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Ekumeenista
vastuuviikkoa!
Ekumeenista vastuuviikkoa vietetään 20.—27.10.2019 teemalla Ihmisoikeuspuolustajat. Ihmisoikeuspuolustaja on henkilö, joka puolustaa ihmisoikeuksia rauhanomaisesti. Vastuuviikon viestin mukaan: Jokaisella on oikeus -- edistää ja pyrkiä ihmisoikeuksien ja
perusvapauksien suojelemiseen ja toimeenpanoon kansallisella ja
kansainvälisellä tasolla. (YK:n Ihmisoikeuspuolustajajulistus) Kampanjassa nostetaan esiin ihmisoikeuspuolustajia, jotka toimivat
omissa yhteisöissään muutoksen puolesta. Samalla meitä kaikkia
kannustetaan puolustamaan ihmisoikeuksia osana omaa elinpiiriämme. Vastuuviikko on kaikkien Suomen kirkkokuntien ihmisoikeuskampanja, jota koordinoi Suomen Ekumeeninen Neuvosto.
Kampanjan verkkosivuilla www.vastuuviikko.fi on tai tulee olemaan ihmisoikeuspuolustajista kertovia kertomuksia, digitarinoita ja näyttely. Näiden lisäksi aineistossa on asiantuntija-artikkeleita, videokalenteri YK:n ihmisoikeuksien julistuksesta,
hartausaineisto ja toiminnallinen aineisto. Vinkkaamme kutsumaan Vastuuviikon tilaisuuteenne vuonna 2019 puhujaksi seurakunnan työntekijän tai seurakuntalaisen,
joka on ollut aktiivinen ihmisoikeuksien puolustaja. Vuonna 2020 on tulossa ihmisoikeuspuolustajien lähettiläsverkosto, johon olet tervetullut mukaan joko lähettilääksi
tai kutsumaan lähettilään syksyllä seurakuntaan tai oppilaitokseen vierailulle.

Puolusta ihmisoikeuksia
– hyödynnä toiminnallista aineistoa
Toiminnallisessa aineistossa on monta helposti käytettävää toimintavinkkiä ihmisoikeuksien esillä pitämiseksi, tilaisuuden järjestämiseksi ja ihmisoikeuksien puolustamiseksi.
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Amnestyn
Kirjeitä vapaudelle -kampanja

Tue nuoria ihmisoikeuspuolustajia!
Amnesty International on maailman suurin riippumaton ihmisoikeusjärjestö, jonka tehtävänä on tutkia
vakavia ihmisoikeusloukkauksia ja työskennellä niiden ehkäisemiseksi ja lopettamiseksi. Amnestyllä on
yli 7 miljoonaa tukijaa noin 150 maassa.
Amnestyn Kirjeitä vapaudelle -kampanja on maailman suurin vuosittainen ihmisoikeustapahtuma. Sen
aikana sadattuhannet ihmiset ympäri maailman kirjoittavat vetoomuskirjeitä ja solidaarisuusviestejä ihmisoikeusloukkauksia kokeneiden ihmisten tukemiseksi. Vuonna 2018 kampanjassa lähetettiin yli 5,9
miljoonaa viestiä ihmisoikeuksien puolesta. Vuonna 2019 kampanja keskittyy nuoriin ihmisoikeuspuolustajiin.
Lähde mukaan kampanjaan ja kirjoita tukiviesti nuorille ihmisoikeuspuolustajille!

Grassy Narrowsin nuoret
Viimeisen 50 vuoden ajan vaarallinen elohopea on myrkyttänyt Kanadan Ontarion Grassy Narrowsissa asuvalle alkuperäiskansojen Anishinaabe-yhteisölle
elintärkeät joet ja kalat. Hallituksen puutteellisten toimien takia sukupolvi toisensa jälkeen on joutunut varttumaan tuhoisien terveysongelmien ja kulttuuriperinnön menettämisen uhkaamana. Vuonna 2017 hallitus lupasi hoitaa elohopeakriisin “lopullisesti”. Yhteisön nuoret vaativat päättäväisesti viranomaisia pitämään
lupauksensa. Vaadimme Grassy Narrowsin nuorille terveellistä tulevaisuutta.

Marinel Ubaldo
Filippiiniläinen Mariel Sumook Ubaldo tiesi 16-vuotiaana, että hänen on löydettävä keino suojella itseään ja yhteisöään ilmastonmuutoksen katastrofaalisilta seurauksilta. Selvittyään tuhoisasta vuoden 2013 Yolanda-hirmumyrskystä hänestä
tuli nuorisoaktivisti ja johtohahmo maailmanlaajuisessa työssä ilmastonmuutosta
vastaan ja sen vaikutusten torjumiseksi. Vaadimme tukea heille, jotka pyrkivät
selviytymään ilmastonmuutoksen vaikutuksilta.

Sarah Mardini ja Seán Binder
Kreikassa hengenpelastusyritys voi viedä vankilaan. Näin kävi 24-vuotiaalle
Sarah Mardinille ja 25-vuotiaalle Seán Binderille, koska he toimivat pakolaisia
auttavan järjestön vapaaehtoisina pelastustyöntekijöinä Lesboksen saarella. He
auttoivat merihädässä olleita ihmisiä, joista monet olivat paenneet ihmisoikeusloukkauksia omissa kotimaissaan. Sarah ja Seán päätyivät kuitenkin vankilaan
syytettyinä vakoilusta, ihmisten salakuljetuksesta ja rikollisjärjestöön kuulumisesta. Vaadimme Kreikkaa luopumaan kaikista syytteistä Sarahia ja Seánia vastaan.

