
1 
 

Taustapaperi - Osio 2 

IHMISOIKEUSPUOLUSTAJAT 

 

 

OSION SISÄLTÖ 
 

• Ihmisoikeussopimusten ja ihmisoikeuksien turvaaminen 

• Ihmisoikeussopimusten valvonta 

• YK:n ihmisoikeuspuolustajan määritelmä 

• Tunnetut ihmisoikeuspuolustajat 

• Vaikuttamisen tavat 

 

TIIVISTELMÄ 

Ihmisoikeuksia tulee suojella, edistää ja puolustaa. 

Suomessa jokaisen ihmisoikeuksia suojaavat ihmisoikeussopimukset ja Suomen perustuslaki. 

Ihmisoikeustyön tavoitteena on ihmisoikeustilanteen valvominen ja kehittäminen, ihmisoikeuksien 

tunnettavuuden lisääminen sekä ihmisoikeusloukkauksien torjuminen ja vastustaminen.  

Jos ihmisoikeuksia uhataan tai ne jätetään kokonaan huomioimatta, kyse on 

ihmisoikeusloukkauksesta. Ihmisoikeudet eivät kuitenkaan koskaan katoa tai lakkaa olemasta. 
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MITEN IHMISOIKEUKSIA TURVATAAN? 

Ihmisoikeuksien turvaaminen lyhyesti 

Suomen perustuslaki turvaa lähtökohtaisesti kaikkien Suomessa asuvien ihmisoikeudet. Monet 

valtiot ovat laatineet lainsäädäntönsä kansainvälisten ihmisoikeussopimusten sisältöä vastaavaksi. 

Alueelliset sopimukset ja valvontajärjestelmät suojaavat ihmisoikeuksia. Esimerkiksi Euroopan 

neuvoston keskeisimmäksi toimialaksi on vakiintunut ihmisoikeuksien suojelu. Myös muissa 

maanosissa on alueellisia sopimuksia. 

Kansainväliset sopimukset sitovat laillisesti niitä valtioita, jotka ovat ratifioineet sopimukset, eli 

sisällyttäneet ne omaan lainsäädäntöönsä. YK:n eri komiteoiden toiminta on keskeinen osa 

kansainvälistä valvontajärjestelmää. 

Monet kansalaisjärjestöt, muut alueelliset toimijat ja ihmisoikeuspuolustajat edistävät 

ihmisoikeuksia paikallisella sekä kansainvälisellä tasolla. 

Kansainväliset ihmisoikeustuomioistuimet voivat ottaa tapauksen käsittelyyn silloin, kun epäillään 

ihmisoikeusloukkauksen tapahtuneen.  

 

Oikeuksien toteutumisen vastuusta 
 

• Yksilö – valtio -suhde, valtiot huolehtivat yksilön oikeuksien toteutumisesta 
• Yksilö - yksilö -suhde, yksilöt huolehtivat toistensa oikeuksien toteutumisesta 
• Yksilöillä on velvollisuuksia yhteisöä kohtaan 
• Yksilön ihmisoikeudet ovat ensisijaisia ja yhteisön oikeudet niille alisteisia 
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MIKÄ ON IHMISOIKEUSPUOLUSTAJA? 

 

YK:n määritelmä 

YK:n ihmisoikeuspuolustajia koskevassa julistuksessa todetaan, että kaikilla on oikeus puolustaa 

ihmisoikeuksia. Ihmisoikeuksien puolustamiseen ei vaadita mitään erityistaitoja, vaikka monet 

julkisuudessa esillä olevat puolustajat vaikuttavat usein poikkeuksellisen lahjakkailta ja rohkeilta. 

Ihmisoikeuspuolustajan on hyväksyttävä ihmisoikeuksien julistus ja ymmärrettävä sen 

universaalisuus. Ihmisoikeuspuolustaja ei voi ajaa vain joitakin ihmisoikeuksia ja kiistää toiset. 

Ihmisoikeuspuolustaja ei voi esimerkiksi puolustaa miesten oikeuksia ja kieltää naisilta samat 

oikeudet. Lisäksi ihmisoikeuksien puolesta tehtävän työn tai toiminnan on oltava ehdottomasti 

rauhanomaista. 

