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Pitäisikö olla jo huolissaan?
MUUTAMAT YHTEISKUNNALLISET ilmiöt

ovat kevään aikana saaneet huomiota. Niitä
ovat olleet äärioikeiston ja nationalismin
eli kansallismielisyyden kasvava kannatus
pitkin Eurooppaa. Pitäisikö näistä ilmiöistä
sitten olla huolissaan? Tulisiko ne huomioida kirkon piirissä vai pitäisikö vaieta?
Kun sormi osoittaa jotain ilmiötä, kiinnittyykö huomiomme osoittavaan sormeen
vai itse ilmiöön?
Kansallismielisyyden nousua vastenmielisine lieveilmiöineen, kuten vihapuhe,
ovat useat tutkijat, toimittajat ja vaikuttajat osoitelleet sormillaan ja puheenvuoroillaan. Myös arkkipiispa Tapio Luoma
kiinnitti huomion asiaan kirkolliskokouksen avauksessa toukokuussa. Hän näki
kansallisaatteen myönteisenä merkityksenä vaikutukset identiteetin rakentumiseen,
mutta kielteisimmillään yltiönationalismi
kääntää huomion sisäänpäin, synnyttää viholliskuvien lietsomisen ja ajaa pelkästään
omaa, itsekästä etua.
Yksi huolestuttava havainto on ollut joidenkin kristillisten suuntausten ja kansallismielisyyden yhteyden vahvistumisessa.
Yhdysvalloissa he ovat löytäneet toisensa,
kannattavat Trumpin poliittista ”Amerikka ensin” -linjaa. Meillä samansuuntaiset
havainnot kohdistuvat lähinnä kahteen poliittiseen puolueeseen ja niiden kannattajiin. Ne löytyvät kannatustaan merkittävästi vahvistaneista perussuomalaisista, mutta
myös pienestä kristillisdemokraattien
ryhmästä. Molempien joukoissa vaikuttavat muutamat kovaääniset niin kutsutut
konservatiivikristityt. Asiasta kirjoitti
muutama viikko sitten Helsingin Sanomat.
Äärikansallismielisiä näyttävät yhdistävän käsitykset kahdesta uhasta. Niitä ovat
yhteiskunnan liberalisoituminen ja islamin
vahvistuminen. Uhkana siis koetaan arvojen ja uskontojen voimasuhteiden muutokset. Uhkakuvat ovat usein kannatuksen
polttoainetta.
Voiko ajan murroksissa ottaa jotain oppia historiasta? Ainakin kannattaa yrittää,

opasti arkkipiispa Luoma. Hän muistutti,
kuinka kirkko on ollut mukana maamme
kansallisaatteen myönteisissä ja kielteisissä muodoissa. Se oli mukana vahvistamassa
nuoren itsenäistyvän kansan identiteettiä,
mutta tempautui mukaan 1930 äärioikeiston nousuun, vaikka sanoutuikin siitä myöhemmin irti. Herännäisyyden vaikuttajat
ovat olleet näissä ajan ilmiöissä mukana,
niin kuin mekin omana aikanamme.
Arkkipiispan resepti aikamme hyvinvoinnin perustaksi on ulospäin suuntautuminen sekä avoin ja kunnioittava vuorovaikutus muiden uskontojen, isänmaiden
ja kotien kanssa. Sitä lääkettä ja asennetta
kannattaa ottaa ja viljellä entistä enemmän
nyt, kun yhteiskunnan jännitteiden ja ääri-ilmiöiden kasvusta pitää olla huolissaan.
Simo Juntunen
päätoimittaja
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