Yasaman Aryani
Yasaman Aryani, vuorikiipeilyä rakastava näyttelijä, uskalsi uhmata Iranin huivipakkoa. Hiukset rohkeasti paljastettuna hän jakoi junassa valkoisia kukkia kanssaan matkustaville naisille. Video hänen rohkeasta ja uhmakkaasta teostaan levisi julkisuuteen maaliskuussa 2019, ja Iranin viranomaiset pidättivät hänet. Nyt
Yasaman on lukkojen takana likaisessa ja täpötäydessä sellissä tuomittuna vuosiksi vankeuteen. Vain, koska hän uskoo, että naisilla tulisi olla vapaus päättää
omasta pukeutumisestaan. Vaadimme Yasamanin välitöntä vapauttamista.

Lue lisää henkilöistä osoitteesta www.amnesty.fi/kirjeita-vapaudelle
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Mitä kampanja
on saanut aikaan?
Kampanja on vuosien saatossa vaikuttanut positiivisesti lukuisien ihmisoikeusloukkauksia kokeneiden
henkilöiden tilanteeseen ympäri maailman. Vuonna 2018 kampanja sai aikaan positiivista muutosta 70
prosentissa kampanjahenkilöiden tilanteessa. Tässä kolme esimerkkiä!

Atena Daemi
Yksi Iranin hallituksen silmätikuista on nuori ihmisoikeuspuolustaja Atena Daemi, joka kritisoi julkisesti kuolemanrangaistusta Facebookissa ja
Twitterissä. Osallistuttuaan nuoren naisen teloitusta vastustavaan rauhanomaiseen mielenosoitukseen Atena tuomittiin seitsemäksi vuodeksi
vankeuteen. Tuomion syy oli propagandan levittäminen ja kansallista turvallisuutta uhkaaviin kokoontumisiin osallistuminen. Viikkoja kestäneiden
kuulustelujen aikana Atenaa kidutettiin ja uhkailtiin. Seitsemän vuoden
tuomio langetettiin 15 minuuttia kestäneessä oikeudenkäynnissä. Kirjeiden
ansiosta Atena Daemi pääsi tarvitsemaansa lääketieteelliseen hoitoon.

Moses Akatugba
Vuonna 2015 kansainvälinen kampanja vaikutti alaikäisenä kuolemaantuomitun ja kidutetun Moses Akatugban vapautumiseen. Nigerialainen Moses
Akatugba oli tuomittu kuolemaan kolmen puhelimen ja joidenkin muiden
laitteiden aseelliseen ryöstöön osallistumisesta. Kuolemantuomio perustui
kiduttamalla saatuun ”tunnustukseen”, ja Moses oli itse kieltänyt syyllistyneensä rikokseen. Moses oli vasta 16-vuotias, kun hänet pidätettiin. Hän
ehti viettää vankeudessa liki kymmenen vuotta. Marraskuussa 2016 Moses
vieraili Suomessa ja tapasi hänen puolestaan kirjeitä kirjoittaneita ihmisiä.

Ales Bialiatski
Vuonna 2014 valkovenäläinen ihmisoikeusaktivisti Ales Bialiatski vapautettiin työleiriltä. Vuoden 2012 kampanjassa Amnestyn tukijat lähettivät Bialiatskille 40 000 kirjettä. Häntä vastaan nostetut syytteet ja hänen vangitsemisensa olivat poliittisia, ja niiden tarkoituksena oli estää hänen laillinen ja
rauhanomainen ihmisoikeustyönsä.
“Haluan kiittää ennen kaikkea henkisestä tuesta. Suurimman vaikutuksen
minuun tekivät kirjeet, joita sain tavallisilta ihmisiltä - ja siitä haluan lausua
kiitokseni kaikille Amnestyn aktivisteille.”

Viestilläsi voi olla suurempi merkitys kuin uskotkaan. Lähde mukaan maailman
suurimpaan ihmisoikeustapahtumaan!
Ohjeet viestien kirjoittamiseksi löytyvät seuraavalta sivulta.
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Kirjeitä vapaudelle -viestien
kirjoitusohjeet
Kampanjassa kirjoitetaan vetoomuskirjeitä kyseisen maan vastuuviranomaisille sekä solidaarisuusviestejä suoraan ihmisoikeusloukkauksia kokeneille ihmisille. Solidaarisuusviesteillä on tarkoitus osoittaa
tukea kampanjan henkilöille ja kertoa, että heitä ajatellaan. Monet viestejä vastaanottaneet ihmiset ovat
kertoneet niiden antaneen heille rohkeutta ja toivoa vaikeissakin tilanteissa. Voit kirjoittaa viestejä
englanniksi tai omalla äidinkielelläsi.

Voit miettiä kirjoittaessasi
• Mikä saisi vastaanottajan tuntemaan itsensä vahvemmaksi?
• Miten voit näyttää viestillä, että tuet viestin vastaanottajaa?
• Miten voit ilmaista ihmisoikeuksien kunnioittamisen tärkeyttä viestissäsi?
Voit myös kertoa viestissä jotain itsestäsi ja kertoa miksi juuri sinä haluat kannustaa vaikeassa tilanteessa olevaa ihmisoikeuspuolustajaa tai yhteisöä. Voit käyttää tekstin lisäksi korteissa kuvia, värejä, tarroja
– vain luovuus on rajana. Mukavinta on, jos kirjoitat omin sanoin. Voit myös käyttää näitä kannustavia
lauseita:
• We support you!