Mitä oikeuksia ihmisoikeuspuolustajat puolustavat? 

Ihmisoikeuksien puolustajat ovat yksilöitä, ihmisryhmiä tai järjestöjä, jotka edistävät ja suojelevat 

ihmisoikeuksia rauhanomaisesti. He tuovat julki ihmisoikeusloukkauksia, edistävät loukkauksien 

tutkimista sekä tekevät työtä sen puolesta, että loukkauksista vastuussa olevia tahoja rangaistaan. 

Lisäksi he voimaannuttavat yksilöitä ja yhteisöjä omien perusoikeuksiensa toteutumisen 

vaatimiseen. 

Kautta historian rohkeat ja näkemykselliset ihmiset ovat pyrkineet suojelemaan ihmisoikeuksia 

valtioiden rajoista piittaamatta. Näin on tehty esimerkiksi vastustamalla orjuutta ja työntekijöiden 

hyväksikäyttöä sekä puolustamalla naisten äänioikeutta. 

Kaikki ihmisoikeuspuolustajat eivät työskentele kaikkien oikeuksien puolesta. Määritelmän mukaan 

heidän tulee hyväksyä tietyt periaatteet, kuten ihmisoikeuksien universaalisuus, mutta se ei rajaa 

toiminnan fokusta. 

Ihmisoikeuspuolustaja voi puolustaa tiettyä ihmisoikeutta tai yleismaailmallisen 

ihmisoikeusjulistuksen koko sisältöä. Ihmisoikeustyö voi olla paikallista, valtakunnallista tai 

globaalia. Ihmisoikeuspuolustaja voi olla sellainen henkilö, joka puolustaa naisten oikeuksia EU:ssa, 

sananvapautta omassa maassaan tai asumisoikeuksia omassa kylässään. Määritelmän rajoissa 

toimivat ihmiset eivät välttämättä itse koe olevansa ihmisoikeuspuolustajia, vaan kokevat 

yksinkertaisesti tekevänsä työtä tietyn asian puolesta. 

Ihmisoikeuspuolustajien ajamat oikeudet voivat olla esimerkiksi kansalaisoikeuksia ja poliittisia 

oikeuksia (kuten kidutuksen kieltoa ja oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin), taloudellisia 

ja sosiaalisia oikeuksia (kuten oikeus mahdollisimman hyvään terveyteen tai oikeus koulutukseen) 

tai kulttuurisia oikeuksia (kuten alkuperäiskansojen oikeutta valvoa maansa käyttöä). Jotkut 

puolustajista vastustavat erityisesti joitakin väärinkäytöksiä, kuten kidutusta tai pakkohäätöjä. Toiset 
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toimivat herkästi syrjintää kohtaavien erityisryhmien tai väestönosien, kuten alkuperäiskansojen, 

maaseudulla asuvien naisten, katulapsien tai seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen puolesta. 

Ihmisoikeuspuolustajia ovat esimerkiksi 
 

 Journalistit, jotka tuovat ihmisoikeusloukkauksia julki 

 Ihmisoikeuskasvatusta yhteisössään tekevät 

 Työntekijöiden oikeuksia puolustavat ammattiyhdistysaktiivit 

 Seksuaali- ja lisääntymisoikeuksia puolustavat henkilöt 

 Ympäristönsuojelijat, jotka puolustavat alkuperäiskansojen maaoikeuksia 
 

Ihmisoikeuksien puolustamisen tapoja ovat esimerkiksi 
 Yleiseen mielipiteeseen vaikuttaminen 

 Tiedon keruu ja levitys 

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

 Kouluttaminen ja tiedottaminen 

 Kaikkien osallistumisen edistäminen 

 Konkreettiset toimet, kuten ruuanjakelu ja vanhusten auttaminen 

 Ympäristön suojelu 

 Ihmisoikeusloukkauksien uhrien ja eloonjääneiden puolesta toimiminen oikeuden saamiseksi 

 Tiedon levittäminen ihmisoikeusloukkauksista 

 Paikallisyhteisöjen kouluttaminen, jotta heidän valmiutensa ymmärtää ja vaatia oikeuksiaan 
paranisivat 

