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RODULLISTAMINEN kuvastamassa mekanismia

• Rodullistaminen kuvastaa etnistämisen tapaa, joilla osalle 
ihmisistä määritellään oletettu etnisyys (ihonvärin, kielen, 
nimen tai kulttuurin kautta) ja he eroavat vaaleasta 
valtaväestöstä tätä kautta.

• Asettaa yksilöt oletetun kulttuurinsa edustajiksi

• ITÄ vs LÄNSI  ajattelutapa (eurosentriset sisä- ja ulkoryhmät)
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Presentation Notes
1.Laura Huttunen (2005) esittää, että etnisyyttä voidaan käyttää epätasa-arvoisten ja poissulkevien luokittelujen välineenä. Etnisyys ymmärretään yleensä vahvasti kulttuuriin kiinnittyväksi erontekojen systeemiksi, mutta yleensä etnisille ryhmille oletetaan myös yhteinen alkuperä. Yhtäältä kulttuurin käsitteen monimielisyys, toisaalta yhteiselle alkuperälle annettu vaihteleva merkitys tai painoarvo tekevät etnisyydestä ”liukkaan” käsitteen.2.Kulttuurieroista puhuminen onkin yksi keskeisiä toiseuttamisen areenoita, joilla tuotetaan hierarkkisia valtasuhteita. Nykyään erilaisilla mediarepresentaatioilla on suuri merkitys siinä, millaiseksi kulttuurien väliset erot kuvitellaan (Hall 1999; Rantonen 1999; Rossi 2003, 180–224; Fiske 2003). Etnisten valtasuhteiden on väitetty rakentuvan nykyään ennemminkin käsityksille ja puheille olemuksellisista ja muuttumattomista kulttuurieroista kuin vanhoille rotuopeille (Rastas, Huttunen & Löytty 2005, 28.).3.Kulttuuria kuten etnisyyttä ei voida nähdä selvärajaisena, vaan jatkuvana ja dynaamisena prosessina, sekä erilaisten suhteiden kytköksinä. Kulttuurin tarkastelussa huomio onkin tällöin toimijuudessa. Toisistaan eroavat ihmiset elävät kulttuuria toisistaan poikkeavin tavoin, jolloin myös kulttuuri saa erilaisia merkityksiä (mt. 2005, 30). 



Rodullistettu henkilö

RODULLISTETTU -termi kuvastamassa ihmisiä

 Valtasuhteet ovat termissä läsnä 
 loputon kotouttamisen kehys eräänä haasteena

• Liikkuvat maalitolpat mekanismissa
• Esim kielitaidon käyttäminen joustavana määritelmänä)        

 Rodullistettu henkilö vai ruskea henkilö?
 Miksi valtaväestöltä uupuu etnisyyteen perustuva 

nimeämistapa?
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2.Kulttuurieroista puhuminen onkin yksi keskeisiä toiseuttamisen areenoita, joilla tuotetaan hierarkkisia valtasuhteita. Nykyään erilaisilla mediarepresentaatioilla on suuri merkitys siinä, millaiseksi kulttuurien väliset erot kuvitellaan (Hall 1999; Rantonen 1999; Rossi 2003, 180–224; Fiske 2003). Etnisten valtasuhteiden on väitetty rakentuvan nykyään ennemminkin käsityksille ja puheille olemuksellisista ja muuttumattomista kulttuurieroista kuin vanhoille rotuopeille (Rastas, Huttunen & Löytty 2005, 28.).3.Kulttuuria kuten etnisyyttä ei voida nähdä selvärajaisena, vaan jatkuvana ja dynaamisena prosessina, sekä erilaisten suhteiden kytköksinä. Kulttuurin tarkastelussa huomio onkin tällöin toimijuudessa. Toisistaan eroavat ihmiset elävät kulttuuria toisistaan poikkeavin tavoin, jolloin myös kulttuuri saa erilaisia merkityksiä (mt. 2005, 30). 



K E S K U S T E L U T U O K I O  
R Y H M I S S Ä

Pohdittavaksi kysymyksiä:
1) Mitä ajatuksia aihe nostaa, 
2) Millaisia tunteita tähän liittyen herää?

