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Viesteissä on voimaa.
Yhdessä olemme vahvoja.

Koulujen Kirjemaraton 2016 

opettajan opas



2

sisällysluettelo

joHDanto ............................................................................ 3
Ihmisoikeuskasvatus Amnestyssa ......................................................................................... 4

Mikä koulujen kirjemaraton on? ............................................................................................ 4

Oppitunnin tavoitteet ja niiden yhteys opetussuunnitelmiin ............................................. 5

tunnin toteuttaminen ...................................................... 6
Tuntisuunnitelmat  .............................................................................................................. 6

Videomateriaali ................................................................................................................... 7

Kuvanlukutehtävä ............................................................................................................... 8

Mielikuvapatsaat .............................................................................................................. 10

Mitkä oikeudet eivät toteudu? ............................................................................................ 12

Tiivistelmä YK:n ihmisoikeusjulistuksen artikloista ............................................................... 13

Kirjeitä Vapaudelle – keiden puolesta kirjoitamme tänä vuonna? ............................................ 14

Kirjeiden ja korttien kirjoittaminen ..................................................................................... 15

Mallikirje Malawi ....................................................................................................... 16

Mallikirje Azerbaidžan ................................................................................................ 17

Template letter Malawi ............................................................................................... 18

Template letter Azerbaidžan ....................................................................................... 19

Kirjeenkirjoitusohjeet ................................................................................................. 20

Eritelty esimerkkikirje ................................................................................................ 21

Solidaarisuuskorttiohjeet ............................................................................................ 22

Sanasto .................................................................................................................... 24

Keskeiset termit, oikeudet ja sopimukset ..................................................................... 25

Lyhenteet ................................................................................................................. 25

taustatieoa opettajille ................................................. 26
Mitä ovat ihmisoikeudet? ................................................................................................... 26

Tarinoiden kannalta keskeisimmät ihmisoikeudet ................................................................. 27

Tietoa albinismista Malawissa ............................................................................................ 30

Tietoa Azerbaidžanin ihmisoikeustilanteesta ........................................................................ 31

Mikä on Amnesty? ............................................................................................................ 32

Usein kysyttyä .................................................................................................................. 33

lisämateriaali ................................................................. 34
Kirjeitä Vapaudelle – miten se toimii? ................................................................................. 34

Henkilökansiot ................................................................................................................. 35

Case-julisteet ................................................................................................................... 37

Palautelomake oppilaalle ................................................................................................... 39

Palautelomake opettajalle .................................................................................................. 41

Vinkkejä ihmisoikeuskasvatukseen ...................................................................................... 43



3

joHDanto

Hei! 
Sinulla on kädessäsi Amnestyn uusi, vuoden 2016 Kirjeitä vapaudelle - koulujen kirjemaraton opettajan 
opas. Opas on laadittu ohjenuoraksi ja inspiraatioksi Kirjeitä vapaudelle -oppituntien pitämiseen yläkouluissa, 
lukioissa ja kansanopistoissa. Voit käyttää tätä opasta, sen valmiita tuntisuunnitelmia ja ohessa olevaa diasarjaa 
sellaisenaan, tai vaihtoehtoisesti räätälöidä niistä omalle ryhmällesi sopivan paketin. Oppaaseen sisältyvät 
toiminnalliset harjoitukset sopivat osaksi ihmisoikeuskasvatusta milloin vain, mutta parhaiten ne toimivat osana 
Kirjeitä vapaudelle -kampanjaa ja kirjemaratonia, joka tänä vuonna järjestetään Suomessa 7.11.–-15.12.2016

Oppitunnin voi toteuttaa 60–90 minuutin pituisena. Sen aikana tutustutaan ihmisoikeuksiin kahden ihmisoi-
keusloukkauksia kokeneen henkilön pohjalta ja kirjoitetaan lopuksi vetoomuskirje kyseisen maan päättäjille. 
Lisäksi oppilailla on mahdollisuus kirjoittaa solidaarisuuskortteja ja viestejä ihmisoikeusloukkauksia kokeneille 
henkilöille. Koulujen kirjemaraton -oppitunti tarjoaa sinulle ja oppilaillesi ainutlaatuisen mahdollisuuden 
osallistua maailmanlaajuisen Kirjeitä Vapaudelle -kampanjan toteuttamiseen ja vaikuttaa samalla todellisten 
ihmisten elämään.

Kiitos, että olet mukana!
Maarit Pihkala, ihmisoikeuskasvatuksen asiantuntija

  

Hilla Kurittu, ihmisoikeuskasvatuksen harjoittelija  
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ihmisoikeuskasvatus amnestyssa

Ihmisoikeuskasvatus on kasvatusta 

l		ihmisoikeuksista: tietoa ja ymmärrystä ihmisoikeuksien arvoista, normeista, toimintaperiaatteista ja  
 mekanismeista;

l		ihmisoikeuksien kautta: opettaminen ja oppiminen toteutetaan kasvattajan ja oppilaiden oikeuksia  
 kunnioittavalla tavalla. Opettaminen ja oppiminen osallistaa kaikki ja opetusmenetelmät ovat demokraattisia;

l		ihmisoikeuksiin: opetuksen tavoitteena on voimaannuttaa yksilöitä, jotta he voisivat käyttää ja nauttia  
 omista oikeuksistaan, sekä kunnioittaa ja puolustaa muiden oikeuksia.

Amnestyn Suomen osasto tekee ihmisoikeuskasvatustyötä monella eri tavalla. Koulutamme aktivistejamme, tuki-
joitamme ja yhteistyökumppaneitamme vuosittaisissa koulutuksissa ja seminaareissa. Kampanjoimme kouluissa 
kirjoittamalla kirjeitä vaarassa olevien ihmisten puolesta ja keräämme varoja päivätyökeräyksellä. 

Amnestyn Suomen osasto tekee myös ihmisoikeuskasvatuksen vaikuttamistyötä. Ihmisoikeuskasvatuksen ja koulutuk-
sen järjestäminen on valtion velvollisuus. Amnestyn vaikuttamistyön tavoitteena on edistää ihmisoikeuskasvatuksen 
jalkautumista kaikkeen Suomessa tehtävään kasvatustyöhön. Tätä edistääkseen Amnesty kouluttaa opettajia, 
kasvattajia ja viranhaltijoita. Annettavan ihmisoikeuskasvatuksen ja -koulutuksen tulee aina tapahtua ihmisoikeuksia 
kunnioittavalla tavalla.

Amnestyn Suomen osasto on mukana useissa yhteistyöhankkeissa ja verkostoissa kuten ihmisoikeudet.net -hank-
keessa sekä järjestöjen globaalikasvatusverkostossa. Näiden verkostojen kanssa yhteistyössä koulutamme paitsi 
opettajaksi opiskelevia, myös opettajia täydennyskoulutushankkeessa. Verkostojen pohjalta on syntynyt mm. eri 
opettajankoulutuslaitoksia vuosittain kiertävä Maailma koulussa -seminaarikokonaisuus.

mikä koulujen kirjemaraton on?
Koulujen kirjemaraton on osa Amnesty Internationalin vuosittain järjestettävää, maailmanlaajuista Kirjeitä 
Vapaudelle –kampanjaa. Sen aikana sadattuhannet ihmiset ympäri maailman kirjoittavat vetoomuskirjeitä ja 
solidaarisuusviestejä ihmisoikeusloukkauksia kokeneiden ihmisten tukemiseksi. Tavoitteenamme on muistuttaa 
päättäjiä velvoitteistaan ja tuoda toivoa hädässä oleville ihmisille. Viime vuonna ihmiset ympäri maailman kirjoit-
tivat yhteensä yli 3,7 miljoonaa viestiä. Koulujen kirjemaraton on kouluille suunnattu kampanja, johon koululaiset 
ympäri maailman osallistuvat. Suomen kouluissa kampanja järjestetään nyt neljättä kertaa.

Vuonna 2014 kirjoitimme Suomen kouluissa kidutetun ja 16-vuotiaana kuolemaantuomitun Moses Akatugban 
puolesta: hänet vapautettiin kirjeiden tuloksena. Viime vuonna kirjoitimme viharikoksen uhriksi joutuneen Cos-
tasin ja hänen kumppaninsa sekä Burkina Fason tyttöjen seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksien takaamisen 
puolesta. Costas sai valtavan määrän kirjeitä ihmisiltä ympäri maailman ja kertoi, että ne antoivat hänelle toivoa 
tulevaisuuteen. Burkina Fasossa viranomaiset reagoivat kirjeisiin ja ilmoittivat olevansa sitoutuneita lapsiavioliit-
tojen vähentämiseen. 

Amnesty on pyytänyt Opetushallitukselta ohjeistuksen kirjemaratonin järjestämisestä. Voit halutessasi tutustua 
siihen täällä: https://frantic.s3.amazonaws.com/amnesty-fi/2014/09/OPH_kanta.pdf.

Ihmisoikeuskasvatusta on kaikki sellainen koulutus, kasvatus ja tiedotus, 
joka tähtää ihmisoikeuksien ja perusvapauksien maailmanlaajuiseen 
kunnioittamiseen, ja joka siten ehkäisee ihmisoikeusloukkauksia. 

YK:n ihmisoikeuskasvatuksen julistus (2011) 
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oppitunnin tavoitteet ja niiden yhteys opetussuunnitelmiin
Tämän oppaan sisältö on suunniteltu siten, että se vastaa uusissa perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmien 
perusteissa laadittuja oppimistavoitteita. Koulujen kirjemaraton -oppitunti on ihmisoikeuskasvatusta. Se kartuttaa 
oppilaiden tietoa ihmisoikeuksista oppiainerajat ylittävällä, osallistavalla menetelmällä. Se myös kannustaa oppi-
laita osallistumaan yhteisen kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Oppilaat tukevat samalla maailmanlaajuista 
Amnesty Internationalin Kirjeitä Vapaudelle –kampanjaa kirjoittamalla kirjeen tai solidaarisuuskortin ihmisoikeus-
loukkauksen kohteeksi joutuneen henkilön tai henkilöiden tukemiseksi. Tunnilla oppilaat saavat

l	Tietoa ihmisoikeuksista
Oppitunnin rakenne ja tähän oppaaseen sisältyvät toiminnalliset harjoitukset toimivat ajankohtaisena 
johdantona ihmisoikeuksiin. Ihmisoikeuksia ei esitetä vain abstrakteina oikeudellisina pykälinä, vaan to-
dellisina, ihmisten elämään vaikuttavina säädöksinä. Oppitunnin aikana oppilaat käsittelevät esimerkkejä 
ihmisoikeusloukkauksista, tutustuvat ihmisoikeusloukkauksen kohteeksi joutuneiden ihmisten tarinoihin 
ja saavat lopulta mahdollisuuden itse vaikuttaa ihmisoikeuksien toteutumisen puolesta konkreettisen kir-
jeen tai kortin kirjoittamisen kautta. 

l	Kulttuurista osaamista, vuorovaikutusta ja ilmaisutaitoja (L2)
Oppilaat harjaantuvat esittämään mielipiteensä rakentavasti ja toimimaan eettisesti. Oppilaat ohjataan 
näkemään kulttuurista moninaisuutta ja edistämään suunnitelmallisesti ihmisoikeuksia.

l	Monilukutaitoa (L4)
Kirjemaratonissa oppilaat tulkitsevat tarinoita ja kuvia ja tuottavat vaikuttavaa ja virallista tekstiä.

l	Osallistumista, vaikuttamista ja kestävän tulevaisuuden rakentamista  (L7)
Kirjemaraton tarjoaa mahdollisuuden tutustua kansalaisyhteiskunnan toimintaan ja yhteisölliseen maail-
manlaajuiseen työskentelyyn ihmisoikeuksien puolesta. Kirjemaratonissa oppilaat tutustuvat ihmisoikeus-
loukkauksia kokeneiden ihmisten elämään ja oppivat oikeuksia edistävistä toimitavoista.