 Humanitaarisen hätäapupalvelujen tarjoaminen konfliktien tai luonnonkatastrofien uhreiksi 
joutuneille 

 
 

 

 

VASTUU SUOJELLA IHMISOIKEUKSIA KUULUU JOKAISELLE 

Jokaisella on vastuu suojella ihmisoikeuksia. YK:n ihmisoikeuspuolustajia koskeva julistus (1998) 

tunnustaa yksilöiden ja kansalaisjärjestöjen tärkeän roolin ja vastuun demokratian vaalijoina ja 

ihmisoikeuksien puolustajina. Ihmisoikeuksien puolustaminen ei ole ainoastaan jokaisen oikeus, se 

on myös velvollisuus. Julistuksen mukaan jokaisen, joka ammatissaan toimiessaan tulee 

vaikuttaneeksi tavalla tai toisella ihmisoikeuksien toteutumiseen, tulee aktiivisesti pyrkiä 

edistämään niiden toteutumista.  
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Universaalitoimivalta 
 
Universaalitoimivalta-termillä viitataan tilanteeseen, jossa valtio ulottaa rikosoikeudellisen toimivaltansa 
tekoon, jonka ulkomaalainen henkilö on tehnyt valtion ulkopuolella. Universaalitoimivalta on laaja-alaisin 
rikosoikeudellinen toimivaltaperuste. Sen käyttö ei edellytä liityntää toimivaltaa käyttävään valtioon. 
Universaalitoimivalta on yksi keskeisimmistä keinoista pyrittäessä ehkäisemään se, että tietyt vakavat, 
erityisesti sotien aikana tehdyt rikokset, jäävät ilman rikosoikeudellisia seuraamuksia. 
 
Tavoitteen tärkeydestä huolimatta on syytä muistaa, että toimivallan käyttöön liittyy merkittäviä haasteita. 
Rikoksen tekopaikan ja oikeudenkäyntipaikan etäisyys vaikeuttaa todisteiden hankkimista. Myös erilaisten 
väärinymmärrysten riski kasvaa, kun todistajat ja tuomarit puhuvat eri kieliä ja edustavat eri kulttuureja. 

 
 

Totuuskomissiot 
 
Ihmisoikeuspuolustajat ovat myös ilmoittaneet haluavansa löytää luovia vaihtoehtoja tilanteissa, joissa 
tavanomainen rikossyyte on poliittisista tai käytännön syistä mahdoton. Totuuskomissioiden tarkoituksena 
on tuoda esiin uhrien ja eloonjääneiden kokemuksia, tuoda tekijät vastuuseen ja antaa hyvitystä. Työ voi 
edustaa tärkeitä askeleita kohti oikeutta ja eloonjääneiden kokemusten virallista tunnustamista. 
 
Totuuskomissiot perustuvat näkemykseen, että vakavien rikosten uhreilla on oikeus totuuteen. Tällaisia 
rikoksia ovat esimerkiksi joukkotuhonta, rikokset ihmisyyttä vastaan, sotarikokset, kidutus, laittomat 
teloitukset ja katoamiset. 
 
Tavoitteina on, että uhrit tietäisivät koko totuuden rikoksista ja niiden taustoista ja samalla heidän 
kärsimyksensä tunnustetaan julkisesti. Lisäksi rikosten aikana esitetyt väärät syytökset uhreja vastaan 
tulevat korjatuiksi. Uhrien perheenjäsenten, erityisesti menehtyneiden tai kadonneiden, tulee myös saada 
selville, mitä heidän läheisilleen on tapahtunut. Lisäksi koko yhteiskunnan tulisi tietää ne olosuhteet ja syyt, 
jotka johtivat rikoksiin ja ihmisoikeusloukkauksiin, jotta se voisi sitoutua varmistamaan, että vastaavia 
rikoksia ei pääsisi enää tapahtumaan. 
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IHMISOIKEUSPUOLUSTAJAT JA IHMISOIKEUKSIEN KEHITYS 

Ihmisoikeuspuolustajat ovat usein edelläkävijöitä 

Ihmisoikeuspuolustajat voivat puolustaa tunnustettujen ihmisoikeuksien toteutumista, mutta he 

ovat myös usein edelläkävijöitä. He puolustavat oikeuksia, joita ei vielä ole kirjattu sopimuksiin 

mutta, joista myöhemmin tulee yleisesti tunnustettuja oikeuksia. Näin ihmisoikeudet kehittyvät. 

