Keskustan Keski-Suomen piirin kannanotto 24.9.2020 :

Kiusaamiselle emme anna mitään sijaa/Kiusaamiseen on puututtava

Koulukiusaaminen nousi otsikoihin ja keskusteluihin, kun Vantaalla erään koulun välitunnilla
kuudesluokkalainen loukkaantui. Poliisi tutkii tapahtunutta.
Kiusaamisesta ilmiönä on lukuisia tieteellisiä tutkimuksia, joissa on todettu kyse olevan vallasta. Se ei
kosketa yhtä ihmistä, vaan koko yhteisöä. Näin ollen tehokkain tapa estää kiusaamista on vaikuttaa
yhteisön tapaan toimia. Kiusaamisella on myös kauaskantoiset seuraamukset. Edelleenkin tutkimuksissa on
todettu, että kiusattujen itsetunto heikkenee, heidän mielenterveytensä horjuu ja he saattavat kantaa
kaunaa vaarallisinkin seurauksin. Kun on selvitetty koulusurmien taustoja, on huomattu, että kiusaamisella
on ollut niissä rooli. Koulusurmaajan henkilöhistoriassa on ollut lähes aina kokemus kiusaamisesta ja siitä
kummunnut tarve kostaa. Kosto ei ole kohdistunut vain kiusaajaan, vaan koko yhteisöön.
Koulujen turvallisuus on lähtökohta. Kaikille turvallinen ympäristö on suotava kaikille. Turvallisuus on
muutakin kuin valvontakameroita tai tekniikkaa. Tehokkain turvallisuuden luoja on toisia arvostava ja
kunnioittava ilmapiiri. Yhteinen tehtävä on luoda ympärilleen hyvää ja onnellisuutta. On huomattavaa, ettei
kouluyhteisö ole vain oppilaat, opettajat ja rehtori. Yhteisöön kuuluvat myös huoltajat ja oppilashuolto.
Koko vaikuttamisketjun on oltava juonessa mukana. Oleellinen kysymys kaikille yhteisön jäsenille on:
”miten luon onnellisuutta itselleni ja muihin?”. Lapset ja nuoret tarvitsevat positiivisten arvojen, kuten
onnellisuuden ja rakkauden oppimisessa, tukea. Tuen tarve on vaihteleva.

Keski-Suomen Keskustan mielestä kiusaamisen ehkäisemiseen ja puuttumiseen on kiinnitettävä huomiota
monella eri tasolla. Tällä hetkellä on jo toimivia tapoja, käytänteitä ja turvallisuutta tukevia
toimintaympäristöjä. Sen lisäksi on löydettävä uusia toimintatapoja niihin tilanteisiin, kun kouluyhteisön
aikuisilta konstit loppuvat jo lainsäädännönkin puitteissa. Koulu kuuluu kaikille ja niin pitää olla jatkossakin.
Mutta syrjinnälle, rasismille, vihapuheelle ja kiusaamiselle Keskusta ei anna mitään sijaa ( Keskustan
periaateohjelmasta ) Viranomaisten välisen tietojenvaihdon esteiden poistamiseksi ja hyviksi havaittujen
mallien mukaisten toimien käynnistämiseksi on tehtävä lainsäädännöllisiäkin toimia. Keskusta on Sotkamon
myös hyväksynyt aloitteen virallisen sovittelun kaikenlaisesta lisäämisestä.

Muita lauseita Keskusta periaateohjelmasta:
Että olisin rakastettu ja saisin rakastaa.
Sydämensivistys ja lähimmäisenrakkaus ovat toisen ihmisen kunnioittamista ja huomioimista. Suomen pitää
olla maa, jossa ihmiset puhuvat toisilleen kauniisti.
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