• Me tuemme sinua/teitä!

• Keep up the good work!

• Teet tärkeää työtä!

• Your work is important!

• Kiitos tekemästänne työstä!

• Thank you for what you are doing!

• Ajattelemme sinua/teitä!

• Stay strong!
• We are thinking of you!
• I am thinking of you!

Huomioi kuitenkin nämä asiat viestien kirjoittamisessa
• Älä käytä viestissä uskonnollista kieltä tai viittaa kirjoituksessa tai sen symboleissa mihinkään uskontoon.
Monen ihmisoikeuspuolustajan yhteisöt käsittävät monia kulttuureja ja uskontoja, ja he ovat toivoneet
tämän huomioimista viesteissä. Uskonnollisten viestien vastaanottaminen voi myös joissain tapauksissa vaarantaa henkilön tai hänen perheensä turvallisuuden.
• Älä viittaa viestissäsi muihin maassa mahdollisesti tapahtuviin ihmisoikeusloukkauksiin.
Ihmisoikeuspuolustajat tekevät usein työtä erittäin haastavissa tilanteissa ja ovat keskittyneet tiettyyn ihmisoikeusteemaan. Viittaaminen muihin kuin kampanjassa mainittuihin asioihin voi vaarantaa henkilön
työn tai asettaa hänet vaaraan.

Kirjoita viesti kortille
Kirjoita viesti valmiille kortille tai askartele viesti itse.
Liitteessä 1. on tulostettavia korttipohjia käyttöösi. Valitse tulostettavaksi vain korttisivut ja käytä kaksipuoleista tulostusta. Käytä tulostettaessa paksumpaa paperia tai liimaa kortit kartongille. Jos paksumpaa paperia ei ole saatavilla, tavallinen paperikin käy.

Lähetä viestit Amnestylle osoitteeseen
Amnesty International Suomen osasto
Vastuuviikko / Kirjeitä vapaudelle
Hietaniemenkatu 7 A
00100 Helsinki
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Ihmisoikeuspuolustaja!
Otetaan kantaa ihmisoikeuksien puolesta tekemällä
yhdessä Ihmisoikeuspuolustaja-rintanappeja
Jokainen, joka puolustaa ihmisoikeuksia rauhanomaisesti, on ihmisoikeuspuolustaja. Jokainen meistä
voi olla ihmisoikeuspuolustaja pitämällä ihmisoikeuksia esillä omassa elinpiirissään, itselle ominaisilla
tavoilla. Esimerkiksi Ihmisoikeuspuolustaja-rintanappia käyttämällä otat kantaa ja seisot ihmisoikeuksien takana. Kiitos sinulle siitä!
Rintanappeja on hauska tehdä yhdessä seurakuntien tilaisuuksissa, piireissä, ryhmissä, nuorten illoissa, kerhoissa, oppilaitoksissa, ulkoilmatapahtumissa, leireillä ja tempauksissa. Ja mikä vielä mukavampaa: koska rintanappeja valmistuu kädenkäänteessä isompikin erä – niitä riittää jaettavaksi muillekin.
Rintanappeja jakamalla saa aikaan helposti keskustelua ihmisoikeuksista, joten ne soveltuvat hyvin
jaettavaksi tilaisuuksissa, tapahtumissa ja oppilaitoksissa.

Ohjeet rintanappien tekemiseksi
• Rintanappien tekeminen on helppoa. Tulosta Liitteessä 2 olevia rintanappipohjia valkoiselle tai värikkäälle paperille. 46 mm kokoisesta pohjasta tulee 38 mm halkaisijaltaan oleva rintanappi. 67 mm kokoisesta pohjasta tulee halkaisijaltaan 56 mm kokoinen rintanappi.
• Leikkaa rintanappipohjat irti paperista. Valmista niistä rintanappeja rintanappikoneella, joita on kirjastoissa ja joissain seurakunnissa. Helsingissä esimerkiksi Helsingin seurakuntayhtymällä ja keskustakirjasto Oodilla on rintanappikoneet, joita saa käyttää maksutta.
• Rintanappikonetta ei aina ole saatavilla. Tällöin liimaa rintanappipohja pahville ja kiinnitä rintanappi
hakaneulalla. Tai käytä laminointikonetta tai kontaktimuovia kestävämmän tuloksen aikaansaamiseksi.
Puolustetaan yhdessä ihmisoikeuksia!
Kuva: Darwin Laganzon, Pixabay
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#ihmisoikeuskellot
Kutsumme kaikkia seurakuntia soittamaan
kirkonkelloja tai soittimia ihmisoikeuksien puolesta
YK:n päivänä la 24.10. klo 12.00
Me olemme etuoikeutettuja. Suomalaisina nautimme monista ihmisoikeuksista, jotka ovat meille itsestään selviä. Suurimmalle osalle maailman ihmisistä perustavanlaatuiset ihmisoikeudet tai ihmisarvon
toteutuminen eivät ole arkipäivää. Ihmisoikeuksia loukataan valtioiden, viranomaisten, ryhmien ja läheisten toimesta. Loukkauksilla rajoitetaan elämän mahdollisuuksia, riistetään henkilön vapaus tai jopa
ihmisen henki. Sen takia on tärkeää vaatia ihmisoikeuksien toteutumista kaikille.
Kristittyinä haluamme ottaa kantaa ihmisoikeuksien toteutumisen puolesta. Kutsumme kaikkia seurakuntia soittamaan kirkonkelloja tai soittimia ihmisoikeuksien puolesta YK:n päivänä la 24.10. klo 12.00.
Mitä useampi seurakunta on mukana, sen voimakkaampi on äänemme. Kerrothan seurakuntasi tempauksesta sosiaalisessa mediassa #ihmisoikeuskellot-tunnisteella.
Kutsumme samalla kaikkia esirukoukseen yhteyden ja rauhan puolesta. Tempauksen yhteydessä on
oiva tilaisuus järjestää Ekumeenisen vastuuviikon ja Rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun rukouspäivän tapahtuma, esimerkiksi verkkoon striimattuna.
Jokainen seurakunta ja yksilö voi puolustaa ihmisoikeuksia omassa arjessaan. Soittamalla kirkonkelloja
tai soittimia puolustamme ihmisoikeuksia kuuluvasti. Viestimme ihmisarvon ja lähimmäisen rakastamisen olevan erottamaton osa kristillistä uskoamme.
Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi, ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. (Luuk. 10:27)
Kiitos osallisuudestanne!
Kuva: nonmisvegliate Pixabaystä
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Kummina