Viime vuosikymmeninä puolustajat ovat pyrkineet tuomaan ihmisoikeusnäkökulmaa osaksi monia 

uusia keskusteluja. Ihmisoikeuspuolustajien työn tulosta osaltaan ovat esimerkiksi: 

 Kodin ja yhteisön valtasuhteiden tuominen ihmisoikeuksien piiriin pyrkimyksenä puuttua 

sukupuoleen perustuvaan syrjintään ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaan. 

 Monikansallisten yritysten vaatiminen moraalisesti ja oikeudellisesti vastuullisiksi, kun niiden 

toimissa ilmenee riistoa tai niiden laiminlyönneistä seuraa ihmisoikeusloukkauksia. 

 Pyrkimys kehystää peruskoulutus sekä perusterveydenhuolto perustavanlaatuisiksi 

oikeuksiksi sen sijaan, että niitä voitaisiin pitää taloustilanteen ehdollistamana 

mahdollisuutena tai hyväntekeväisyytenä. 

 

Uudet oikeudet aiheuttavat usein voimakasta vastarintaa 

Ihmisoikeuksien puolustaminen on tärkeää, mutta siihen saattaa liittyä merkittäviä riskejä. Monissa 

maissa ihmisoikeuspuolustajat ovat saaneet tappouhkauksia, kadonneet, heitä on kidutettu tai 

murhattu. Lisäksi heitä saatetaan vainota oikeusjärjestelmän avulla ja heidän toimintaansa pyritään 

estämään luomalla sitä rajoittavia uusia lakeja.  

Yksi merkittävä ihmisoikeuspuolustajien toimintaa vaikeuttava seikka on, että heidät pyritään usein 

leimaamaan yhteisön tai yhteiskunnan silmissä ”valtion viholliseksi” – kuten tällä hetkellä 

esimerkiksi Venäjällä tai Kiinassa. Heidän väitetään tuovan yhteiskuntaan arvoja, jotka ovat 

ristiriidassa perinteisten tai yhteiskunnassa yleisesti hyväksyttyjen arvojen kanssa (erityisesti 

seksuaalivähemmistöjen oikeuksia puolustavat, mutta myös muita oikeuksia puolustavat kohtaavat 

leimaamista).  

Uusia asioita ihmisoikeuskentällä ajavat ihmisoikeuspuolustajat ovat usein suurimmassa vaarassa 

kohdata vastustusta. Esimerkiksi taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien 

laiminlyöntiä korjaamaan pyrkivät puolustajat kyseenalaistavat taloudellisten resurssien 

nykymuotoisen jakautumisen ja vaativat vastuullisuutta niiltä, joiden toimet tuottavat köyhyyttä ja 

eriarvoisuutta. Näin he voivat saada vastaansa voimakkaita ja taloudellisesti vaikutusvaltaisia tahoja. 

Samoin esimerkiksi seksuaali- ja lisääntymisoikeuksia puolustavat saattavat kohdata vastarintaa 

poliittisesti motivoituneista uskonnollisilta fundamentalisteilta, jotka kiistävät näiden oikeuksien 

pätemisen tietyissä kulttuureissa. 
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Ihmisoikeuspuolustajiin kohdistuvat loukkaukset jäävät usein tutkimatta eikä vastuullisia saada 

oikeuteen. Rankaisemattomuuden lopettaminen ihmisoikeuspuolustajiin kohdistuvista rikoksista 

olisi tärkeää, jotta he voisivat työskennellä kaikkialla; olivat loukkaajat sitten viranomaisia, tai 

taloudellisista tai ideologisista syistä toimivia tahoja. 

Lainsäädäntöä ja mekanismeja, joilla pyritään suojelemaan ihmisoikeuspuolustajia ja toimittajia, on 

pyritty kehittämään niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Alueellisia ihmisoikeuspuolustajien 

suojeluun tähtääviä toimintatapoja ovat esimerkiksi EU:n ihmisoikeuspuolustajia koskevat 

suuntaviivat sekä ETYJ:in, eli Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön, suuntaviivat.  