5



6

4. tuntisuunnitelma (90min)
Tehtävä: Kuvanlukutehtävä ________________________ 10 minTehtävä: Mielikuvapatsaat _________________________ 20 minHenkilökansioihin ja tarinoihin tutustuminen _________ 10 minIhmisoikeuksiin tutustuminen ______________________ 10 minTehtävä: Mitkä oikeudet eivät toteudu? ______________ 15 minSolidaarisuuskorttiohjeet ____________________________5 minSolidaarisuuskorttien ideoiminen ja kirjoittaminen ____ 20 min

2. tuntisuunnitelma (75min)
Tehtävä: Kuvanlukutehtävä ________________________ 10 min  
Henkilökansioihin ja tarinoihin tutustuminen _________ 10 min  
Video: Mitä ihmisoikeudet ovat? ______________________5 min
Tehtävä: Mitkä oikeudet eivät toteudu? ______________ 15 min
Kirjeenkirjoitusohjeet _______________________________5 min 
Kirjeiden kirjoittaminen ___________________________ 30 min

tunnin toteuttaminen

tuntisuunnitelmat
Nämä tuntisuunnitelmat on laadittu malliksi. Voit halutessasi räätälöidä näistä osista ryhmällesi sopivamman  
kokonaisuuden. Tarkoitus kuitenkin on, ettei oppitunti olisi pelkkää luennointia, vaan oppilaat oppisivat tekemäl-
lä. Tätä tavoitetta silmällä pitäen olemme koonneet tähän oppaaseen kirjeen tai kortin kirjoittamisen lisäksi myös 
muita toiminnallisia harjoituksia, jotka auttavat tarinoihin eläytymisessä ja niiden sitomisessa YK:n yleismaailmal-
liseen ihmisoikeuksien julistukseen. 

1. tuntisuunnitelma (60min)

Video: Signature ___________________________________5 min

Henkilökansioihin ja tarinoihin tutustuminen _________ 10 min

Video: Mitä ihmisoikeudet ovat? ______________________5 min

Tehtävä: Mitkä oikeudet eivät toteudu? ______________ 15 min

Solidaarisuuskorttiohjeet ____________________________5 min

Solidaarisuuskorttien ideoiminen ja kirjoittaminen ____ 20 min

3. tuntisuunnitelma (90min)

Tehtävä: Kuvanlukutehtävä ________________________ 10 min

Tehtävä: Mielikuvapatsaat _________________________ 20min

Henkilökansioihin ja tarinoihin tutustuminen _________ 10 min

Video: Mitä ihmisoikeudet ovat? ______________________5 min

Tehtävä: Mitkä oikeudet eivät toteudu? ______________ 15 min

Kirjeenkirjoitusohjeet _______________________________5 min

Kirjeiden kirjoittaminen ___________________________ 25 min
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ViDeomateriaali

Signature
https://www.youtube.com/watch?v=xQBB-iJM8Fc

Kirje Alesille 
https://www.youtube.com/watch?v=LoQ9MfjPBK0

muita videoita
Sinulla on valta vapauttaa ihmisiä käytä sitä
https://www.youtube.com/watch?v=7LnbbzklzCA

Amnesty international ihmisoikeuksien puolesta
https://www.youtube.com/watch?v=dmTa8BznlR8

Kirjeitä Vapaudelle 2015 – kampanjan päätösvideo
https://www.youtube.com/watch?v=A0kmIYYHj4k

Kirjeitä Vapaudelle – koulujen kirjemaraton 2015
https://www.youtube.com/watch?v=eCPgdRwpmyI&feature=youtu.be

Mitä ihmisoikeudet ovat? 
https://www.youtube.com/watch?v=wMU6g1NAn48

*Khadija Ismailova on entinen mielipidevanki, jonka puolesta Amnesty kampanjoi yhdessä muiden 
ihmisoikeusjärjestöjen kanssa. Osasta syytteitä luovuttiin ja tuomio muutettiin ehdolliseksi toukokuussa 
2016. Kansainvälinen painostus vaikutti hänen vapauttamiseensa. Katso lisätietoja: https://www.amnesty.
org/en/latest/news/2016/05/azerbaijan-khadija-release/. 

Ylen nauha: Azerbaidzhanissa korruptio- 
tutkimus johti toimittajan tuomioon*
http://areena.yle.fi/1-3708576
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KuVanluKuteHtäVä
Sopii kaikenkokoisille ryhmille

Vie aikaa n. 10 min

Mitä tarvitsen? Tietokone, koulujen kirjemaraton –diaesitys ja dokumenttikamera tai videotykki

Kuvanlukutehtävä sopii erinomaisesti kirjemaraton–oppitunnin aloittamiseen. Se auttaa oppilaita eläytymään 
tunnilla käsiteltäviin henkilöihin ja heidän tarinoihinsa. Harjoitusta voi halutessaan soveltaa pidemmäksi 
lisäämällä kysymysten määrää tai keskustelemalla oppilaiden vastauksista yhdessä ryhmän kanssa. Toisaalta sen 
voi pitää myös hyvin lyhyenä mielikuvaharjoituksena.

Tätä harjoitusta varten diasarjassa on kuva Malawin nuorista sekä patsaasta, johon Bayram Mammadov ja Giyas 
Ibrahimov piirsivät graffiteja. Tarkoituksena on, ettei opettaja kerro kuvista alun perin mitään, vaan oppilaat 
muodostavat niistä käsityksen ensin ennakko-oletustensa perusteella.

Pyydä oppilaita rauhoittumaan ja katsomaan kuvaa. Ohjeista oppilaat miettimään, minkälaisia mielikuvia kuva syn-
nyttää. Kerro, että mielikuvat voivat olla mitä tahansa, tähän ei ole oikeita eikä vääriä vastauksia. Tärkeintä on, että 
oppilaat antavat mielikuvituksensa virrata. Anna heidän katsella kuvaa hetken ja esitä sitten esimerkiksi seuraavia 
kysymyksiä:

l	Mitä kuvassa on meneillään?

Kannattaa esittää kysymys aktiivisessa muodossa, ei pelkästään ”mitä kuvassa näkyy” tai ”mitä kuvassa  
on”. Aktiivinen kysymys virittää kuvittelemaan tilanteen tai tapahtuman kuvan ympärille

l	Mitä on tapahtunut ennen kuvan ottamista?

l	Mitä ehkä tapahtuu seuraavaksi?

l	Oletko mukana kuvassa? Jos olet, kuka olet? Mitä ajattelet tällä hetkellä?

l	Oletko kuvassa näkyvä henkilö vai katseletko tilannetta kenties ulkopuolelta?

l	Mitä ääniä kuulet? Linnunlaulua vai kenties ukkosta?

l	Kuinka lämmin on? Tunnetko tuulenvirettä?

l	Mitä tunnet? Oletko iloinen, yllättynyt vai kenties peloissasi? Miksi? 

Tämän harjoituksen voi toteuttaa joko niin, että oppilaat miettivät kysymyksiä itsekseen, tai niin, että vastaukset 
puretaan yhdessä keskustellen. Mikäli keskustelette vastauksista yhdessä, on tärkeää pysyä neutraalina, kuunnella 
ja antaa erilaisille näkemyksille tilaa. Oppilaan esittäessä huomion, kannattaa jatkaa kysymällä ”mikä sai sinut 
ajattelemaan niin?”. Menetelmä auttaa purkamaan tausta-ajatuksia siitä, mistä tietyt assosiaatiot syntyvät. Se 
paljastaa kenties stereotypioita, yleisiä oletuksia ja auttaa oppilasta tunnistamaan omia ajatuksiaan. Muiden 
kommenttien kuuntelu auttaa myös oppilaita näkemään kuvan uudessa valossa.
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Kuvanlukutehtävän kuvat
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mieliKuVapatsaat
Sopii 4 – 25 osallistujalle

Vie aikaa n. 20 – 30 minuuttia

Mitä tarvitsen? Tietokone, Koulujen kirjemaraton –diaesitys ja videotykki

Tämän draamallisen harjoituksen avulla voitte syventää tarinoihin eläytymistä. Harjoitusta voi käyttää sekä kuvan-
lukutehtävän (ks. s. 8) jatkona, että itsenäisesti. Mielikuvapatsaat -harjoituksessa on kaksi osaa, toinen Malawin 
tarinan ympärille sijoittuva, ja toinen Azerbaidžanin tapausta syventävä. 

Draamasopimus

Mikäli draamallista menetelmää käytetään opetuksessa, olisi aina hyvä muistaa aluksi kerrata yhteiset 
toimintasäännöt, jotta varmistetaan osallistujien turvallisuuden tunne. Voitte laatia yhteisen draama- 
sopimuksen taululle joko käyttämällä seuraavia kohtia tai keksimällä yhdessä omat säännöt:

l	Ei ole oikeita tai vääriä vastauksia/mielipiteitä

l	Tehtävään ei tarvita mitään ennakkotietoja tai näyttelijän taitoja. Kaikilla meillä on tarvittavat  
      taidot sellaisina kuin olemme. 

l	Koska kyseessä on yhteistyö, kaikkia kuunnellaan ja kaikkien mielipiteitä kunnioitetaan.

