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Mitä ihmisoikeudet ovat –video

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

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


https://www.youtube.com/watch?v=R1GjBUtMMCc

Me vaadimme ihmisoikeuksia –video

https://www.youtube.com/watch?v=R1GjBUtMMCc


https://www.youtube.com/watch?v=2XUnK51Nnp8

Tule hyvien puolelle –video

https://www.youtube.com/watch?v=2XUnK51Nnp8


https://www.youtube.com/watch?v=DcW0ZoZI8ak

Se mitä olemme riippuu meistä –video

https://www.youtube.com/watch?v=DcW0ZoZI8ak


https://www.youtube.com/watch?v=N3TA7mJqN08

Change the world –video

https://www.youtube.com/watch?v=N3TA7mJqN08


”
MITÄ IHMISOIKEUDET OVAT?

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

Mitä ihmisoikeudet ovat?

Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille ihmisille, kaikkialla ja kaikkina aikoina. Niiden ytimessä on käsitys ihmisarvon 

yhtäläisyydestä ja loukkaamattomuudesta.

Ihmisoikeuksia ovat vain kaikkein tärkeimmät oikeudet. Ne ovat kaikki yhtä tärkeitä ja osa samaa kokonaisuutta.

Ihmisoikeuksien toteuttaminen on kaikkien tehtävä. Valtioita ihmisoikeudet velvoittavat oikeudellisesti ja yksilöitä 

ensisijaisesti moraalisesti. Kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa valtiot sitoutuvat kunnioittamaan, suojelemaan ja 

turvaamaan näitä oikeuksia.



ESIMERKIKSI:

Oikeus elämään, vapauteen ja turvallisuuteen

Oikeus syrjimättömyyteen

Kidutuksen kielto

Sanan- ja mielipiteenvapaus

Kokoontumis- ja yhdistymisvapaus

Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin

Mitä ihmisoikeudet ovat?



MIKÄ ON AMNESTY?
Maailman suurin ihmisoikeusjärjestö, joka perustettiin vuonna 1961.

Toimii yli 150 maassa, tukijoita yli 10 miljoonaa.

Amnesty on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton.

Amnesty tutkii vakavia ihmisoikeusloukkauksia ja työskentelee
niiden ehkäisemiseksi ja lopettamiseksi.





https://youtu.be/_RqB1S7kkL8

https://youtu.be/_RqB1S7kkL8




https://youtu.be/Og12Z6slU-I

https://youtu.be/Og12Z6slU-I


”
SANAN- JA MIELIPITEENVAPAUS

Jokaisella on oikeus mielipiteen- ja sananvapauteen; tähän sisältyy 
oikeus häiritsemättä pitää mielipiteensä sekä oikeus rajoista 
riippumatta hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja kaikkien 
tiedotusvälineiden kautta.

- YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, artikla 19.

Sanan- ja mielipiteenvapaus takaa meille kaikille oikeuden pitää mielipiteitä ja ilmaista niitä vapaasti, ilman valtion puuttumista. 

Tähän vapauteen kuuluu oikeus ilmaista mielipiteitä mielenosoituksissa tai kirjoitusten, median, internetin tai taiteen avulla. 

Sanan- ja mielipiteenvapaus on tärkeä oikeus kaikissa yhteiskunnissa. Tarvitsemme ajatusten vapaata vaihtoa, jotta 

mahdollisimman monet näkemykset tulevat kuulluiksi. Jos sanan- ja ilmaisunvapautta rajoitetaan, se vaikuttaa siihen, miten paljon 

saamme tärkeää tietoa ja miten oikeuksiamme kunnioitetaan. Ilman tätä oikeutta myös muita ihmisoikeuksia on vaikeampi 

puolustaa.

Ihmisoikeussopimukset sallivat rajoittaa sananvapautta vain rajatuissa tapauksissa. Useissa maissa esimerkiksi rasistinen tai

muuten syrjivä puhe on laissa kielletty. Sananvapautta saa rajoittaa vain sellaisissa tilanteissa, joissa se on välttämätöntä. 

Välttämättömiä syitä voivat olla esimerkiksi ihmisten tai ihmisryhmien suojeleminen, kansallinen turvallisuus, yleinen järjestys, 

kansanterveys tai moraali. 



2.
1.

RAUHANOMAINEN KOKOONTUMIS-
JA YHDISTYMISVAPAUS

Kaikilla on oikeus rauhanomaiseen kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen. 

Ketään ei saa pakottaa liittymään mihinkään yhdistykseen.

- YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, artikla 20.

YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus takaa meille jokaiselle oikeuden kokoontua ja muodostaa 

yhdistyksiä. Rauhanomainen kokoontumisvapaus tarkoittaa oikeutta kokoontua yhteen julkisilla paikoilla 

yhteisellä asialla. Kokoontumiset voivat olla esimerkiksi kokouksia, lakkoja tai mielenilmauksia. Oikeus 

tarkoittaa sitä, että henkilöllä on oikeus kokoontua rauhanomaisesti muiden kanssa ilman, että hänen tarvitsee 

pelätä pidätystä tai poliisin häirintää. Viranomaisilla on velvollisuus helpottaa rauhanomaisten kokoontumisten 

järjestämistä ja poliisin täytyy taata sekä mielenosoituksen osallistujien että yleisön turvallisuus. 



2.

1.

OIKEUS OIKEUDENMUKAISEEN 
OIKEUDENKÄYNTIIN

Jokaisen rikollisesta teosta syytteessä olevan henkilön edellytetään olevan syytön siihen asti 
kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti todistettu julkisessa oikeudenkäynnissä, jossa hänelle 
turvataan kaikki hänen puolustustaan varten tarpeelliset takeet. 

Ketään ei pidä tuomita rangaistavaksi teoista tai laiminlyönneistä, jotka eivät kansallisen tai 
kansainvälisen oikeuden mukaan olleet rikollisia tekohetkellä. Myöskään ei pidä tuomita 
ankarampaan rangaistukseen, kuin mikä oli sovellettavissa rangaistavan teon suoritushetkellä.

- YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, artikla 11.

Meillä jokaisella on oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, olemme sitten rikoksen uhreja tai sen tekemisestä epäiltyjä. 
Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin tarkoitus on taata oikeudenmukainen ja julkinen kuuleminen riippumattomassa ja itsenäisessä 
tuomioistuimessa kohtuullisessa ajassa. Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin tarkoitus on varmistaa, ettei syytöntä henkilöä tuomita. 
Uhkailu, kiristys tai väkivalta eivät kuulu oikeudenmukaiseen oikeusprosessiin. Myös todistusaineisto tulee hankkia reilulla ja 
läpinäkyvällä tavalla. Oikeudenkäynnin tuomarin, maallikkotuomareiden tai muiden viranomaisten tulee olla puolueettomia. 
Oikeudenkäynnin tulee tapahtua kohtuullisessa ajassa ja sen osapuolille tulee taata mahdollisuus esittää todisteita. 
Oikeudenmukaisessa oikeudenkäynnissä lähdetään myös siitä olettamasta, että henkilö on syytön, ellei toisin todisteta. Syytetyllä on 
myös oikeus saada oikeusapua, mikäli varallisuustilanne estää yksityisen oikeudellisen avustajan hankkimisen. Ei ole merkitystä 
syytetäänkö henkilöä myymälävarkaudesta vai murhasta – jokaisella on oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. 



USEIN KYSYTTYÄ

Mitä tapahtuu, kun lähetän kirjeen?

Joskus saatat saada vastauksen, mutta näi ei tapahdu aina. Kirjeesi vaikuttaa silti.

Mitä teen, jos saan vastauksen?

Toivomme, että lähetät kopion saamastasi vastauksesta Amnestylle.

Onko vetoomuskirjeen kirjoittaminen omalla nimellä vaarallista?

Tuhannet ihmiset kirjoittavat kirjeitä, eikä kukaan tietääksemme ole joutunut sen takia vaikeuksiin. 

Huomioi kuitenkin, 
että… 



USEIN KYSYTTYÄ

Poikkeuksellisesti tänä vuonna kehotamme oppilaita, jotka haluavat kirjoittaa 
vetoomuskirjeitä tai solidaarisuusviestejä Chow Hang-tungille tai hänen puolestaan, 
allekirjoittamaan viestit ainoastaan etunimellään ja jättämään omat tai koulun 
osoitetiedot viestistä pois. 

Tämä johtuu vuonna 2020 Hongkongissa voimaantulleesta kansallisen turvallisuuden laista, jota 
pyritään mahdollisesti soveltamaan maailmanlaajuisesti. Laki on niin epätäsmällisesti muotoiltu, 
että käytännössä mitä tahansa voidaan pitää ”kansallista turvallisuutta vaarantavana” Kiinassa. On 
olemassa riski, että Hongkongin hallitus pitäisi Chow Hang-tungin puolesta toimimista ”kansallisen 
turvallisuuden vaarantamisena”.

Amnestyn arvion mukaan on epätodennäköistä, että viranomaiset nostaisivat syytteitä tähän 
toimintaan osallistumisen johdosta. Suosittelemme kuitenkin, että tämän toimintapyynnön jättävät 
väliin kaikki, joilla on kontakteja Hongkongiin tai jotka ovat aikeissa matkustaa sinne.

Amnesty ei erikseen välitä kampanjaan osallistuneiden koulujen nimiä tai yhteystietoja kirjeiden 
vastaanottajille.





MITÄ KAMPANJALLA 
ON SAAVUTETTU?











KIITOS KUN PUOLUSTIT 
IHMISOIKEUKSIA!


