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Toimintakehys solidaariselle toiminnalle ja ihmisoikeuksien tukemiseen 
 
 

Toisinaan Tattea pyydetään jäsentensä tai yhteistyökumppaniensa taholta ryhtymään toimiin tai 
antamaan lausunto ihmisoikeuksien puolesta sekä osoittamaan solidaarisuuttaan 
sortotoimenpiteitä vastaan taisteleville ihmisille, jotka pyrkivät luomaan maailmasta 
oikeudenmukaisemman paikan elää. Kyseisenkaltaiset tilanteet tarjoavat Tattelle tilaisuuden 
osoittaa kantansa tärkeisiin asioihin, rakentaa uusia ystävyyssuhteita sekä toimimaan solidaarisesti 
vaikeuksien keskellä eläviä ihmisiä kohtaan.  
 

Kyseisenkaltaiset tilanteet voivat myös nostattaa esiin vaikeita kysymyksiä. Tämän dokumentin 
tarkoituksena on esitellä joitakin prosesseja sekä periaatteita, jotka voivat toimia pohjana 
päätöksenteolle. Sekä päätöksiä että päätösehdotuksia on mahdollista tehdä monien eri kanavien 
kautta, ja päätösten ajoitus, kiireellisyys sekä mittakaava toimivat tässä määrittävinä tekijöinä. 
Ehdotusten esilletuontitapojen moninaisuuden tarkoituksena on myös vähentää pikaisten 
päätösten tarvetta kiireellisissä tilanteissa sekä korostaa demokraattisten arvojen tärkeyttä Tatten 
jäsenten päätöksenteossa. Tatten hallituksen konsultoiminen on joka tapauksessa suositeltavaa 
aina uuden päätösehdotuksen muotoilutapaa mietittäessä.  
 

 

a. Lausunto- ja toimenpide-ehdotukset voidaan tuoda jäsenistön harkittaviksi Tatten 
sääntömääräisisten kevät- tai syyskokousten yhteydessä. Sääntömääräiset kokoukset ovat 
paras paikka ehdotusten esittämiseen, jos kokousten järjestämisajankohta sen vain sallii. 
Sekä ehdotusten esittäjiltä että Tatten hallitukselta vaaditaan kuitenkin 
etukäteisvalmisteluja ennen kokousta, jotta ehdotuksia voidaan niissä esittää. Ehdotukset 
tulisikin esittää hallitukselle viimeistään kuukautta ennen kokousta, ja hallitusta tulisi 
konsultoida mieluiten jo ennen ehdotuksen varsinaista esittämistä. 
 

b. Lausunto- ja toimenpide-ehdotukset tulee hyväksyttää Tatten hallituksella. Hallituksen 
kokoukset järjestetään pääosin kerran kuussa, ja ne tarjoavat hyvän alustan päätöksenteolle 
kokouksen järjestämisajankohdan niin salliessa. Ehdotukset tulee jättää viimeistään viikkoa 
ennen kokousta, ja hallitusta tulisi konsultoida ehdotuksen jättämisestä jo huomattavasti 
aikaisemmin. Hallitus voi järjestää ylimääräisen kokouksen, jos se toteaa tilanteen vaativan 
erityisen pikaista päätöksentekoa. 

 
c. Sekä lausunto- että toimenpide-ehdotuksia voi aina esittää sekä Tatten hallitukselle että 

yhteistyökumppaneille myös epävirallisesti. Hallitus tekee parhaansa harkitakseen 
ehdotuksia Tatten arvojen mukaisesti osana päivittäistä työtään. Hallituksen kyseisellä 
hetkellä käytössä olevat resurssit, voimavarat sekä asiantuntijuus vaikuttavat siihen, 
viedäänkö ehdotuksia eteenpäin ja missä muodossa niin tehdään. 

 
d. Jos asia on erityisen kiireinen, voi Tatten kommunikaatiovastaava julkaista hallituksen luvalla 

lyhyen lausunnon asiaan liittyen. Lausunto tulee esittää Tatten ja Tieteentekijöiden arvojen 
sekä toimivallan sallimissa rajoissa.  

 



Pääperiatteet 
 

Seuraavat periaatteet ohjaavat hallituksen päätöksentekoa kaikkien lausuntojen ja toimenpiteiden 
suhteen, jotka hallitus päättää joko toteuttaa tai joita se suosittelee jäsenistölle.  
 