1) malawiin sijoittuva mielikuvapatsas
Aloita tehtävä näyttämällä oppilaille diasarjassa oleva kuva  malawilaisesta Annie Alfredista. Kerro,  
että tänään kirjoitamme kirjeitä ja solidaarisuuskortteja 10-vuotiaan malawilaisen Annien puolesta. Anniella on 
albinismi, eikä hänen ihonsa tuota riittävästi auringolta suojaavaa pigmenttiä. Jaa sitten oppilaat pienempiin,  
n. 2-5 hengen ryhmiin. Kerro, että heidän tehtävänä on nyt suunnitella still-kuvat eli patsaat Annien päivästä.

Kunkin ryhmän tehtävänä on suunnitella ja esittää patsas, joka esittää jotakin seuraavista Annien päivän hetkistä. 
Huom! Mikäli oppilaita on vähän, voitte valita vain osan seuraavista kohdista ja jättää osan tekemättä.

a) Annien aamu perheen kanssa kotona, kun kaikki on vielä hyvin;

b) Annien yksinäinen koulupäivä;

c) Annien iltapäivä hänen kotikaupungissaan Bangwessa, Malawissa;

d) Annien ilta kotona, vanhemmat eivät halua hänen lähtevän ulos;

e) Annien yö, on vaikea nukahtaa.

Tarkoitus on, että oppilaille ei anneta mitään muuta ennakkotietoa patsaan raken-
nusta varten, kuin sen nimi. Jokainen ryhmä suunnittelee siten patsaan itse omien 
mielikuviensa pohjalta, tehtävään ei ole oikeita tai vääriä vastauksia. Jokaisen ryh-
män jäsenen tulee osallistua patsaan toteuttamiseen esittämällä yhtä sen osaa. 

Tehtävään valitut patsaiden nimet antavat vihjeitä ihmisten, joilla on albinismi, kokemasta syrjinnästä ja nimitte-
lystä (yksinäinen koulupäivä), sekä sieppauksista ja väkivallasta johtuvasta liikkumisen rajoittamisesta (vanhemmat 
eivät halua Annien lähtevän ulos).

Vinkki! 
mikäli luokassa on 

rooliasusteita, kannattaa 
valita jokin roolitunniste 

(esim. hattu tai huivi), jonka 
avulla yleisö tunnistaa kuka 

patsaasta on annie.
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2) Azerbaidžaniin sijoittuva mielikuvapatsas
Aloita tehtävä näyttämällä oppilaille diasarjassa oleva kuva graffiteilla maalatusta 
patsaasta. Kerro, että kuva on Azerbaidžanista ja että siihen on kirjoitettu ”hyvää 
orjien päivää”. Kirjoitushetkellä Azerbaidžanissa eletään ”kukkien päivää”, 
joka on samalla maan presidentin syntymäpäivä. Näytä seuraavaksi Ylen video 
Azerbaidžanin ihmisoikeustilanteesta (ks. s.7)  

Jaa sitten oppilaat pienempiin, n. 2-5 hengen ryhmiin. Kerro, että te olette nyt ne henkilöt, jotka ovat kirjoittaneet 
kuvassa olevaan patsaaseen ”hyvää orjien päivää” presidentin syntymäpäivänä. Kerro oppilaille, että heidän tehtä-
vänä on nyt suunnitella still-kuvat eli patsaat tilanteen ympärille. 

Kunkin ryhmän tehtävänä on suunnitella ja esittää patsas, joka esittää jotakin seuraavista graffitien maalaamista 
edeltäneistä tai seuranneista hetkistä. Huom! Mikäli oppilaita on vähän, voitte valita vain osan seuraavista kohdis-
ta ja jättää osan tekemättä.

a) Hetki ennen graffitin maalaamista

b) Graffitin maalaaminen

c) Hetki graffitin maalaamisen jälkeen

d) Viikko graffitin maalaamisen jälkeen

e) Puoli vuotta graffitin maalaamisen jälkeen

Tarkoitus on, että oppilaille ei anneta mitään muuta ennakkotietoa patsaan rakennusta varten, kuin sen nimi. 
Jokainen ryhmä suunnittelee siten patsaan itse omien arvailujensa ja oletustensa pohjalta, tehtävään ei ole oikeita 
tai vääriä vastauksia. Jokaisen ryhmän jäsenen tulee osallistua patsaan toteuttamiseen esittämällä yhtä sen osaa. 

Vinkki! 
Voit antaa oppilaille patsaiden 

esittämisen aikana myös 
herätteleviä ohjeita, esimerkiksi 
”äänet päälle”, ”patsas liikkuu” 

tai ottaa mukaan henkilöitä 
muista ryhmistä. näin saat 

lisättyä draaman 
haastavuutta.
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mitKä oiKeuDet eiVät toteuDu?
Sopii kaikenkokoisille ryhmille

Vie aikaa n. 15–20 minuuttia (riippuen siitä, miten haluat soveltaa harjoitusta)

Mitä tarvitsen? Oppilaan materiaalipaketti jaettavaksi jokaiselle oppilaalle, kyniä, paperia.

Tämä harjoitus sopii parhaiten osaksi henkilökansioiden ja tarinoiden käsittelyä ennen kirjeiden tai korttien 
kirjoittamista. Harjoitus on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa tapauksia käsitellään eettisellä tasolla 
ja pohditaan, mikä tavassa, jolla ihmistä tai ihmisiä kohdellaan, on väärin. Toisessa osassa pohdinta liitetään 
YK:n yleismaailmallisessa ihmisoikeusjulistuksessa lueteltuihin artikloihin. Voit halutessasi pitää harjoituksen 
lyhyempänä käsittelemällä vain jommankumman osan. 

Jaa oppilaille materiaalipaketit, joissa on sisällä Annie Alfredin, Bayram Mammadovin ja Giyas Ibrahimovin hen-
kilökansiot.  Selitä, että käsittelemme tässä tehtävässä todellisten henkilöiden tarinoita. Jaa oppilaat pienempiin, 
n. 4 hengen ryhmiin ja pyydä heitä keskustelemaan 5-10 minuuttia Anniesta ja/tai Bayramista ja Giyasista. Käytä 
seuraavaa apukysymystä:

1) Mikä on väärin tavassa, jolla kyseessä olevaa henkilöä kohdellaan?

Pyydä seuraavaksi oppilaita katsomaan listaa YK:n ihmisoikeusjulistuksen artikloista ja pohtimaan ryhmissä 5-10 
minuutin ajan seuraavaa kysymystä:

2) Mitkä YK:n yleismaailmallisessa ihmisoikeusjulistuksessa luetellut oikeudet jäävät  
 toteutumatta kyseessä olevan henkilön kohdalla? 

Voit kertoa, että osaan ihmisoikeusloukkauksista tarinoissa viitataan suoraan. Oikeudet saattavat kuitenkin jäädä 
toteutumatta myös, koska muut oikeudet eivät toteudu henkilön kohdalla. Kaikki ihmisoikeudet ovat riippuvaisia 
toisistaan.

Tehtävän purkamista varten voit pyytää oppilaita kirjoittamaan löytämänsä asiat paperille ja kiertämään katsomassa 
muiden papereita. Mikäli puolet ryhmästä on pohtinut Malawin ja puolet Azerbaidžanin tapausta, voit pyytää oppi-
laita esittelemään tapaukset toisilleen. Voitte keskustella yhdessä esimerkiksi seuraavista kysymyksistä:

1)  Saiko muiden ryhmien vastausten katsominen teidät ajattelemaan jotakin oikeutta tai asiaa,  
 minkä haluaisitte lisätä omaan listaanne?

2)  Löydättekö muiden ryhmien vastauksista jonkin oikeuden, jonka ei mielestänne pitäisi olla listassa? Miksi?

3)  Miksi olette valinneet juuri ”tämän” oikeuden tai artiklan?

4) Oliko loukattujen oikeuksien löytäminen vaikeaa?

5)  Mitä valtion ja sen viranomaisten tulisi tehdä, jotta tilanne henkilön kohdalla korjaantuisi?

6)  Mitä me voisimme ryhmänä tehdä, jotta kyseinen valtio noudattaisi kaikille kuuluvia ihmisoikeuksia  
 paremmin?
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tiiVistelmä yK:n iHmisoiKeusjulistuKsen artiKloista

KansalaisoiKeuDet ja -VapauDet

oikeus elämään, vapaus kidutuksesta  
ja orjuudesta, mielipiteen- ja uskonnon-
vapaus, oikeus syrjimättömyyteen

lailliset oiKeuDet

syyttömyys, kunnes toisin todistetaan, 
oikeus oikeudenmukaiseen oikeuden-
käyntiin ja kielto tulla pidätetyksi mieli-
valtaisesti, vangita tai ajaa maanpakoon.

1. Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja 
    oikeuksiltaan

2. syrjinnän kielto

3. oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen

4. orjuuden ja pakkotyön kielto

5. Kidutuksen kielto

6. oikeus tulla tunnustetuksi henkilönä

7. tasavertaisuus lain edessä
8. oikeus hyvitykseen, mikäli oikeuksia on loukattu
9. Kielto pidättää mielivaltaisesti, vangita tai ajaa maanpakoon
10. oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin
11. syytön kunnes laillisessa oikeudenkäynnissä toisin todistetaan
12. oikeus yksityis- ja perhe-elämän suojaan
13. oikeus liikkua vapaasti ja valita asuinpaikka valtion sisällä
14. oikeus turvapaikkaan

15. oikeus kansalaisuuteen
16. oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe
17. oikeus omaisuuteen

18. ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus
19. oikeus mielipiteen- ja sananvapauteen
20. oikeus rauhanomaiseen kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen

21. oikeus osallistua julkiseen toimintaan ja poliittiseen  
      päätöksentekoon

22. oikeus sosiaaliturvaan
23. oikeus työhön
24. oikeus lepoon ja vapaa-aikaan
25. oikeus riittävään elintasoon
26. oikeus opetukseen

27. oikeus osallistua yhteiskunnan sivistyselämään
28. oikeus kansainväliseen järjestykseen, jonka puitteissa nämä 
      oikeudet ja velvollisuudet voivat toteutua
29. Velvollisuus kunnioittaa muiden oikeuksia
30. mitään näitä julistuksessa mainittuja oikeuksia ei saa 
      ottaa pois

sosiaaliset oiKeuDet

oikeus opetukseen, oikeus perustaa perhe, 
oikeus terveydenhuoltoon ja vapaa-aikaan.

poliittiset oiKeuDet

oikeus osallistua poliittiseen päätöksen- 
tekoon ja oikeus rauhanomaiseen  
kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen.

siVistyKselliset oiKeuDet

oikeus osallistua yhteiskunnan  
sivistyselämään

talouDelliset oiKeuDet

oikeus omaisuuteen, työhön, asuntoon  
ja riittävään elintasoon.



