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Suomalais-ugrilaisten kansojen konsultaatiokomitea (KKFUN) on perehtynyt ilmoitukseen, joka 
julkaistiin 23.4.2021 AFUN:in kotisivuilla https://afunrf.ru/news/zayavlenie_afunrf_2021/ 
(AFUN:in ilmoitus) ja lähetettiin sähköpostitse eräille Venäjän suomalais-ugrilaisten kansojen 
edustajille. KKFUN on hämmentynyt ja vakavasti huolissaan päätöksestä. Koska KKFUN koordinoi 
Suomalais-ugrilaisten kansojen maailmankongressia (jatkossa Maailmankongressi), meistä on 
välttämätöntä lähettää teille seuraava vastaus. 
 
Kuten tiedätte, Maailmankongressi järjestetään vähintään kerran neljässä vuodessa. 2016 
Maailmankongressi päätti kutsua Viron järjestämään kahdeksannen Maailmankongressin Tartossa. 
Kongressien järjestyspaikkojen vuorottelun perusteella seuraava Maailmankongressi tullaan 
järjestämään Venäjällä. 

 
Muistutamme, että Maailmankongressi edustaa suomalais-ugrilaisia kansoja ja on korkean tason 
foorumi, joka ei ole riippuvainen hallituksista tai poliittisista puolueista. Se on avoin vapaaehtoisen 
yhteistyön muoto koko maailmanlaajuiselle tasa-arvoisten sukukansojen yhteisölle. Yhtenä 
KKFUN:in ja Maailmankongressin toiminnan perusperiaatteena on aina ollut kaikkien kansojen 
edustajien tasavertaisuus sekä avoimuus keskustelussa ja päätöksenteossa. Maailmankongressi on 
ajan saatossa muodostunut tunnustetuksi foorumiksi ajankohtaisten kysymysten yhteiselle 
käsittelylle, parhaiden käytäntöjen jakamiselle sekä tehokkaiden menetelmien etsimiselle suomalais-
ugrilaisten kansojen ja niiden identiteetin kehitykseen. 
 
Venäjän Federaation presidentti Vladimir Putin huomautti tervehdyksessään Lahdessa 
kokoontuneelle seitsemännelle Maailmankongressille seuraavaa: ”[K]ongressit, jotka kokoavat 
yhteen oppineita, poliitikkoja, yhteiskunnallisia ja liike-elämän toimijoita monista maista, antavat 
hyvän mahdollisuuden käsitellä ajankohtaisia sosiaalisia, taloudellisia, humanitaarisia ja 
demografisia ongelmia. Sellaisella yhteistyöllä on suuri merkitys suomalais-ugrilaisten kansojen 
etnisille, kulttuuri- ja kieli-identiteeteille sekä niiden sopusointuisen ja myönteisen kehityksen 
turvaamiselle kaikilla aloilla.”  
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Edelleen Putin sanoi luottavansa siihen, että keskustelujen aikana työstetyt ajatukset ja aloitteet 
löytävät käytännön sovelluksensa, edistävät tulevaa kaikkia osapuolia hyödyttävän kansainvälisen 
yhteistyön laajenemista sekä vahvistavat ymmärrystä ja luottamusta eri maiden kansalaisten välillä. 
Meidän näkemyksemme on, että tässä kuvataan Maailmankongressin perustehtävä, ja se on 
nimenoman laajenevan kansainvälisen yhteistyön edistäminen, yhteisymmärrys ja identiteettien 
säilyttäminen. Tämä todistaa myös sitä, että Maailmankongressi muodostaa ainutlaatuisen tehokkaan 
yhteistyömuodon suomalais-ugrilaisille kansoille. Se vastaa ajan haasteisiin ja antaa suomalais-
ugrilaisten kansojen edustajille uusia yhteistyömahdollisuuksia. 
 
Seitsemäs Maailmankongressi Lahdessa todisti nuorten mukanaoloa ja kasvanutta kiinnostusta 
suomalais-ugrilaisen yhteisön ajankohtaisia aiheita kohtaan. Vuonna 2016 monet suomalais-
ugrilaiset kansat valitsivat KKFUN:in suosituksen mukaisesti maailmankongressiedustajikseen myös 
nuoria. KKFUN:in jäsenet tekevät jatkuvasti työtä nuorten integroimiseksi yhteiseen suomalais-
ugrilaisen kulttuurin piiriin. Se luo uskoa tulevaisuuteen ja on välttämätöntä tulevien 
Maailmankongressien kannalta. 
 
Maailmankongressien välikonferenssien edustajat muokkaavat avoimesti ja ammattitaidolla vuorossa 
seuraavan Maailmankongressin agendaa reagoiden toiminnallaan yhteiskunnan muutoksiin. Niinpä 
eräiksi kahdeksannen Maailmankongressin keskeisistä painopisteistä ovat nousseet kielten käytön 
edistäminen modernissa mediassa, innovaatiot suomalais-ugrilaisissa kulttuureissa sekä 
ilmastonmuutos. Keskusteluissa on nykyisten ongelmien tunnistamisen lisäksi tärkeää löytää 
tehokkaita keinoja niiden ratkaisemiseksi, muun muassa ottaen huomioon myönteiset kokemukset ja 
kansojen sekä alueiden erityispiirteet. 
 
