Pieni joukko silakoita havainnoi Silakkaliikkeen alusta lähtien ison julkisen Facebook-ryhmän keskusteluja ja pohti, miten se ryhmä ja tulevat ryhmät voisivat kenties toimia vieläkin paremmin. Pieni joukkomme koki, että julkisessa ryhmässä
ei ollut tilaa moninaiselle osaamiselle ja useammille äänille, kuten esimerkiksi
psykologiselle ja kielitieteelliselle ymmärrykselle ja näkemykselle. Arvotyöpajalaisten joukko ei ole puoluepoliittisesti sitoutunut ja teki tätä työtä vapaa-ajallaan
muun elämän ohella. Emme siis aiemmasta äänestyskäyttäytymisestämme huolimatta halunneet värittää arvodokumenttia henkilökohtaisilla sitoumuksillamme. Arvotyöpajaan uhrattu aika perustui uskoomme Silakkaliikettä kohtaan.
Joukkomme peilasi Facebook-ryhmässä tehtyjä avauksia ja seuranneita keskusteluja suhteessa useampiin virallisiin liikkeen tuottamiin teksteihin, kuten Silakoiden huoneentauluun ja liikkeen kotisivujen teksteihin. Lisäksi peilasimme kaikkea tätä Sardiinien arvoihin. Meitä kiinnosti myös, mitä mahdollisesti italialaisen
liikkeen ideasta on muuttunut tai jopa menetetty, kun se tuotiin Suomeen.
Pohdintamme Silakka-arvoista ovat herättäneet monenlaisia reaktioita puolesta
ja vastaan. Tähän alkuun voisimme kirjoittaa hyvinkin pitkän sepustuksen siitä,
mitä kaikkea nämä tässä pohtivassa tekstissä esitetyt arvot eivät ole, miten emme ole niitä tarkoittaneet tulkittaviksi ja väärin ymmärrettäviksi, mutta luotamme
lukijoiden kykyyn ja haluun ymmärtää ja tulkita tekstiä riittävän hyvässä valossa,
armeliaisuusperiaatteella. Lisäksi voisimme listata monia erilaisia ominaisuuksia, joita meillä pienenä joukkona silakoita ei ole, vaikka sellaisia onkin julkisesti
esitetty, mutta se olisi ajanhukkaa.
Lausumme kuitenkin useamman sanan itse tekstistä. Joukkomme koostuu kaiketi keskimääräistä enemmän pohdiskeluun ja syventyneeseen ajatteluun taipuvaisista silakoista. Jos siis odotat kovin käytännöllisiä toimintaohjeita, tämä
teksti ei ehkä ole sinua varten. Teksti on ollut koko ajan ja pysyy edelleen abstraktilla tasolla ja sen mahdollinen soveltaminen käytäntöön on jokaisen rivisilakan
tehtävä. Jos siis ajattelet ”Taas yksi turhanpäiväinen visiopaperi!”, voit ohittaa
tämän tekstin ja etsiä mieleisempää luettavaa muualta. Toinen odotus, joka tälle
tekstille sen tuottamisen eri vaiheissa on asetettu, koskee tekstin pituutta ja ytimekkyyttä. Emme ole kuitenkaan lähteneet lyhentämään tai tiivistämään sitä.
Uskomme, että osa silakoista yhä jaksaa lukea pitempiä tekstejä ja sietää tulkinnanvaraisuuksia lukemassaan. Emme ole siis kirjoittaneet tekstiä muille kuin silakoille. Olemme siis käyttäneet vähemmän aikaa miettimällä sitä, mitä ”vastapuoli” tästä kaikesta mahtaisi ajatella, kuin sitä, että sisällöt ja muotoilut vastaisivat visioitamme ja ajatuksiamme. Olemme törmänneet myös odotukseen, joka
liittyy tekstin akateemisuuteen. Niin, monella arvotyöpajan jäsenellä on akateemista taustaa. Teksti on tosiaan tekijöidensä näköinen emmekä pahoittele sitä.
Tekstistä on toivottu persoonattomampaa, mutta emme ole siihen täysin taipuneet. Jos akateemisuus ja abstraktisuus tekevät tekstistä myös elitistisen, keskusjohtoisen ja ylhäältäpäin sanelevan oloisen, olkoon niin. Tulkinnan vapaus
kuuluu lukijalle. Emme voi määrätä tai lyödä lukkoon sitä asennetta, jolla tekstiämme lopulta luetaan.