14

Kirjeitä VapauDelle – KeiDen puolesta Kirjoitamme 
tänä Vuonna?

Tänä vuonna kirjoitamme kirjeitä Malawin ja Azerbaidžanin 
presidenteille. Oppilaat voivat lisäksi halutessaan kirjoittaa 
solidaarisuuskortteja Azerbaidžanin Bakussa sijaitsevaan 
pidätyskeskukseen ja APAM-järjestölle Malawiin (Associa-
tion of People with Albinism in Malawi), joka toimittaa ne 
eri puolille Malawia ihmisille, joilla on albinismi.

Annie Alfred on 10-vuotias malawilainen tyttö, jolla on albinismi. Hä-
nen elimistönsä ei tuota tarpeeksi ihoa auringolta suojaavaa pigmenttiä. 
Annie ja muut ihmiset, joilla on albinismi, kokevat syrjintää ja joutuvat 
elämään jatkuvassa pelossa, sillä jotkut uskovat että heidän ruumiino-
sissaan piilee taikavoimia. Köyhässä Malawissa heidän ruumiinosiensa 
myymistä pidetään nopeana keinona rikastua. Malawissa on arviolta 
7000 – 10 000 ihmistä, jotka elävät samassa tilanteessa kuin Annie, 
ja vuonna 2015 Malawissa raportoitiin 45 tappoyrityksestä, taposta tai 
sieppauksesta. Vaadimme Malawin presidenttiä Arthur Peter Mutharikaa 
puuttumaan tilanteeseen: tappaminen ja syrjintä on lopetettava!

Azerbaidžanilaiset opiskelijat ja nuorisoaktivistit Bayram Mam-
madov, 21, ja Giyas Ibrahimov, 22, kritisoivat maansa hallitusta 
kirjoittamalla graffiteja maan edellisen presidentin patsaaseen tämän 
syntymäpäivän aattona. He ottivat kuvia viesteistään ja latasivat ne 
Facebookiin. Seuraavana päivänä heidät pidätettiin, vangittiin ja 
heitä vastaan nostettiin tekaistut huumerikossyytteet. Opiskelijoita 
kidutettiin ja heidät pakotettiin valheellisesti tunnustamaan heroiinin 
hallussapito. Mikäli heidät tuomitaan huumerikoksesta, edessä on 
12 vuoden tuomiot vankilassa. Vaadimme Azerbaidžanin presidenttiä 
luopumaan syytteistä ja vapauttamaan heidät välittömästi. 
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KirjeiDen ja Korttien Kirjoittaminen

Tästä osasta löydät suomen- ja englanninkieliset mallikirjepohjat, eritellyn englanninkielisen  
kirjeen, kirjeenkirjoitusohjeet, solidaarisuuskorttiohjeet, kirjeiden ja korttien kirjoittamista tukevan 
suomi-englanti – sanaston, sekä listan keskeisimmistä termeistä, oikeuksista ja sopimuksista. 

Voitte itse valita, kirjoitatteko kirjeitä ja kortteja Malawiin vai Azerbaidžaniin vai, mikäli aikaa on, molempiin.  
Kannustamme kirjoittamaan kirjeitä ja kortteja englanniksi. Ne on kuitenkin mahdollista kirjoittaa myös suomeksi 
tai millä tahansa muulla kielellä. Tärkeintä on, että kirjeitä ja kortteja syntyy.
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malaWi

ihmiset, joilla on albinismi 
Mallikirje Malawin presidentille Arthur Peter Mutharikalle

His Excellency                                                                  

Professor Arthur Peter Mutharika 

Office of the President and Cabinet

Private bag 301, Capital city

Lilongwe 3

Malawi

Hyvä presidentti Arthur Peter Mutharika/ Your Excellency Arthur Peter Mutharika,

1.  Kerro presidentille jotain, joka tekee kirjeestä henkilökohtaisen:

•	 Voit kertoa, miksi olet järkyttynyt tavasta jolla ihmisiä, joilla on albinismi, kohdellaan, tai 
miksi olet järkyttynyt heidän kohtaamistaan vaaroista. Voit myös kertoa jotain itsestäsi.

2.  muistuta häntä valtion velvollisuudesta suojella ihmisoikeuksia. Voit kertoa esimerkiksi miksi 
 annien ja muiden oikeuksia ei mielestäsi kunnioiteta.

3.  Kerro presidentille, että haluat malawin hallituksen

•	 Toimivan, jotta kaikki syrjintä ja väkivalta ihmisiä kohtaan, joilla on albinismi, poistetaan,  
ja jotta maassa otetaan käyttöön erityisiä suojelutoimia estämään hyökkäykset, sieppaukset 
ja tappaminen.

•	 Tutkivan kaikki hyökkäykset, sieppaukset ja tapot, ja varmistavan, että syylliset saadaan 
vastuuseen.

Kunnioittavasti / Yours sincerely,

Nimesi

Vinkki! 
Kirjeen kirjoittamisen apuna 

voi käyttää tiivistelmää 

ihmisoikeuksien julistuksesta 

(s.13) tai tapauskohtaista 

erittelyä kansainvälisten 

ihmisoikeussopimusten 

artikloista (s.27).

Sinun osoitteesi

(Voit kirjoittaa tähän koulusi 
osoitteen tai ryhmän)
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AZERBAIDŽAN

Bayram mammadov ja Giyas ibrahimov 
Mallikirje Azerbaidžanin presidentille Ilham Aliyeville

Sinun osoitteesi

(Voit kirjoittaa tähän koulusi 
osoitteen tai ryhmän)

President Ilham Aliyev,   

Office of the President of Azerbaijan,  

19 Istiqlaliyyat Street,    

Baku, AZ 1066

Azerbaijan

Hyvä presidentti Ilham Aliyev/ Dear President Ilham Aliyev,

1.  Kerro presidentille jotain, joka tekee kirjeestä henkilökohtaisen:

•	 Voit kertoa, miksi olet järkyttynyt Bayramin ja Giyasin tapauksesta. Voit myös kertoa jotain 
itsestäsi.

2.  Kerro hänelle yK:n yleismaailmallisen ihmisoikeusjulistuksen 19:nnestä artiklasta  
 (sanan- ja mielipiteenvapaus) ja kerro miksi se on tärkeä sinulle.

3.  Kerro presidentille, että haluat hänen:

•	 Varmistavan, että Bayram Mammadov ja Giyas Ibrahimov vapautetaan välittömästi ja että 
heitä vastaan nostetutuista tekaistuista huumerikossyytteistä luovutaan.

•	 Varmistavan, että Bayram Mammadovin ja Giyas Ibrahimovin väitteet kidutuksesta ja heihin 
kohdistuneet tekaistut huumerikossyytteet tutkitaan, ja kaikki niistä vastuussa olevat henki-
löt tuodaan oikeuden eteen.

Kunnioittavasti / Yours Sincerely,

Nimesi

Vinkki! 
Kirjeen kirjoittamisen apuna 

voi käyttää tiivistelmää 

ihmisoikeuksien julistuksesta 

(s.13) tai tapauskohtaista 

erittelyä kansainvälisten 

ihmisoikeussopimusten 

artikloista (s.27).



18

template letter malaWi
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template letter aZerBaijan
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KirjeenKirjoitusoHjeet
Kirjeiden kirjoittamiseen olisi hyvä varata aikaa vähintään 25 minuuttia. Oppilaat eivät usein ole aikaisemmin kir-
joittaneet vastaavanlaisia kirjeitä viranomaisille. Tehtävää helpottamaan olemme koonneet seuraavat ohjeet. Ohjeita 
ei kuitenkaan tule tuijottaa liikaa. Tärkeintä on, että oppilaat kirjoittavat kirjeen tavalla, joka heille itselleen tuntuu 
luonnollisimmalta. Persoonallisilla viesteillä on usein suurin vaikutus. Huomioikaa, että kirjeissä tulee käyttää asial-
lista ja kunnioittavaa kieltä.

Näin kirjoitat vaikuttavan ja vetoavan kirjeen ihmisoikeuksien puolesta:

1. Tuo kirjeessäsi esille:

l	Kenen puolesta kirje kirjoitetaan?

l	Mitä hänelle on tapahtunut?

l	Miksi tapahtunut on loukannut hänen ihmisoikeuksiaan?

l	Mitä vaadit tilanteen muuttamiseksi?

2. Käytä kirjeessäsi kunnioittavaa ja rauhallista sävyä. Ihmisoikeusloukkaukset tuntuvat usein  
 järjettömiltä, mutta haluamme, että meidät otetaan vakavasti. Kirjoita kirjeesi sillä oletuksella,  
 että lukijasi ymmärtää järkipuhetta.

3. Käytä kirjeissäsi Amnestyn antamia vaarassa olevaan yksilöön tai ryhmään liittyviä ohjeistuksia ja  
 tietoja. Faktat auttavat lukijaasi tunnistamaan tapauksen, josta kirjoitat.  

4. Käytä omaa ääntäsi. Vaatimuksemme vahvistuvat kun useat eri ihmiset esittävät ne omasta näkö- 
 kulmastaan. Voit sisällyttää viestiisi omaan elämääsi liittyvän viittauksen, kuten ”Kahden lapsen äitinä   
 tiedän…”, ”Opiskelijana koen, että…”. Esitä Amnestyn vaatimukset omien tunteidesi ja sanojesi kautta. 

5. Perustele vaatimuksesi vedoten kansainväliseen oikeuteen, älä poliittisiin mielipiteisiin. Ihmisoikeudet  
 perustuvat kansainväliseen oikeuteen ja sopimuksiin sekä niistä juontuviin velvollisuuksiin. Poliittisten  
 väittämien ja argumenttien esittäminen ei ole tehokasta. Päinvastoin, siitä saattaa joskus olla  
 enemmän haittaa kuin hyötyä.

6. Kirjoita siitä, miten ihmisoikeustilanne voi muuttua paremmaksi. Voit esimerkiksi viitata sellaisiin  
 kohdemaan perinteisiin, jotka voisivat edesauttaa ihmisoikeuksien toteutumista. Yritä rohkaista  
 lukijaasi tukemaan ihmisoikeuksia. 

7. Ilmaise henkilökohtaista kiinnostusta kirjeesi kohdemaahan. Jos olet vieraillut kyseisessä maassa tai   
 tutustunut sen kulttuuriin tai historiaan, kerro siitä kirjeessäsi.

