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Turvallista 
matkaa?

Kampanja pakolaisten ja 
siirtolaisten oikeuksien 

puolesta.



• Maailmassa on yli 60 miljoonaa ihmistä, jotka ovat jou-
tuneet jättämään kotinsa hakeakseen turvaa.

• Suuri osa heistä on joutunut turvautumaan vaarallisiin 
matkoihin päästäkseen turvaan.

• Matkoja tehdään Afrikan mantereelta mm. Välimeren yli 
Eurooppaan ihmissalakuljettajien veneiden kyydissä.

• Vuodesta 2014 laskettuna Välimereen on hukkunut   
yli 10 000 ihmistä.

Tällä hetkellä





Amnesty International on ihmisoikeusjärjestö, joka kam-
panjoi maailmanlaajuisesti sen puolesta, että kotimaansa 
sotia, vainoa tai ihmisoikeusloukkauksia paenneet lapset 
ja nuoret pääsisivät turvaan. 

Amnestyn kampanja



• Turvaa hakevien lasten ja nuorten ihmisoikeuksiaan tulee 
kunnioittaa Euroopan ulkorajoilla.  

• Heidän turvapaikkahakemuksensa tulee käsitellä oikeu-
denmukaisesti.

• Turvapaikanhakijoita ei saa palauttaa sellaisiin maihin, 
joissa heitä uhkaa ihmisoikeusloukkaus.

• Euroopan maiden tulee kasvattaa kiintiöpakolaisten mää-
rää ja näin taata pakeneville ihmisille turvallisia  ja laillisia 
reittejä suojaan.

Amnestyn työ pakolaisten ja siirtolaisten 
puolesta





Katso video Amnestyn tekemästä pakolaistyöstä

Katso video klikkaamalla tästä,
tai kirjoita selaimeen tinyurl.com/linnake-eurooppa



• Monet pakolaiset ovat lähteneet sodan repimistä maista 
kuten Syyriasta, Afganistanista, Sudanista ja Irakista.

• Osa taas on joutunut mielipiteidensä takia vainon koh-
teeksi kotimaassaan, ja heitä on saatettu kiduttaa ja 
uhkailla jopa kuolemalla, jos he jäävät.

• Vuonna 2015 Eurooppaan saapui yli miljoona ihmistä 
suojelun tai paremman elämän toivossa.

Maailman sodat ja konfliktit - pakolaisuudet syyt?



Kuka on pakolainen?

Pakolainen on henkilö, jolla on perusteltua aihetta pelätä 
joutuvansa kotimaassaan vainon kohteeksi rotunsa, uskon-
tonsa, kansallisuutensa tai mielipiteensä vuoksi tai sen ta-
kia, että hän kuuluu tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään, 
ja joka oleskelee kotimaansa ulkopuolella ja joka tällaisen 
uhan vuoksi ei voi tai ei halua palata kyseiseen maahan.





• Turvapaikanhakija on henkilö, joka hakee turvaa vieraasta 
maasta.

• Henkilö, jolle myönnetään turvapaikka vainon perusteel-
la, saa pakolaisstatuksen.

• Vaihtoehtoisesti turvapaikanhakijalle voidaan myöntää 
oleskelulupa toissijaisen suojelun perusteella.

Entäpä turvapaikanhakija?



Turvapaikka on ihmisoikeus

YK:n ihmisoikeuksien julistuksen mukaan jokaisella vai-
non kohteeksi joutuneella on oikeus hakea ja nauttia tur-
vapaikkaa muissa maissa.





• Kuuntele Nasiman tarina.

• Katsele Omarin tarina videoilta.

• Lue Saharin tarina.

Kolme tarinaa pakolaisuudesta



”Kukaan ei lähde kotimaastaan vapaaehtoisesti, 
vailla mahdollisuutta palata välttämättä 

koskaan kotimaahansa.”
Suomalainen, afgaanisyntyinen

kansanedustaja Nasima Razmyar.



Afganistanilaisen diplomaattiperheen tyttären tarina Ka-
bulista kansanedustajaksi Suomeen.

Klikkaa tästä kuunnellaksesi Nasiman tarina
tai kirjoita selaimeen tinyurl.com/nasimantarina

Nasiman tarina



”Sotaa ei voi kuvitella. Olen nähnyt sen pahimmat 
puolet, enkä halua nähdä  enempää.”

17-vuotias somalialainen Omar Chouchan 
pakolaisleirillä Tunisiassa.



Somalialaisen Omarin tarina sodan keskeltä kiintiöpako-
laiseksi Ruotsiin.

Klikkaa tästä katsoaksesi Elämä pysähdyksissä. Omarin 
tarina, pakolaisleirillä
tai kirjoita selaimeen tinyurl.com/omarintarina1

Klikkaa tästä katsoaksesi Rain is Beautiful. Omarin tarina, 
turvassa Ruotsissa
tai kirjoita selaimeen tinyurl.com/omarintarina2

Omarin tarina



”Olen todella kiitollinen kaikesta. Olen saanut 
asua hyvässä maassa.”

Suomeen Iranista muuttanut Sahar.



Iranista lapsena Suomeen muuttaneen Saharin tarina.

Klikkaa tästä lukeaksesi Saharin tarina
tai kirjoita selaimeen amnesty.fi/saharin-tarina

Saharin tarina



Ihmisoikeuksilla tarkoitetaan jokaiselle ihmiskunnan jäse-
nelle yhtäläisesti kuuluvia oikeuksia. Ne kuuluvat kaikille, 
kaikkina aikoina ja kaikkialla. Ihmisoikeuksien tarkoituksena 
on turvata ihmisarvoinen elämä jokaiselle. Ihmisoikeuksia 
ovat mm. oikeus elämään, oikeus opetukseen, oikeus tur-
vapaikkaan ja oikeus kansalaisuuteen.

Mikä on YK:n ihmisoikeusjulistus ja mitä ovat 
ihmisoikeudet?



YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus

• Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus hyväksyttiin 
YK:n yleiskokouksessa 10.12.1948.

• Sitä pidetään tänäkin päivänä perustana ihmisoikeuksia 
käsiteltäessä. Ajatus kaikille maailman ihmisille kuulu-
vista oikeuksista oli mullistava.

• Julistus on moraalisesti sitova hallitusten tavoitelausun-
to ja se on saanut osittain myös oikeudellista sitovuutta. 
Julistus sisältää 30 artiklaa.





Mikä on Amnesty?

• Maailman suurin ihmisoikeusjärjestö, jonka toiminta pe-
rustuu YK:n ihmisoikeusjulistuksen toteuttamiseen.

• Tutkii vakavia ihmisoikeusloukkauksia, tekee ihmisoikeu-
det tunnetuiksi sekä kampanjoi ihmisoikeusloukkauksia 
vastaan.



Katso video Amnestyn työstä

Katso video klikkaamalla tästä
tai kirjoita selaimeen tinyurl.com/amnestynesittely 



”On sydäntä särkevää ja täysin käsittämätöntä, että lapsia ja 
nuoria kuolee Euroopan rajoille, vain koska he haluavat itselleen 
tulevaisuuden, jota heillä ei kotimaassaan ole. Yhdessä voimme 

estää Välimeren muuttumisen hautausmaaksi.“
Susanna Mehtonen, Amnestyn Suomen osaston oikeudellinen asiantuntija



Kiitos, että 
olette mukana 

Amnestyn 
päivätyö-

kampanjassa
2016–2017