Ihmisoikeuksilla on vahva kieli 

Hyvin erilaiset yhteiskunnalliset liikkeet käyttävät ihmisoikeuksien kieltä vaatimuksissaan. Tällaiset 

vaatimukset tukahdutetaan myös usein kiihkeästi. Tämä kuvastaa sekä ihmisoikeuksien moraalista 

auktoriteettia että niiden merkityksen ja kattavuuden määrittelyn keskeneräisyyttä.  

Ihmisoikeuksien kehittymisessä oleellista on ollut niiden kritiikki. Perinteisestä ihmisoikeuksien 

tulkinnasta ulossuljetut ryhmät - esimerkiksi naiset, alkuperäisväestöt, sukupuoli- ja 

seksuaalivähemmistöt tai vammaiset - ovat taistelleet saadakseen oikeutensa tunnustetuiksi 

ihmisoikeuksina ja ovat sen seurauksena rikastuttaneet ja muuttaneet käsityksiä ihmisoikeuksista. 

Uusien oikeuksien puolustajat haastavat edelleen ihmisoikeuksien vanhoja tulkintoja. Kysymykset 

ilmastonmuutoksen vaikutuksista elämään maapallolla sekä bioteknologian ja geeniteknologian 

kysymykset tulevat olemaan yhä enemmän mukana yhä ihmisoikeuksista käytävissä keskusteluissa 

tulevaisuudessa. 

Lisäksi ihmisoikeuksien puolustaminen ei tarkoita ainoastaan positiivisen kehityksen turvaamista. 

Ihmisoikeustyöhön kuuluu myös ihmisoikeuksien puolustaminen sellaisia tahoja vastaan, jotka 

pyrkivät purkamaan tai haastamaan niitä. 

”Pelisäännöt ovat muuttuneet” 
 
Syyskuun yhdennentoista 2001 ja muiden kansainvälisten terroritekojen vaikutuksesta jotkut hallitukset, 
erityisesti Yhdysvalloissa ja Euroopassa, ovat väittäneet, että "pelisäännöt ovat muuttuneet”. He ovat 
kyseenalaistaneet ihmisoikeuksien etusijan suhteessa väestön suojaamiseen vastaavilta hyökkäyksiltä. Tämä 
on johtanut yrityksiin perustella ihmisoikeusloukkauksia, kuten kidutusta ja epäiltyjen pitämistä vangittuna 
rajattomista ilman, että heitä vastaan on nostettu syytteitä tai pidetty oikeudenkäyntiä, terrorismin 
torjunnalla. 
 
Ihmisoikeuspuolustajat ovat siksi joutuneet viime vuosina muistuttamaan tunnustetuista ihmisoikeuksista, 
kuten kidutuksen ehdottomasta kiellosta sekä jokaisen oikeudesta tulla kuulluksi ja kohdelluksi arvokkaasti 
ja oikeudenmukaisesti riippumatta siitä, mitä he ovat tiettävästi tehneet. 
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Ihmisoikeuksien puolustamisen tasot 
 

• Paikallinen 
• Alueellinen 
• Kansallinen 
• Kansainvälinen 
• Yksin 
• Ryhmässä 
• Kansalaisjärjestössä 
• Yhdistyksessä 
• Hallituksessa 
• Virkamiehenä 
• Yksityisyrittäjänä 

 

KANSALAISJÄRJESTÖT 

Ihmisoikeuksiin erikoistuneita kansainvälisiä kansalaisjärjestöjä ovat muun muassa Iso-Britanniassa 

päämajaansa pitävä Amnesty International, yhdysvaltalaiset Lawyers Committee for Human Rights 

ja Human Rights Watch sekä Ranskassa päämajaansa pitävä Fédération internationale des ligues des 

droits de l’homme (FIDH). Genevessä toimii International Service for Human Rights, jonka 

ensisijainen tehtävä on auttaa kansainvälisiä ja kansallisia kansalaisjärjestöjä, kun nämä pyrkivät 

omista lähtökohdistaan vaikuttamaan YK:n ihmisoikeustoimintaan. Irlannissa toimii 

ihmisoikeuspuolustajien oikeuksiin keskittyvä kansalaisjärjestö nimeltä Front Line Defenders.  

