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Vaihtoehtoinen päätöslauselmaesitys (työjärjestyksen 170 artiklan 4 kohta) 

päätöslauselmaesitykselle, joka ei liity lainsäädäntöön, A8-0373/2015 

Euroopan parlamentin päätöslauselma kulttuurienvälisestä vuoropuhelusta, 

kulttuurisesta monimuotoisuudesta ja koulutuksen merkityksestä EU:n perusarvojen 

edistämisessä 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan ja 4 artiklan 1 ja 

2 kohdan, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 

6 artiklan, jonka mukaan koulutus ja kulttuuri ovat kaksi alaa, joilla unionilla ei ole 

toimivaltaa ja joilla se ei voi puuttua jäsenvaltioille kuuluvan toimivallan käyttämiseen, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan
1
 ja erityisesti sen 10, 11 ja 

12 artiklan sekä sen johdannon, 

– ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja erityisesti sen ensimmäisen 

lisäpöytäkirjan 2 artiklan, 

– ottaa huomioon kulttuurista ja kehityksestä 20. joulukuuta 2010 annetun Yhdistyneiden 

kansakuntien päätöslauselman, 

– ottaa huomioon vuonna 2005 tehdyn Unescon yleissopimuksen kulttuuri-ilmaisujen 

moninaisuuden suojelemisesta ja edistämisestä, 

– ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja 

erityisesti sen 16 artiklan ja YK:n julistuksen uskontoon tai vakaumukseen perustuvan 

kaikkinaisen suvaitsemattomuuden ja syrjinnän poistamisesta,  

– ottaa huomioon Pariisissa 17. maaliskuuta 2015 pidetyssä EU:n opetusministereiden 

epävirallisessa kokouksessa annetun Pariisin julistuksen kansalaisuuden sekä vapauden, 

suvaitsevaisuuden ja syrjimättömyyden yhteisten arvojen edistämisestä koulutuksen 

                                                 
1
 EYVL C 364, 18.12.2000, s. 1. 



 

AM\1083370FI.doc  PE575.943v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

avulla (8496/15), 

– ottaa huomioon Luxemburgissa vuonna 2015 pidetyssä Euroopan nuorisokokouksessa 

annetuista puheenjohtajakolmikon lopullisista yhteisistä suosituksista laaditun selonteon, 

jossa otettiin huomioon jäsennelty vuoropuhelu, jonka tavoitteena oli lisätä nuorten 

poliittista osallistumista demokraattiseen toimintaan Euroopassa, ja jossa parlamenttia 

kehotettiin edistämään arvoihin perustuvaa koulutusta ja aktiivista kansalaiskasvatusta, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan, 

– ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mietinnön (A8-0373/2015), 

A. toteaa, että unionin jäsenvaltiot ovat kulttuurisesti, sosiaalisesti ja kielellisesti valtavan 

monimuotoisia; toteaa tässä yhteydessä, että on keskeistä kunnioittaa näitä eroja 

välttämällä pakolla tavoiteltavaa yhdenmukaistamista, joka loukkaisi selvästi Euroopan 

kansojen oikeuksia; 

B. muistuttaa, että kulttuurienvälinen vuoropuhelu ei ole oikeudellinen käsite eikä sitä 

säännellä kansallisella, unionin tai kansanvälisellä lainsäädännöllä vaan se perustuu 

sosiaalisten suhteiden ajatusmalliin; 

C. katsoo, että on tärkeää ottaa huomioon kansalliset erityispiirteet, jotta voidaan lujittaa 

kulttuurisen monimuotoisuuden kunnioittamista ja käsitellä yhteiskuntiemme 

monitahoista todellisuutta; 

D. toteaa, että tämän tavoitteen saavuttaminen ei ole ainoastaan viranomaisten ja päättäjien 

tehtävä vaan koko yhteiskunta on siitä yhteisesti vastuussa, mukaan lukien lukuisat 

sidosryhmät, kuten perheet, tiedotusvälineet, opettajat, yritykset sekä yhteisölliset ja 

uskonnolliset johtajat; toteaa, että poliittisten toimijoiden ohella on tärkeää painottaa 

niiden kaikkien muiden toimijoiden roolia, jotka osallistuvat kulttuurisen 

monimuotoisuuden kunnioittamiseen eri puolilla Eurooppaa; 

E. katsoo, että kulttuurisen monimuotoisuuden kunnioittaminen ja rauhanomainen 

vuoropuhelu edellyttävät perinteisten kulttuurien todellista kunnioittamista Euroopassa 

etenkin siten, että tunnustetaan kunkin jäsenvaltion historia ja jäsenvaltiolle ominainen 

identiteetti; muistuttaa, että se, mikä voi yhdistää kansoja, on nimenomaan yhteisten 

arvojen ja perinteiden tunnustaminen, ja että juuri tätä vastaan hyökätään tällä hetkellä 

erilaisilla totalitaarisilla toimilla kaikkialla maailmassa; 