Suhde tutkimukseen, opetukseen ja yliopistoihin:  
 

Yleisesti ottaen Tatten on järkevää olla tekemisissä sellaisten asioiden kanssa, jotka 
liippaavat riittävän läheltä yhdistyksen pääasiallisia mielenkiinnon kohteita. Tämä toteamus 
tulisi kuitenkin tulkita niin, että siinä otetaan huomioon niin yliopistojen kuin tutkimuksen ja 
opetuksen olosuhteiden yhteys laajempiin asiakokonaisuuksiin.  

 

Kansainvälinen solidaarisuus sekä sosiaalinen oikeus: 
 

Tatte on osa globaalia liikehdintää, jossa työtekijät muodostavat ammattiliittoja. Sekä 
toimialakohtaiset että kansalliset rajat ylittävä solidaarisuus on tärkeä osa tätä liikehdintää. 
Antirasismille ja antikolonialismille sekä feministien, queer- ja transihmisten että 
vammaisten henkilöiden oikeudet huomioon ottavalle politiikalle omistautumisen tulisi 
näkyä kaikessa yhdistyksen päätöksenteossa.  

 

Tatten osallistumisen vaikutukset: 
 

Tatten on järkevää osallistua pääosin sellaisiin tilanteisiin, joihin se kykenee vaikuttamaan. 
Tatten osallistuminen ei kuitenkaan ole poissuljettua myöskään sellaisissa tapauksissa, joissa 
yhdistyksen osallistumisen ei odoteta tuovan ratkaisua tilanteeseen. Solidaarisuuden 
osoittaminen voi kantaa hedelmää monin eri tavoin, ja toisinaan mitä yllättävimmätkin 
seikat voivat toimia ratkaisevina tekijöinä tilanteiden ratkeamisessa. 

 

Jäseniltä saatava tuki: 
 

Helposti demonstroitavissa olevat sekä oletettavasti laajan kannatuksen taakseen saavat 
ehdotukset tulisi priorisoida. Joissain tapauksissa hallitus voi myös tiedustella jäsenistön 
mielipidettä päätettävän asian suhteen. Vaikka kyseinen käytäntö voikin avata oven myös 
kiistelylle, tulisi arvojen sekä vaikutuksen tekemisen mahdollisuuden painaa aina enemmän 
vaakakupissa.  

 

Asiantuntemuksen sekä tutkimustiedon tärkeys: 
 

Niin tutkijoita kuin opettajia edustavana järjestönä Tattella on sekä tilaisuus että velvollisuus 
konsultoida mahdollisuuksien mukaan asiantuntijoita sekä asiaan liittyvää tutkimusta 
päätöksentekonsa tueksi. Järjestön tulee myös varmistaa, että kaikki sen esittämät 
lausunnot sekä päätökset tukea tiettyä asiaa perustuvat faktoihin ja todistettuun aineistoon. 
Tulee kuitenkin pitää mielessä, ettei asiantuntemuksen tai todisteiden avulla aina pystytä 
ratkaisemaan asioita, jotka ovat luonteeltaan poliittisia tai eettisiä.  

 

Näitä periaatteita tulisi käyttää lähinnä ohjenuorana päätöksiä valmisteltaessa, ja lopulliset 
päätökset tulisi aina tehdä tapauskohtaisesti niin hallituksen kuin jäsenistönkin toimesta. Koska 
Tatte on Tieteentekijöiden liiton jäsenyhdistys, tulee myös liiton näkökulmat ja tavoitteet ottaa 



huomioon yhdistyksen päätöksenteossa. Periaatteista voi olla apua myös ehdotusten muotoilussa, 
mutta niitä ei tulisi tulkita vaatimuslistana, jonka jokaisen lausunto- tai toimenpide-ehdotuksen 
tulisi täyttää. Jos hyvin valmisteltu ja jäsenistön tuen saanut, solidaarisuuden sekä sosiaalisen 
oikeuden arvoja kunnioittava esitys tuodaan pöydälle, olisi Tatten hyvä panna se toimeen 
huolimatta siitä, kuuluuko kyseinen ehdotus järjestön normaalisti ajamien asioiden piiriin.  
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Framework for action in solidarity and in support of human rights 

 

 
On occasion, Tatte is asked by members or partners to take actions or to issue or endorse 
statements in support of human rights or in solidarity with those resisting oppression and working 
to create a more just world. Such moments can be an important opportunity for Tatte to take a 
stand on important issues, build new relationships, and act in solidarity with those who are 
struggling. 
 

