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Hyvien väestösuhteiden politiikalla parannetaan eri 
ryhmiin kuuluvien ihmisten yhteiseloa ja 
ennaltaehkäistään ristiriitatilanteita.  
 
Väestöryhmien väliset konfliktit eivät aina tapahdu 
vähemmistön ja enemmistön välillä, vaan myös 
vähemmistöillä on toisiinsa kohdistuvia 
ennakkoluuloja ja stereotypioita.  Toisaalta 
vähemmistöryhmillä on myös keskinäistä 
solidaarisuutta ja he voivat yhdessä ponnistella 
yhteiskunnallisen asemansa parantamiseksi. 
 
Ryhmien väliset kontaktit ovat paras keino vähentää 
ennakkoluuloja: tutustumalla toisiin ihmisiin alamme 
suhtautua heihin myönteisemmin. Hyviä 
väestösuhteita edistävät ennen kaikkea sellaiset 
kontaktit, jotka rakentuvat ryhmien tasa-
arvoisuudelle, yhteisille tavoitteille ja yhteistyölle ja 
joilla on yhteiskunnan tuki takanaan. 

Identiteetti määrittää suhtautumistamme toisiin 
ihmisiin ja ryhmiin 

 
• Etnisellä identiteetillä tarkoitetaan yksilön kokemusta 

tiettyyn etniseen ryhmään kuulumisesta. Sen merkitys 
voi vaihdella eri elämänalueilla ja elämän eri vaiheissa. 

• Ihmisille on luontaista asettaa oma sisäryhmänsä 
etusijalle, mutta oman ryhmän suosimisesta ei 
automaattisesti seuraa toisen ryhmän syrjintää.  

• Pelkkä etninen tai uskonnollinen identiteetti itsessään 
ei johda vihamielisyyteen, mutta omaa ylemmyyttä 
korostava, taaksepäin katsova ja vaihtoehtoisille 
tulkinnoille kielteinen identiteetti voi jyrkentää 
asenteita muita ryhmiä kohtaan.  

• Ryhmien välisiä jännitteitä ei tule ymmärtää pelkästään 
etnisyydestä tai uskonnosta johtuvina, vaan identiteetin 
kokemiseen ja ryhmien välisiin suhteisiin vaikuttavat 
myös esimerkiksi ikä, sukupuoli, asuinalue ja 
sosiaalinen asema. 

• Erimielisyyksiä ei pidä vältellä, vaan ne on pyrittävä 
tunnistamaan ja tunnustamaan, koska vain siten niitä 
voidaan käsitellä rakentavasti. 

 



   
      

         
       

       
       

  
        

       
        

       
       

     
      

       
       

     
  

     
        

       
       

    
      

      
      

          
  

  
    

      
        

      
       

     
  

      
      

        
        

    

  

Rakennetaan yhteistä identiteettiä 
 
Eri vähemmistöryhmien yhteiskunnallinen 
arvostus ja status vaihtelee ja niiden välille voi 
muodostua sosiaalinen tai etninen hierarkia, 
joka voi tulehduttaa ryhmien välejä.  
 
Vähemmistöryhmien väliset suhteet näyttävät 
olevan sitä parempia, mitä myönteisemmin 
kukin ryhmä kokee valtaväestön suhtautuvan 
heihin.  
 
Jokin yhdistävä tekijä voi saada eri 
vähemmistöryhmät suhtautumaan aiempaa 
positiivisemmin toisiinsa. Ryhmien välisiä 
jännitteitä voidaan vähentää, jos eri ryhmien 
jäsenet saadaan identifioitumaan samaan 
sisäryhmään tai heille löydetään yhteinen 
kattoidentiteetti.  
 
Samaistuminen uuteen kotimaahan voi luoda 
yhteenkuuluvuuden kokemusta, samoin kuin 
yhteiset harrastukset ja kiinnostuksen 
kohteet.  

Tuetaan kunkin vähemmistön omaa identiteettiä 
 
Yhteisen kansallisen tai uskonnollisen identiteetin lisäksi on hyvä tukea 
myös kunkin vähemmistön omaa identiteettiä. Myönteinen 
asennoituminen omaan etniseen ryhmään usein ennakoi myönteistä 
asennetta muihin ryhmiin.  
 
Vähemmistöjen tasaveroinen kohtelu ja etnisten hierarkioiden 
purkaminen ovat olennaisia tekijöitä kaikissa vähemmistöihin 
kohdistuvissa toimenpiteissä. On tärkeää tarjota vähemmistöjen 
jäsenille kokemus siitä, että he ovat osa yhteiskuntaa ja heidän ääntään 
kuullaan. 

Ymmärretään transnationaalisten suhteiden merkitys 
 
Maahanmuuttajien perheenjäsenet ja ystäväpiirit levittäytyvät usean 
valtion alueelle. Entisen kotimaan tapahtumilla on vaikutusta elämään 
uudessa kotimaassa. Internet ja sosiaalinen media helpottavat 
yhteydenpitoa eri maissa asuvien yhteisön jäsenten kesken. 
  
Yli valtioiden rajojen ulottuvat suhteet palvelevat jatkuvuuden ja jaetun 
identiteetin tarpeita ja kansallinen ryhmäjäsenyys tukee ryhmän 
arvostusta ja itsetuntoa. 
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