Toivomme, että tämä silakka-arvoja pohtiva teksti tukee konkreettisempaa ja
kouriintuntuvampaa silakointia ikään kuin peilinä. Työpajalaisten toimintaa ja
ajattelua silakoina se on ainakin kehittänyt kirjoittamisen eri vaiheissa. Tästä
saavat kuitenkin toiset silakat jatkaa, jos katsovat, että työmme on sen arvoinen.
Lopuksi haluamme kiittää niitä lukuisia silakoita ja silakkamielisiä, jotka ovat
kommentoineet työtämme sen eri vaiheissa.

Silakkaliikkeen isossa julkisessa Facebook-ryhmässä näimme, miten varauksellisesti ja vihamielisesti erilaisuuteen voidaan välillä suhtautua. Toisia silakoita kytättiin joskus etsien pienimpiäkin vihjeitä siitä, että toinen ei olisikaan rehellisin
aikein mukana parvessa. Toki mukana oli trolleja, mutta myös muita jäseniä savustettiin ulos. Vanhoja jakolinjoja heräteltiin henkiin ja leimoja lyötiin. Välillä taisi
modus operandi olla ”Epäilty tai syyllinen kunnes toisin todistetaan”. Ajoittain keskustelua leimasivat pitkävihaisuus ja anteeksiantamattomuus. Kaipasimme suhteellisuudentajua. Monesta taisi tuntua myös, että moraalinen perfektionismi kuristaa yksittäisen silakan kurkkua. Ikään kuin ani harva pystyisi olemaan riittävän
hyvä silakka. Aktiivisia kommentoijia voitiin ajaa tykkääjien passiivisempaan joukkoon. Ryhmäkuriin painostettiin. Ajoittain keskustelua ohjasivat harvat voimakkaat persoonat ja aktivismikokemusta olisi pitänyt kumarrella paljon ja kritiikittömästi. Tämän kaltaisista kokemuksista syntyi tämä osio.

Suhtaudumme uteliaasti uusiin ehdotuksiin, ideoihin, näkökulmiin ja osaajiin. Hyväksymme sen, että ihmisiä yhdistävät ja erottavat asiat muuttuvat tilanteesta toiseen. Annamme mahdollisuuden luottamuksen rakentamiselle. Olemme jämäköitä ja rauhantahtoisia. Emme salli vihamielistä kohtelua emmekä minkään tasoista väkivaltaa. Pidämme
ovea avoinna verkostoomme. Parvessa on tilaa myös mieltään muuttaville.

Tunnemme itsemme ja yhteisen todellisuutemme hyvin. Tunnistamme rajallisuutemme,
ja siksi odotamme itseltämme ja toisiltamme sopivasti muutoksia. Suhteutamme asiat
niiden oikeisiin mittasuhteisiin. Meitä kiinnostaa se, miltä tilanteet näyttävät ilman kaunistelua ja mitä voimme tehdä niille käytännössä. Reagoimme tilanteisiin tavoitteidemme ja arvojemme mukaisesti. Iloitsemme kun olemme onnistuneet, ja myönnämme kun
olemme erehtyneet. Muutamme maailmaa kärsivällisesti ja rohkeasti.

Olemme osa ihmisoikeudet tunnustavien, myötätuntoisten ja toisia kunnioittavien yksilöiden verkostoa. Tunnemme yhteenkuuluvuutta toisiimme sekä muihin arvojamme tukeviin ryhmiin ja verkostoihin, vaikka olemmekin keskenämme hyvin erilaisia. Kannamme yhdessä vastuuta siitä, että saavutamme liikkeen tavoitteet. Olemme parvessa
vahvempia ja osa suurempaa verkostoa.

Ajattelemme, tunnemme, muodostamme mielipiteemme ja toimimme itsenäisesti. Yksilöinä voimme vapaasti harjoittaa vakaumuksellisuuttamme, henkisyyttämme tai hengellisyyttämme, joka tunnustaa jokaisen ihmisen ihmisarvon, mutta se ei ole parven
asia. Luomme yhteyksiä ja verkostoidumme yhteistyössä toistemme kanssa. Ohjaamme omaa ja toistemme käytöstä ystävällisesti ja rakentavasti. Emme toimi ohjaavan
ryhmän tai voimakkaiden persoonien alaisuudessa, vaan yhdessä arvomme jakavien
kanssa.