These occasions can also raise complicated questions, and this document seeks to outline some 
processes and principles that can guide these decisions. There are multiple routes through which 
proposals and decisions can be made—with the questions of timing and urgency, as well as scope 
of the decision, being the decisive factors. These routes also seek to balance the need for quick 
decisions in the face of urgent events and the value of democratic decision-making by Tatte 
members. In all cases, early consultation with Tatte’s board to determine the best route for 
developing the proposal is advised. 
 

 

a. Proposed statements or actions can be brought to the broader membership for a decision 
at our spring or fall assemblies. This is often the best course of action for statements or 
actions of relatively broad significance, if timing allows. Note that this option requires pre-
planning on the part of those making the proposal as well as the Tatte board in preparing for 
the assembly. Thus, such proposals should generally be made to the board at least 1 month 
in advance of the assembly, and ideally consultation with the board should begin earlier. 
 

b. Proposed statements or actions can be brought to Tatte’s board for a decision. Regular board 
meetings are generally held monthly, and they can be a good venue for many decisions, 
when the timing allows. Proposals would need to be submitted at least 1 week in advance 
of the meeting, and ideally consultation with board members should start much earlier.  If 
the board determines a situation requires an urgent response, a special meeting of the board 
can be arranged outside of its regular schedule. 

 
c. Rather than fully developed proposals, actions or statements can always be informally 

suggested to Tatte’s board by members or partners, and Tatte’s board will do their best to 
consider these suggestions in line with Tatte’s values and as part of its regular work. Note 
that the resources, capacity, and expertise of Tatte board members at any given time will 
necessarily shape if and how such suggestions are taken forward. 



 
d. As part of its regular communications, Tatte’s communication officer, after seeking a 

consensus from board members, may make short statements in relation to urgent events 
that are deemed as relatively straightforwardly in line with Tatte’s and FUURT’s remit and 
values. 

 
 
Guiding principles 

 

The following principles guide the board’s decision-making regarding any statements or actions it 
might decide or recommend to the member assemblies.  
 

Relation to research, teaching, and universities:  
 

Everything else being equal, it generally makes sense for Tatte to be involved in issues that 
are relatively close to its areas of focus. However, this should be interpreted in an inclusive 
sense that considers the way that universities and the conditions for research and teaching 
more broadly are interconnected with a broad range of issues. 

 

Internationalist solidarity and social justice: 
 

Tatte is part of a global movement of workers organized into labor unions. Solidarity across 
sectoral boundaries and national borders is an important part of this movement, and a 
commitment to anti-racism and anti-colonialism, and to feminist, queer, trans, and disability 
justice politics should play an important role in our decision-making. 

 

Opportunity for Tatte’s participation to make a difference: 
 

Everything else being equal, it generally makes sense for Tatte to be involved in situations 
where its participation will matter. However, the fact that an issue or problem seems 
intractable or unlikely to be solved by Tatte’s involvement should not disqualify it. 
Expressions of solidarity can be meaningful in a broad range of ways, and sometimes 
unpredictable things can make a difference. 

 

Member support: 
 

Proposals that can be demonstrated to have or be reasonably expected to have significant 
support from membership would also be prioritized. In some cases, the board may also seek 
input from the broader membership in its decision-making. The potential for controversy, 
however, should not itself be an overriding concern where clear values and an opportunity 
to make a difference are at stake.  

 

Importance of expertise and researched knowledge: 
 

As an association of researchers and teachers, Tatte has both a special opportunity and 
obligation to consult relevant expertise and research where possible in its deliberations. It 
should also seek to make sure that any statements it issues or endorses are factual and 
evidence-based. However, it should also be noted that expertise and evidence cannot always 
resolve what are often actually ethical or political questions. 



 

These principles are offered only as general criteria to consider, and deliberations on these 
matters—whether by the board or by members at an assembly—will always need to be on a case-
by-case basis. Further, as Tatte is a member association of FUURT, the positions and interests of the 
broader union need to be taken into account in its decision making as well. For those interested in 
proposing some statement or action to Tatte, these principles can also be useful to consult in 
framing that proposal. However, these principles should not be understood as a set of requirements 
that any proposed statement or action must meet. For example, should an opportunity arise in 
which there is a well-researched, member-supported proposal for Tatte to take some action in line 
with principles of solidarity and social justice—even if it is outside of Tatte’s usual focus areas—this 
could well be a good action for Tatte to take. 
 