8. Pidä kirjeesi ytimekkäänä. Suurin osa vetoomuskirjeistä mahtuu yhdelle sivulle. Jopa kahden- tai  
 kolmen virkkeen pituinen kirje voi olla hyvin tehokas. 

9. Allekirjoita kirjeesi omalla nimelläsi ja anna omat yhteystietosi. Näin kirjeesi on uskottavampi.

10. Joskus saatat saada vastauksen kirjeeseesi. Toivomme, että lähetät vastauksesta kopion Amnestylle   
 osoitteeseen Hietaniemenkatu 7 A, 00100 Helsinki. 
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eritelty esimerKKiKirje
Tätä esimerkkikirjettä voi käyttää virallisen vetoomuskirjeen mallina. Emme tarjoa kirjaimellista mallia vuoden 
2016 Suomen koulujen kirjemaratonin henkilöihin liittyen, sillä tarkoitus ei ole kopioida esimerkkikirjettä.

29 May 2012

 = tunnepitoista kieltä

_____    = virallista ja kunnioittavaa kieltä

H.E. Hun Sen Prime Minister Kingdom of Cambodia

41 Russian Federation Blvd

Phnom Penh

Cambodia

Dear Prime Minister,

I am writing to express my grave concern regarding the arbitrary arrest and
mistreatment of 13 women human rights defenders in Phnom Penh on May 22, 2012.

I respectfully urge The Cambodian government to vacate these convictions 
and release these 13 women, who have been imprisoned solely for 
expressing their views and engaging in peaceful assembly.

I call on the Cambodian government to unconditionally release these 
women immediately.  Finally, I ask  the Cambodian government to take the 
necessary steps to protect the fundamental rights to freedom of expression 
and peaceful assembly in Cambodia.

Thank you for your attention to these urgent matters.

Sincerely,

Alex Citizen

Kirjeen päivämäärä

Virallinen tervehdys

Johdanto, joka kertoo 
kirjeen tarkoituksen

Kirjoittajan toivomat 
toimenpiteet ja 
kirjeen seuraus

Virallinen allekirjoitus

Tarkka kuvaus toimista, 
joita tarvitaan 
toivottujen 
tavoitteiden 
saavuttamiseksi

Allekirjoituksesi –
sillä voi olla enemmän 
vaikutusta kuin 
arvaatkaan!

21

Virallinen titteli ja 
vastaanottajan osoite
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soliDaarisuusKorttioHjeet
Solidaarisuusviestejä kirjoitetaan suoraan ihmisoikeusloukkauksia kokeneille ihmisille. Viesteillä on tarkoitus osoit-
taa heille solidaarisuutta ja kertoa, että heitä ajatellaan. Koska solidaarisuuskortit ovat tarkoitettu ihmisten tueksi 
ja kannustukseksi, on niiden kohdalla toivottavaa, että viestit kirjoitetaan ohjeessa mainituilla ensisijaisilla kielillä. 
Kielivaatimus ei kuitenkaan ole ehdoton, joten kannustavia viestejä voi kirjoittaa myös suomeksi tai millä tahansa 
muulla kielellä; tärkeintä on, että kirjeitä ja kortteja syntyy. 

Mikäli solidaarisuuskorttien kirjoittaminen tuntuu vaikealta ja aikaa on, voitte miettiä yhdessä luokan kanssa mitä 
haluaisitte sanoa. Voit kysyä oppilailta seuraavia kysymyksiä ja kirjoittaa heidän vastauksensa taululle:

l	 mikä saisi vastaanottajan tuntemaan itsensä vahvemmaksi?

l	miten voitte näyttää viestillä, että tuette viestin vastaanottajaa?

l	miten voitte ilmaista uskonne henkilön tarinan kohdalla keskeisiin ihmisoikeuksiin käyttämällä sanoja tai  
    esimerkiksi kuvia tai valokuvia?

Solidaarisuuskortteja kirjoittaessanne voitte käyttää joko Amnestylta saamianne valmiita korttipohjia tai askarrella 
omat kortit. Tekstin lisäksi korteissa voi mielelään käyttää kuvia, värejä tai esimerkiksi piirtää graffiteja azerbaidža-
nilaisten opiskelija-aktivistien tukemiseksi.  

solidaarisuusviesti twitteriin
Twitter on mikroblogipalvelu, jossa käyttäjät lähettävät lyhyitä (enintään 140 merkkiä) viestejä, joita kutsutaan 
nimellä tviitti. Kaikki tviitit ovat lähtökohtaisesti julkisia. Esimerkiksi monilla poliitikoilla on Twitter-profiili, jonka 
kautta heitä voi helposti kontaktoida ja tuoda esille huomaamiaan epäkohtia.

Koska tviitit ovat julkisia, yhden ihmisen Twitterissä lähettämä viesti voi saada aikaan ketjureaktion. Mitä enem-
män tviittejä päätöksentekijät saavat tietystä aiheesta, sitä hankalampi heidän on jättää se huomiotta.

Oppilailla on mahdollisuus twiitata tunnilla tukensa azerbaidžanilaisille Bayram Mammadoville ja Giyas Ibrahimo-
ville. Tviitti osoitetaan Azerbaidžanin presidentille (@presidentaz). Tehtävää varten oppilas tarvitsee oman Twit-
ter-profiilin sekä älypuhelimen tai tabletin. Erityisen tärkeää on huomioida, että tviiteissä tulee käyttää asiallista ja 
kunnioittavaa kieltä.
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Kirjoita solidaarisuusviesti malawiin
Voit kirjoittaa viestin englanniksi tai halutessasi myös suomeksi tai ruotsiksi. 
Solidaarisuusviestit lähetetään APAM-järjestölle (Association of People with Albinism in 
Malawi), joka toimittaa ne eri puolille Malawia ihmisille, joilla on albinismi.

Osoite solidaarisuuskorteille Malawiin

Association of People with Albinism in Malawi

(APAM) c/o FEDOMA

Private Bag 797

Limbe, Blantyre

Malawi

Kirjoita solidaarisuusviesti Bayram mammadoville ja 
Giyas ibrahimoville 
Voit kirjoittaa viestin azeriksi, englanniksi, venäjäksi tai turkiksi. Voit myös halutessasi 
kirjoittaa viestin suomeksi, ruotsiksi, tai millä tahansa muulla kielellä. Voit kirjoittaa 
esimerkiksi ”Möhkəm ol”, pysykää lujina, tai keksiä oman rohkaisevan viestin.

Osoite solidaarisuuskorteille Azerbaidzaniin

Bayram Mammadov / Giyas Ibrahimov 

Baku Investigation Isolator (Kurdakhany Detention Facility)

Sabunchu District

Zabrat 2 Settlement

Az1104

Azerbaijan
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malawi
Albinismi – albinism

Ihmiset, joilla on albinismi – People with albinism1

Malawi - Malawi

Perusteellinen – Thorough

Saattaa vastuuseen – Hold accountable

Sieppaus – abduction

Suojelu - Protection 

Syrjintä – Discrimination

Tasa-arvo – Equality

Tutkimus – Investigation

Väkivalta – Violence

Azerbaidžan
Sopimus – Convention against Torture and other 

Aktivisti – Activist

Azerbaidžan - Azerbaijan

Huumausainerikos – Drug-related crime

Kidutus - Torture

Kohdella – Treat 

Mielipidevanki - Prisoner of conscience2 

Tekaistut syytteet – False charges

Pidättää - Arrest

1  Ks. käsitteen suomenkielinen määritelmä sivulta 25.
2  Ks. käsitteen suomenkielinen määritelmä sivulta 25.

sanasto

yleissanasto
demokratia – democracy

ehdoitta – unconditionally 

Hallitus – Government

Huono kohtelu – Mistreatment

Ihmisoikeusjulistus – Declaration of Human Rights

Ihmisoikeusloukkaus – Human rights violation

Ihmisoikeuspuolustaja – Human rights defender
 
Ihmisoikeussopimus – Human rights treaty

Ilmaista – Express
 
Kansainvälinen oikeus – International law

Kumota, mitätöidä – Vacate
 
Mielivaltainen – Arbitrary

Määritellä – Define

Oikeus, oikeudenmukaisuus – Justice

Solidaarisuus - Solidarity

Toimeenpanna, toteuttaa - Enforce

Tuomio – Conviction

Vaatia, vedota - Call on
 
Vaatia, kehottaa – Urge

Vangita – Imprison

Vedota – Appeal 

Velvollisuus – Responsibility, obligation
 
Vetoomus – Petition

Välittömästi – Immediately

YK (Yhdistyneet kansakunnat) – UN (United Nations) 
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KesKeiset termit, oiKeuDet ja sopimuKset
Ihmiset, joilla on albinismi = People with albinism
Henkilöitä, joilla on albinismi, kutsutaan mieluiten vain henkilöiksi, joilla on albinismi. Sana albiino soveltuu 
huonosti, koska sen merkitys on kiistanalainen ja se on eri yhteyksissä erilainen. Albiino tuottaa helposti vääriä ja 
voimakkaita mielikuvia. Ihmisiä ei saa ilman heidän suostumustaan kutsua albiinoksi.

Mielipidevanki = Prisoner of conscience
Amnesty käyttää termiä “mielipidevanki” kuvaamaan henkilöitä, jotka on vangittu poliittisen mielipiteensä, vakau-
muksensa, etnisen alkuperän, sukupuolen, ihonvärin, kielen, kansalaisuuden, yhteiskunnallisen tai taloudellisen 
aseman, seksuaalisen suuntautumisen tai muun aseman takia, edellyttäen että he eivät ole käyttäneet tai kehotta-
neet käyttämään väkivaltaa.

Haavoittuvat ryhmät = Vulnerable groups   
Haavoittuvilla ryhmillä tarkoitetaan yhteiskunnassa erityisen haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä. Tarkempi 
määritelmä on kontekstisidonnainen. Malawin tapauksessa sillä tarkoitetaan ihmisiä, joilla on albinismi. Heistä 
erityisesti naiset ja lapset lasketaan kuuluvaksi haavoittuviin ryhmiin.

Oikeus elämään = Right for life

Sanan- ja mielipiteen vapaus = Freedom of Expression

Syrjinnän kielto = Non-discrimination

Vapaus epäinhimillisestä ja alentavasta kohtelusta = Freedom from inhuman and degrading treatment

Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen ja halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus =  
Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)

Kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (KP-sopimus) =  
International Covenant on Civil and Political Rights

Lapsen oikeuksien sopimus = Convention on the Rights of the Child (CRC)

Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (TSS-sopimus) =   
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus = Convention on the Rights of Persons with Disabilities

lyHenteet
CAT = Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen ja halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus

CRC = Convention on the Rights of the Child
LOS, Lapsen oikeuksien sopimus

UDHR = Universal Declaration of Human Rights
Yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus

UN = United Nations
YK, Yhdistyneet Kansakunnat



26

taustatietoa opettajille

mitä ovat ihmisoikeudet?
Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. 
Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan 
kohtaan veljeyden hengessä.