Silakkaliikkeen sivuilla todetaan liikkeestä seuraavaa: ”Olemme rauhanomainen
liike jakamattoman ihmisarvon, luonnon, tieteen, yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden puolesta. Toimimme vastavoimana fasismille, rasismille, ilmastodenialismille sekä syrjiviin jakolinjoihin pyrkivälle politiikalle ja ilmapiirille.” Osalle silakoista tämä muotoilu on riittänyt. Arvotyöpajalaiset kaipasivat jotain konkreettisempaa visiota, koska esimerkiksi fasismin ja rasismin määritelmistä on väännetty isossa ryhmässä kuukausitolkulla. Lisäksi kaipasimme pelkän vastustamisen lisäksi jotain tarkempaa näkemystä siitä, minkä puolesta liike toimii.
Seuraavat luonnokset silakkahenkisiksi positiivisiksi tavoitteiksi paremmasta
Suomesta eivät ole Silakkaliikkeen virallinen kannanotto, koska liikkeen idea ei perustu autoritaariseen keskusjohtoisuuteen, kansalaisvaikuttajien käskyttämiseen
tai heidän toimintansa saneluun. Näitä visioita voi ja saa syventää lisää, koska ne
ovat lähtökohtaisesti luonnosteluja. Niistä pitääkin olla eri mieltä. Niitä voi työstää
ja pohtia eteenpäin erilaisissa teemaryhmissä, jotka varmistavat riittävän asiantuntemuksen ja toimintakyvyn.
Arvotyöpajalaisten mielestä alla kuvaillut tavoitteet asettuvat tärkeysjärjestykseen. Tavoitteiden ensimmäinen ja kaikkein perustavanlaatuisin tavoitekaksikko
koskee liikkeen suhdetta erilaisiin tietämisen lajeihin, tutkimuksen aloihin, erilaisiin medioihin ja politiikan tekemisen tapoihin. Tähän kaksikkoon kuuluu useammanlaisia denialismeja eli tutkitun tiedon kiistämisiä ja monenlaisia ilmapiiriongelmia ajassamme. Me uskomme, että jos näitä perustavoitteita ei pidetä kirkkaana mielessä, kestäviä muutoksia toisten visioiden eteen ei voida odottaa.
Tavoitteiden toisen tason muodostavat osa liikkeen puolustamista arvoista, eli jakamaton ihmisarvo, yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys. Tähän kaksikkoon kuuluvat myös useammat liikkeen vastustamat asiat, kuten fasismi, rasismi, syrjintä ja
polarisoitunut ilmapiiri. Nämä tavoitteet ovat riippuvaisia kahdesta ensimmäisestä tavoitteesta.
Arvotyöpaja näkee, että ympäristön ja luonnon puolustaminen kestävällä tavalla
on liikkeen kaikkein tärkein, mutta siksi myös vaikein ja pisimmän tähtäimen tavoite. Emme toivo esimerkiksi, että ympäristöä lähdetään pelastamaan kiihkolla,
josta puuttuu moninaisen tiedon tuoma suhteellisuudentaju ja yhteiskunnallinen

reiluus. Tai yhteiskunnallisen keskustelun laadun kustannuksella tai erilaiset tietämisen tavat sivuuttamalla. Kuten todettua tämä on kuitenkin yksi näkemys monen
muun muassa eivätkä hahmottelemamme visiotkaan velvoita yhtään silakkaa mihinkään.

Suomesta ovat väistyneet populistinen retoriikka, propaganda, henkilöön käyvä arvostelu ja ilkeily, vastakkainasettelujen lietsonta ja valeuutiset sekä tiedevastaisuus ja faktakammo. Faktaperustaisia uutisia voi levittää turvallisesti ja häiriöttömästi; samoin voi
harjoittaa tiedettä ja etsiä selityksiä maailmalle. Faktat tarkastetaan, tiedot päivitetään
ajantasaisiksi ja moniarvoisuutta vaalitaan tiedon tuottamisessa, levittämisessä ja käytössä. Väitteet perustellaan keskittymällä tosiasioihin ja perusteltua kritiikkiä osataan
esittää rakentavasti toisille. Toisista oletetaan vähemmän ja heitä kuunnellaan ja heiltä
kysytään enemmän. Yhdessä tavoitellaan viisaita ratkaisuja ja toimintatapoja niin järki
ja tunteet kuin tiedot huomioiden.