Jutelkaa pienryhmissä ja kirjatkaa se, 
mitä haluatte jakaa post-it lapuille ylös.



NORMATIIVISEN VALKOISUUDEN 
–puuttuva käsitteistö

NORMATIIVINEN VALKOISUUS (normative whiteness) 

Eli valkoisuus ei ihonvärinä, vaan sosiaalisena ja näkymättömänä normina, jota 
vasten kaikkea vertaamme. Normatiivisuudella tarkoitetaan ilmiön hiljaista ja 
yhteiskunnan rakenteita sekä ajattelutapoja muovaavia piirteitä. Normi tulee 
esiin vasta kun siitä poiketaan tai se osataan ottaa puheeksi.

Valkoisuus ilmenee kolmella tapaa:
• Normina: kansallisuuden ja yleisen ihmisyyden määritelmät
• Ylemmyytenä: kuka nähdään suomalaisena.
• Valtapositiona: portinvartijamekanismit eri aloilla ja instituutioisssa
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Antirasistinen suunnistusopas https://sway.office.com/8OkKPVskYcLkwTm1 1.Valkoisuus normina suhteessa muuhunValkoisuutta on nähdä muut kuin valkoiset henkilöt etnisyyden omaavina.Valkoisuutta on sen uskominen, että vaaleat ihmiset ovat lähtökohtaisesti suomalaisia ja ruskeat ihmiset ovat aina polven X maahanmuuttajia.Valkoisuutta on eurosentrinen ja keskiluokkainen feminismi.Valkoisuutta on puhua valkoisten nuorten kohdalla siitä mitä kaikkea hienoa he voisivatkaan olla sopivilla resursseilla JA pohtia ruskeiden nuoren kohdalla siitä, mitä kaikkia ongelmia he voivatkaan aiheuttaa resursseista huolimatta.2. Valkoisuus ylemmyytenäValkoisuutta on ohittaa ihmisten ääni, jota asiat suoraan koskevat.Valkoisuutta on ylemmyys, jolla toimittaja tarjoaa kokemusposition ruskealle ihmiselle aiheesta, josta ei itse tiedä, mutta jonka suhteen haastateltava on ammattilainen.Valkoisuutta on vaatia feminismin nimissä musliminaisia pukeutumaan tietyllä tavalla, ja olla näkemättä yhtymäkohtaa patriarkaattiseen kehokontrolliin ja vallankäyttöön.Valkoisuutta on messiaaninen asenne, jossa itsensä ylentävät auttajat ovat tarinan keskiössä eikä mikään muutu syrjittyjen osalta.Valkoisuutta on kertoa eikä kuunnella ja puhua asianomaisten yli, ohitse ja päälle.Valkoisuutta on puhua kunniaväkivallasta vähemmistöerityisenä asiana Suomessa, kun maamme johtaa perheväkivaltatilastoja Euroopassa.Valkoisuutta on getoista puhuminen, kun puhutaan siirtolaisenemmistöisistä lähiöistä.Valkoisuutta on nähdä ruskeat ihmiset ihmisryhmän edustajina, ei yksilöinä.3.Valkoisuus valta-asemanaValkoisuutta on vastuu eräille, mutta valta toisille.Valkoisuutta on kansallisen identiteetin portinvartijana oleminen.Valkoisuutta on esittää sosiaalipoliittiset epäkohdat etnisinä ongelmina.Valkoisuutta on olla näkemättä luokkayhteiskuntaa ja olettaa, ettei rasismi tai muu syrjintä ole usein hyvinkin materiaalista.Valkoisuutta ovat yhdenvertaisuuden verkostot ja viranomaiset, jotka koostuvat vain valkoisista henkilöistä, näkemättä sitä ongelmana.Valkoisuutta on tunnustaa rasismi, mutta kieltäytyä oman toimintansa reflektoinnista.Valkoisuutta on olla ottamatta palautetta vastaan ruskealta henkilöltä.Valkoisuutta on oikeus olla yksilö, eikä erityisen ihmisryhmän edustaja.Valkoisuutta on olla olematta valkoinen.Valkoisuutta on kieltää rasismi.Antirasismi tarkoittaa tilan antamista, mikin siirtämistä toiselle sekä sen varmistamista, että myös ruskeat kehot ovat kaikkiin tiloihin tervetulleita. Antirasismi vaatii aina ymmärrystä, mutta ennen kaikkea konkreettisia tekoja. Ihmiset, jotka eivät koe itse syrjintää ja hyötyvät eriarvoisesta systeemistä, tulevat todennäköisesti aina tekemään antirasismissa virheitä. Antirasismi edellyttää ymmärrystä, joka tulee suoraan vähemmistöiltä, se tarkoittaa sorrettujen ihmisten tukemista ja yhteisten strategioiden käyttöönottoa.



