
Hyvän elämän edellytykset
Tehtävän tavoite: Ihmisoikeuksien tavoitteena on turvata jokaiselle maailman ihmiselle hyvän elämän edellytykset. 
Joutuessaan pakenemaan ihminen jättää taakseen entisen elämänsä ja kohtaa uusia haasteita. Turvapaikanhakijan 
on uuden asuinpaikan ja minimaalisen sosiaaliturvan saamisen lisäksi säilytettävä ihmisarvonsa. Tämä tapahtuu 
osallistumalla ympäröivän yhteiskunnan toimintaan.

Ohjeet: Valitkaa luokassanne Omarin tai Naziman tarina päivätyöopetuspaketista. Kuunnelkaa tai katsokaa tarina. 
Vastatkaa pareittain alla oleviin kysymyksiin tai joihinkin niistä muutamalla ranskalaisella viivalla. Vastauksia käsitellään 
lopuksi yhdessä. 

• Mitä ihminen tarvitsee
1. säilyäkseen hengissä?
2. tunteakseen olonsa turvalliseksi?
3. tunteakseen itsensä arvostetuksi?
4. voidakseen toteuttaa itseään?

• Mitä ihminen tarvitsee tunteakseen kuuluvansa ympäröivään yhteiskuntaan?

• Mitä hankaluuksia henkilö lukemassasi tarinassa kohtaa matkallaan? 

• Miten näitä asioita voisi välttää? 

• Mitä Suomessa asuvat voivat tehdä tukeakseen yleisesti uusien tulokkaiden sopeutumista? Mitä sinä voit 
henkilökohtaisesti tehdä? 

• Mitä uuteen maahan muuttava henkilö voi itse tehdä helpottaakseen omaa sopeutumistaan?

Tehtävä on muokattu kirjasta Toisella katsomalla – maahanmuuttajista maahan muuttajiin, julkaisija: Kulttuurikameleontit ry.



Suomesta Amnestylandiaan – 
”maassa maan tavalla”
Tehtävän tavoite: Lisätä ymmärrystä uuteen kulttuuriin sopeutumisen vaikeudesta ja herättää pohdintaa väitteestä 
”Maassa maan tavalla”. Huom! Otsikossa on kuvitteellisen valtion nimi.

Ohjeet: Kuvittele, että Suomessa ja Euroopassa riehuu sota. Joutuisit lähtemään pakolaiseksi hyvin erilaiseen maahan 
aavikkomaiselle seudulle, jossa olisi eri uskonto, erilainen ilmasto ja uudessa kielessä erilaiset aakkoset. Uuden maan 
valtaväestö vaatisi tulokkaita luopumaan omasta kulttuuristaan ja elämään ”maassa maan tavalla”. Kirjoita lyhyt tarina 
ensimmäisestä kuukaudestasi kuvitteellisessa Amnestylandian valtiossa pohtien vastauksia alla oleviin kysymyksiin.

• Mitä asioita tulisi ikävä?
• Mitkä asiat olisivat todennäköisesti eri tavalla kuin Suomessa? 
• Mistä asioista olisi vaikeinta luopua? 
• Mitä toiveita sinulla olisi paikallisille ihmisille? 
• Mikä olisi uudessa maassa vaikeaa?
• Miten ihmisoikeutesi toteutuisivat?
• Mikä olisi mielenkiintoista ja positiivista?
• Miltä muutto sinusta tuntuisi?

Kirjoittamisen jälkeen kokoontukaa muutaman hengen ryhmiin ja lukekaa toistenne tarinoita. Kukin ryhmä valitsee ja lukee 
ääneen yhden tarinan.

Tehtävä on muokattu kirjasta Toisella katsomalla – maahanmuuttajista maahan muuttajiin, julkaisija: Kulttuurikameleontit ry.