Suomessa toimiva media tarjoaa totuudenmukaista taustatietoa ja välittää erilaisia näkökulmia ongelmiin ja vaihtoehtoja niiden ratkaisemiseen. Media tukee valheista vapaata julkista keskustelua ja mahdollistaa rakentavan vuorovaikutuksen ilman vihapuhetta. Keskusteluun osallistuvat kansalaiset välittävät uutisia, tarinoita ja maailman selityksiä tukkimatta toisten keskustelijoiden ja journalistien suita solvauksilla ja maalittamisella. Keskustelu sosiaalisessa mediassa perustuu moniarvoiseen, läpinäkyvästi tuotettuun tietoon ja hyvin perusteltuihin mielipiteisiin. Media ja julkiset keskustelijat kertovat viranomaisten ja edustuksellisten elinten toiminnasta läpinäkyvästi.

Harkitsemme tekojamme huolella. Analysoimme ja kritisoimme emmekä pidä tätä toimintaa petturuutena toisia kohtaan, vaan ansiona. Tunnistamme, kuvaamme ja arvioimme hyvinvointimme uhkat realistisesti, ilman ulkoisia
vihollisia, syntipukkeja tai salaliittoteorioita.
Suomea ja koko maailmaa kohtaavat kriisit, jännitteet ja muutokset kohtaamme rohkeasti. Hallitsemme vihamme, kostonhimomme ja taipumuksemme alistaa toisia emmekä anna niiden hallita meitä. Toiveikas asenne, luottamus tieteeseen ja ihmisten kykyyn oppia uutta läpi elämän mahdollistavat muutoksen parempaan. Itsetuntomme ja itsekunnioituksemme eivät riipu
vahvoista johtajista eivätkä isoista ryhmistä.
Vaalimme kielten rikkautta,
jotta kaikilla olisi parhaat mahdolliset viestintäkeinot käytössään kriittiseen ajatteluun
ja vastuulliseen toimintaan. Esitämme asiat vääristelemättä juuri niin monimutkaisina
tai yksinkertaisina kuin ne ovat. Viestien sisältöjä, sanoja ja tarkoituksia emme ehdoin
tahdoin hämärrä tai tulkitse väärin, vaan puhumme ja kysymme suoraan.
Puramme Suomen menneisyyttä ja nykyisyyttä koskevia myyttejä, tarkastelemme Suomen historian sankareita kriittisesti ja teemme sovinnon menneisyytemme kanssa kansakuntana. Tavallinen ihminen on riittävän hyvä. Asetamme profetiat Suomen menetetyn kunnian palauttamisesta niiden ansaitsemalle paikalleen. Päivitämme perinteemme

aikaan ja paikkaan sopiviksi. Erotamme toisistaan rakkauden ja kiintymyksen kotimaata
kohtaan muukalaisvihasta ja kiihkoilusta.
Emme halveksu avuttomuutta, osaamattomuutta tai heikkoutta, vaan ymmärrämme ne osaksi ihmisyyttä. Kunnioitamme kaikkien
perusoikeuksia. Pidämme ihmisten moninaisuutta ja erilaisuutta arvokkaina itsessään.
Emme uhriudu emmekä korosta kunniaa toiminnassamme.
Yksilöinä ja yhteisöinä saamme työskennellä, kilpailla, kilvoitella, levätä ja palautua rauhassa
ilman kuluttavaa stressiä, jatkuvaa poikkeustilaa. Parlamentaarinen järjestelmä heijastaa kansan moninaisia arvoja ja maailmankatsomuksia. Johtajat eivät ole yksinvaltaisia,
vaan kaikkia kansalaisia kohdellaan yhteiskunnan täysvaltaisina jäseninä heidän taustoistaan riippumatta.

