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Opettajan muistiinpanot esitykseen 
 

Esitys on noudettavissa osoitteesta amnesty.fi/paivatyo 

 

Dia 2: Tällä hetkellä 

Amnesty kampanjoi pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta maailmanlaajuisesti 

Maailmassa on yli 60 miljoonaa ihmistä, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa hakeakseen turvaa. Puolet heistä on lapsia 
ja nuoria. 

Valtaosa näistä ihmisistä jättää kotimaansa, koska maassa on sota tai konflikti tai vakavia ihmisoikeusloukkauksia. 86 % 
maailman pakolaisista asuu kotimaansa lähialueilla, usein naapurimaan pakolaisleireissä ja kaupunkislummeissa. 
Pakolaisista 1,8 miljoonaa hakee turvapaikkaa. 

Monet turvaa hakevista lapsista ja nuorista tulevat maista, joissa on aseellisia hyökkäyksiä ja taisteluita. Heitä on saatettu 
rekrytoida lapsisotilaiksi tai vangita. Heidän perheenjäseniään ja ystäviään on kuollut tai kadonnut. Kaiken taakseen 
jättäneille lapsille siirtyminen paikasta ja maasta toiseen on kuluttavaa ja väsyttävää. Pakomatkan aikana he voivat joutua 
kohtaamaan monenlaista hyväksikäyttöä ja epäinhimillistä kohtelua. Joka vuosi satoja pakolaisia ja siirtolaisia kuolee 
pyrkiessään EU-alueelle. Lukemattomat muut käännytetään takaisin väkivalloin tai he jäävät loukkuun maihin, jotka eivät 
kunnioita heidän ihmisoikeuksiaan. Osa turvaa hakevista lapsista päätyy pakolaisleireille, joilla asuu valtaosa maailman 
pakolaisista. Leirien elinolot ovat alkeelliset ja elämä leirillä on usein turvatonta. Myös odottelu ja toivottomuus leimaavat 
päivittäistä elämää. Ihmisillä ei ole mahdollisuutta palata kotimaahansa ja toisaalta heillä ei ole mahdollisuutta rakentaa 
elämäänsä pysyvästi leirille. 

 

http://www.amnesty.fi/paivatyo


Dia 4: Amnestyn kampanja 

Amnestyn työ siirtolaisten ja pakolaisten oikeudet kampanjassa 

Amnesty International on maailman suurin ihmisoikeusjärjestö, joka tutkii ihmisoikeusloukkauksia ja julkaisee niistä 
tutkimusraportteja. Amnesty on julkaissut lukuisia raportteja liittyen pakolaisten ja turvapaikkaa hakevien ihmisten 
oikeuksiin ja heidän kohteluunsa matkalla turvaan. 

Pakolaisille on taattava mahdollisuus hakea ja nauttia turvaa 

Viime vuosina Euroopan valtiot ovat kiristäneet rajavalvontaansa estääkseen siirtolaisten saapumisen Eurooppaan. 
Tiukentuneet rajavalvontatoimet uhkaavat pakolaisten, siirtolaisten ja turvapaikanhakijoiden oikeuksia ja johtavat vakaviin 
ihmisoikeusloukkauksiin. Suojelua tarvitsevia ihmisiä on palautettu väkisin valtioihin, joissa heitä uhkaavat 
ihmisoikeusloukkaukset, kuten kidutus ja mielivaltaiset vapaudenriistot. Pyrkiessään yksinomaan maahanmuuton 
rajoittamiseen Euroopan valtiot ovat laiminlyöneet jopa velvollisuutensa auttaa merihätään joutuneita. 

 

Dia 5: Amnestyn työ pakolaisten ja siirtolaisten puolesta 

Amnestyn kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta 

Amnesty tekee vaikuttamistyötä lähtömaiden ihmisoikeustilanteen paranemisen eteen. Pakolaisille on taattava mahdollisuus 
hakea ja nauttia turvaa. Amnesty vaatii lisää kiintiöpakolaispaikkoja EU:n alueelle. Tiukentuneen rajavalvonnan hinta on 
kova. Rajavalvonnan ulkoistaminen Euroopan rajojen ulkopuolelle sekä läpinäkyvyyden ja valvonnan puute uhkaavat 
vakavasti pakolaisten oikeusturvaa. Valvontatoimien siirtäminen valvovien katseiden ulottumattomiin ei kuitenkaan vapauta 
valtioita velvollisuudesta turvata ihmisoikeuksien toteutuminen. Ketään ei saa palauttaa maahan, jossa vakavat 
ihmisoikeusloukkaukset uhkaavat henkilön elämää. Kiristynyttä rajavalvontaa perustellaan ”pakolaistulvalla” ja 
”laittomalla siirtolaisuudella”. Todellisuudessa pakolaisia ei tulvi rajojemme yli. Siirtolaisuuden syitä on monia, mutta 
yksikään ihminen ole laiton. Myös Euroopan on kannettava kansainvälinen vastuunsa. 