YK:n ihmisoikeuksien julistus, 1. artikla

Ihmisoikeuksilla tarkoitetaan jokaiselle ihmiskunnan jäsenelle yhtäläisesti kuuluvia oikeuksia. Niiden tavoitteena 
on turvata jokaiselle ihmiselle ihmisarvoinen elämä, turvata perustoimeentulo ja taata yhteiskunnalliset osallis-
tumismahdollisuudet. Ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle ihmiselle ja ovat voimassa kaikkina aikoina ja kaikkialla 
henkilön taustasta, kansalaisuudesta, vakaumuksesta tai yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta. Kaikilla ihmi-
sillä on oikeuksien lisäksi myös velvollisuus kunnioittaa muiden oikeuksia. Ketään ei esimerkiksi saa syrjiä, sillä se 
loukkaisi ihmisoikeussopimuksissa olevaa syrjinnän kieltoa. Ihmisoikeudet on turvattu YK:n yleismaailmallisessa 
ihmisoikeuksien julistuksessa sekä useissa kansainvälisissä yleissopimuksissa.

Ihmisoikeudet ovat

yleismaailmallisia
ne kuuluvat kaikille maailman ihmisille, kaikkina aikoina ja kaikkialla.

luovuttamattomia
ihminen ei voi menettää oikeuksiaan sen enempää kuin lakata olemasta ihminen. Oikeuksia ei voi luovut-
taa pois edes omasta vapaasta tahdosta.

erottamattomia 
ne riippuvat toisistaan siten, että yhden oikeuden edistämisellä on suotuisia vaikutuksia muiden oikeuk-
sien toteutumiseen. Vastaavasti ihmisoikeusloukkaukset vaikuttavat usein kielteisesti muiden oikeuksien 
toteutumiseen.

perustavanlaatuisia
vain kaikkein tärkeimmiksi katsotut oikeudet on nimetty ihmisoikeuksiksi.

YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus (engl. universal declaration of human rights)
YK hyväksyi yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen toisen maailmansodan jälkeen vuonna 1948. Julistus on 
ensimmäinen kansainvälisesti laadittu kattava luettelo ihmisoikeuksista ja siinä on 30 artiklaa, eli kohtaa. Näitä ovat 
esimerkiksi oikeus elämään, vapauteen ja turvallisuuteen, vapaus orjuudesta, kidutuksen kielto, oikeus turvapaikkaan, 
oikeus avioliittoon ja perheeseen, mielipiteen ja sananvapaus, sekä oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.

Ihmisoikeusjulistus on kirjaimellisesti julistus, eikä se siksi velvoita valtioita oikeudellisesti. Sen poliittinen ja mo-
raalinen vaikutusvalta on kuitenkin huomattavan suuri. Hyväksymisestä lähtien julistus on toiminut kansainvälisen 
ihmisoikeusjärjestelmän perustana. Sen pohjalta on laadittu useita sitovia sopimuksia, mukaan lukien YK:n Lap-
sen oikeuksien sopimus ja kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen ja halventavan kohtelun tai rangaistuksen 
vastainen yleissopimus. Ihmisoikeuksista on näin ollen tullut osa kansainvälistä oikeutta.

Kansainväliset ihmisoikeussopimukset
Ihmisoikeussopimukset suojelevat ihmisiä, ja luovat täten velvoitteita valtion johdolle, hallitukselle ja virkamiehil-
le. Ihmisoikeussopimukset ovat valtioiden solmimia kansainvälisiä sopimuksia. Kun valtio ratifioi, eli lopullisesti 
hyväksyy, vahvistaa ja saattaa voimaan, sopimuksen, se sitoutuu ottamaan vastuulleen sopimuksessa määritellyt 
velvoitteet. Valtioiden on sekä kunnioitettava yksilöiden oikeuksia että edistettävä oikeuksien toteutumista käytän-
nössä. Suurin osa maailman valtioista on sitoutunut kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin.
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tarinoiden kannalta keskeisimmät ihmisoikeudet
Tässä osassa esitellään malawilaisen Annie Alfredin ja azerbaidžanilaisten Bayram Mammadovin ja Giyas Ibrahimo-
vin tarinoiden kannalta keskeisimmät oikeudet sekä niitä turvaavat ihmisoikeussopimukset. 

ANNIE ALFRED

Syrjinnän kielto ja tasavertaisuus
Kaikilla ihmisillä on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun. Jokainen on oikeutettu kansainvälisissä ihmisoikeussopi-
muksissa esitettyihin oikeuksiin ja vapauksiin ilman erottelua. Tämä oikeus on hyväksytty

ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 2. artiklassa ja se velvoittaa valtioita seuraavien ihmisoikeussopi-
musten perusteella:

l	KP-sopimus3 ja TSS-sopimus4 2. artikla

l	Lapsen oikeuksien sopimus 2. artikla

l	YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista 4. artikla

l	Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien peruskirja 2. artikla (ja 28. artikla)

Malawissa ihmisten, joilla on albinismi, syrjiminen esim. koulutuksessa ja työelämässä tai heidän nimittelynsä ja 
erottelemisensa muista ihmisistä rikkoo syrjinnän kieltoa. Syrjintä johtuu usein vääristä uskomuksista ja oikean 
tiedon puutteesta. Valtiolla on velvollisuus suojella ihmisiä syrjinnältä. Amnesty vaatii Malawin hallitusta toimi-
maan, jotta syrjintä ihmisiä kohtaan, joilla on albinismi, lopetetaan.

TSS-sopimuksessa, Lapsen oikeuksien sopimuksessa ja YK:n yleissopimuksessa vammaisten henkilöiden 
oikeuksista taataan oikeus terveyteen, koulutukseen ja työhön ilman syrjintää. Sopimuksissa kiinnitetään erityistä 
huomiota haavoittuvien ryhmien5 oikeuksiin. Yleissopimuksessa vammaisten henkilöiden oikeuksista velvoitetaan 
sopimusvaltioita lisäämään tietoisuutta vammaisuudesta, ja torjumaan stereotypioita, ennakkoluuloja ja haitallisia 
käytäntöjä (artikla 8.) Amnesty vaatii Malawin hallitusta puuttumaan syrjintään. Amnesty vaatii hallitusta myös 
lisäämään tietoisuutta albinismista, jotta väärät uskomukset saadaan kumottua, ja jotta ihmisten, joilla on albinis-
mi, ihmisarvon kunnioittamista ja oikeuksia edistetään.

Oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen
Kaikilla ihmisillä on oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen. Tämä oikeus on hyväksytty 
ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 3. artiklassa ja se velvoittaa valtioita seuraavien ihmisoikeussopi-
musten perusteella:

l	KP-sopimus 6. artikla ja 9. artikla

l	Lapsen oikeuksien sopimus 6. artikla

l	YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista 10. artikla ja 14. artikla

l	Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien peruskirja 4. artikla ja 6. artikla

Ihmisten, joilla on albinismi, tappaminen, sieppaaminen tai uhkailu rikkoo oikeutta elämään, vapauteen ja henki-
lökohtaiseen turvallisuuteen. Valtiolla on velvollisuus suojella oikeutta elämään ja henkilökohtaiseen turvallisuu-
teen. Amnesty vaatii Malawin hallitusta estämään tappamisen, sieppaukset ja väkivallan, jotka kohdistuvat ihmi-
siin, joilla on albinismi. Hallituksen tulee ryhtyä erityisiin suojelutoimiin lisäämällä esimerkiksi poliisipartiointia. 
Sen tulee myös puuttua tehokkaammin rikoksiin, jotka kohdistuvat ihmisiin, joilla on albinismi.

3  Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus
4  Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus
5  Ks. käsitteen määrittely s. 25
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Kidutuksen, epäinhimillisen ja alentavan kohtelun kielto
Kidutus sekä julma, epäinhimillinen tai alentava kohtelu on ehdottomasti kiellettyä. Tämä oikeus on hyväksytty 
ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 5. artiklassa ja se velvoittaa valtioita seuraavien ihmisoikeussopimusten 
perusteella:

l	KP-sopimus 7. artikla ja 14.artikla

l	Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen 
      yleissopimus 1. artikla

l	Lapsen oikeuksien sopimus 37. artikla

l	YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista 15. artikla ja 16.artikla

l	Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien peruskirja 5. artikla

Malawissa useita ihmisiä, joilla on albinismi, on kohdeltu epäinhimillisellä ja alentavalla tavalla. Valtiolla on 
velvollisuus suojella ihmisiä epäinhimilliseltä kohtelulta. Amnesty vaatii Malawin hallitusta estämään tappamisen, 
sieppaukset ja väkivallan, jotka kohdistuvat ihmisiin, joilla on albinismi. Hallituksen tulee ryhtyä erityisiin suojelu-
toimiin lisäämällä esimerkiksi poliisipartiointia. Sen tulee myös puuttua tehokkaammin rikoksiin, jotka kohdistuvat 
ihmisiin, joilla on albinismi.

BAyrAM MAMMAdOv jA GIyAs IBrAhIMOv

Oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen
Kaikilla ihmisillä on oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen. Tämä oikeus on hyväksytty 
ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 3. artiklassa, ja se velvoittaa valtioita seuraavan ihmisoikeussopi-
muksen perusteella:

l	KP-sopimus 6. artikla; 9. artikla

Bayram ja Giyas pidätettiin mielivaltaisesti, koska syytteet heitä vastaan ovat tekaistuja. Heidän oikeuttaan vapau-
teen on loukattu. Amnesty vaatii vapauttamaan Bayramin ja Giyasin välittömästi.

Kidutuksen, epäinhimillisen ja alentavan kohtelun kielto
Kidutus sekä julma, epäinhimillinen tai alentava kohtelu on ehdottomasti kiellettyä. Kiduttamalla tai pahoinpite-
lemällä saadun lausunnon käyttäminen oikeudenkäynnissä on kiellettyä, paitsi todisteena kidutuksesta syytettyä 
vastaan. Tämä oikeus on hyväksytty ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 5. artiklassa, ja se velvoittaa 
valtioita seuraavien ihmisoikeussopimusten perusteella:

l	KP-sopimus 7. artikla; (14.artikla)

l	Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen 
      yleissopimus 1. artikla; 

l	15.artikla - lausunnon käyttäminen oikeudessa 

l	12. ja 13. artikla - kidutusväitteiden tutkiminen

Bayram ja Giyas pakotettiin väkivallalla ja uhkailemalla tunnustamaan rikos, johon he eivät olleet syyllistyneet. 
Valtiolla on velvollisuus varmistaa, että heidän allekirjoittamaansa ”tunnustusta” ei käytetä oikeudessa heitä vas-
taan, heihin kohdistunut kidutus tutkitaan ja siihen syyllistyneet tuodaan vastuuseen.