Suomen lakeihin ja Suomen solmimiin sopimuksiin kirjattu ihmisten yhdenvertaisuus toteutuu käytännössä sekä lain edessä että arkielämässä. Suomen yhteiskunta on syrjinnästä vapaa sen kaikilta osa-alueiltaan ulottuen
viranomaistoiminnasta ihmisten asenteisiin, joten rasismia, viharikoksia tai vihapuhetta
ei enää esiinny maassamme. Kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet vaikuttaa yhteiskunnan toimintaan. Yksilöiden oikeutta elää, toimia ja vaikuttaa tuetaan yleisinhimillisillä perusteilla. Näitä oikeuksia rajataan vain toisten oikeuksien suojelemiseksi.
Suhtaudumme maahanmuuttoon
ja monikulttuurisuuteen realistisen avoimesti ihmisarvoa ja muita ihmisoikeuksia kunnioittaen. Ymmärrämme omat oikeutemme paitsi omien myös toisten oikeuksien kunnioittamisen kautta. Kunnioitamme toisiamme, luotamme toisiimme ja hyväksymme ihmisten erilaisuuden. Vähemmistöjen ja enemmistöjen välillä vallitsee solidaarisuus: toisia tuetaan ja autetaan ja toisilta otetaan apua vastaan.
Enemmistöt ja vähemmistöt kokevat, että
heidän välinsä ovat turvalliset. Ihmiset kokevat yhteenkuuluvuutta ja myötätuntoa toisia
kohtaan. Jokainen voi tuntea, että on osa yhteiskuntaa. Kaikki luottavat siihen, että päätöksiä tehdään syrjinnästä vapaasti ja että yksilöt voivat vaikuttaa omiin mahdollisuuksiinsa yhteiskunnassa.

Suomessa ymmärretään käytännössä, mitä ekologisesti kestävä kehitys tarkoittaa: Luonnon hyvinvointi on erottamattomassa yhteydessä ihmisten hyvinvointiin. Ihmiset ymmärtävät ylikulutuksen valtavat seuraukset nykyisten ja tulevien sukupolvien elämän edellytyksille. He tietävät, miten edistää luonnon monimuotoisuutta, ekosysteemeiden elinvoimaisuutta ja luonnonvarojen riittävyyttä.
Suomessa talous- ja tavarakeskeiset kulutusvalinnat ovat menettäneet merkitystään. Henkilökohtaisen omistamisen rinnalla suositaan monipuolisia omistuspohjia, yhteiskäyttöä ja lainaamista. Kuluttamista ja tuottamista ohjaavat erityisesti yhteisvastuu luonnosta ja ihmisoikeuksien toteutumisesta. Kasvissyönnistä, hyödykkeiden lähituotannosta ja materiaalien kierrätyksestä ja uusiokäytöstä on tullut kaikille tavallisia arkisia asioita. Ulkomaan suhteissa

suositaan etäyhteyksiä ja matkailussa arvostetaan ympäristöystävällistä matkantekoa
enemmän kuin nopeaa lentoa yksittäiseen kohteeseen.
Ekologiset, inhimilliset ja
taloudelliset tarpeet otetaan huomioon yhtä aikaa. Yhteiskuntarauha on turvattu oikeudenmukaisella talousjärjestelmällä. Kestävän kehityksen mukaiset arkiset valinnat ovat
kansalaisille kustannuksiltaan edullisin vaihtoehto. Käyttämiämme hyödykkeitä ja palveluita ei tuoteta pakkotyöllä, lapsityövoimalla, kestämättömällä kilpailutuksella tai
muutoin epäinhimillisissä työskentelyolosuhteissa.

Silakat edistävät jo nyt liikkeen tavoitteita käyttäen hyvin monia seuraavassa keinovalikoimassa lueteltuja keinoja. Löydät varmasti keinojen joukosta myös itsesi
näköisen, kehittämiäsi taitoja vastaavan tavan silakoida.
Luetellut keinot on jäsennelty aihepiireittäin, jotta niiden lukeminen olisi helpompaa. Keinot eivät ole tärkeysjärjestyksessä eikä listausta ole tarkoitettu luettavaksi
kaiken kattavana tehtävälistana, jonka edessä yksittäinen silakka uupuisi.
Keinovalikoima on tarkoituksella pilkottu pieniksi osiksi, jotta hyvin pienienkin tekojen merkitys tulisi näkyväksi. Moni käytetyistä keinoista jää media-arvoltaan näkymättömiksi, toisin kuin vaikkapa mielenosoitukset, mutta ne vaikuttavat lähiyhteisöjemme kautta hiljalleen asenteisiin ja arvomaailman muokkautumiseen isommassa kuvassa.
Halutessasi voit pysähtyä jokaisen keinon kohdalla miettimään, pystyisinkö minä
tähän. Kansanliikkeenä tehtävät toimet kun jakautuvat spontaanisti, mielenkiintoon, osaamiseen ja tietysti vapaaehtoisuuteen perustuen. Organisoituminen on
silakoista itsestään kiinni. Omissa elämissämme olemme silti silakoita, vaikka
emme kansanliikkeen keskustelu- ja toimintaryhmiin kuuluisikaan.
Ei siis ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa silakoida, eikä kukaan voi hallita kaikkia keinoja liikkeen sanoman esillä pitämisessä. Parvessa on voimaa!
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Olemme valmiita tukemaan ja puolustamaan syrjinnän uhreja äkillisissäkin tilanteissa, ja tuomitsemme syrjivät teot selkeästi ja viipymättä.
Tunnistamme fasistiset toiminta- ja viestintämallit ja tiedämme, miten niihin pitää puuttua.
Tunnistamme henkilöiden ja yhteisöjen tuottaman propagandan, populistiset
iskulauseet, henkisen väkivallan ja muun vilpillisen ajatusten ja tunteiden ohjaamisen, sekä puutumme niihin matalalla kynnyksellä.
Tunnistamme trollaamisen ja puutumme siihen, muistaen erehtymisen vaaran.
Pidämme puoluepolitikoinnin poissa liikkeen keskusteluista keskittymällä populistisiin, syrjiviin ja tiedevihamielisiin ulostuloihin ja vihapuheeseen, riippumatta siitä, mistä päin puoluekenttää ääni tulee.

