Haluatko tukea oppitunnin pitämiseen?

KOULUJEN KIRJEMARATON -WEBINAARIT
ke 4.11. klo 15-16.00
ti 10.11. klo 16-17.00
ke 25.11. klo 16-17.00
Koulujen kirjemaraton -webinaarissa saat tarkempaa tietoa vuoden 2015
yksilöistä, sekä näet ja kuulet käytännössä, mitä koulujen kirjemaratonin tuntisuunnitelma sisältää ja millaisia materiaaleja kouluille on tuotettu. Webinaarissa on myös mahdollista saada räätälöityä apua oman luokan tai koko koulun
kirjemaratonin toteuttamiseen.

https://amnesty.adobeconnect.com/koulujenkirjemaraton

Materiaalit ovat maksuttomia!
Materiaalit ovat tulostettavissa tai tilattavissa Amnestyn nettisivuilta. Verkkosivuilta
löytyy myös OPH:n linjaus kirjemaratonista.

amnesty.fi/koulujenkirjemaraton
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Samassa osoitteessa myös ilmoittaudutaan mukaan kirjemaratonille ja webinaariin.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä Tuija Kasaan
tuija.kasa@amnesty.fi, 044 335 0839

amnesty.fi/koulujenkirjemaraton

HYVÄ OPETTAJA, LÄHDE MUKAAN KOULUJEN
KIRJEMARATONILLE 9.11. – 15.12.2015
Koulujen kirjemaraton on maailmanlaajuinen toimintajakso, jonka aikana sadattuhannet ihmiset ympäri maailman kirjoittavat vetoomuskirjeitä ja solidaarisuusviestejä
ihmisoikeusloukkauksia kokeneiden ihmisten tukemiseksi.
Kampanjaan on suunniteltu kouluihin soveltuva materiaali, joka on suunnattu luokille 7–9 ja lukioille. Se soveltuu kaikkiin oppiaineisiin tai koko koulun yhteiseksi
teemapäiväksi, mutta erityisen hyvin osaksi äidinkielen, englannin, yhteiskuntaopin,
uskonnon, elämänkatsomustiedon, filosofian, historian tai terveystiedon opetusta.
Kirjemaratonille lähteminen on helppoa: tarjoamme opettajalle valmiin tuntisuunnitelman ja laadukkaat ilmaiset materiaalit. Tunnilla oppilaat pääsevät osallistumaan,
vaikuttamaan ja oppimaan ihmisoikeuksista opetussuunnitelman mukaisesti. Kirjemaratonin voi toteuttaa yhdellä oppitunnilla tai syventäen pidempänä versiona (45–90
min). Jokainen oppilas kirjoittaa vetoomuskirjeen tai solidaarisuuskortin ihmisoikeusloukkauksia kokeneen yksilön tai yhteisön puolesta. Kirjeitä voi kirjoittaa, joko lapsiavioliittojen ehkäisemiseksi Burkina Fasossa tai seksuaalivähemmistöihin kohdistuvien
viharikosten tutkimiseksi Kreikassa. Solidaarisuuskortteja kirjoitetaan asianomaisille.
Viime vuonna Koulujen kirjemaratonissa kirjoitettiin 16-vuotiaana pidätetyn, kidutetun ja myöhemmin kuolemaantuomitun Moses Akatugban ja Etelä-Afrikan Mkhondon
alueen naisten ja tyttöjen seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksien puolesta. Kirjeillä
oli vaikutusta: Moses Akatugba armahdettiin ja Mkhondon naistenklinikan aukioloaikoja on pidennetty.
Viime keväänä kaksi Mkhondon naisten ja tyttöjen puolesta kirjoittanutta Kuusamon
lukion oppilasta oli opettajansa kanssa mukanamme luovuttamassa kirjeitä Etelä-Afrikan suurlähettiläälle. Valitsemme myös tämän vuoden kirjemaratonin osallistujista
kouludelegaation, joka toimittaa kampanjassa kirjoitetut viestit yhdessä Amnestyn
asiantuntijoiden kanssa maan suurlähetystöön. Siinä missä yksi kirje ei riitä saamaan
aikaan muutosta, tuhannet kirjeet yhdessä voivat sen tehdä. Vuoden 2014 kampanjassa lähetettiin yli 3,2 miljoonaa viestiä yli 200 maassa.
Tule mukaan muuttamaan maailmaa – järjestä kirjemaraton koulussasi!

Mitä TUNNILLA OPPII?
Ihmisoikeuksia.
Oppilaat saavat lisää tietoa ihmisoikeuksista.
Kirjoittamista.
Vetoomuskirjeen laatimisen kautta opitaan lisää vaikuttavasta ja virallisesta kirjoittamisesta.
Aktiivista kansalaisuutta.
Oppilaat kehittyvät aktiivisina toimijoina. Maraton on
mahdollisuus osallistua ihmisoikeuksien puolesta tehtävään työhön konkreettisella tavalla.

KENEN PUOLESTA KIRJEITÄ KIRJOITETAAN?
Costas ja hänen kumppaninsa pahoinpideltiin elokuussa
2014 Ateenan keskustassa. Pahoinpitelyn motiivi oli homofobinen ja rasistinen. Poliisi ei tutkinut tapausta, vaikka
Costasin jalka murtui kolmesta kohtaa. Kreikassa viharikokset
ovat kaksinkertaistuneet 2014–2015 välisenä aikana. Rasistiset hyökkäykset ovat jatkuva ongelma. Kirjoitamme Kreikan
oikeusministerille ja twiittaamme Kreikan hallitukselle vaatien,
että hyökkäys tutkitaan. Lähetämme myös solidaarisuusviestejä
Costasille ja hänen kumppanilleen.
Burkina Fason perustuslaki ja kansainväliset ihmisoikeussopimukset kieltävät lapsiavioliitot. Käytännössä tämä kielto ei kuitenkaan
toteudu Burkina Fasossa ja viranomaiset laiminlyövät ihmisoikeusvelvoitteitaan. Maria (nimi muutettu) määrättiin 13-vuotiaana naimisiin
70-vuotiaan miehen kuudenneksi vaimoksi. Paetakseen avioliittoaan
hän käveli 170 km kolmessa päivässä saadakseen apua nuorten tyttöjen
turvakodista. Kirjoitamme vetoomuskirjeitä Burkina Fason oikeus- ja
ihmisoikeusministeriöön tyttöjen ihmisoikeuksien turvaamisen puolesta. Lisäksi näytämme tytöille, että he eivät ole yksin: kirjoitamme solidaarisuusviestejä heille ja turvakotien työntekijöille.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot osoitteessa www.amnesty.fi/koulujenkirjemaraton
Ystävällisin terveisin

Maarit Pihkala
Amnestyn ihmisoikeuskasvatuksen asiantuntija
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