F. toteaa, että perinteisten kulttuurien kunnioittaminen liittyy tiiviisti kehitykseen ja että 

kaikki pyrkimykset vastustaa näitä kulttuureja saattaisivat synnyttää jännitteitä kyseisten 

väestönosien keskuudessa ja aiheuttaa siten haluttujen vaikutusten sijasta päinvastaisia 

vaikutuksia; 

G. toteaa, että Euroopan ja maailman on vastattava tällä hetkellä lukuisiin haasteisiin, jotka 

liittyvät globalisaatioon, muuttoliikkeeseen, kulttuurien välillä esiintyviin ja 

uskonnollisiin konflikteihin sekä radikalismin nousuun; 

1. katsoo, että unionin olisi pyrittävä korostamaan eri kansallisten kulttuurien arvoa, jotta 
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kulttuurisen monimuotoisuuden periaatetta kunnioitettaisiin täysipainoisesti; 

2. katsoo, että koska useat jäsenvaltioiden johtajat ovat tunnustaneet monikulttuurisuuden 

epäonnistumisen, heidän olisi pohdittava uudelleen kotouttamisstrategiaansa etenkin 

koulutuksen alalla; 

3. katsoo, että kulttuurin sisällyttäminen jäsenvaltioiden kahdenvälisiin tai monenvälisiin 

ulkosuhteisiin ja kehityspolitiikkaan tarjoaa välineen konfliktinratkaisuun, 

rauhanrakentamiseen ja kriisintorjuntaan; 

4. katsoo, että vuoropuhelun ja kulttuurisen monimuotoisuuden olisi tarjottava suvereenien 

valtioiden käyttöön välineitä kahdenvälisten tai monenvälisten suhteiden hoitoon 

kyseisten valtioiden välillä tai kolmansien maiden kanssa; 

5. kehottaa ottamaan huomioon uskontojen välisen vuoropuhelun rauhan 

ennakkoedellytyksenä ja keskeisenä konfliktinhallinnan välineenä, ja keskittymään 

yksilön ihmisarvoon ja tarpeeseen noudattaa ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa 

kiinnittämällä erityistä huomiota ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauteen ja 

uskonnollisten vähemmistöjen, erityisesti Lähi-idän kristittyjen, oikeuteen saada 

suojelua; 

6. painottaa, että aidolla kulttuurienvälisellä vuoropuhelulla kannustetaan positiivista ja 

yhteistyöhakuista vuorovaikutusta, edistetään ymmärtämystä ja kunnioitusta kulttuurien 

välillä, lisätään monimuotoisuutta ja demokratian ja vapauden kunnioittamista; 

muistuttaa, että tällainen vuoropuhelu on mahdollista ainoastaan, jos kaikki kansalaiset 

sisäistävät sen maan valtakulttuurin, jossa he elävät, ja kunnioittavat sitä; 

7. kannustaa tätä varten jäsenvaltioita edistämään koulutusta ja kansalaiskasvatuksen 

opetusta, jotta opettajat voivat ottaa paremmin huomioon mielipiteiden moninaisuuden ja 

saavat samalla aikaan sen, että kaikki kunnioittavat kullekin jäsenvaltiolle ominaisia 

yhteisiä kulttuuripiirteitä; 

8. toteaa, että opiskelijoille on luotava oikeuksiin mutta myös opettajien auktoriteetin 

kunnioittamisen kaltaisiin velvollisuuksiin perustuvia oppimisympäristöjä, sillä koulutus 

voi tarjota vakaat oppimispuitteet ainoastaan, jos nämä kaksi näkökulmaa otetaan 

huomioon; korostaa lisäksi, että vaikka arvojen opettaminen on tärkeää, luku- ja 

kirjoitustaidon kaltaisten perustaitojen oppiminen on keskeistä jokaisen yksilön 

kehitykselle; 

9. toteaa, että on tarjottava kestävää tukea julkisille ja yksityisille oppilaitoksille, 

nuorisojärjestöille ja koulutusta järjestäville elimille, jos ne noudattavat vapauden 

periaatteita ja kullekin jäsenvaltiolle ominaisia perusarvoja, jotta ne voivat puuttua nuoria 

sukupolvia tällä hetkellä koettelevan epävarman tilanteen moniin osatekijöihin; 

10. kannustaa kaikenikäisten osallistavaan taide- ja urheilukasvatukseen ja 

koulutustoimintaan sekä vapaaehtoistoimintaan, jotta voidaan lujittaa yhteiskuntaan 

sopeutumista koskevia prosesseja ja sopeutumista kullekin jäsenvaltiolle ominaiseen 

kansalliseen kulttuuriin; 
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11. kannustaa unionin toimielimiä analysoimaan edelleen radikalisoitumista, omaksumaan 

rohkean ja realistisen asenteen keskusteluissaan suvereenien jäsenvaltioiden kanssa, jotta 

voidaan arvioida poliittisen väkivallan prosesseja, ja tekemään siihen liittyvät 

johtopäätökset; pitää tältä osin erinomaisina puhujia ja heidän puheenvuorojaan ja 

pohdintojaan, jotka he esittivät todellisina varoituksen antajina kulttuuri- ja 

koulutusvaliokunnan 15. lokakuuta 2015 järjestämässä radikalisoitumisen torjuntaa 

käsittelevässä julkisessa kuulemisessa; 