Tunnistamme erilaisia perustelu- ja keskustelutyylejä ja tiedämme, miten huomauttaa ilkeilemättä niiden mahdollisista puutteista.
7. Hyödynnämme erilaisten keskustelutapojen parhaat puolet.
8. Huomioimme useita keskusteluihin vaikuttavia tekijöitä.
9. Huomaamme, milloin olemme uuvuttamassa keskustelukumppanimme faktojen alle tai ahdistamassa heitä kysymyksillä nurkkaan, ja vältämme sitä.
10. Tunnistamme, milloin sorrumme hoputtamaan toisia kohti harhaa valmiista
vastauksista ja ainoista oikeista totuuksista.
11. Emme laita sanoja toisten suuhun.
6.

12. Jaamme ja hyödynnämme luotettavaa tietoa ja osaamista.
13. Avaamme uusia näkökulmia ja muutamme toimintatapojamme yhteisten kes-

kustelujen ja niissä jaetun tiedon perusteella.

14. Lisäämme tietoutta syrjinnästä, fasismista, populismista ja ilmaston-muutok-
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sesta liikkeen ryhmissä ja omissa viestintäkanavissamme. Opettelemme tunnistamaan näitä synkkiä ilmiöitä ja varoittamaan niistä.
Otamme toisistamme oppia tiedon hankkimisessa ja jakamisessa, muistaen,
että liikkeen keskusteluryhmä on myös media.
Pidämme yllä omaa ja toistemme lähde- ja mediakriittisyyttä.
Opettelemme yhdessä parempaa keskustelutapaa. Opettelemme tunnistamaan
ja hyödyntämään omat mahdollisuutemme pitää keskustelu aiheessa ja keskusteluyhteys avoimena.
Kokoamme laadukkaan ja kattavan linkkipankin liikkeen keskusteluryhmän ja
ryhmää seuraavan yleisön käyttöön.
Paljastamme näennäisesti neutraalien väitteiden ja uskomusten fasistisia, syrjiviä ja ympäristöä sekä luontoa uhkaavia taustoja.
Tuotamme ja levitämme artikkeleita, jotka syventävät ihmisten ymmärrystä fasismista, syrjinnästä ja ympäristökysymyksistä sekä mediasta, journalismista
ja tieteellisestä tiedosta.
Tuotamme sisältöä, joka auttaa ja tukee silakkamaisten valintojen ja päätösten
tekoa.
Kerromme medioille avoimesti ja totuudenmukaisesti silakkaliikkeestä ja sen
tavoitteista. Pidämme sisäisen ja ulkoisen tiedotuksemme sujuvana ja ajantasaisena.

23. Syvennämme ymmärtämystämme liikkeen tavoitteista ja sisältökysymyksistä.
24. Pidämme liikkeelle tärkeitä teemoja ja tavoitteita esillä julkisessa keskuste25.
26.
27.
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lussa ja omassa elämässämme.
Suosimme moninäkökulmaisuutta keskusteluissa eli sekä–että-asennetta
joko–tai-asenteen sijasta.
Olemme rauhassa ja perustellusti eri mieltä toisten kanssa.
Harjoittelemme ottamaan vastaan vaikeaa ja kipeääkin tekevää totuuden-mukaista tietoa sekä kysymään hankalia ja juuri siksi niin oleellisia kysymyksiä.
Keskustelemme tinkimättömän faktapohjaisesti asioista, tukeutuen nimeltä
mainittuihin luotettaviin lähteisiin.

