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Sanat ja niiden selitykset
Agenda
Asialista, toimintaohjelma.
Arvo
Ihmisen tärkeänä ja tavoiteltavana pitämä asia,
esimerkiksi rakkaus, koulutus tai uskonto.
Dialogi
Vuoropuhelu, kaksinpuhelu, keskustelu jonka
tavoitteena on toisen ymmärtäminen.
Etninen ryhmä
Ryhmä, jonka jäsenet ovat perinteidensä, syntyperänsä, uskontonsa, kielensä tms. seikkojen
perusteella yhtenäinen ryhmä esimerkiksi saamelaiset Suomessa.
Ihmisarvo
Jokaiselle ihmiselle ihmisenä ja yksilönä kuuluva
arvo. Ihmisarvoon kuuluu mm. tasa-arvo, yhdenvertaisuus, läpinäkyvyys ja syrjimättömyys.

Islamisaatio
Oikeistopopulistisen ryhmän (jonka toiminnassa
yhdistyy kansallismielisyys ja populismi) käyttämä
sana, jolla he tarkoittavat uhkaa, joka kohdistuu
heidän vaalimaansa ihannekuvaan eurooppalaisesta elämäntavasta. He kokevat islamin uskon ja
sen tavat vieraaksi. Islam on oikeistopopulistien
mukaan uskonto, jolla on poliittisia tavoitteita ja
joka uhkaa länsimaisia arvoja. Uhkakuva liittyy
maahanmuuttoon, jonka myötä muslimiväestö on
kasvanut Euroopassa viime vuosikymmeninä.
Jihad
Islamin uskossa jihad tarkoittaa sekä uskonnollista kilvoittelua itsensä kanssa (eli miten tulla
paremmaksi ihmiseksi ja muslimiksi), että taistelua uskon puolesta eli ns. ”pyhää sotaa”.
Jihadisti
Henkilö joka kannattaa aseellista jihadia (”pyhää
sotaa”) tai ottaa siihen osaa.
Kansakunta
Valtiollisesti itsenäinen kansa, joka asuu samalla
maa-alueella ja jolla on yhtenäinen hallinto.
Kansallisvaltio
Valtio, jonka asukkaat ovat enimmäkseen samaa
kansallisuutta.

Kiintiöpakolainen
Suomi ottaa kiintiöpakolaisiksi Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisjärjestön UNHCR:n pakolaisiksi
katsomia henkilöitä. Kiintiöpakolaiset valitaan
UNHCR:n Suomelle ehdottamien henkilöiden joukosta. Haastatteluja tehdään pakolaisten oleskelumaissa, yleensä pakolaisleireillä tai UNHCR:n
tiloissa.
Matu
Halventava ilmaisu maahanmuuttajasta eli ”maahantunkeutuja”.
Myytti
Kertomus tai uskomus joka usein sisältää sankaritaruja, jumalia tai yliluonnollisia olentoja. Esimerkiksi antiikin myytit ja luomiskertomukset.
Nationalisti
Kansallismielisyyden eli nationalismin kannattaja.
Nationalismiin kuuluu tunne siitä, että samalla
alueella asuvat ihmiset ovat kansakunta. Nationalismi korostaa kansojen ja kansakuntien merkitystä sekä kulttuurissa että politiikassa.
Oikeisto
Konservatiiviset eli perinteisiin tukeutuvat ja muutoksiin usein kielteisesti suhtautuvat poliittiset
ryhmittymät, myös puolueiden sisäiset ryhmittymät ja siihen lukeutuvat kansanedustajat.
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Pakolainen
Pakolaisaseman saavat ne, joille annetaan Suomesta turvapaikka tai jotka otetaan Suomeen
pakolaiskiintiössä.
Populismi
Kansansuosioon usein kansankiihotuksellisin
keinoin tähtäävää poliittista toimintaa. Yksinkertaisten ratkaisujen tarjoamista monimutkaisiin
kysymyksiin.
Terrorismi
Terrorismiin liittyy väkivaltaa tai sillä uhkaamista
omien tavoitteiden saavuttamiseksi ja levottomuuden tai pelon aiheuttamiseksi. Ilmiönä
terrorismi määritellään toimintana, joka sisältää kansallisen lain tai kansainvälisen oikeuden
vastaisia tekoja, väkivaltaa tai sillä uhkaamista ja
levottomuuden tai pelon aiheuttamisen tavoittelua.
Terroristi
Terrorin harjoittaja, väkivallantekijä; kiusaaja, kiusantekijä.

Turvapaikanhakija
Turvapaikanhakija on henkilö, joka hakee turvaa vieraasta valtiosta. Turvapaikan hakeminen
on ihmisoikeus. Vain pienelle osalle turvapaikanhakijoista myönnetään YK:n pakolaissopimuksen
mukainen pakolaisstatus, joka perustuu henkilökohtaiseen vainoon.

Vastakkainasettelu
Vastakohtaparin muodostuminen esim. yhteiskunnan sisällä eri ryhmien välille, ryhmät kokevat
olevansa toistensa vastustajia, ”hyvät ja pahat”.

Vaihtoehtomediat
Vastamedia: lähteitä ei mainita, ei pyritä objektiivisuuteen, faktoja voidaan vääristellä, toimittajan
nimeä ei mainita, toimituksella ei ole vastaavaa
päätoimittajaa.

Äärioikeisto
Oikeiston jyrkin siipi.

VOK
Vastaanottokeskus.

Valtamedia
Perinteiset tiedotusvälineet: lähteet mainitaan,
pyritään objektiivisuuteen, faktat tarkistetaan,
toimittajan nimi mainitaan, toimituksella on vastaava päätoimittaja.
Vasemmisto
Vasemmiston on perinteisesti ajateltu edustavan jyrkkää sosiaalista liberalismia sekä valtion ja
julkishallinnon korostamista. Sanaa vasemmisto
käytetään myös vastaavista ryhmittymistä puolueiden ja muiden ryhmien sisällä. Vasemmisto
puolueista on perinteisesti käytetty myös
nimityksiä työväenpuolueet tai sosialistiset puolueet.
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