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Pääkirjoitus

Sinut toisten
kanssa
I

hminen on sosiaalinen eläin. Meihin on
sisäänrakennettuna perustarve olla tekemisissä toisten ihmisten kanssa. Mutta onko sillä merkitystä, keitä nämä toiset itse asiassa ovat?
Nykyaikana korostetaan avoimuutta ja tehokkuutta myös ihmissuhteissa. Vaikka yhteiskunnallinen hypetys pyörii monipuolisen
vuorovaikutuksen ja verkostoitumisen ympärillä, todellisuus saattaa olla toinen.

”Sellainen kehitys on huolestuttavaa, jossa eri väestönosat elävät arkeaan melko
lailla erillään toisistaan.”
Elämänpiirimme ei ehkä ole niin rikas kuin
uskottelemme muille ja itsellemme sen olevan. Suvaitsevaisuuden airueena itseään pitävä kosmopoliitti ei välttämättä ole koskaan
ollut tekemisissä vammaisen ihmisen kanssa.
Joillekin on vaivaannuttavaa olla vanhusten
seurassa, kun on vaikea keksiä mitä niiden
kanssa juttelisi.
Monen tuttavapiiri muodostuu ihmisistä,
jotka ovat aikalailla saman oloisia ja -ikäisiä
kuin henkilö itse. Kautta aikojen ystävyyssuhteet ovat tietysti muodostuneet samoja asioita
jakavien kesken. Kuitenkin, jossain historian
vaiheessa olemme myös olleet helpommin tekemisissä vanhusten, lasten ja vammaisten
ihmisten kanssa.
Sellainen kehitys on huolestuttavaa, jossa
eri väestönosat elävät arkeaan melko lailla

erillään toisistaan. Ihmisten luokittelu ja lokerointi palveleekin lähinnä järjestelmälähtöistä ajattelua ja erottelevaa politiikkaa. Niiden vastakohdaksi tarvitaan keskustalaista
toimintaa, myös oppositioaikana.
On surullista, että joidenkin perheiden eri
sukupolvien kesken vallitsee allergia toisten
arkipäiviä kohtaan. Isovanhemmat ja lapsenlapset kohtaavat toisensa vain juhlapäivinä,
samasta paikkakunnasta huolimatta. Jossain
kehitysvammainen naapuri koetaan uhkana,
jolta omia lapsia on suojeltava.
Samanlaisia on kaikkein helpoin suvaita.
Ehkä vaatimus erilaisten ihmisten suvaitsemisesta on jo perusperiaatteeltaankin kohtuuton. Sen sijaan, olisiko kestävämpää ajatella,
että olemme kaikki samanlaisia vammaisuudesta, iästä, ihonväristä tai muista ominaisuuksistamme huolimatta.
Niitä, joille ajatus kaikkien ihmisten samankaltaisuudesta tuntuu vaikealta, voimme
kannustaa testaamaan sen kestävyyttä tosi
elämässä. Voivat yllättyäkin.
Meistä kenellekään ei tee huonoa ottaa askeleita lähemmäksi erilaisia ihmisiä, tervehtiä ja lausua muutama sana vaikka säästä.
Näin talven tullen kelistä riittääkin jutun
juurta.
Se taitaa olla niin, että kun on sinut toisten kanssa niin on helpompi olla sinut myös
itsensä kanssa.
Lämmintä joulun aikaa kaikille lukijoille!
Kristiina Ruuskanen
Keskustanaisten varapuheenjohtaja
krisse.ruuskanen@gmail.com
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