29. Kehitämme taitoamme tunnistaa vääristely, valehtelu, valeuutiset ja vallalla ole-

vat virheelliset käsitykset yhä paremmin. Puutumme näihin mahdollisimman
pian oikaisuilla, asiallisilla pohdinnoilla ja analyyseilla.

30. Ilmaisemme tunteitamme rikkaasti ja moninaisesti, sillä asiallisuus ei sulje pois

tunteita.

31. Lisäämme omaa ja toisen ymmärrystä tieteen merkityksestä sosiaaliselle toi-

minnalle.

32. Teemme selkeän eron vihan tunteen ja vihapuheen välillä.
33. Suhtaudumme toisiimme avoimin mielin – kunnioittaen toistemme autonomi-

suutta.

34. Kunnioitamme tutkijoita ja viranomaisia sekä ymmärrämme heidän toimin35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

tansa edellytyksiä.
Hyväksymme luovuuden ja huumorin viestien värittämisen keinona.
Kohtaamme erilaisuuden hyväksyvästi ja arvostaen.
Keskustelemme tiedemyönteisesti.
Kannustamme ja innostamme toisiamme.
Tarvittaessa esitämme kritiikkimme tutkijoille ja viranomaisille ensisijaisesti virallisia palautekanavia käyttäen.
Suhtaudumme maltillisesti, hienotunteisesti ja ymmärtävästi erityisen dramaattisiin keskusteluihin ja luomme turvallisuutta ystävällisellä käytöksellä.
Ikävistä ja politiikkaan liittyvistä tunteista puhumme minä-muodossa, yleistyksiä ja leimaamista välttäen.
Emme provosoi vihaan ja vastakkainasetteluun, koska tiedämme, miten erilaisia kantoja ihmisillä on.

43. Toimimme tavoitteellisesti ja keskittyneesti paremman tulevaisuuden eteen.
44. Harkitsemme tarkoin, millaisiin keskusteluihin osallistumme.
45. Avaamme mielenkiintoisia ja asiapohjaisia keskusteluja liikkeelle tärkeistä ai-

heista.

46. Edistämme liikkeen toiminnan läpinäkyvyyttä ja keskustelujen luettavuutta ulos47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

54.

päin.
Tuemme toisiamme ohi satunnaisten erehdysten.
Tuomme keskusteluihin esimerkillisiä perusteluja ja rikasta kielenkäyttöä.
Viestimme sanoin, kuvin, osuvin ja luotettavin linkein.
Palautamme isänmaallisuuden ilmaisemisen sekä kansallistunnuksien ja -symbolien käytön luontevaksi, myönteiseksi tavaksi luoda yhteisöllisyyttä.
Tunnemme syrjivät ja fasistiset keskustelunkulut sekä katkaisemme niitä
omilla kommenteillamme.
Huomautamme ystävällisesti lähde- ja mediakriittisyyden puutteista ja tuemme
rakentavan kritiikin antamisessa.
Vähennämme trollaamisen, valeuutisten ja vastamedioiden saamaa huomiota
muun muassa olemalla klikkaamatta valeuutisia, reagoimatta ilmeiseen provosointiin ja levittämättä valemedioiden linkkejä.
Tunnistamme, milloin keskustelu on viisasta lopettaa, ja osaamme päättää sen
asiallisesti.

55. Hakeudumme yhteistyöhön yhdistävien nimittäjien pohjalta. Etsimme ja löy-

dämme verkostoihimme uusia kavereita, ystäviä ja muita samanhenkisiä.

