TIEDOTE 11.2.2014

Euroopan omatunto –konferenssi uudistaa eurooppalaista
monikulttuurisuuspolitiikkaa
Maaliskuussa Helsingissä järjestetään kansainvälinen Euroopan omatunto –
konferenssi Eduskunnan Pikkuparlamentissa 18.–19.3.2014. Konferenssilla on
kunnianhimoinen tavoite: Euroopan unionin monikulttuurisuuspolitiikan uudistaminen.
Kyseessä on monella tavalla ainutlaatuinen tapahtuma. Siinä käsitellään kriittisesti
eurooppalaista monikulttuurista yhteiskuntaa ja sen kipupisteitä. Ainutlaatuisen
konferenssista tekee myös se, että ministerit ja johtavat poliitikot tulevat eri puolilta
Eurooppaa vähemmistötaustaisen kulttuurivaikuttajan isännöimään tilaisuuteen.
Euroopan omatunto -konferenssi on tärkein osa luovan kulttuurin yhdistys Drom ry:n
järjestämästä tapahtumakokonaisuudesta, johon sisältyy myös ”Miranda – mustalaisten
holokausti” -näyttelyn kiertue sekä mustalaiskabaree ”Seitsemän kielen kitaralla”. Drom
ry:n puheenjohtaja, kirjailija ja kulttuurineuvos Veijo Baltzar haastaa konferenssissa
eurooppalaiset päättäjät, kysyen heiltä, kykeneekö tulevaisuuden Eurooppa suoriutumaan
kestävästä kehityksestä myös vähemmistökysymyksissä.
Euroopan omatunto –hanke tavoittelee yhdenvertaista monikulttuurista Eurooppaa, jossa
kaikilla on oikeus kulttuuriseen identiteettiin ja omanarvontunteeseen. Nuorten tulisi
tulevina vastuunkantajina uudistaa perittyjä asenteita suhteessa vähemmistöihin ja
rakentaa todellista kansalaisten Eurooppaa. Hanke on saanut tukea EU:n Kansalaisten
Eurooppa- ohjelmasta ja sen suojelijana toimii presidentti Tarja Halonen.
”Euroopan omatunto” painottaa sivistykseen ja kulttuuriin pohjautuvien toimenpiteiden
kehittämisen ja lisäämisen tärkeyttä. Vähemmistöjen hyvinvointi tulee vahvasta

identiteetistä, ja se edellyttää elinvoimaista kulttuuria, jota myös valtaväestö arvostaa ja
kunnioittaa. Konferenssissa kysytään muun muassa, mikä on vähemmistöjen taiteen ja
kirjallisuuden merkitys Suomessa ja Pohjoismaissa?
Euroopan unionin hankkeelle myöntämä tuki ja kansainvälisten sekä kotimaisten
arvovaltaisten päättäjien, tieteen ja kulttuurin vaikuttajien kiinnostus ja osallistuminen
tapahtumaan
kertovat
monikulttuurisuuspolitiikan
uudistamisen
välttämättömyydestä ja ajankohtaisuudesta. Konferenssin suunnitteluun ovat ottaneet
aktiivisesti osaa Suomen johtavat poliitikot – Paavo Lipponen, Ilkka Kanerva, Pekka
Haavisto / Outi Alanko-Kahiluoto, Kimmo Tiilikainen sekä nuorisoasiainneuvos Olli
Saarela.

Konferenssissa ovat mukana:
Viron opetusministeri Jaan Aaviksoo, Unkarin integraatiominiseri Zoltán Kovács, professori
Catherine Wihtol de Wenden (Ranska), opetusministeriön valtiosihteeri Stefan Chudoba
(Slovakia), kulttuurineuvos Veijo Baltzar, presidentti Tarja Halonen, entinen pääministeri
Paavo Lipponen, ministerit Krista Kiuru ja Pekka Haavisto, professori Paul Cliteur
(Alankomaat), professori, kirjallisuuskriitikko Lilian Munk Rösing (Tanska), professori Laura
Kolbe, kansanedustajat Ilkka Kanerva ja Kimmo Tiilikainen.
Ohjelma tulee vielä täydentymään.
Euroopan omatunto –konferenssin lehdistötilaisuus järjestetään ti 4.3 klo 13.00
Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa (Arkadiankatu 3, Helsinki)
Lisätiedot: www.drom.fi.