Lisää kiintiöpakolaispaikkoja EU:n alueelle 

Kiintiöpakolainen on henkilö, jolle on myönnetty turvapaikka maakohtaisen pakolaiskiintiön puitteissa. He ovat pakolaisia, 
jotka ovat lähteneet kotimaastaan tai pysyvästä asuinmaastaan toiseen maahan, johon he eivät kuitenkaan voi pysyvästi 
asettua asumaan, voidaan ottaa uudelleen sijoitettaviksi kolmanteen maahan niin sanotussa pakolaiskiintiössä. Suomeen 
otetaan pakolaiskiintiössä henkilöitä, jotka Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutettu UNHCR on katsonut 
pakolaisiksi, tai muita kansainvälisen suojelun tarpeessa olevia ulkomaalaisia uudelleen sijoitusta varten. Yksi tapa 
helpottaa yksittäisen pakolaisten tilannetta ja purkaa leirien painetta on se, että kiintiöpakolaiset paikkojen määrä 
maailmassa kasvaisi. EU:n jäsenvaltioista vain 18 kuuluu kiintiöpakolaisjärjestelmään. 

 

  



Dia 8: Maailman sodat ja konfliktit – pakolaisuuden syyt? 

Pakolaistilanteen mittakaava 

Euroopasta haki turvapaikkaa vuonna 2015 lähes 1,3 miljoonaa henkilöä. Vuoden 2016 alusta Eurooppaan saapuneiden 
määrä on jo toukokuussa 200 000 ihmistä. Suurin osa, yli 155 000 ihmistä, on saapunut Kreikan saarille. 

Suomi myönsi vuonna 2015 turvapaikan 1879 hengelle. Samaan aikaan suuria määriä pakolaisia elää muun muassa 
Pakistanissa. Siellä on yli 1,6 miljoonaa afgaanipakolaista. Yli 4 miljoonaa Syyrian pakolaista (95% kaikista maasta 
paenneista) on jakautunut viiteen lähialueen valtioon: Turkkiin, Libanoniin, Jordaniaan, Irakiin ja Egyptiin. 

 

Dia 9: Kuka on pakolainen? 

Pakolainen on henkilö, joka nauttii kansainvälistä suojelua oman kotimaansa ulkopuolella. Hänelle on voitu myöntää 
turvapaikka esimerkiksi YK:n pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen perusteella siksi, että hänellä on 
perusteltu aihe pelätä joutuvansa kotimaassaan vainotuksi rodun, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen 
ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen johdosta. Pakolaisaseman (pakolaissatutuksen) saa henkilö, jolle jokin valtio 
antaa turvapaikan tai jonka YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun virasto UNHCR toteaa olevan pakolainen. 

Maan sisäinen pakolainen on ihminen, joka on joutunut jättämään kotinsa, mutta ei ole lähtenyt kotimaastaan. Osa on 
siirretty pakolla omalta kotiseudultaan, osa on paennut maan sisäisiä konflikteja. Maansisäisiä pakolaisia arvioidaan 
maailmassa olevan jopa 40 miljoonaa. 

Kiintiöpakolainen on henkilö, jolle on myönnetty turvapaikka maakohtaisen pakolaiskiintiön puitteissa. Kiintiöpakolaiset 
ovat pääsääntöisesti pakolaisleireiltä muihin maihin sijoitettuja henkilöitä. Uudelleensijoittaminen pakolaiskiintiöiden 
avulla on eräs YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n kannattama kestävä ratkaisu pakolaiskysymykseen. Kuitenkin vain pieni osa 
maailman valtioista ottaa osaa uudelleensijoittamiseen vahvistamalla vuotuisen pakolaiskiintiön. Eniten 
uudelleensijoituspaikkoja tarjoavat Yhdysvallat, Australia ja Kanada. Myös Pohjoismaat ottavat kiintiöpakolaisia. Kaiken 
kaikkiaan turvalliset ja vauraat EU-maat ovat olleet pienessä roolissa uudelleensijoittamisessa. Suomen pakolaiskiintiö 
vuonna 2016 on 750 henkeä. Pakolaiskiintiön kohdentamisesta päätetään UNHCR:n esityksestä. Pakolaiskiintiöön valitut 
henkilöt saavat pakolaisaseman ja turvallisen pääsyn kohdemaahan. 

 

Dia 11: Entäpä turvapaikanhakija? 