56. Yhdistämme luovaa, taiteellista ja ammatillista osaamistamme monialaisissa
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

ja alakohtaisissa pienryhmissä.
Osallistumme vetoomuksiin, kansalaisaloitteisiin, julkilausumiin, mielenosoituksiin sekä pieniin mielenilmauksiin ja tempauksiin haluamallamme tavalla.
Osallistamme ihmisiä; suunnittelemme ja toteutamme yhteisiä hankkeita, tapahtumia, liikkeen visuaalista ilmettä ja yhteistä viestintäämme.
Parveilemme yhdessä keskustelualustoilla, uutisten kommenttipalstoilla ja fyysisissä ympäristöissä.
Hillitsemme ja rauhoitamme joukolla keskusteluja.
Nostamme silakkahenkisten julkaisujen näkyvyyttä mediassa.
Olemme yhteydessä kansanedustajiin, päättäjiin ja muihin vaikuttajiin.
Tuemme vastuullisten mediatalojen ja kustantajien toimintaa.
Tuemme silakkahenkistä kansalaistoimintaa ja osallistumme yhdistystoimintaan liikkeen sisällä ja ulkopuolella.
Keräämme palautetta toiminnastamme ja kehitämme sitä eteenpäin.

66. Annamme tilaa vastavuoroisuuden ja vuorovaikutuksen kehittymiselle liikkeen

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

sisällä ja yhteistyötahojen suuntaan. (Näitä voivat olla erilaiset organisaatiot,
kuten viranomaistahot, kansalaisjärjestöt, mediatalot tai myös yksittäiset päättäjät, kansanedustajat tai mediavaikuttajat.)
Ryhmäydymme osaamisen, paikan, tarinan ja luotettavan yhteistyön perusteella, sekä kokoonnumme fyysisesti tai etänä.
Perustamme työpajoja ja järjestämme tapaamisia sekä osallistumme niihin
joustavasti.
Tuemme toisiamme päästäksemme eroon haitallisista ennakkoluuloista, oletuksista ja asenteista; siis yksilöllisessä ja yhteisöllisessä kasvussa.
Pyydämme ja annamme myös lohtua, apua ja neuvoja tarpeen tullen.
Tarjoamme toisillemme realistista peiliä, josta tarkastella itseä, liikkeen julkisuuskuvaa ja omaa toimintaamme.
Tarjoamme omaa osaamistamme liikkeen käyttöön ja pyydämme sitä myös yhteistyötahoiltamme.
Palautamme kasvokkaisen vuorovaikutuksen pelisäännöt sosiaaliseen mediaan.
Pyydämme ja annamme anteeksi tilanteen niin vaatiessa.
Kiitämme odottamattomastakin hyvästä.

76. Tutustumme menneisyyteemme uusista näkökulmista, kasvattaen yhä realisti-

sempaa itse- ja ihmistuntemusta.
77. Tunnistamme ennakkoluulomme, asenteemme ja olettamuksemme, jotka estävät meitä kohtaamasta maailmaa sen kaikessa moninaisuudessa ja luovumme
niistä omaan tahtiimme.
78. Toimimme sitkeän silakkamaisesti, laajentaen omia vaikuttamisen piirejämme
vähitellen.

79. Etsimme vanhojen ennakkoluulojen, asenteiden ja olettamusten tilalle totuu80.
81.
82.
83.
84.

denmukaisempaa tietoa, parempia toimintatapoja ja lisääntyvää hyvinvointia.
Laajennamme ymmärrystämme maailmasta yksi näkökulma kerrallaan.
Kun saamme negatiivista palautetta osaksemme, hiljennymme avoimesti sen
äärelle ja tarkastelemme itseämme toistemme peilaukseen tukeutuen.
Selkiytämme omaa ajatteluamme ja viestintäämme vuorovaikutuksessa toisten kanssa.
Kehitämme tapoja perustella mielipiteitä ja olla läsnä tilanteissa.
Kasvatamme itseämme paremmiksi myöntämään ja kestämään ajoittaisia takaiskuja, koska olemme kuitenkin vajavaisia ihmisiä suurine tavoitteinemme.

Tänne asti päässeet lukijat huomaavat, että pohdintamme ovat vielä keskeneräisiä. Tekstissä on päällekkäisyyksiä, mahdollisesti ristiriitoja ja todennäköisesti
joitain epäloogisuuksia. Se tarkoittaa sitä, että tämä työ jatkuu toivottavasti muualla, toisilla kokoonpanoilla. Alun perinkään ei ole ollut tarkoituksemme koostaa
mitään kaiken kattavaa arvodokumentaatiota. Parhaassa tapauksessa nämä
pohdinnat voivat toimia pohjana erilaisten tiimien ja työryhmien toiminnalle. Se,
miten näitä arvopohdintoja hyödynnetään käytännössä, jää vielä nähtäväksi.

