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Aihealue: Ihmisoikeudet – yhdenvertainen kohtelu? 

 
 
Aiheen tarkastelua varten on käytettävissä kolme eri työosiota. Kussakin osiossa perehdytään 
aihealueen tiettyyn puoleen ja esitetään erilaisia näkemyksiä ja ongelmia. 
 
Osio 1 Minun oikeuteni  
Osio 2 Sinun oikeutesi 
Osio 3 Oikeudet ja toiminta  
 
Kussakin osiossa on 

 opettajan ohjeet  

 tehtäviä 

 täydentävää kuva- ja tekstiaineistoa 

 ehdotuksia verkkoaineistoksi.  
 
Tehtäviin kuuluu opettajan ohjaamia keskusteluja, ryhmätyötä, itsenäistä opiskelua sekä ensi- ja 
toissijaisiin lähteisiin perustuvan historia-aineiston käyttöä. Opettaja voi itse päättää, mitä 
luokka- tai ryhmätehtäviä hän käyttää.  
 
 
Yleistä aihealueesta  
 
”Missä yleismaailmalliset ihmisoikeudet lopultakin saavat alkunsa? Pienissä paikoissa, lähellä kotia – 
niin pienissä ja niin lähellä, etteivät ne näy maailmankartoilla. Nämä paikat ovat kuitenkin yksittäisen 
ihmisen maailma, hänen elinympäristönsä, koulu tai oppilaitos, jossa hän opiskelee, tehdas, maatila 
tai toimisto, jossa hän tekee työtä. Ne ovat paikkoja, joissa jokainen mies, nainen ja lapsi hakee 
yhdenvertaisuutta oikeuden edessä, yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja yhtäläistä ihmisarvoa ilman 
syrjintää. Jos näillä oikeuksilla ei ole merkitystä näissä paikoissa, niillä tuskin on merkitystä 
muuallakaan. Ilman aidosti välittävää kansalaistoimintaa, joka turvaa nämä oikeudet lähellä kotia, on 
turha odottaa edistystä laajemmin maailmassa.”  
 
Eleanor Roosevelt, In Our Hands (ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 10. vuosipäivänä 
vuonna 1958 pidetty puhe) 
 
Mitä oikeudet ovat? Ne ovat ihmisille annettuja vapauksia, jotka perustuvat oikeusjärjestykseen, 
yhteiskuntasopimukseen tai eettiseen teoriaan. Oikeuksia tarkastellaan usein suhteessa tiettyihin 
yhteiskunnan ryhmiin (vähemmistöt) tai kaikkiin ihmisiin. Näitä jälkimmäisiä yleismaailmallisia 
oikeuksia kutsutaan ihmisoikeuksiksi. Ihmisoikeudet ovat ihmisille kuuluvia perusvapauksia, joiden 
perustana on yksilön kunnioittaminen ja olettamus siitä, että kaikki ihmiset ansaitsevat tulla 
kohdelluiksi yhdenvertaisesti ja ihmisarvon mukaisesti. Vaikka ihmisoikeuksia ei kunnioiteta tai 
sovelleta kaikkialla maailmassa, ne kuuluvat kaikille ihmisille kaikkialla. Syvällisen ymmärryksen 
hankkiminen ihmisoikeuksista on tärkeä osa yhteistä asemaamme globaalin ihmisyhteisön jäseninä. 
Perehtyminen ihmisoikeuksien historiaan on yhtä lailla tärkeää, jotta saadaan käsitys siitä, mikä 
näiden oikeuksien (tai niiden puuttumisen) vaikutus on ollut yhteiskunnissa. Ihmisiltä on riistetty 
heidän oikeuksiaan kautta historian. Usein he ovat joutuneet vaatimaan oikeuksiaan joko 
rauhanomaisin tai väkivaltaisin keinoin. Nämä kamppailut jatkuvat vielä nykyäänkin monissa osissa 
maailmaa. 
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Jotta ymmärtäisimme, kuinka ihmisoikeudet vaikuttavat arkeemme, ja jotta tuntisimme vastuumme 
siitä, että omien oikeuksiemme ja toisten oikeuksien on oltava tasapainossa, meidän on tiedettävä, 
mitä ihmisoikeudet ovat. Mitä ne sitten ovat? Mistä ne ovat tulleet? Mikä vaikutus niillä on 
ihmiskuntaan? Miten ne vaikuttavat minuun? 
 
