
 
 

Glossary of DIALLS Cultural Themes 
 

 

 

 Definition 

Suvaitsevuus ‘Suvaitsevuus on meidän maailmamme kulttuurien, 
ilmaisutapojemme ja inhimillisten 
elämänmuotojemme rikkaan moninaisuuden 
kunnioittamista, hyväksymistä ja arvostamista. Sitä 
edistävät tieto, avoimuus, viestintä ja ajatuksen, 
omatunnon ja uskon vapaus. Suvaitsevuus on 
erilaisuuden harmoniaa [--] Suvaitsevuus on ennen 
kaikkea asenne, joka johtuu   toisten 
yleismaailmallisten ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien tunnustamisesta (UNESCO 1995, 5). 

Suvaitsevuuteen kuuluu kiusaamisen ehkäisy ja avoin 
asenne kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuteen.  

Empatia Empatia on määritelty tilanteena ‘mitä tapahtuu kun 
asetamme itsemme toisen tilanteeseen ja koemme 
hänen tunteensa ikään kuin omina’ (Lipman 2003, 
269). Empatiaan sisältyy keskinäinen ymmärtäminen.  

Inkluusio Inkluusio voidaan määritellä asenteina ja toimintana, 
joka tukee yksilön osanottoa moninaisuuden 
vuoropuheluun. Yhteistyön helpottamiseksi, 
yksilöiden tulisi arvostaa moninaisuutta, kunnioittaa 
toisia ja päästä irti   ennakkoluuloista ja tehdä 
sovitteluratkaisuja. (Euroopan parlamentti, Euroopan 
Unionin neuvosto 2006). 

Yhdessä 
eläminen 

Monimuotoisuu-
den juhlaa  

Kulttuurierilaisuuksien omaksuminen. Tämä sisältää 
myös oman kulttuurin tuntemisen, arvostamisen ja 
oman kulttuuri-identiteetin kehittämisen.  

Ihmisoikeudet Elämän kaikkia osa-alueita koskevat oikeudet ja 
perusvapaudet (CofE 2010, 8). 

Demokratia Kansalaisten mahdollisuus osallistua suoraan sekä 
päätöksentekoon että menettelyihin ja sosiaaliseen 
ulottuvuuteen.  

Tasa-arvo Aktiivinen pyrkimys tasa-arvon saavuttamiseksi 
aseman, oikeuksien tai mahdollisuuksien suhteen. 

Solidaarisuus Yhdessä toimiminen, sekä yhtäläinen että 
oikeudenmukainen etujen (so. hyvinvoinnin) ja 
rasitusten jakaminen. Tämä vetoaa sosiaaliseen 
vastuuseen ja liittyy epäsuorasti empatiaan.                               

Globalisaatio Ihmisten, yritysten ja hallitusten maailmanlaajuinen 
vuorovaikutuksen ja integraation prosessi. 



 

 
 

 

 

Sosiaalinen 
vastuu 

Kestävä kehitys/ 
ilmastonmuutos 

Tämä liittyy yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin asioihin ja 
on määritelty seuraavasti: ’nykyisten sukupolvien 
tarpeiden tyydyttäminen vaarantamatta tulevien 
sukupolvien kykyä  tyydyttää omat tarpeensa’ (so. 
elämän paremman laadun takaamista kaikille, nykyisille 
ja tuleville sukupolville). Yksi kestävän kehityksen osa on 
ilmastonmuutoksen torjuminen.   

Kansalaisuus Olla jonkin maan kansalainen   ja nauttia siitä johtuvista   
oikeuksista ja velvollisuuksista. Minkä tahansa EU maan 
kansalaista pidetään EU:n kansalaisena. EU:n 
kansalaisuus ei korvaa maan kansalaisuutta: se on lisäys 
siihen.   
Kansalaisuuteen liittyy suvaitsevuus ja demokratia, 
aktiivikansalaisuus määritellään ‘avoimen ja 
demokraattisen yhteiskunnan rakentamisena’ (CofEU & 
EC 2015, 25). 

Sosiaalinen ja 
kansalaisosaami-
nen 

Tähän kuuluu henkilökohtainen, ihmissuhde- ja 
kulttuurienvälinen osaaminen ja siihen kuuluvat 
käytösmuodot, jotka antavat yksilöille mahdollisuuden 
osallistua tehokkaasti ja rakentavasti sosiaaliseen ja 
työelämään, ja erityisesti yhä moninaisimpiin yhteisöihin 
sekä ratkaista konfliktit tarvittaessa.    
 
Kansalaisosaaminen antaa yksilölle mahdollisuuden 
osallistua täysimääräisesti kansalaiselämään, joka 
perustuu yhteiskunnallisten ja poliittisten käsitteiden ja 
rakenteiden tuntemiseen ja aktiiviseen ja 
demokraattiseen osallistumiseen (EP & CofEU 2006). 

Aktiivinen 
osallistuminen 

On yksilön osallistumista yhteiskunnan poliittiseen, 
sosiaaliseen, taloudelliseen, oikeudelliseen ja 
kulttuuriseen toimintaan.  

Yhteistyö Työskenteleminen yhdessä yhteisen edun hyväksi. Tämä 
ilmenee monella tasolla sekä yksilöiden että maiden 
välillä. 

Yhteenkuuluminen Jaettujen yhteisöjen (esim. perheiden, koulujen, 
kerhojen, paikallisyhteisöjen) jäsenyyskäsitteen tai 
yhteisöön kuulumistunteen ymmärtäminen. Tämä 
sisältää kulttuuriperinnöt, yhteisön kehittämien 
elämäntapojen ilmaisut, jotka siirtyvät sukupolvesta 
toiseen, sekä jaetun perinnön tiedostaminen, samoin 
kuin yhteiset kertomukset, jotka muovaavat yhteisöä, 
kuten myös sekä pakko- että vapaaehtoismuuttoliikkeet.  


