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AINEISTO 2

Ihmisoikeuksien historia

Kyyroksen sylinteri (539 eaa.)

Vuonna 539 eaa. Persian (nykyinen Iran) ensimmäinen kuningas Kyyros Suuri valloitti muinaisen
Babylonin kaupungin (nykyisen Irakin alueella). Kyyroksen antamat määräykset kaiverrettiin
savisylinteriin, joka on säilynyt tähän päivään saakka. Nämä määräykset ovat ihmiskunnalle
kallisarvoisia, ja niitä pidetään maailman ensimmäisenä ihmisoikeusasiakirjana. Kyyros vapautti orjat
ja julisti, että kaikilla ihmisillä on oikeus valita oma uskontonsa. Hän myös muun muassa vahvisti
rotujen tasa-arvon.

Magna Carta (1215)

Sen jälkeen kun Englannin kuningas Juhana Maaton oli rikkonut vanhoja lakeja ja käytäntöjä, joiden
mukaisesti Englantia oli hallittu, jotkut hänen alamaisistaan pakottivat hänet vuonna 1215
allekirjoittamaan Magna Cartan, joka velvoitti kunnioittamaan tiettyjä oikeuksia. Näitä olivat muun
muassa kirkon riippumattomuus valtiosta sekä kaikkien vapaiden kansalaisten oikeus omistaa ja
periä omaisuutta sekä välttyä liialliselta veronkannolta. Magna Cartassa vahvistettiin myös lesken
oikeus jäädä halutessaan naimattomaksi sekä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä ja
yhdenvertaisuutta lain edessä koskevat periaatteet. Lisäksi siinä kiellettiin lahjonta ja
virkavelvollisuuden rikkominen.

Petition of Right (1628)

Petition of Right on kansalaisoikeuksien julistus, jonka Englannin parlamentti antoi vuonna 1628
kuningas Kaarle I:lle. Koska parlamentti oli kieltäytynyt rahoittamasta kuninkaan epäsuosittua
ulkopolitiikkaa, kuningas oli ottanut käyttöön pakkolainoja ja majoittanut sotilaita ihmisten koteihin
säästötoimenpiteenä. Näiden toimien vastustajia pidätettiin ja vangittiin mielivaltaisesti, mikä
nostatti parlamentissa raivoisaa vastustusta kuningasta kohtaan. Tässä Sir Edward Coken aloitteesta
laaditussa julistuksessa vahvistettiin neljä periaatetta: 1) veroja ei saa kantaa ilman parlamentin
suostumusta, 2) ketään alamaista ei saa vangita esittämättä perusteita, 3) sotilaita ei saa määrätä
kansalaisten majoitettaviksi, ja 4) sotatilalakia ei saa soveltaa rauhan aikana.

Yhdysvaltojen itsenäisyysjulistus (1776)

Yhdysvaltojen kongressin vuonna 1776 hyväksymässä itsenäisyysjulistuksessa esitettiin virallinen
perustelu Ison-Britannian alaisuudesta itsenäistymiselle. Julistuksessa korostettiin erityisesti yksilön
oikeuksia ja oikeutta vallankumoukseen. Amerikkalaiset omaksuivat nämä näkemykset laajalti, ja ne
vaikuttivat myös kansainvälisesti, erityisesti Ranskan vallankumoukseen.
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Bill of Rights (1791)

Amerikan yhdysvaltojen perustuslaki laadittiin vuonna 1787. Bill of Rights eli perustuslain kymmenen
ensimmäistä lisäystä tulivat voimaan 15. joulukuuta 1791. Lisäyksillä rajoitettiin Yhdysvaltojen
liittohallinnon valtaa ja turvattiin kaikkien Amerikan kansalaisten, asukkaiden ja matkalaisten
oikeudet maan alueella. Bill of Rights turvaa sanan- ja uskonnonvapauden, oikeuden pitää hallussa ja
kantaa aseita, kokoontumisvapauden sekä muutoksenhakuoikeuden. Siinä myös kielletään
kohtuuttomat kotietsinnät ja takavarikoinnit, julmat ja epätavalliset rangaistukset sekä itseään
vastaan todistamaan pakottaminen. Oikeussuojaa vahvistetaan kieltämällä liittohallintoa riistämästä
keneltäkään henkeä, vapautta tai omaisuutta laittomasti. Kuolemantuomiolla rangaistavasta tai
muusta häpeälliseksi katsottavasta rikoksesta syyttäminen edellyttää liittovaltion
rikosoikeudenkäynneissä suuren valamiehistön syytekirjelmää. Lisäksi on taattava oikeus nopeaan
julkiseen oikeudenkäyntiin puolueettoman valamiehistön edessä alueella, jolla rikos tapahtui, eikä
samasta rikoksesta saa rangaista kahdesti.