Turvapaikanhakija on henkilö, joka hakee turvaa vieraasta valtiosta. Turvapaikkahakemus tehdään heti maahan tultaessa 
tai mahdollisimman pian maahantulon jälkeen. Vain pienelle osalle turvapaikanhakijoista myönnetään YK:n 
pakolaissopimuksen mukainen pakolaisstatus, joka perustuu henkilökohtaiseen vainoon. Sen sijaan turvapaikanhakija voi 
saada oleskeluluvan suojeluntarpeen perusteella (esim. epäinhimillisen kohtelun uhka kotimaassa) tai humanitaarisin 
perustein (esim. kotiinpaluu mahdoton aseellisen selkkauksen tai ympäristökatastrofin takia). 

Turvapaikka tarkoittaa lupaa jäädä asumaan ja toimimaan maahan alkuperäisen kotialueen vaarallisuuden tai siellä 
esiintyvien vainojen takia. 



Dia 12: Turvapaikka on ihmisoikeus 

Pakolaisten ja siirtolaisten oikeudet 

Oikeus hakea ja nauttia turvapaikkaa ovat kaikki kansainvälisen oikeuden perusperiaatteita ja yleismaailmallisia 
ihmisoikeuksia. YK:n pakolaissopimus turvaa pakolaisille perusihmisoikeudet ja kieltää palautuksen alueille, joissa hänen 
henkeään tai vapauttaan uhataan. Ihmiset hakevat kansainvälistä suojelua, koska heidän henkensä, vapautensa ja 
koskemattomuutensa on vaarassa kotimaassa. Kansainvälinen suojelu on enemmän kuin pelkkää fyysistä turvallisuutta. 
Pakolaisten on saatava vähintään samat oikeudet ja sama perusapu kuin keiden tahansa ulkomaalaisten, joilla on 
oleskelulupa maassa, ja tähän sisältyy ajatuksen vapaus, liikkumisvapaus ja se, että ketään ei kiduteta eikä kohdella 
nöyryyttävästi. Sama koskee taloudellisia ja sosiaalisia oikeuksia: pakolaisella on oltava mahdollisuus lääkärinhoitoon, 
koulunkäyntiin ja oikeus tehdä työtä.( UNHCR) 

Keskeiset sopimukset ja asiakirjat, jotka määrittävät pakolaisten oikeuksia 

• YK:n pakolaissopimus. Sopimus määrittää muun muassa kenelle annetaan turvapaikka. 
• Euroopan ihmisoikeussopimus. Sopimus määrittää keskeisiä ihmisoikeuksia muun muassa siitä, ettei ihmisiä saa 

palauttaa sellaisiin paikkoihin, joissa heitä uhkaa vaino tai kidutus. 
• Euroopan unionin perusoikeuskirja. Euroopan unionin keskeinen ihmisoikeusasiakirja, joka turvaa muun muassa 

turvapaikanhakijoiden oikeuksia. 
• Perustuslaki. Perustuslaki määrittää muun muassa, että ketään ei saa palauttaa sellaiseen maahan, jossa häntä 

uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu. 
• Ulkomaalaislaki. Ulkomaalaislaki määrittää muun muassa ulkomaalaisten oikeuksia oleskella Suomessa, 

turvapaikkaprosessia sekä säilöönottoa. 

 

Dia 24: Mikä on Amnesty? 

Amnesty international 

Amnesty perustettiin Englannissa vuonna 1961. Nykyisin Amnesty on jäsenmäärältään maailman suurin ihmisoikeusjärjestö 
(7 miljoonaa tukijaa). Amnesty International toimii 150 maassa. Suomen Amnestyn osasto on perustettu 1967 (2016: 40 000 
tukijaa). 

Amnestyn tavoitteena on maailma, jossa kaikki YK:n ihmisoikeuksien julistuksen (1948) oikeudet ja vapaudet toteutuvat 
kaikille ihmisille. Amnestyn kansainvälinen sihteeristö tekee laajaa tutkimustyötä eri maiden ihmisoikeustilanteesta. 
Kansainvälinen Amnesty saa tietoa mm. suoraan loukkausten uhreilta, omaisilta, esim. pakolaisilta, avustustyöntekijöiltä, 
lääkäreiltä ja toimittajilta. Tutkimuksen pohjalta Amnesty julkaisee raportteja, kannanottoja, tiedotteita ja erilaisia 
suosituksia maiden hallituksille ja viranomaisille ihmisoikeusloukkausten lopettamiseksi. Tutkimustyön pohjalta Amnestyn 
jäsenet kampanjoivat (esim. pakolaisten ja siirtolaisten oikeudet kampanja) ihmisoikeusloukkauksia vastaan ja toimivat 
yksittäisten ihmisoikeusloukkausten uhrien ja ihmisoikeuspuolustajien puolesta kaikkialla maailmassa. 
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