 
Määritelmät 
 
Ihmisoikeus  
Ihmisoikeudet ovat perusoikeuksia ja -vapauksia, joihin jokainen on oikeutettu kansalaisuudesta, 
sukupuolesta, kansallisesta tai etnisestä alkuperästä, rodusta, uskonnosta, seksuaalisesta 
suuntautumisesta, kielestä tai muusta vastaavasta riippumatta. 
Ihmisoikeuksiin kuuluvat kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet, kuten oikeus elämään, vapauteen 
ja sananvapauteen, sekä sosiaaliset, sivistykselliset ja taloudelliset oikeudet, mukaan lukien oikeus 
kulttuuriseen osallisuuteen, oikeus ruokaan sekä oikeus työhön ja koulutukseen. Ihmisoikeudet on 
turvattu ja vahvistettu kansainvälisissä ja kansallisissa laeissa ja sopimuksissa. Ihmisoikeuksien 
yleismaailmallinen julistus on kansainvälisen ihmisoikeusjärjestelmän perusta. Yhdistyneiden 
kansakuntien yleiskokous hyväksyi sen 10. joulukuuta 1948. Tätä päivää vietetään vuosittain 
kansainvälisenä ihmisoikeuspäivänä. Ihmisoikeuksien julistuksen 30 artiklassa vahvistetaan kaikille 
kuuluvat kansalaisoikeudet sekä poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet. Se on 
visio poliittiset rajat ja poliittisen määräysvallan yläpuolella olevasta ihmisarvosta, ja se velvoittaa 
hallitukset turvaamaan jokaisen ihmisen perusoikeudet.  
(Amnesty International -järjestön määritelmä, 2015) 
 
Etiikka  
Moraaliperiaatteet, jotka säätelevät ihmisen käyttäytymistä tai jonkin toiminnan toteuttamista.  
Moraaliperiaatteita tutkiva tieteenhaara. 
Oxford Dictionaryn määritelmä) 
 
Vähemmistöjen oikeudet 
Valtaväestöön kuulumattomat ryhmät alkoivat toimia kulttuuristen, uskonnollisten tai etnisten 
erityispiirteidensä säilyttämiseksi kansallisvaltioiden perustamisen myötä 1700- ja 1800-luvuilla. 
Vähemmistöjen oikeuksien tunnustaminen ja turvaaminen kansainvälisessä oikeudessa sai alkunsa, 
kun Kansainliitto hyväksyi useita ”vähemmistösopimuksia”. Sen jälkeen kun Yhdistyneet 
kansakunnat perustettiin Kansainliiton seuraajaksi vuonna 1945, myös se on kehittänyt vähitellen 
vähemmistöjä koskevia normeja, menettelyjä ja mekanismeja. 
(YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston määritelmä, 2010) 
 
Erioikeus  
Henkilölle, yritykselle tai yhteiskuntaluokalle myönnetty erityinen etuus tai etu, joka on muiden 
kansalaisten tavanomaisia etuja merkittävämpi. Poikkeuksellinen tai epätavallinen valtuus tai 
erivapaus. Henkilöllä tai yhteiskuntaluokalla oleva oikeus, lupa tai suoja, joka on tavanomaisesti 
sovellettavien oikeussääntöjen vastainen tai ylittää sen. Erioikeus tarkoittaa poikkeuksen 
myöntämistä tietyille henkilöille velvoitteesta tai osallistumisesta sellaisen oikeudellisen olettaman 
perusteella, että heidän asemansa tai tehtävänsä on sellainen, että se vaatii heidän kaiken aikansa ja 
huomionsa, ja että heidän olisi sen vuoksi ilman tätä myönnytystä mahdotonta hoitaa näitä toimia 
yleisen edun vaatimalla tavalla. 
(Law Dictionaryn määritelmä) 

http://www.amnestyusa.org/research/human-rights-basics
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/ethics
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinorityRights_en.pdf
http://thelawdictionary.org/privilege/