12. kehottaa jäsenvaltioita ja niiden kansalaisia päättämään itse, miten he näkevät 

kansalaisuuden, yhteiselon ja kotoutumisen eli ulkomaalaisten sopeutumisen heidän 

maahansa; muistuttaa tässä yhteydessä, että jokaisen uuden tulijan on 

saapumisolosuhteistaan riippumatta osoitettava kunnioitusta hänet vastaanottavan maan 

kulttuuria ja perinteitä kohtaan, mikä on ehdoton edellytys uuden kansalaisuuden 

saamiseksi ja siten kansallisen yhteenkuuluvuuden takaamiseksi; 

13. muistuttaa, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 6 artiklan mukaan 

jäsenvaltioilla on toimivalta toteuttaa toimia kulttuurin alalla ja että unionilla on 

ainoastaan toimivalta toteuttaa tällä alalla toimia jäsenvaltioiden toimien tukemiseksi; 

toteaa kuitenkin, että kulttuuri on välttämätön diplomatian väline, mutta suhtautuu 

epäillen tämän välineen laajempaan institutionaalistumiseen, sillä se saattaa vaarantaa 

toissijaisuusperiaatteen; 

14. tukee jäsenvaltioita toiminnassa, jota ne pitävät tarpeellisena ääriliikkeiden ja 

marginalisoitumisen ehkäisemisessä ja toteuttavat toimilla, joita niiden hallitukset pitävät 

tarkoituksenmukaisina maansa erityisten olosuhteiden kannalta (kuten historialliset 

yhteydet eräiden yhteisöjen kanssa ja kahdenväliset sopimukset) ja joihin osallistuu laaja 

joukko toimijoita, joiden tavoitteena on vastustaa ääriliikkeitä ja varmistaa kunkin valtion 

vakaus; 

15. panee merkille demokratiavajeen, josta useat jäsenvaltiot kärsivät ja josta on osoituksena 

säännöllisesti erityisesti nuorten osallistumisaste vaaleihin samoin kuin 

mielipidemittaukset, jotka paljastavat nuoren sukupolven pessimistisen suhtautumisen 

maidensa hallituksiin; on vakuuttunut siitä, että nämä seikat kertovat syvemmästä 

luottamuskriisistä, johon on puututtava erityisesti koulutuksen ja kulttuurin kaltaisten 

välineiden avulla; katsoo, että esimerkiksi historiankurssien samoin kuin humaanisten 

aineiden, kuten kreikan ja latinan, opetuksen merkityksen korostaminen antaisi nuorille 

tilaisuuden luoda yhteys omiin juuriinsa ja siten kohdata tulevaisuus varmoina siitä, mikä 

on heidän taustansa; kehottaa näin ollen jäsenvaltioita pohtimaan näiden perustaitojen 

merkityksen korostamista keinona luoda aktiivinen kansalaisuus ja kouluttaa nuoria, jotka 

ovat halukkaita toimimaan maansa hyväksi; 

16. toteaa, että opettajat ovat keskeisessä asemassa pyrittäessä vahvistamaan sosiaalisia 

suhteita yhteistyössä perheiden kanssa, luomaan yhteenkuuluvuuden tunnetta ja 

auttamaan nuoria kehittämään eettisiä ja kansalaisarvoja; 

17. muistuttaa, että jokaisella jäsenvaltiolla olisi oltava vapaus valita kotouttamista ja 

yhteiseloa koskevat menetelmänsä; on vakuuttunut siitä, että jonkin tietyn toimenpiteen 

määrääminen ”ylhäältä käsin” ei helpota kotouttamisen tuomien haasteiden kohtaamista, 

sillä ne vaihtelevat suuresti eri valtioiden välillä niiden kansallisten, erityisesti historiaan 
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liittyvien erityispiirteiden mukaan; toteaa, että maahanmuuttajien vastaanottoa koskeva 

ongelma on tällä hetkellä Euroopan laajuinen mutta menneisyys on osoittanut, että 

kotouttamismalli, joka toimi erinomaisesti yhdessä maassa, oli kirvelevä tappio toisessa 

ja että väkisin toteutettu yhdenmukaistaminen ei tarjoa ratkaisua vaan voi synnyttää uusia 

ongelmia; 

18. muistuttaa jäsenvaltioiden hallituksia siitä, että ne on demokraattisesti valittu ja että näin 

ollen niiden investointien ja taloudellisten menojen on vastattava yhteisen edun mukaisiin 

vaatimuksiin maassaan sekä niiden kansalaisten asettamiin vaatimuksiin; korostaa, että 

unionin toimielinten tehtävänä ei ole kehottaa suvereeneja valtioita edistämään joitakin 

ohjelmia tai aloitteita kulttuurin ja koulutuksen alalla valtioiden vapauden 

kustannuksella; 

19. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, 

komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle 

edustajalle, ihmisoikeuksista vastaavalle Euroopan unionin erityisedustajalle sekä 

jäsenvaltioille. 

Or. fr 

 

 