Jo tammikuussa 2021 KKFUN päätti järjestää kahdeksannen Maailmankongressin Tartossa 
hybridimuodossa ottaen siinä huomioon koronatilanteen sekä nykyteknologian suomat 
mahdollisuudet. Tästä se on myös asianmukaisesti tiedottanut. Tämä formaatti mahdollistaa 
edustajien ja tarkkailijoiden kongressityöskentelyn sekä kongressipaikalla Tartossa että 
osallistumisen etänä omilta paikkakunniltaan tarkoituksenmukaisen internetalustan kautta. Sen 
lisäksi KKFUN päätti jäsentensä esityksestä poistaa osallistumismaksun Maailmankongressin 
edustajilta, moderaattoreilta ja asiantuntijapuheenvuorojen esittäjiltä riippumatta siitä, osallistuvatko 
he läsnä olevina vai etänä. 
 
Väheksymättä AFUN:in roolia suomalais-ugrilaisessa kansallisessa liikkeessä, josta AFUN:in 
ilmoituksessa puhutaan, on mielestämme välttämätöntä nostaa esiin, että AFUN:in neuvoa-antava 
asema YK:n talous- ja sosiaalineuvostossa, sen läheinen yhteistyö kansalaisjärjestöjen, 
toimeenpanovallan ja paikallisten itsehallintojen kanssa sen paremmin järjestön kokoonpano eivät 
anna AFUN:ille tai sen neuvoston puheenjohtajistolle valtuutta puhua Venäjän suomalais-ugrilaisten 
ja samojedikansojen nimissä, etenkään ottamatta huomioon itse kansojen mielipiteitä. Meidän 
näkemyksemme on, että AFUN:in ilmoitus ei ole oikea-aikainen, sen logiikka ja argumentaatio ovat 
perusteettomia ja ilmoitus itse uhkaa vaarantaa kansojemme tulevaa yhteistyötä. Ilmoituksen sisältö 
asettaa kyseenalaiseksi AFUN:in perustavoitteet ja valmiuden tukea kaikkien suomalais-ugrilaisten 
ja samojedikansojen rakentavaa yhteistyötä, jonka päämääränä on taata näiden kansojen 
sopusointuinen ja myönteinen kehitys kaikilla aloilla. 
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Omasta puolestamme toteamme seuraavaa. 
 
KKFUN ja Maailmankongressi ovat vapaan keskustelun ja mielipiteidenvaihdon areenoita. 
KKFUN tukee monimuotoista yhteistyötä rauhanomaisen, myönteisen ja kestävän kehityksen 
puolesta suomalais-ugrilaisten ja samojedikansojen, kansalaisyhteiskunnan rakenteiden, 
viranomaisten ja akateemisen yhteisön välillä. 
KKFUN ei sekaannu suomalais-ugrilaisten kansojen edustajien valintaan ja luottaa valintojen 
demokraattisuuteen ja avoimuuteen kansojen kaikkia jäseniä kohtaan. 
KKFUN ei hyväksy minkäänlaista painostusta suomalais-ugrilaisten kansojen jäseniä kohtaan 
edustajia valittaessa tai päätettäessä niiden osallistumisesta Maailmankongressiin. 
 
KKFUN on vakuuttunut siitä, että edustajien valinnan tulee perustua yksimielisyyteen ja 
läpinäkyvyyteen ja että valinnassa tulee varmistaa nuorten osallistuminen, tasapaino eri sukupuolten 
välillä ja siinä tulee ottaa huomioon edustajiksi valittujen vaikutusmahdollisuudet. 
KKFUN on valmis tukemaan rakentavia aloitteita suomalais-ugrilaisten kansojen tukemiseksi ja 
niiden välisen yhteistyön kehittämiseksi. 
 
Toivomme tällä aidosti sitä, että AFUN:in ilmoituksessaan esittämä kanta ei nouse mordvalaisten tai 
muiden Venäjän suomalais-ugrilaisten ja samojedikansojen edustajille esteeksi osallistua 
kahdeksanteen Maailmankongressiin. Samoin odotamme pikaista uudelleenarviointia AFUN:in 
ilmoituksessaan esittämään kantaan. KKFUN ja Maailmankongressi ovat edelleen sitoutuneita 
yhteistyöhön AFUN:in kanssa ja kutsumme AFUN:in puheenjohtajistoa ja sen neuvoston jäseniä 
rakentavaan vuoropuheluun. 
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Tatjana Klejerova    Niina Sinkko 
Puheenjohtaja, KKFUN   Suomen maakoordinaattori 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