turvapaikanhakijalle
23-vuotias irakilainen poika kumartuu kastemaljan äärelle. Ristinmerkki piirretään otsaasi ja rintaasi.
Kastevesi valuu mustista hiuksistasi. Valkea alba, kynttilän liekki, valoisat kasvosi. Sinä astut kuolemasta elämään nyt. Sinut on kastettu Kristukseen. Tässä on kummisi. Halaamme. Minulle tämä on järisyttävä hetki, koska havahduin ensi kertaa elämässäni kasteen syvään merkitykseen. Kerran saatu kaste
kantaa koko elämän, silloinkin kun usko horjuu. Silloinkin kun tarvitsee kipeästi rohkeutta elää tai kuolla.
Sinä otit askeleen rohkeasti, mutta kummiuteen taisit suhtautua aika hämilläsi. Iloitsin kun sain kertoa
sinulle, että seurakunta on antanut minulle tehtävän olla kummisi ja että tämä tehtävä kestää koko elämäni ajan ja koko sinun elämäsi ajan ja vielä senkin jälkeen. Olen sinun hengellinen matkakumppanisi
ja esirukoilijasi, kuten omat kummini ovat olleet minulle.
Tästä alkaa tutustuminen ja keskinäisen luottamuksen rakentaminen. Keitä me olemme ja mitä voisimme tehdä yhdessä. Tekstiviesteillä on vaivatonta pitää yhteyttä ja niiden kautta kehkeytyy tuttavallisuus. Kasvokkain kohtaaminen ja puhelinyhteys vaativat alkuun hiukan enemmän totuttelua, mutta ne
antavat aivan erilaisen ulottuvuuden keskinäisen yhteyden syntymiselle. Kummi on lempeä ohjaaja,
hienotunteinen mutta kiinnostunut hänelle annetusta uudesta kristitystä. Kastettu saattaa tarvita aikaa
tunnistaa sellaisia omia tarpeitaan, joihin kummi voi vastata. Jumalanpalveluksissa voidaan käydä yhdessä. Kummi rohkaisee seurakuntayhteyteen, tutustuttaa muihin kristittyihin, sekä suomalaisiin, että
eri puolilta maailmaa muuttaneisiin. Uudet kristityt tarvitsevat aktiivista osallisuutta suomenkielisessä
seurakunnassa, mutta myös omakielistä hengellistä opetusta. Kummi voi toimia siltana ja perehdyttäjänä molempaan tarpeeseen.
Kummi tarvitsee tehtävään myös ohjausta ja neuvoja omalta seurakunnaltaan ja kirkkokunnaltaan. Tukea ja vertaisryhmiä toivoisin olevan enemmän tarjolla. Myös kummiksi ryhtyneet voisivat toimia uusien
kummien tukena. Tietoa ja tukea kummit voivat saada oman kirkkokuntansa ja seurakuntansa työntekijöiltä ja erityisesti kummien omilta vertaisryhmiltä – siinä määrin kuin kullakin seurakunnalla on tukea
tarjolla.

Kummeista on suuri puute
Uusien kristittyjen kummeista on suuri puute. Todennäköisin syy on kommunikaatio-ongelmien pelko tai
ehkä huoli tehtävän oletetusta mittavuudesta. Kummiksi sopivat eri-ikäiset kristityt, joilla vain on halu
kulkea uuden kristityn rinnalla, vertaisena, oppimassa kristityn elämää arjessa. Kommunikointi voi olla
alkuun haasteellista, mutta apuna voi käyttää googlen käännösohjelmia. Vähäiselläkin englannin- tai
suomentaidoilla selvitään, vaikka se vaatiikin kärsivällisyyttä. Keskustelukumppanuus auttaa uutta kristittyä hahmottamaan omaa ajatteluaan ja identiteettiään kristittynä.
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Kummi-käsite on hankala avata arabiaksi tai dariksi. Siksi moni
alkaa kutsua kummiaan sukulaisuustermein, esim. äidiksi, sedäksi, veljeksi yms. Moni käyttää kummin kuvaamisessa termiä ’church mother”. Sukulaisuustermit tuovat hengellisen
kummeuden rinnalle myös koko ihmisen muun elämän todellisuuden. On luonnollista, että kaikenlaiset elämänasiat
ja kokemukset tulevat luonnostaan puheeksi. Juuri niiden
kanssa Suomeen tulleet kamppailevat ja tarvitsevat tukea
ja esirukousta. Tavatessa voitte yhdessä rukoilla akuuttien
tilanteiden puolesta ja kummi voi siunata kummilapsensa.