Myös Suomessa toimii lukuisia kansalaisjärjestöjä, jotka toimivat ihmisoikeuksien puolesta. Jotkut 

järjestöt ovat yleisiä ihmisoikeusjärjestöjä (esim. Amnestyn Suomen osasto sekä Ihmisoikeusliitto), 

kun taas toiset järjestöt ajavat joidenkin erityisryhmien oikeuksia (esim. Seta ry., tai vammaisten 

ihmisten perus- ja ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry.). 

Ihmisoikeuspuolustajiin kohdistuvat loukkaukset jäävät usein tutkimatta eikä vastuullisia saada 

oikeuteen. Rankaisemattomuuden lopettaminen ihmisoikeuspuolustajiin kohdistuvista rikoksista 

olisi tärkeää, jotta he voisivat työskennellä kaikkialla; olivat loukkaajat sitten viranomaisia, tai 

taloudellisista tai ideologisista syistä toimivia tahoja. 

Lisäksi YK:lla on ihmisoikeuspuolustajien tilanteeseen keskittyvä erikoisraportoija. Tällä hetkellä 

erikoisraportoijana toimii Michel Forst. Erikoisraportoija tehtävänä on tukea 

ihmisoikeuspuolustajien julistuksen toimeenpanoa.  

 



9 
 

ESIMERKKEJÄ IHMISOIKEUSPUOLUSTAJISTA 

Alla olevat kuvaukset tunnetuista ihmisoikeuspuolustajista ovat vain joitakin esimerkkejä. 

Maailmalla toimii tälläkin hetkellä lukemattomia ihmisoikeuksien puolesta toimivia henkilöitä. Voit 

lukea lisää ihmisoikeuspuolustajista täältä: 

http://www.ihmisoikeudet.net/index.php?page=Ihmisoikeusaktivistit-2 

Anna Politkovskaja 1958 – 2006 
 
Anna Politkovskaja oli venäläinen toimittaja, ihmisoikeustaistelija ja sananvapauden symboli. Hän toi 
Tshetshenian tapahtumat maailman tietoisuuteen ja vaati herkeämättä kansainvälistä puuttumista 
tilanteeseen.  
 
Hän oli yksi harvoista Tshetshenian sodan ja sen siviiliväestön julman arkitodellisuuden silminnäkijöistä. 
Politkovskaja teki lukuisia reportaaseja niin Tshetsheniassa kuin Venäjän armeijan sisällä tapahtuvista 
ihmisoikeusloukkauksista ja arvosteli maansa hallitusta ja Venäjän presidentti Vladimir Putinia kovin sanoin. 
Politkovskaja kuvaili ennen kaikkea siviiliväestön asemaa reportaaseissaan, mutta hän piti uhreina myös 
venäläisnuorukaisia, jotka oli komennettu sotaan. Politkovskaja kirjoitti kolme kirjaa näkemästään. 
 
Politkovskaja sai useita toimittaja- ja ihmisoikeuspalkintoja toiminnastaan. Toisaalta esimerkiksi Venäjän 
johto ja armeija kohtelivat häntä avoimen vihamielisesti. Politkovskaja sai raiskaus- ja tappouhkauksia ja 
hänen toimintaansa ihmisoikeuksien puolesta pyrittiin monin tavoin rajoittamaan. Hän oli pidätettynä ja 
säilöön otettuna. Häntä kuulusteltiin ja pahoinpideltiin tuntikausia. Myös hänen lapsiaan uhattiin 
vahingoittaa. Politkovskaja oli myös välillä maanpaossa.  
 
Kansainvälisen lehdistöinstituutin IPI:n mukaan Venäjällä on vuodesta 1993 tapettu yli 200 toimittajaa. 
Politkovskaja sanoikin pelkäävänsä jatkuvasti henkensä puolesta.  
 
Pelko ei ollut aiheeton. Anna Politkovskaja salamurhattiin 7.10.2006 Moskovassa kotitalonsa hissiin.  