Amnesty vaatii, että Bayramin ja Giyasin esittämät kidutusväitteet tutkitaan ja siihen syyllistyneet tuodaan oikeuteen 
oikeudenmukaisessa oikeudenkäynnissä. Myös vääriin huumerikossyytteisiin syyllistyneet tulee tuoda vastuuseen.
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Mielipiteen- ja sananvapaus
Jokaisella on oikeus mielipiteen- ja sananvapauteen. Mielipiteen- ja sananvapautta voidaan rajoittaa vain hyvin 
painavista syistä. Tämä oikeus on hyväksytty ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 19. artiklassa, ja se 
velvoittaa valtioita seuraavan ihmisoikeussopimuksen perusteella:

l	KP-sopimus 19. artikla

Bayram ja Giyas pidätettiin heidän tuhrittuaan graffitilla entisen presidentin patsaan ja julkaistuaan teostaan 
kuvan Facebookissa. Teollaan he pyrkivät kritisoimaan maansa hallitusta ja tuomaan esiin epäkohtia. Heidän 
syyttämisensä tekaistujen syytteiden nojalla ja mahdollinen pitkä vankeusrangaistus ovat rangaistuksia mielipiteen 
esittämisestä ja rikkovat mielipiteen- ja sananvapautta. Valtiolla on velvollisuus suojella mielipiteen- ja sananva-
pautta. Amnesty vaatii Bayramin ja Giyasin vapauttamista välittömästi ja ilman ehtoja, koska heidät on vangittu 
ainoastaan mielipiteen ilmaisun vuoksi.
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tietoa albinismista malawissa
1. Albinismi on perinnöllinen tila, joka vaikuttaa ihon väriin ja näkökykyyn
Albinismi on perinnöllinen tila, joka estää kehoa tuottamasta tarpeeksi väriainetta, melaniinia, suojaamaan ihoa 
auringonvalolta. Se aiheuttaa myös heikkonäköisyyttä. Yhdellä 5000–15 000 ihmisestä Saharan eteläpuolisessa 
Afrikassa on albinismi. Pelkästään Malawissa albinismi koskettaa 7000–10 000 ihmistä.

2. Ihmiset, joilla on albinismi, kohtaavat syrjintää ja muita ihmisoikeusloukkauksia
Albinismiin liittyvä syrjintä on syvään juurtunutta. Epäoikeudenmukaisen kohtelun taustalla on taikauskoa ja 
ennakkoluuloja. Jotkut uskovat, että ihmisten, joilla on albinismi, ruumiinosissa piilee taikavoimia. Ruumiinosilla 
käytävä kauppa kukoistaa, koska niistä ollaan valmiita maksamaan valtavia summia. Ruumiinosien kysyntä on 
kasvanut erityisesti eteläisessä ja itäisessä Afrikassa. YK:lle raportoitiin vuosien 2000 ja 2013 välillä 200 ritu-
aalinomaisesta hyökkäyksestä, joiden uhreilla oli albinismi. Hyökkäykset tapahtuivat 15 eri maassa, jotka kaikki 
sijaitsevat Afrikassa.

Syrjinnän takia kaikilla malawilaisilla ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia opiskella, hakea työpaikkoja tai saada 
kunnollista terveydenhoitoa. Monien lasten, joilla on albinismi, on vaikea käydä koulua. Hyökkäysten pelossa 
vanhemmat vetävät lapsensa pois koulusta ja pahimmillaan eristävät heidät koko yhteiskunnasta. Opettajilla ei 
välttämättä ole tietoa albinismiin liittyvistä näkövammoista, eikä tarjolla ole riittäviä apuvälineitä. Siten lapset, 
joilla on albinismi, saavat muita huonompaa opetusta, mikä vaikuttaa myöhemmin myös heidän työllistymiseensä. 

Myös nimittely on monille arkipäivää. Ihmiset, joilla on albinismi, saavat kuulla itseään haukuttavan “aaveiksi”, 
“kullaksi” tai “rahaksi”.“Serkkuni lasta kutsuttiin aaveeksi. Hänen uskottiin tuovan huonoa onnea koululle. Hän 
joutui jättämään koulun kesken.”, eräs nainen kertoi Amnestylle helmikuussa 2016.

3. Vahingolliset uskomukset albinismista elävät edelleen vahvoina Malawissa ja ovat syynä 
    moniin hyökkäyksiin ja väkivallantekoihin.
Monet uskovat albinismin olevan tarttuvaa, vaikka se ei ole sitä. Jotkut uskovat, että ihmisten, joilla on albinismi, 
luut sisältävät kultaa. He ovat valmiita tappamaan tai ryöstämään hautoja saadakseen haltuunsa luita tai ruumiino-
sia. Toiset uskovat, että albinismi johtuu uskottomuudesta, tai että se on jumalten langettama rangaistus. 

4. Hyökkäyksistä ovat vastuussa paitsi rikolliset myös perheenjäsenet
Malawilaiset, joilla on albinismi, ovat vailla turvapaikkaa. Naiset ja lapset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa. 
Rikollisjengit metsästävät heitä ruumiinosista maksettavan hinnan houkuttelemina. Joskus uhrien perheenjäsenet 
tekevät yhteistyötä rikollisten kanssa tai yllyttävät heitä hyökkäyksiin. Amnesty on dokumentoinut useita sieppauk-
sia ja veritekoja, joissa on ollut mukana uhrin lähisukulaisia.

5. Albinismiin liittyvät hyökkäykset ovat lisääntyneet jyrkästi vuoden 2014 jälkeen
Hyökkäysten määrä on kasvanut jyrkästi viime vuosina. Marraskuun 2014 jälkeen ainakin 18 ihmistä on tapettu 
ja viisi on edelleen kateissa. Vuonna 2015 raportoitiin 45 murhaa, murhan yritystä ja sieppausta. Sieppausten 
ja väkivallan pelko rajoittaa tuhansien ihmisten, varsinkin lasten, elämää. Amnestyn raportin mukaan poliisilla ei 
kuitenkaan ole riittävää koulutusta tai osaamista näiden rikosten tutkimiseen. Poliisilla ei ole myöskään riittävästi 
resursseja, jotta se kykenisi partioimaan riittävästi tai toimimaan tarpeeksi nopeasti. 

Amnesty vaatii Malawin hallitukselta erityistoimia, jotta ihmisten, joilla on albinismi, oikeutta elämään ja turvalli-
suuteen voidaan suojella. Syrjäseuduille tarvitaan enemmän poliiseja, jotta he kykenevät partioimaan kattavammin 
sekä toimimaan, kun iskuja tapahtuu. Hämäräksi jääneet rikokset pitää tutkia uudelleen puolueettomasti ja 
avoimesti. Epäillyt hyökkääjät pitää viedä oikeuteen.
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Tietoa Azerbaidžanin ihmisoikeustilanteesta
Azerbaidžan, jolla on runsaat öljy- ja kaasuvarat, itsenäistyi Neuvostoliitosta vuonna 1991. Vuodesta 1993 lähtien 
maan poliittista elämää on hallinnut Aliyevin perhe, joka johtaa maata itsevaltaisesti. Tänä aikana ilmapiiri on 
muuttunut toisinajattelijoille yhä painostavammaksi. Nykyinen presidentti Ilham Aliyev peri virkansa edesmen-
neeltä isältään Heydar Aliyevilta vuonna 2003.  Presidentti käyttää perustuslaissa määriteltyjä valtaoikeuksiaan 
suurempaa valtaa ja hänen perheellään on merkittävää taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista vaikutusvaltaa.

Azerbaidžan on pyrkinyt aktiivisesti nostamaan kansainvälistä profiiliaan ja kehittämään mainettaan liike-elämän 
saralla. Se on saanut runsaasti huomiota järjestämällä suuria alueellisia ja kansainvälisiä tapahtumia kuten vuoden 
2012 Eurovision laulukilpailut ja kaikkien aikojen ensimmäiset Euroopan kisat vuonna 2015. Maan hallituksen 
tavoitteena on vastaavien tapahtumien ja muiden, usein kalliiden, aloitteiden avulla luoda Azerbaidžanista kuvaa 
modernina ja dynaamisena maana, joka tarjoaa erinomaisia liiketoimintamahdollisuuksia.

Hallituksen strategia on onnistunut osittain. Pääkaupunki Bakun loisteen ja kehittyvän, modernin kansakunnan 
imagon takana piilee kuitenkin vuosien sorto ja järjestelmällinen piittaamattomuus ihmisoikeuksista.

Azerbaidžanin ihmisoikeushistoria on synkkää luettavaa erityisesti ilmaisunvapauden ja yhdistymis- ja kokoontu-
misvapauden osalta. Viranomaiset ovat vuosien ajan tehneet tehoiskuja kaikkia toisinajattelijoita vastaan. Viime 
vuosina iskut ovat kiihtyneet. Vuoden 2013 jälkeen kaikenlainen kansalaistoiminta on käytännössä hävitetty van-
gitsemalla ihmisoikeuspuolustajia tekaistujen syytteiden perusteella, kiristämällä  entisestään kansalaisjärjestöjä 
koskevaa ankaraa lainsäädäntöä ja ahdistelemalla järjestelmällisesti sekä maassa toimivia että sieltä paenneita 
ihmisoikeus- ja demokratia-aktivisteja.

Amnesty International on pystynyt varmuudella todentamaan, että Azerbaidžanissa on kirjoitushetkellä (syyskuu 
2016) ainakin 14 mielipidevankia6. Luotettavien azerbaidžanilaisten ihmisoikeusryhmien mukaan maassa on kui-
tenkin paljon enemmän ”poliittisia vankeja” ja on selvää, että ilmaisunvapauden harjoittamisen takia vangittujen 
todellinen lukumäärä on paljon suurempi kuin Amnestyn todentama mielipidevankien määrä. Vangittujen joukossa 
on toimittajia, asianajajia, demokratialiikkeen nuorisoaktivisteja, kansalaisjärjestöjen johtajia ja poliittisia johtajia.

