, aktivisteja, ja välittää tietoa näiden
välillä.
Katri Saarikivi on tutkija (PsM) ja NEMO-projektin tiiminvetäjä Helsingin yliopiston Kognitiivisen
aivotutkimuksen yksikössä. Saarikivi tutkii työssään tarkkaavaisuuteen, empatiaan ja hyvään
vuorovaikutukseen liittyviä aivomekanismeja, ja erityisesti niiden aktivoitumista netissä. Tutkimustyön
lisäksi Katrin intohimona on herättää ihmisten uteliaisuutta tutkimustietoa kohtaan, minkä vuoksi hän
toimii myös kouluttajana ja puhujana.
NEMO- projektissa (Natural Emotionality in digital interaction) kehitetään uusia tapoja
digitalisoida ja välittää tunteita verkossa.