 

Muhammad Yunus 1940 – 
 
Muhammad Yunus on yhteiskunnan vähäosaisille pienlainoja myöntävän Grameen Bankin perustaja ja 
käsitteen mikroluotto kehittäjä.  
 
Yunus valmistui filosofian tohtoriksi Yhdysvalloissa vuonna 1969, jonka jälkeen hän työskenteli Chittagongin 
yliopiston taloustieteen professorina. Bangladeshin itsenäisyyssodan jälkeen 1974 maassa oli suuri 
nälänhätä ja Yunus koki hirvittävää ristiriitaa kulkiessaan Jobran kylän läpi työpaikalleen yliopistoon 
opettamaan teorioita ja puhumaan miljardeista.  
 
Kylän asukkaat kertoivat, että he tulisivat toimeen, jos heillä olisi edes hiukan rahaa ostaa lehmä tai kanoja. 
Päästäkseen pälkähästä 42 ihmistä tarvitsi 27 euroa. Yunus lainasi rahat. Sana kiiri ja hyviä suunnitelmia 
esitteleviä varattomia kerääntyi jonoiksi yliopiston portille.  
 
Pankit eivät kiinnostuneet tarjoamaan luottoa köyhille, joilla ei ollut mitään vakuuksia. Niinpä Yunus perusti 
oman tilin, antoi lainoja ja sai omansa takaisin. Kun pankit eivät vieläkään innostuneet, Yunus perusti pankin 
itse. Grameen Bankin asiakkaat ja omistajat ovat luottokelvottomia ja kouluttamattomia maalaisnaisia. Silti 
pankki tuottaa voittoa, on hyvin hoidettu ja välttää riskihankkeita.  
 

http://www.ihmisoikeudet.net/index.php?page=Ihmisoikeusaktivistit-2
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Kehitystutkijat ovat sittemmin myöntäneet, että mikroluotot ovat erittäin hyviä työkaluja äärimmäisen 
köyhyyden selättämiseksi. Maailmanlaajuisesti mikroluotot ovat kohentaneet satojen miljoonien ihmisten 
elämää, sillä Grameenin kehittämiä toimintamalleja on otettu käyttöön yli sadassa maassa. 
Yunus ja Grameen Bank saivat yhdessä vuoden 2006 Nobelin rauhanpalkinnon. 
 

 

 

Kasha Jacqueline Nabagesera 
 
Kasha Nabagesera, (tunnetaan myös nimellä Jacqueline Kasha) on ugandalainen LBGTI-aktivisti ja 
ihmisoikeuspuolustaja. Hän on myös ugandalaisen ihmisoikeusjärjestön Freedom and Roam 
Uganda:n (FARUG) perustaja. 
 
Hän on julkisesti kampanjoinut homofobiaa vastaan Ugandassa, jossa homoseksuaalisuus on laitonta ja siitä 
voidaan tuomita jopa elinkautiseen vankeuteen. Hän on työnsä vuoksi joutunut monenlaisen häirinnän 
kohteeksi tiedotusvälineiden ja poliitikkojen toimesta. Häntä on myös uhkailtu väkivallalla. 
 
Vuonna 2010 ugandalainen sanomalehti Rolling Stone julkaisi etusivullaan homoiksi väittämiensä ihmisten 
nimiä ja valokuvia otsikolla "Hirttäkää heidät". Näiden joukossa oli tunnettuja seksuaalivähemmistöjen 
oikeuksien puolustajia, Nabagesera ja hänen kollegansa David Kato mukaan lukien, sekä muita lehden 
edustamien arvojen poliittisia vastustajia. Nabasguera sekä Kato haastoivat lehden oikeuteen. Kato 
murhattiin oikeudellisen prosessin aikana. Nabagasera jatkaa taistelua seksuaalivähemmistöjen oikeuksien 
puolesta Ugandassa. 
 

 

Haluatko toimia ihmisoikeuksien edistämisen hyväksi? Löydät erilaisia osallistumistapoja täältä: 
http://www.ihmisoikeudet.net/index.php?page=pohdi-ja-syvenna-tietojasi 
 

 

 