Riippumaton ihmisoikeustarkkailu on Azerbaidžanissa yhä vaikeampaa. Vuonna 2015 useilta kansainvälisiltä 
ihmisoikeusjärjestöiltä ja tiedotusvälineiltä estettiin pääsy Azerbaidžaniin, erityisesti Euroopan kisojen aikana. 
Saman vuoden heinäkuussa viranomaiset ilmoittivat Amnesty Internationalille, etteivät järjestön työntekijät ole 
tervetulleita maahan ja pitkään suunniteltu kenttätyömatka jouduttiin keskeyttämään lyhyellä varoitusajalla. Loka-
kuussa 2015 kaksi Amnestyn edustajaa käännytettiin Bakun lentokentältä, eivätkä Azerbaidžanin viranomaiset ole 
suostuneet tapaamaan järjestön edustajia.

6  Ks. määritelmä mielipidevangista s. 25
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mikä on amnesty?
Amnesty International on maailman suurin ihmisoikeusjärjestö, joka perustettiin vuonna 1961

l	Amnestyn perusti vuonna 1961 englantilainen asianajaja Peter Benenson. Hän kirjoitti artikkelin  
 ihmisistä, jotka ovat joutuneet vankilaan tai vainotuiksi rauhanomaisen mielipiteen ilmaisun takia. 
  Hän haastoi lukijat kirjoittamaan kirjeitä mielipidevankien puolesta. Yli tuhat ihmistä eri maista halusi  
 auttaa ja kirjoittaa vetoomuskirjeitä.

Amnesty toimii yli 150 maassa ja sillä on tukijoita 7 miljoonaa (Suomessa 43 000).

Amnesty tekee työtä, jotta ihmisoikeudet toteutuisivat kaikille maailman ihmisille.

Amnestyn toiminta perustuu ihmisoikeusloukkausten tutkimiseen, niistä tiedottamiseen ja niihin vaikuttamiseen.

l	Amnesty toimii ihmisoikeusloukkausten kohteeksi joutuneiden ihmisten ja ryhmien puolesta ja tekee  
 työtä yhdessä heidän kanssaan. Se puolustaa mielipidevankeja, kidutettuja ja vainottuja ja vaatii  
 syrjittyjen ryhmien oikeuksien kunnioittamista. 

l	Amnesty tukee ihmisoikeuspuolustajia, jotta he voisivat jatkaa tärkeää työtään. Tavoitteenamme on  
 että kaikki ihmiset saavat elää yhtä vapaina.

l	Amnesty tekee ihmisoikeuskasvatusta kouluttamalla aktivisteja, tukijoita, opettajia ja yhteistyö- 
 kumppaneita. Se pyrkii lisäksi edistämään ihmisoikeuskasvatuksen jalkautumista kaikkeen  
 Suomessa tehtävään kasvatustyöhön. 

Amnesty on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton

l	Amnesty on riippumaton järjestö: se ei saa tukea tai rahoitusta miltään poliittiselta järjestöltä    
 tai valtiolta, vaan kaikki varat kerätään yksityisiltä ihmisiltä.
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usein kysyttyä
Kenelle minun tulee kirjoittaa?
Annamme sinulle sen henkilön tiedot, jolle kirje kirjoitetaan. Tällä kertaa pyydämme sinua kirjoittamaan Malawin 
tai Azerbaidžanin presidentille. 

Kuinka paljon tietoja minun tulee antaa itsestäni?
Parasta on antaa koko nimesi, sillä se todistaa, että kirjeesi on aito ja henkilökohtainen. Voit kuitenkin halutessasi 
kirjoittaa myös pelkällä etunimelläsi. Jos haluat antaa vastaanottajalle mahdollisuuden vastata kirjeeseesi, kirjoita 
kirjeeseen oma osoitteesi. Oikeiden tietojen antaminen tekee Amnestyn toiminnasta avointa.

Tuleeko minun mainita Amnesty International kirjeessäni?
Voit itse päättää, haluatko kirjoittaa yksityishenkilönä vai osana Amnestyn kansainvälistä kampanjaa.

Pitäisikö minun kirjoittaa kirjeeni käsin?
Sekä koneella kirjoitettu teksti että käsin kirjoitettu teksti käyvät hyvin. Tärkeintä on, että kirjoitat kirjeen ja halu-
tessasi lähetät sen.

Kannattaako minun kirjoittaa vieraalla kielellä?
Kannustamme sinua kirjoittamaan vieraalla kielellä. Jos se tuntuu vaikealta, voit kirjoittaa myös omalla äidinkielelläsi.

Onko kirjeiden allekirjoittaminen vaarallista? Voiko valtio, jonne lähetin kirjeeni evätä  
minulta maahan pääsyn?
Emme ole koskaan kuulleet, että näin olisi käynyt. Tuhannet Amnestyn tukijat allekirjoittavat kirjeitä ongelmitta. 
Jos sinulla on läheisiä yhteyksiä maahan yksityishenkilönä tai työsi puolesta, voit varmuuden vuoksi jättää tuota 
maata koskevan kirjeen kirjoittamisen väliin.

Mitä kirjeen lähettämisen jälkeen tapahtuu?
Joskus kirjeisiin saattaa tulla vastauksia, mutta juuri sinun kirjeeseesi ei välttämättä vastata. Sillä on silti merkitys-
tä. Jos kirjeeseesi vastataan, pyydämme sinua lähettämään Amnesty Internationalille kopion vastauksesta.

Mistä saan jatkossa lisätietoa ihmisistä, joiden puolesta kirjeitä kirjoitetaan?
Amnesty International Suomen osasto lähettää kiitosviestin kouluille vuoden 2017 alussa. Kiitosviestissä kerrotaan, 
kuinka laajasti kirjemaratoniin otettiin osaa, sekä tuloksista, joita kirjemaratonilla on siihen mennessä saavutettu. 

Paljonko kirjeen postitus maksaa?
Kirjeet ja kortit lähetetään Amnesty Internationalin Suomen osaston toimistolle, joka toimittaa ne eteenpäin 
vastuuviranomaisille ja asianomaisille. Amnesty Internationalin Suomen osasto maksaa postituksen.
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annien HenKilöKansio
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Bayram/Giyas HenKilöKansio
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annie juliste
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Bayram/Giyas juliste
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lisämateriaali

palautelomake (oppilaalle)
Koulu ja luokka:

Pvm:

Arvioi tunnin antia asteikolla  1 (eri mieltä) – 5 (samaa mieltä):

Sain uutta tietoa ihmisoikeuksista ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta _________ 1   2   3   4   5

Sain uutta tietoa Amnestyn toiminnasta ______________________________________ 1   2   3   4   5

Oppitunnin sisältö oli helppo ymmärtää  ______________________________________ 1   2   3   4   5

Opin uusia taitoja _________________________________________________________ 1   2   3   4   5

Sain tarpeeksi ohjeistusta ja tukea kirjeen tai kortin kirjoittamiseen ______________ 1   2   3   4   5

Opetus oli selkeää _________________________________________________________ 1   2   3   4   5

Tehtävien vaativuustaso oli minulle sopiva ____________________________________ 1   2   3   4   5

Haluan osallistua kirjemaratoniin myös ensi vuonna ____________________________ 1   2   3   4   5

Oppitunti lisäsi kiinnostustani ihmisoikeuksiin ________________________________ 1   2   3   4   5

Kenen puolesta kirjoitit kirjeen? __________________________________________________________

Miksi valitsit juuri tämän henkilön?________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Mikä tunnissa oli mielenkiintoista? ________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Mikä ei ollut mielenkiintoista? ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Mitä uutta opin?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Jatkuu kääntöpuolella  
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Olisitko kiinnostunut toimimaan aktiivisesti ihmisoikeuksien parissa koulussasi? 

a. Kyllä  b. En  c. Ehkä

Mihin seuraavista toimintatavoista osallistuisit? Ympyröi vaihtoehdot.

a. Vetoomuspöydän pito 

b. Kouluryhmä

c. Vetoomukset verkossa

d. Jäseneksi liittyminen 

e. Suomen edustaminen Amnestyn nuorisokonferensseissa

f. Paikallisryhmätoiminta

g. Toimistovapaaehtoisen tehtävät

Kiitos palautteestasi!

40
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palautelomake (opettajalle) 
Toivomme sinun vastaavan seuraaviin kysymyksiin tunnin päätteeksi ja välittämään lomakkeen Amnestyn kirjema-
ratonyhteyshenkilölle. Palautteesi on meille tärkeä, jotta voisimme kehittää kirjemaratonkonseptia. 

Päivämäärä:

Koulun nimi, oppiaine ja luokka:

1. Ympyröi sopiva vaihtoehto: 1(eri mieltä) – 5 (samaa mieltä)

a. Kirjemaraton oli helppo toteuttaa. _______________________________________  1   2   3   4   5

b. Kirjemaraton vastasi odotuksiani. _______________________________________  1   2   3   4   5

c. Asiasisältö innosti oppilaita. ____________________________________________  1   2   3   4   5

d. Asiasisällön vaativuustaso sopi oppilaille.  ________________________________  1   2   3   4   5

d. Kirjeenkirjoitus oli oppilaille mielenkiintoista._____________________________  1   2   3   4   5

e. Kirjeenkirjoituksen vaativuustaso oli hyvä oppilaille. _______________________  1   2   3   4   5

e. Tunnin vaativuustaso oli oppilaille sopiva. ________________________________  1   2   3   4   5

f. Sain tarpeeksi tukea kirjemaratonin toteuttamiseen. _______________________  1   2   3   4   5

g. Materiaalit tukivat hyvin tunnin toteutusta. _______________________________  1   2   3   4   5

h. Kirjemaraton innosti jatkamaan aiheen parissa.  ___________________________  1   2   3   4   5

i. Haluan toteuttaa kirjemaratonin myös ensi vuonna. ________________________  1   2   3   4   5

2. a. Oliko kirjemaratonin ajankohta sopiva?  Kyllä   Ei

b. Jos ei, mikä olisi parempi ajankohta? ___________________________________________________

3. Mistä pidit kirjemaratonin materiaaleissa? Oliko materiaaleissa jotain, joka ei toiminut? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

4. Kuinka hyvin oppitunti liittyy opetussuunnitelmaan? Miten se voisi vastata opetussuunnitelmaa  
paremmin oppiaineessasi?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Jatkuu kääntöpuolella  
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5. Haluatko toteuttaa kirjemaratonin ensi vuonna uudelleen? Miksi?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

6. Mistä sait tiedon Amnestyn kirjemaratonista?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Kiitos palautteestasi!
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Vinkkejä 
ihmisoikeuskasvatukseen

ihmisoikeudet.net

amnesty.fi/ihmisoikeuskasvatus

https://www.amnesty.org/en/human-rights-education/
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