Kummius muuttaa elämää
Olen sanonut kummipojalleni, että hän on muuttanut elämääni
kristittynä todella paljon. Hänen vaikutuksestaan uskoni ja rukouselämäni on uudistunut. Raamatunkohtia pompahtaa mieleeni
yllättävällä tavalla, ehkä tarpeesta jakaa Jumalan lohdutusta ja lupauksia hänen kanssaan. Keskinäisestä suhteesta tulee vastavuoroinen, kumpikin saa ja antaa. Tätä on tärkeää korostaa.
Suhde saattaa eri syistä viiletä ajoittain, mutta yhteydenpitoa ei pidä katkaista. Kummi voi vakuuttaa
rukoilevansa hänen puolestaan ja luottavansa, että Jumala pitää hänestä huolen.
On aivan luonnollista, että kummi kokee avuttomuutta ja riittämättömyyttä kummilapsen raskaissa elämänvaiheissa. Emme voi pelastaa toista, mutta voimme pitää yllä elämäntoivoa vaikka pienellä liekillä,
olla uskollisesti toisen rinnalla, tavoitettavissa, aivan tavallisina kanssaihmisinä.
Soitit kun kaaduit ja kompuroit yötöissä ja sinun piti saada kertoa mihin koskee. Soitit kun olit kipeä ja
pyysit että voisin viedä sinut lääkäriin. Soitit kun olit väsynyt ja halusit vain kertoa tarpeestasi nukkua.
Puhuit ulos ahdistavat uutiset, huhut, vihasi sotaa kohtaan, rasismikokemukset. Soitit kun vain halusit
kysyä miten minä voin.
Kummipoikani äitinä saan rakastaa häntä, kärsiä hänen kanssaan elämän haavoittaessa ja iloita hänen
kanssaan pienistäkin hyvistä kokemuksista.
Rukous ei muuta Jumalaa, mutta se muuttaa sen, joka rukoilee. (Sören Kierkegaard)
Teksti: Marja-Liisa Laihia, monikulttuurisen työn asiantuntija
Kuvat: PublicDomainPictures ja alexramos10, Pixabay

Pohdinta
• Mitä hyviä puolia on kristityksi kääntyneen turvapaikanhakijan kummina olemisessa?
• Miksi kummit ovat kääntyneille tärkeitä?
• Mitä haasteita kummiudessa voi olla?
• Miten arvelisit kummiuden muuttavan omaa elämääsi?
• Ryhtyisitkö sinä kummiksi?

Rukousaiheita
• Rukoilkaa kristityksi kääntyneiden turvapaikanhakijoiden puolesta, jotta he saisivat olla turvassa,
pääsisivät uuden elämän alkuun, saisivat harjoittaa uskoaan ja pääsisivät osaksi seurakuntaa.
• Pyytäkää Jumalaa rohkaisemaan seurakuntalaisia kummeiksi. Rukoilkaa ja kuunnelkaa, olisiko
tämä tehtävä juuri teille tai sinulle tarkoitettu.
• Rukoilkaa kummien puolesta, jotta he saisivat viisautta, rakkautta ja tukea tehtäväänsä.
• Kiittäkää Jumalaa uusista kastetuista ja heidän saamastaan uudesta elämästä Jeesuksessa.
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Pohdintaa ja tehtäviä
Ihmisoikeuspuolustajat
Ihmisoikeuksilla tarkoitetaan jokaiselle ihmiskunnan jäsenelle yhtäläisesti kuuluvia oikeuksia. Niiden tavoitteena on turvata jokaiselle ihmiselle ihmisarvoinen elämä, perustoimeentulo ja taata yhteiskunnalliset osallistumismahdollisuudet.
Ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle ihmiselle ja ovat voimassa kaikkina aikoina ja kaikkialla henkilön taustasta, kansalaisuudesta, vakaumuksesta tai yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta. Kaikilla ihmisillä
on oikeuksien lisäksi myös velvollisuus kunnioittaa muiden oikeuksia. Ihmisoikeudet on turvattu YK:n
yleismaailmallisessa ihmisoikeuksien julistuksessa sekä useissa kansainvälisissä sopimuksissa.
Ihmisoikeudet ovat
• Yleismaailmallisia: ne kuuluvat kaikille maailman ihmisille, kaikkina aikoina ja kaikkialla.
• Luovuttamattomia: ihminen ei voi menettää oikeuksiaan sen enempää kuin lakata olemasta ihminen.
Oikeuksia ei voi luovuttaa pois edes omasta vapaasta tahdosta.
• Erottamattomia: ne riippuvat toisistaan siten, että yhden oikeuden edistämisellä on suotuisia vaikutuksia muiden oikeuksien toteutumiseen. Vastaavasti ihmisoikeusloukkaukset vaikuttavat usein kielteisesti muiden oikeuksien toteutumiseen.
• Perustavanlaatuisia: vain kaikkein tärkeimmiksi katsotut oikeudet on nimetty ihmisoikeuksiksi.
(Amnesty International Suomen osasto: Koulujen kirjemaraton 2018, Opettajan opas, s. 7)

