YK:N YHTEISYMMÄRRYSVIIKKO KÄYNNISTYY 1.2.2020
YK:n kansainvälisellä uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikolla (World Interfaith Harmony Week)
1.-9.2.2020 järjestetään yhteisymmärrystä edistäviä tapahtumia. Vuoden 2020 teema #puhudialogia
nostaa esiin dialogitaitojen merkityksen yhteiskunnallisen polarisaation ehkäisyssä.
Vuoden 2020 Yhteisymmärrysviikon teemaksi on valittu #puhudialogia. Teeman avulla halutaan kiinnittää
huomiota keskustelu- ja dialogitaitoihin. Dialogissa ei ole kyse vastapuolen voittamisesta tai oikeassa
olemisesta. Dialogi on kunnioittavaa vuoropuhelua ja dialogitaitojamme kehittämällä vähennämme
vihapuhetta ja yhteiskunnallista polarisaatiota. Katsomusten välisen dialogin tavoitteena on, että
katsomuksia ei käytettäisi vihapuheen ja ennakkoluulojen levittämisen välikappaleina.
Yhteisymmärrysviikon tavoitteena on kannustaa tavallisia ihmisiä arjen vuoropuheluun moninaisten
maailmankatsomusten, niin uskonnollisten kuin ei-uskonnollisten, kanssa. Vuoropuhelussa on mahdollista
löytää toisten kanssa yhteistä arvopohjaa ja yleisinhimillistä perustaa, mikä mahdollistaa yhteistyön
esimerkiksi rauhan, oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi sekä ympäristön suojelemiseksi.
Tapahtuman järjestämällä avaat ovesi dialogille!
Vuoden 2020 Yhteisymmärrysviikon suojelijana toimii Helsingin keskustakirjasto Oodin johtaja Anna-Maria
Soininvaara. Soininvaara halusi lähteä tukemaan yhteisymmärrysviikkoa, koska viikon sanoma on
yhteneväinen myös Oodin toimintaa ohjaavien arvojen kanssa:
” Oodi on kaikille. Toivotamme ihan jokaisen tervetulleeksi. Rasismi ja syrjintä eivät kuulu kirjastoon. Näillä
periaatteilla toivomme voivamme edistää myös meille tärkeitä arvoja, sananvapautta ja yhdenvertaisuutta. On
hienoa, että on paikkoja joissa jokainen voi tuntea yhteenkuuluvuutta ja olla kohtaamassa myös eri tavoin ajattelevia
ihmisiä turvallisessa ilmapiirissä. Yhteiskunta voi kehittyä vain, jos otamme huomioon kanssaeläjät, kuulemme ja
kuuntelemme toisiamme ja toistemme erilaisia näkemyksiä.”

Viikon avajaisia vietetään lauantaina 1.2.2020 Vantaan Lumosalissa (Urpiaisentie 14) klo 18-20. Tule
mukaan juhlimaan kanssamme!

Viikolla järjestetään runsaasti tapahtumia, kuten USKOT-foorumin Tarinateatteri-ilta uskonto- ja
katsomusdialogista. Yhdessä Tarinateatteri Sillan kanssa toteutettava tapahtuma on 6.2.2020 klo 18.00
Kino Engelissä. Kirjailija Kari Hotakainen koostaa esityksestä tekstin, joka on kollaasi Sillan esittämistä
improista ja yleisön kertomista tarinoista. Teksti on nähtävillä esityksen jälkeen USKOT-foorumin
verkkosivuilla. Lisätietoja tapahtumasta: https://uskot.fi/2019/12/puhu-dialogia-tarinateatteri-iltauskonto-ja-katsomusdialogista-6-2-2020/
Lisää yhteisymmärrysviikon tapahtumia löydät Facebook –sivuiltamme.
Yhteisymmärrysviikon jälkeen palkitaan yhteisymmärrysteko. Tiedätkö hankkeen, tapahtuman tai teon,
joka on edistänyt uskontojen ja katsomusten rakentavaa vuorovaikutusta paikkakunnallasi?
#yhteisymmärrysteko -kampanja etsii uskontojen ja katsomusten vuorovaikutusta edistävää ja tukevaa
tekoa. Lisää kuva tapahtumasta Facebookiin tai Instagramiin hashtagilla #yhteisymmärrysteko.
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Lisätietoja: Yhteisymmärrysviikkoa koordinoiva Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry
info@kulttuurifoorumi.fi / puh: 040 826 7777
Teemaviikon verkkosivut: https://dialogikasvatus.fi/yhteisymmarrysviikko/
Teemaviikko ja sen tapahtumat Facebookissa:
https://www.facebook.com/yhteisymmarrysviikko/
Kulttuuri- ja katsomusdialogikasvatuksen portaali: www.dialogikasvatus.fi
Lisätietoja YK:n teemaviikosta: www.worldinterfaithharmonyweek.com
Yhteisymmärrysviikon logot ja juliste: https://dialogikasvatus.fi/yhteisymmarrysviikko/info-2/
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