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Tämän osion teemat 

• YK:n ihmisoikeuspuolustajan määritelmä 

• Puolustajien vaikutus ihmisoikeuksien 
kehitykseen 

• Esimerkkejä ihmisoikeuspuolustajista 

• Vaikuttamisen tavat 

• Arkinen ihmisoikeuksien edistäminen 



MITEN IHMISOIKEUKSIA TURVATAAN? 



Ihmisoikeuksia tulee … 

Suojella 

Edistää 

Puolustaa 
 

Jokaisen ihmisoikeuksia 

suojaavat 

ihmisoikeussopimukset  ja 

valtioiden perustuslait.  

 

 

Ihmisoikeustyön 
tavoitteena on 
 
• Ihmisoikeustilanteen 

valvominen ja 
kehittäminen 

• Tehdä ihmisoikeuksia 
tunnetuksi 

• Torjua ja vastustaa 
ihmisoikeusloukkauksia 

 



 
 

• Jos ihmisoikeuksia uhataan tai ne 
jätetään kokonaan huomioimatta, 
kyse on ihmisoikeusloukkauksesta.  
 



POHDITTAVAKSI IHMISOIKEUKSIEN 
PUOLUSTAMISESTA 

Mitä haittaa tai hyötyä voi olla siitä,  
että Suomessa yleisesti uskotaan 

ihmisoikeustilanteen olevan 
erinomainen? 



KUKA ON IHMISOIKEUSPUOLUSTAJA? 
YK:N MÄÄRITELMÄ 



YK:n ihmisoikeuspuolustajia koskevassa julistuksessa 
todetaan, että kaikilla on oikeus puolustaa ihmisoikeuksia. 
Ihmisoikeuksien puolustamiseen ei vaadita mitään tiettyjä 
erityistaitoja, vaikka monet julkisuudessa esillä olevat 
puolustajat vaikuttavat usein poikkeuksellisen taitavilta ja 
rohkeilta. Ihmisoikeuspuolustajan on kuitenkin 
hyväksyttävä ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus ja 
ymmärrettävä sen universaalius. Ihmisoikeuspuolustaja ei 
voi ajaa vain joitakin ihmisoikeuksia ja kiistää toiset, 
esimerkiksi ei voi puolustaa miesten ihmisoikeuksia ja 
samalla kieltää naisilta samat oikeudet. Lisäksi 
ihmisoikeuksien puolesta tehtävän työn tai toiminnan on 
oltava ehdottomasti rauhanomaista. 

YK:n määritelmä 



• Lähtökohtaisesti kuka vaan saa puolustaa, 
mutta… 

YK:n julistuksen sisältö ja universaalisuus 
perustana 

Kaikki oikeudet 

Samat oikeudet kaikille 

Rauhanomaisuus 

 



Eri tapoja toimia 

  

Yleiseen 
mielipiteeseen 
vaikuttaminen 

Tiedon keruu ja 
levitys 

Kouluttaminen  ja 
tiedottaminen 

Kaikkien 
osallistumisen 
edistäminen 

Muut konkreettiset 
toimet 
…ruuanjakelu, 
vanhusten 
auttaminen, 
ympäristön suojelu… 

Toimiminen 
demokratian 
vahvistamiseksi, jolloin 
tavoitteena on, että 
mahdollisimman moni 
osallistuu ja keinot ja 
tavat toimia ovat 
läpinäkyviä 



• Paikallinen 

• Alueellinen 

• Kansallinen 

• Kansainvälinen 

• Yksin 
• Ryhmässä 
• Kansalaisjärjestössä 
• Yhdistyksessä 
• Hallituksessa 
• Virkamiehenä 
• Yksityisyrittäjänä 
 



Martin Luther King kansalaisoikeusliikkeen marssilla 

Kuva: Steve Shapiro/Corbis 



IHMISOIKEUSPUOLUSTAJAT JA 
IHMISOIKEUKSIEN KEHITYS 



Erityisryhmien oikeudet ovat 
ihmisoikeuksia 

• Kaikki ihmisoikeuspuolustajat eivät työskentele 
kaikkien oikeuksien puolesta. Määritelmän 
mukaan heidän tulee hyväksyä tietyt 
periaatteet, esimerkiksi ihmisoikeuksien 
universaalisuus, mutta se ei rajaa toiminnan 
fokusta. 

 



Ihmisoikeuspuolustajat ovat usein 
edelläkävijöitä  

• Ihmisoikeuspuolustajat voivat puolustaa 
tunnustettujen ihmisoikeuksien toteutumista. 

•  He ovat usein edelläkävijöitä ja puolustavat 
oikeuksia, joita ei vielä ole kirjattu sopimuksiin, 
mutta myöhemmin tulee yleisesti 
tunnustettuja oikeuksia. 

 Ihmisoikeudet kehittyvät. 

 



Ihmisoikeustyön riskit 

• Ihmisoikeustyöhön liittyy monissa maissa 
huomattavia riskejä. 

 tappouhkauksia, katoamisia, murhia ja 
kidutusta, vainoa oikeusjärjestelmän avulla ja 
toimintaa rajoittavia uusia lakeja.  



Edelläkävijät ovat suurimmassa 
vaarassa 

• Uusia asioita esiin nostavat  ihmiset ovat usein 
suurimmassa riskissä kohdata haitantekoa, 
pilkkaa ja vastustusta.  



ESIMERKKEJÄ 
IHMISOIKEUSPUOLUSTAJISTA 



Tunnetut ihmisoikeuspuolustajat 

– Tunnetut puolustajat (ks. Ihmisoikeudet.net ) 
http://www.ihmisoikeudet.net/index.php?page=Ih
misoikeusaktivistit-2 
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Muhammad Yunus, 
1940 –  

• Bangladeshilainen 
aktivisti, joka tuli 
tunnetuksi köyhien 
pankkiirina 

 

• ajaa nykyään köyhien 
asiaa politiikassa 

 

kuva: IRRI Images cc flickr 



Aung San Suu Kyi, 
 1945 – 

• Myanmarin 
oppositiojohtaja, 
kansan suosikki 

 

• 14 vuotta kotiarestissa 
mielipidevankina 

Kuva: Jolie NY cc flickr 



Anna Politkovskaja,  
1958 – 2006 

• Venäläinen toimittaja, 
sananvapauden 
puolestapuhuja 

 

• Viisi miestä on saanut 
tuomion hänen 
murhastaan, mutta 
murhan tilaajaa etsitään 
edelleen 

 

kuva: Amnestyn Suomen osasto 



Kasha Jacqueline Nabagesera 

• Ugandalainen 
LBGTI-aktivisti ja 
ihmisoikeuspuolus
taja. 

• Ugandalaisen 
ihmisoikeusjärjes-
tön Freedom and 
Roam Uganda:n 
(FARUG) perustaja 

 
Kuva: Amnesty.fr 



IHMISOIKEUSPUOLUSTAJIEN 
MONINAISUUS 



Ihmisoikeuspuolustajat ovat usein… 

– Toimittajia 

– Ammattiyhdistysliikkeen 
toimijoita 

– Oikeustieteilijöitä/juristeja 

– Uskontokuntien 
työntekijöitä 

– Poliitikkoja 

 Mutta voisivatko 
olla myös… 



Case 1: Israel <3 Iran 

• Israel <3 Iran 

• http://www.ted.com/talks/israel_and_iran_a_love_st
ory.html 
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Case 2: Sammeli Morottaja 

• Sammeli Morottaja 

• http://www.hs.fi/ihmiset/a1376032822825 

http://www.hs.fi/ihmiset/a1376032822825


KIITOS! 


