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Suomen somalialaisten liiton kannanotto:

SUOMEN SOMALIALAISTEN LIITON LAUSUNTO OIKEUSMINISTERIÖLLE
AGAINST HATE -HANKKEEN SUOSITUKSISTA
Kyllä.
PUUTTUUKO JOTAIN TAVOITTEITA?
Ehdotamme, että perustetaan riippumaton toimielin, joka seuraa aktiivisesti
julkista viestintää, esimerkiksi poliitikkojen somekirjoituksia, muiden
vaikutusvaltaisten henkilöiden viestintää ja mediaa. Tämä toimielin korjaisi
aktiivisesti mediassa levitettävää disinformaatiota ja vääriä tilastoja.
Ehdotamme myös, että virastojen ja julkisten toimijoiden viestintä ottaa
tehtäväkseen aktiivisesti korjata vääristeltyjä tai valheellisia tietoja verkossa.
Tällä hetkellä viranomaiset eivät aktiivisesti korjaa disinformaatiota, vaan
ainoastaan silloin, kun joku toimittaja älyää kysyä asiasta. Väärän informaation
aktiivinen korjaaminen pitäisi kuulua myös viranomaisten omaan
viestintästrategiaan.
Ennaltaehkäisevään työhön täytyisi saada mukaan myös internetissä toimivat
verkkoalustat. Yhteistyö heidän kanssaan voisi ehkäistä vihapuhetta.
Tuomioiden vihapuheesta/viharikoksista pitäisi olla ankarampia, koska
nykyiset tuomiot eivät estä vihapuheen/viharikoksien jatkumista. Lisäksi
vihapuhe-teot eivät läheskään kaikissa tapauksissa etene syyttäjälle asti tai
johda tuomioon. Tuntuma on, että vuosikymmenen aikana puhetapa on jopa
koventunut. Tämä syö esimerkiksi somaliyhteisön luottamusta ja heikentää
kuuluvuuden tunnetta yhteiskunnassa.
SAAVUTETAANKO TAVOITTEET KUVATUILLA TOIMENPITEILLÄ? PUUTTUUKO
KESKEISIÄ TOIMENPITEITÄ TAI KOHDERYHMIÄ?
Toivomme, että suositusten toteuttamisvaiheessa otetaan etniset vähemmistöt
ja kansalaisjärjestöt mukaan sekä suunnitteluun, toteuttamiseen että hankkeen
johtamiseen, koska heillä on paljon tietoa asiasta ja he ovat kokeneet
vihapuhetta/viharikoksia.

MILLAISTA TIETOA TARVITTAISIIN, JOKA AUTTAISI PUUTTUMAAN
TEHOKKAAMMIN VIHARIKOKSIIN JA/TAI VIHAPUHEESEEN?
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Näkemyksemme mukaan tietoa on jo nyt saatavilla, esimerkiksi se, että ihmisten
mielipiteitä manipuloidaan internetissä väärillä tiedoilla ja se voi johtaa
vihapuheeseen/viharikoksiin.
Ehdotamme, että viranomaiset tutkivat ja syventyvät siihen, missä ja
minkälaisilla verkkoalustoilla vihapuhetta erityisesti esiintyy ja minkälaisia
mekanismeja vihapuhe-kampanjoiden masinoimiseksi käytetään. Odotamme,
että viranomaiset tekevät entistä enemmän ennaltaehkäisevää työtä myös
yhdessä niiden verkkoalustojen kanssa, joilla vihapuhetta erityisesti esiintyy.
Tarvitaan siis tietoa siitä, keitä nämä vihapuheeseen syyllistyvät ovat, ja
minkälainen ennaltaehkäisevä työ heidä tavoittaa.
MUITA EHDOTUKSIA?
Tavoitteissa on mainittu, että varmistetaan kansalaisyhteiskunnan resurssointi
viharikosten ja vihapuheen vastaisessa työssä. Tämä vaatii jatkuvan
perusrahoituksen; pätkissä myönnettävä hankerahoitus ei varmista riittävää
resurssointia tähän työhön.
On myös tärkeää rekrytoida eri etnisisiä taustoja edustavia poliiseja ja muita
viranomaisia sekä edistää eri vähemmistöjen näkyvyyttä rekrytoinneissa,
virkojen täytössä ja johtotehtävissä. Siten voidaan purkaa vähemmistöihin
liitettyjä stereotypioita ja ehkäistä vihapuhetta/viharikoksia, kun vähemmistöt
ovat näkyvillä monipuolisissa rooleissa.
Tavoitteessa on myös mainittu, että selvitetään uhrien tarpeita sekä miksi
uhreja ei ohjaudu tukipalveluihin. Näkemyksemme mukaan tämä edellyttää
vähemmistöille suunnattavaa omakielistä materiaalia sekä suullisen perinteen
huomioimista eli käytännössä jalkautumista eri vähemmistöjen keskuuteen tai
kielitaitoisia asiakaspalvelijoita niihin instansseihin, joissa vähemmistöjä
halutaan palvella. Odotamme, että tähän suunnittelutyöhön otetaan myös
somalinkielisiä ja somalikulttuuria tuntevia asiantuntijoita mukaan
suunnittelemaan ja johtamaan kartoitustyötä. Kulttuurintuntemus auttaa
suunnittelemaan tiedonhakua ja palveluiden kehittämistä yhteisön
näkökulmasta tavoitettavampaan suuntaan.
Ehdotamme myös ennaltaehkäisevän verkkonuorisotyön ja jalkautuvan
verkossa tapahtuvan sosiaalityön ja mielenterveyspalveluiden resurssoinnin
lisäämistä ja aktiivista implementointia sinne, missä vihapuhetta esiintyy paljon.
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