‘Whiteness,’ like ‘colour' and ‘Blackness,' are essentially social constructs applied to 
human beings rather than veritable truths that have universal validity. The power of 
Whiteness, however, is manifested by the ways in which racialized Whiteness
becomes transformed into social, political, economic, and cultural behaviour. White 
culture, norms, and values in all these areas become normative natural. They
become the standard against which all other cultures, groups, and individuals are
measured and usually found to be inferior (Henry & Tator, 2006, p. 46-47).

Drawing on the important work of Ruth Frankenberg (1993), the authors of Teach
Me to Thunder: A Manual for Anti-Racism Trainers, write that whiteness is: a 
dominant cultural space with enormous political significance, with the purpose to 
keep others on the margin. ... [W]hite people are not required to explain to others
how ‘white' culture works, because ‘white' culture is the dominant culture that sets
the norms. Everybody else is then compared to that norm. ... In times of perceived
threat, the normative group may well attempt to reassert its normativity by
asserting elements of its cultural practice more explicitly and exclusively (21).

Lähdeviite: 
Alberta Civil Research Center
http://www.aclrc.com/whiteness
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http://www.aclrc.com/references/#Henry
http://www.aclrc.com/references/Frankenberg
http://www.aclrc.com/references/Estable
http://www.aclrc.com/whiteness
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Rauhankasvatusinstituutti 
https://rauhankasvatus.fi/en/

Maailmankoulu -materiaalipankki
https://maailmankoulu.fi/oppimateriaalit

Outside In -projekti 
http://transforminghate.eu/

MATERIAALILINKIT 
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OPPRESSION is: privilege + powerAnti-oppression is a a starting point when doing work towards peace. We do not live in societies free of inequality.Discrimination is a legally acknowledged part of oppression.Oppression has three levels: Institutional, Interpersonal and InternalizedOppression is more than thoughts and actions of individual. Oppression is institutionalized power that is historically formed and perpetuated over time.INTERSECTIONALITYIntersectionality is theory (from black feminist scholars), that there is multiple power structures, identities and oppression in our societies. It is  a conceptual tool for speaking about these contextual differencies. And it is and way of understanding how to affect through our work a change towards oppression and societies free of inequalities. INCLUSIONInclusion shapes structures for the  wellbeing of individuals, and not (as integration often) try to adapt and pressure individuals to the structure. It is involvement and empowerment, where the inherent worth and dignity of all people are recognized. Equity is a tool for transformation. It is defined as “the state, quality or ideal of being just, impartial, and fair.”It is helpful to think of equity as not simply a desired state of affairs or a "finish line," but instead as a continuous structural concept—a lens and mindset (proactively reinforced by policies, practices, attitudes, and actions) through which power is redistributed and inequity is challenged and addressed. (adapted from Race Equity and Inclusion Action Guide)POSITIVE PEACEPeacework can be seen as acts of (Hilary Cremin & Terence Bevington, 2017):peace-keeping (for managing direct violence)2.   peace-making (addressing structural and cultural violence)3.   peace-building(addressing cultural violence)Positive peace is the work which tries to make lasting impact towards peaceful societies. It means tackling and changing structures producing conflicts, oppression, inequalities and social violence.In Peace Education Institute we see this approach as tool for a transformation towards peaceful societies.source of the intersections -picture:  https://www.wsm.ie/sites/default/files/intersections.PNG

https://rauhankasvatus.fi/en/
https://maailmankoulu.fi/oppimateriaalit
http://transforminghate.eu/
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