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LIIKKEEN TAUSTAA

Silakkaliike on kansanliike, joka syntyi
vuodenvaihteessa 2019-2020 vastustamaan
Suomessa rehottavaa äärioikeistoajattelua,
valeuutisia, tiedevastaisuutta ja syrjintää.
Liike herätti heti paljon kiinnostusta
kansalaisten ja myös median parissa.
Ensimmäisellä puolivuotiskaudellaan liike
toimi internetissä monella alustalla, järjesti
ensimmäisen mielenilmauksensa ja alkoi
organisoitua eri maakunnissa toimiviksi
”paikallisparviksi”, jotka järjestivät tapaamisia,
työpajoja, koulutusta ja tempauksia. Lukupiiri
aloitti toimintansa. Liikkeen jäsenet perustivat
kansalaisadressin vihapuheen moderoimiseksi,
kirjoittivat lehtien yleisönosastoihin ja
antoivat haastatteluja eri medioille. Liike
lähestyi kansanedustajia kirjeellä, jossa
vaadittiin kansanedustajia kunnioittamaan ja
noudattamaan perustuslakia sekä Euroopan
poliittisten puolueiden peruskirjaa sekä
puuttumaan niiden vastaiseen toimintaan.
Perustettiin työryhmä, joka teki laajan
kartoituksen Silakkaliikkeen arvoista.
Silakkaliikkeen toiminnan tukemiseen
perustettiin yhdistys. Jaettiin ensimmäinen
Selkäruoto-palkinto.
Koronarajoituksien myötä liikkeen toiminta
supistui väliaikaisesti virtuaaliseen
vaikuttamiseen, jotta voitiin taata
yhteiskunnallisesti vastuullinen toiminta.

Sanoista tekoihin
Vuoden 2020 jälkimmäisen puoliskon teemaksi on
valittu ”Sanoista tekoihin”. Silakkaliikkeellä on
joukossaan suuri määrä innokkaita tekijöitä, joten
koronarajoitusten hellittäessä voimme suunnata
entistä enemmän tarmoa suunnittelusta ja ideoinnista
konkreettiseen vaikuttamiseen. Kaikessa
toiminnassamme käytämme ohjenuoranamme
Silakkaliikkeen perusajatusta väkivallattomasta
kansalaisvaikuttamisesta. Kaikkeen ylläpitävään ja
kehittävään toimintaan etsimme jatkuvasti
vapaaehtoisia.

Yksi Silakkaliikkeen tavoitteista on aktivoida
vähintään 3,5% eli noin 193 000 ihmistä
puolustamaan yhteiskuntaa ja toisiaan rasismilta,
fasismilta, syrjinnältä, ilmastodenialismilta ja
disinformaatiolta rauhanomaisilla demokratiaa ja
kaikkia eläviä olentoja kunnioittavilla tavoilla.
Alustavat tutkimukset vihjaavat, että tuo määrä
kansasta saattaa riittää saamaan aikaan pysyvän
muutoksen.

TEKOJA
Teemaparvien toiminnan aloittaminen ja
tukeminen
Perustetaan teemaparvia, jotka keskittyvät
keräämään tietoa, tuottamaan materiaalia ja
toimimaan tietyn teeman ympäriltä, esim.
valeuutiset ja propaganda, tiedemyönteisyys,
ilmasto, äärioikeiston toiminta Suomessa, netin
vihapuhe, kunnallisvaalit, seniorisilakat. Parvet
voivat organisoitua vapaasti. Etsitään henkilö, joka
koordinoi teemaparvia ja auttaa tiedonkulussa.

Valtakunnallinen mielenilmaus
Pyritään toteuttamaan
valtakunnallinen ”Suomi ilman
vihaa” -mielenosoitus yhdessä
muiden fasismia vastustavien
toimijoiden kanssa.
Perustetaan tapahtumatiimi
hoitamaan käytännön
järjestelyjä.

Kehitetään edelleen jo alottaneiden lukupiirin ja
arvotyöryhmän toimintaa. Mikäli löytyy
käytännöllisiä muutoskohteita ja uusia, mielekkäitä
toimintaideoita, niitä testataan ryhmäläisten
kanssa.

Virtuaalitapaamiset

Paikallisparvien toiminnan edistäminen
Edistetään paikallisparvien keskinäistä
verkostoa. Etsitään vastuuhenkilö, joka voi
toimia paikallisparvia koordinoivana
henkilönä ja tarvittaessa etsii tukea ja
sopivia kontakteja parville.
Kartoitetaan parvien kiinnostus järjestää
erilaista toimintaa alueellaan.

Facebookin uutta Huonetoimintoa on testattu
onnistuneesti ja viikottaisten
rentojen verkostoitumis- ja
ideointitapaamisten kokeilu on
saanut hyvän vastaanoton.
Jatketaan vapaamuotoisen
Huoneen pitoa resurssien
salliessa, lähtökohtaisesti
viikottain. Järjestelyistä vastaa
Facebook-ryhmän ylläpito.
Huone-toimintoa tai vastaavaa
alustaa voidaan hyödyntää myös
asiantuntijakeskusteluihin ja
–haastatteluihin.

Viestintä- ja somestrategian luominen

Työpajat ja koulutukset

Tehdään selkeät strategiat eri
somealustojen hyödyntämisestä ja
yleisesti viestinnästä. Koostetaan
sometiimi, jossa selkeät vastuualueet
ja tarvittava sijaistusjärjestely.

Toteutetaan opas aiheesta
”Silakkatilaisuuden
järjestäminen” tukemaan
paikallis- ja teemaparvien omaa
toimintaa. Edistetään resurssien
salliessa kouluille suunnattua
tietopakettia syrjinnästä.

Kansalaisaloite

Virtuaalisia workshoppeja eri
teemoista voidaan alkaa
järjestää loppuvuodesta, mikäli
sopiva alusta ja tekijät löytyvät.

Kartoitetaan tarvetta
kansalaisaloitteelle. Mikäli löytyy selvä
muutoskohde nykyisessä
lainsäädännössä, muodostetaan
työryhmä suunnittelemaan
kansalaisaloitteen toteutusta.

Muita toiminta- ja
vaikutustapoja
Aktiivinen yhteistyö medioiden ja
muiden toimijoiden kanssa
Tiivistetään yhteistyötä #olentäällätoiminnan ja ilmastoliikkeen kanssa.
Paikallisparvia kannustetaan olemaan
yhteydessä paikallismedioihin
näkyvyyden lisäämiseksi.

Toiminnan rahoittaminen
Kansanliike eli sen paikallis- ja
teemaparvet tai muut ryhmittymät
hakevat tarvittaessa kuluihinsa tukea
Silakkaliike ry:ltä.
Kansanliike ja yhdistys toimivat
yhteistyössä mahdollisissa
apurahahauissa.

Jaetaan Selkäruoto-palkinto
tarvittaessa ansioituneelle
toimijalle.
Ollaan avoimia myös
toimintasuunnitelman
ulkopuoliselle toiminnalle ja
uusille vaikutuskeinoille, kunhan
ne noudattavat Silakkaliikkeen
perusperiaatteita. Etsitään
yhdessä toiminnalle paras
järjestelykanava, esimerkiksi
paikallis- tai teemaparvi, tai
varta vasten perustettava
työryhmä.
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