Ihmis- ja kansalaisoikeuksien julistus (1789)

Ihmis- ja kansalaisoikeuksien julistuksen tarkoituksena oli lakkauttaa perinteinen periytyvä monarkia
ja korvata se uusilla instituutioilla, jotka perustuivat 1700-luvun aatevirtauksen, valistuksen,
periaatteisiin. Vuonna 1789 ranskalaiset lakkauttivat monarkian valmistaen näin tietä Ranskan
ensimmäiselle tasavallalle. Ihmis- ja kansalaisoikeuksien julistus annettiin pian tämän jälkeen.
Julistuksen mukaan kaikille kansalaisille on taattava oikeus vapauteen, omaisuuteen, turvallisuuteen
ja sorron vastustamiseen. Siinä todetaan, että lakeja tarvitaan, koska kaikille ihmisille kuuluvien
luonnollisten oikeuksien käytöllä on vain ne rajat, jotka takaavat, että myös yhteiskunnan muilla
jäsenillä on mahdollisuus samoihin oikeuksiin. Niinpä julistuksessa lakeja pidetään yleisen tahdon
ilmauksena. Niiden tarkoituksena on edistää yhtäläisiin oikeuksiin perustuvaa tasa-arvoa ja kieltää
vain sellainen toiminta, joka on yhteiskunnalle vahingollista. Julistuksessa vapaudella tarkoitettiin
uskonnon- ja lehdistönvapautta sekä suojaa kohtuuttomalta julkisen vallan käytöltä (kuten kidutus ja
sensuuri).

Ensimmäinen Geneven yleissopimus (1864)

Vuonna 1864 kuusitoista Euroopan valtiota ja useat Amerikan valtiot osallistuivat Sveitsin
liittoneuvoston kutsusta Genevessä kokoukseen, joka järjestettiin Geneven komitean aloitteesta.
Diplomaattikokouksen tarkoituksena oli hyväksyä yleissopimus taistelussa haavoittuneiden
sotilaiden kohtelusta. Tärkeimmät yleissopimuksessa vahvistetut periaatteet, jotka sisältyivät myös
myöhempiin Geneven sopimuksiin, velvoittivat antamaan syrjimättä hoitoa kaikille haavoittuneille ja
sairaille sotilaille ja olemaan aiheuttamatta haittaa sairaanhoitohenkilöstön kuljetusajoneuvoille ja
kalustolle. Nämä oli merkittävä selvästi erottuvalla tunnuksella, jossa oli punainen risti valkoisella
pohjalla.

Yhdistyneet kansakunnat (1945)

Kun toinen maailmansota läheni loppuaan, kaupungit eri puolilla Eurooppaa ja Aasiaa olivat
raunioina. Miljoonat ihmiset olivat kuolleet, tai he olivat kodittomia tai nälkiintyneitä. Huhtikuussa
1945 viidenkymmenen maan edustajat kokoontuivat San Franciscoon täynnä optimismia ja toivoa.
Yhdistyneiden kansakuntien kokouksen tarkoituksena oli suunnitella sellaisen uuden kansainvälisen
elimen perustamista, joka edistäisi rauhaa ja estäisi tulevat sodat. Järjestön ihanteet esitettiin sen
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ehdotetun peruskirjan johdannossa: ”Me Yhdistyneiden kansakuntien kansat, vakaana tahtonamme
pelastaa tulevat sukupolvet sodan vitsaukselta, joka jo kahdesti nykypolven eläessä on tuottanut
ihmiskunnalle sanomattomia kärsimyksiä...”. Uuden järjestön peruskirja tuli voimaan 24. lokakuuta
1945. YK:n päivää vietetään vuosittain juuri tänä päivänä.

Euroopan ihmisoikeussopimus (1953)

Euroopan ihmisoikeussopimus tuli voimaan vuonna 1953. Se oli ensimmäinen asiakirja, jossa pantiin
täytäntöön tietyt ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen sisältyvät oikeudet ja tehtiin niistä
sitovia. Lisäksi Strasbourgiin perustettiin suojamekanismi, jonka tehtävänä on tutkia väitettyjä
ihmisoikeusloukkauksia ja varmistaa, että sopimusvaltiot noudattavat sopimusvelvoitteitaan.
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin sai näin alkunsa vuonna 1959. Kuka tahansa, joka katsoo, että
joku sopimusvaltioista on loukannut hänen sopimuksen mukaisia oikeuksiaan, voi saattaa asian
ihmisoikeustuomioistuimen käsiteltäväksi. Oikeuksien loukkauksista annetut tuomiot sitovat näitä
valtioita, ja niiden on pantava ne täytäntöön.

Lähde: Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
http://www.echr.coe.int/pages/home.aspx?p=basictexts