Tehtävä 1. Ihmisoikeuspuolustajat-pohdinta
Aloittakaa katsomalla yksi tai useampi Ekumeenisen vastuuviikon digitarinoista tai lukekaa Vastuuviikon
sivuilta (www.vastuuviikko.fi) kohdasta Puheenvuorot ihmisoikeuspuolustajan kertomus.
• Mitä ihmisoikeuksien aluetta henkilö puolustaa? Miksi sen puolustaminen on tärkeää?
• Kertomuksen henkilö kertoo ihmisoikeusloukkauksista. Miksi on väärin kohdella toisia ihmisiä näin?
• Millaisia tunteita ja ajatuksia kuultu kertomus teissä herättää? Mikä kertomuksessa inspiroi eniten?
• Mitä voimme oppia ihmisoikeuspuolustajan kertomuksesta? Millä keinoilla kertomuksen henkilö on
puolustanut ihmisoikeuksia? Miten ihmisoikeuksien toteutumista voidaan edistää?
• Miten kyseinen ihmisoikeus toteutuu Suomessa? Millaisia kokemuksia teillä on sen toteutumisesta?
• Miten tämä ihmisoikeus toteutuu maailmalla? Miksi ihmisoikeuksia loukataan?
• Miten me voisimme puolustaa tätä ihmisoikeuksien osa-aluetta ja ihmisoikeuksia laajemmin osana
yhteisömme, seurakuntamme tai oman elämämme toimintaa? Miten aiomme jatkaa ihmisoikeuksien
käsittelyä ja puolustamista toiminnassamme jatkossa?

Tehtävät 2. ja 3. Keskustelua ja videoita ihmisoikeuksista
• Tarvitset paperia ja kyniä.
• Valitse jompikumpi vaihtoehdoista A tai B
A. YK:n ihmisoikeuksien julistus tulostettuna tai seinälle heijastettuna:
https://ihmisoikeusliitto.fi/ihmisoikeudet/ihmisoikeuksien-julistus/
B. Videotykki ja tietokone, joiden avulla voitte katsoa Vastuuviikon Youtube-kanavalta videokalenterista yhden tai useamman YK:n ihmisoikeuksien julistuksen artiklaa käsittelevän videon. Youtube-kanava löytyy hakusanalla Vastuuviikko tai osoitteesta: https://www.youtube.com/
channel/UCqkTGDWzvYLbfYFVl6GSR2g
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Tehtävä 2. Keskustelu tai pohdinta ihmisoikeuksista
Katsokaa Ekumeenisen vastuuviikon videokalenterista yksi tai useampi video, tai tulosta osallistujille
YK:n ihmisoikeuksien julistus tai lue siitä ääneen muutamia artikloja. Kukin osallistuja voi myös valita
yhden artiklan keskustelua varten.
Pyydä osallistujia pohtimaan seuraavia asioita yksin, pienissä ryhmissä tai yhdessä kaikkien osallistujien kesken. Pienryhmä- ja yksilötyöskentelyssä pyydä osallistujia kirjaamaan vastauksia ylös. Keskustelkaa lopuksi kysymyksistä koko ryhmänä.
• Miksi artiklassa kuvattua ihmisoikeutta on tärkeää puolustaa?
• Miksi se ei aina toteudu? Millaisia rikkomukset ovat?
• Miten artikloissa mainittuja ihmisoikeuksien alueita voidaan puolustaa ja edistää? Mitä voidaan tehdä
Suomessa ja kansainvälisesti, jotta ihmisoikeusloukkaukset vähenisivät?
• Onko tällä ihmisoikeuksien osa-alueella tapahtunut edistystä Suomessa ja/tai muualla?
• Miten ryhmämme voi edistää ihmisoikeuksia? Miten minä voin puolustaa ihmisoikeuksia?

Tehtävä 3. Kuvatkaa kännykkäkameralla videoita
ihmisoikeuksista!
Katsokaa Ekumeenisen vastuuviikon videokalenterista yksi tai useampi video, tai tulosta osallistujille
YK:n ihmisoikeuksien julistus tai lue siitä ääneen muutamia artikloja. Kukin osallistuja voi myös valita
yhden artiklan keskustelua varten.

Ohjeet videon tekemiseksi
Alkuvalmistelut
• Videon kieli on vapaavalintainen.
• Kirjoita tai tulosta valitsemasi YK:n ihmisoikeuksisen julistuksen artiklan teksti isolle paperille tai pahville. Kirjoita toiselle puolelle oma nimesi, tittelisi, seurakuntasi, kirkkokuntasi, koulusi, luokkasi, tms.
• Tulosta Liitteessä 3. oleva Vastuuviikko-banneri paperille. Bannerin kielinä: suomi, ruotsi ja Ekumeeninen vastuuviikko -teksti kolmella saamen kielellä: inarinsaame, koltansaame, pohjoissaame.
• Kuvauspaikka ja -tapa ovat vapaavalintaiset. Kännykkäkamera on edullisin tapa kuvata video. Pidä
kameraa kuvatessa poikittain, jotta saadaan vaakakuvaa.
• Koko videon kesto on 1-2 minuuttia. Valmistaudu puhumaan selkeästi, napakasti ja muutamilla virkkeillä. Harjoittele osuuttasi etukäteen ennen kuvaamista.
Videon eteneminen
1. Näytä aluksi artiklatekstiä ruudulla ja lue teksti samalla ääneen.
2. Ruudulle tulevat näkyviin kuvattava henkilö ja nimikyltti (käännä artiklapaperi ympäri, sen toisella
puolella oma nimi).
3. Kerro:
• Miksi valitsemassani artiklassa kuvattua ihmisoikeutta on tärkeää puolustaa?
• Miten puolustan tätä ihmisoikeutta tai miten voimme puolustaa sitä yhdessä?
• Missä on onnistuttu?
• Loppuun Raamatun kohta, rukous, lyhyt hengellinen sisältö tai muu mietelause.
4. Näytä lopuksi Vastuuviikko-banneria. Voit halutessasi sanoa muutaman sanan Vastuuviikosta.
Lopuksi
Onneksi olkoon! Videosi on valmis.
Jos haluat videosi esille Vastuuviikon Youtube-kanavalle, lähetä se Vastuuviikon koordinaattorille
(osoite
Suomen
Ekumeenisen
Neuvoston
verkkosivuilla:
www.ekumenia.fi).
Käytä lähettämiseen We Transferiä. Se toimii maksutta netin kautta osoitteessa: https://wetransfer.com
Kuva: Natalia Ovcharenko Pixabay
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Meidän kaikkien oikeudet
• Kesto: 30–60 min
• Ryhmätehtävä
• Tulosta ja leikkaa ihmisoikeuskortit (viereisellä sivulla)

Tehtävä 1. Minun oikeuteni -pohdinta
Jaa osallistujat 4–6 hengen pienryhmiin. Jaa yksi korttisarja jokaiselle ryhmälle.
Pyydä osallistujia levittämään kortit pöydälle tekstipuoli ylöspäin. Tutkikaa yhdessä kortteja ja valitkaa
niistä yhtä monta kuin ryhmässänne on jäseniä. Valintoja ei tarvitse perustella. Jakakaa tämän jälkeen
valitsemistanne korteista yksi jokaiselle ryhmän jäsenelle.
Pohtikaa jokaisen oikeuden kohdalla, mitä sen toteutuminen tarkoittaa teidän kohdallanne. Kirjoittakaa
ylös, millaisia velvollisuuksia valitun oikeuden toteutumiseen liittyy. Kenen tulisi mielestänne edistää
kyseisen oikeuden toteutumista ja millaisin toimenpitein sitä pitäisi edistää?
Pohtikaa lopuksi, mitä valittujen oikeuksien toteutuminen vaatii teiltä. Edellytetäänkö teiltä jotain suhteessa muihin ihmisiin, jotta oikeudet toteutuisivat? Entä läheisiltänne ja yhteiskunnan eri toimijoilta?
Oletteko olleet tilanteessa, jossa jokin valitsemanne oikeus ei ole toteutunut? Mitä tapahtui? Mitä jos
oikeutta ei olisi lainkaan? Miten elämänne muuttuisi?
(Lähde: http://www.ihmisoikeudet.net/ihmisoikeuskasvatus/menetelmat-ja-materiaalit/harjoitukset/minun-oikeuteni/)

Tehtävä 2. Ihmisoikeudet-sananselityspeli tai Pictionary
Jaa osallistujat 4–6 hengen pienryhmiin. Jaa yksi korttisarja jokaiselle ryhmälle.
Asettakaa korttipakka tekstipuoli alaspäin pöydälle. Valitkaa pelin aloittaja. Aloittaja ottaa pinosta päällimmäisen kortin.
Selittäkää vuorollanne muulle ryhmälle, mikä oikeus kortissanne on. Ette saa käyttää sanoja, jotka paljastavat suoraan, mistä oikeudesta on kyse. Pelatkaa, kunnes olette käyneet läpi kaikki oikeudet.
Vinkki! Sananselityksen sijaan voitte myös näytellä tai esittää oikeudet pantomiimina. Voitte myös piirtää
oikeuden, kuten Pictionary-pelissä.
(Lähde:
http://www.ihmisoikeudet.net/ihmisoikeuskasvatus/menetelmat-ja-materiaalit/harjoitukset/ihmisoikeudet-sananselityspeli/)

Tehtävä 3. Meidän oikeutemme -vaihtokauppa
Sekoita ihmisoikeuskortit keskenään. Jaa kullekin osallistujalle 5 korttia niin, ettei kukaan näe toisensa
saamia kortteja. Anna osallistujille 10 - 15 min aikaa vaihdella kortteja keskenään. Tarkoitus on kerätä
itselleen tärkeitä oikeuksia.
Vaihtokaupan jälkeen jokainen osallistuja järjestelee korttinsa tärkeysjärjestykseen hiljaisuudessa. Käytä tähän n. 5 - 10 min. Tämän jälkeen jokainen esittelee vuorollaan muille, mitä hänellä on korteilla ja
mihin järjestykseen hän ne on laittanut. Valinnat tulee perustella.
Keskustelkaa aiheesta. Mitkä oikeudet nousivat esille? Miksi juuri ne olivat tärkeitä? Miten ne tai niiden
puuttuminen näkyy maailmalla? Entä Suomessa ja meidän elämässä? Miten voimme edistää oikeuksien toteutumista? Kirjoittajaa ideat ylös kaikkien nähtäville.

Tehtävä 4. Rukous
Kiittäkää Jumalaa niistä oikeuksista, jotka Hän on meille antanut. Rukoilkaa niiden puolesta, joiden oikeudet eivät toteudu. Rukoiltaa rohkeutta ja viisautta puolustaa ihmisoikeuksia osana omaa elämäänne.
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Kuva: Gerd Altmann Pixabay

OIKEUS ELÄMÄÄN

OIKEUS KANSALAISUUTEEN

OIKEUS OMAISUUTEEN

OIKEUS OSALLISTUA PÄÄTÖKSENTEKOON

OIKEUS RUOKAAN

OIKEUS USKONTOON TAI VAKAUMUKSEEN

OIKEUS TYÖHÖN

OIKEUS RIITTÄVÄÄN TOIMEENTULOON

OIKEUS TIETOON

OIKEUS TURVALLISEEN YMPÄRISTÖÖN

OIKEUS OPETUKSEEN

MIELIVALTAISEN KOHTELUN KIELTO

OIKEUS PERHEESEEN

OIKEUS HENKILÖKOHTAISEEN TURVALLISUUTEEN

MIELIPITEEN VAPAUS

OIKEUS LIIKKUA VAPAASTI

SYRJINNÄN KIELTO

OIKEUS TURVAPAIKKAAN

OIKEUS ASUNTOON

OIKEUS TASAVERTAISEEN KOHTELUUN

ORJUUDEN KIELTO

OIKEUS TERVEYDENHOITOON

OIKEUS VAPAUTEEN

OIKEUS NIMEEN JA HENKILÖLLISYYTEEN

OIKEUS YKSITYISYYTEEN

OIKEUS LEPOON JA VAPAA-AIKAAN

SANANVAPAUS

LAPSILLE ERITYINEN TURVA JA HOITO

KIDUTUKSEN KIELTO

VELVOLLISUUKSIA YHTEISKUNTAA KOHTAAN
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#Thursdays in Black
Vastusta väkivaltaa - lähde mukaan
Vastuuviikon somekampanjaan!
Seksuaalinen ja sukupuolistunut väkivalta voi kohdistua kehen tahansa, mutta suurin osa uhreista on
naisia ja tyttöjä. Väkivalta jää usein näkymättömäksi, kun leimaamista ja väkivallan jatkumista pelkäävät
uhrit eivät uskalla puhua siitä.
Voimme kaikki yhdessä vaikuttaa siihen, että rikomme väkivaltaa ympäröivän hiljaisuuden.
Ryhdytään siis tekoihin väkivaltaa vastaan!
#ThursdaysInBlack -kampanjan idea on yksinkertainen: pukeutumalla mustiin vaatteisiin
torstaisin osoitat vastustavasi
asenteita ja käytäntöjä, jotka
sallivat raiskaukset ja muun väkivallan. Näytät tukesi ja kunnioituksesi naisille, jotka ovat
kohdanneet väkivaltaa tai sen
uhkaa.
Ottamalla itsestäsi kuvan ja julkaisemalla sen somessa jaat viestiä eteenpäin. Jaa uusi kuva vaikka joka
torstai ja liitä mukaan lyhyt kannanotto, esimerkiksi ”Pukeutumalla mustaan vastustan naisiin ja tyttöihin
kohdistuvaa väkivaltaa”. Käytä tunnisteita #ThursdaysInBlack ja #vastuuviikko2019. Voit ottaa kuvan
yhdessä toisten kanssa – mitä enemmän meitä on, sitä vahvempana viestimme kuuluu!
#ThursdaysInBlack -kampanjan on aloittanut Kirkkojen maailmanneuvosto, ja siihen on sittemmin
liittynyt mukaan moni jäsenkirkko, kansallinen neuvosto, kumppani, akateeminen instituutti, opiskelijajärjestö ja lukuisat yksityiset ihmiset eri puolilla maailmaa.
Kampanjaan valittu musta väri viestii lannistumattomasta vastarinnasta. Kampanja on saanut innoituksensa:
• Toukokuun aukion isoäideistä (Abuelas de Plaza de Mayo), jotka kerääntyvät Buenos Airesissa joka
torstai vaatimaan Argentiinan hallitukselta selvitystä sotilasdiktatuurin aikana kadonneiden lastensa
kohtalosta.
• Palestiinan ja Israelin mustiin pukeutuvista naisista, jotka osoittavat mieltään sotaa ja väkivaltaa vastaan.
• Ruandan ja Bosnian naisista, jotka nousivat kansanmurhan aikana vastustamaan raiskausten käyttämistä sodankäynnin välineenä.
• Black Sash -naisjärjestöstä (suom. mustat nauhat), joka vastusti Etelä-Afrikan rotusortojärjestelmää.
Lisää tietoa kampanjasta ja aineistoja:
https://www.oikoumene.org/en/get-involved/thursdays-in-black
Kuva: Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallitus ja henkilökunta #ThursdaysInBlack -selfiessä vuonna 2017.
Kuvaaja: Sirpa-Maija Vuorinen
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Liitteet
1. Korttipohjat Kirjeitä vapaudelle -kampanjaa varten.
2. Tulostettavat mallit rintanappien tekemistä varten (kielinä suomi ja ruotsi).
3. Bannerit videoiden tekemistä varten (kielinä: suomi, ruotsi ja Ekumeeninen vastuuviikko -teksti kolmella saamen kielellä: inarinsaame, koltansaame, pohjoissaame)

Kuva: Rawpixel, Pixabay
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Photo: Pixabay, Aron Kremer

Photo: Pixabay, Dan Colcer

Photo: Pixabay, Larisa Koshkina

Photo: Pixabay, Mabel Amber, still incognito...

halkaisija 46 mm

halkaisija 67 mm

diameter 46 mm

diameter 67 mm
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