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AINEISTO 8 
 

Skenaarioita 
 
Skenaario 1: Murhat viranomaisten toimeksiannosta 
 

 
Hallituksen toimeksiannosta voidaan tehdä murhia tai hallitukset 
voivat jopa itse toteuttaa niitä poliittisista syistä. Tämä ei ehkä ole 
kovin tavallista, mutta siitä on erimerkkejä historiassa sekä 
demokraattisissa että totalitaarisissa järjestelmissä. Kuten murhat aina, 
hallitusten teettämät murhat rikkovat perusihmisoikeutta eli oikeutta 
elämään.  
 
 

Lähde: MartinaVaculikova/iStock 

 
Seuraavassa on esimerkkejä tapauksista, joissa on katsottu olleen kyse hallituksen teettämistä 
murhista:  
 

1. Münchenin olympialaisten vuoden 1972 verilöylyä seurannut operaatio ”Jumalan viha”, 
jossa israelilainen ryhmä ajoi takaa ja surmasi Israelin pääministerin määräyksestä kolme 
palestiinalaista salamurhaajaa, jotka olivat osallistuneet 11 israelilaisen urheilijan 
murhaamiseen. 
 

2. Pohjois-Irlannissa 1980-luvulla annettu shoot to kill -valtuutus, jonka perusteella 
virkamiesten ja sotilaiden väitettiin tappaneen harkitusti useita epäiltyjä yrittämättä 
pidättää heitä ensin. 

 
 
Skenaario 2: Vangitseminen määräämättömäksi ajaksi ilman oikeudenkäyntiä 
 

Valtion viranomainen voi määrätä pidätetyn henkilön vangittavaksi 
määräämättömäksi ajaksi ilman oikeudenkäyntiä. Tämä loukkaa 
pidätetyn ihmisoikeuksia, koska se on vastain olettamaa, jonka 
mukaan epäilty on syytön, kunnes hänet todistetaan syylliseksi. 
Vaikka tämä ei ole yleinen käytäntö, viime vuosilta on esimerkkejä, 
joissa hallitukset ovat pitäneet terrorismista tai maanpetoksesta 
epäiltyjä ihmisiä vangittuina määräämättömän ajan. 
Lähde: sakhorn38/iStock 

 
Seuraavassa on esimerkkejä vangitsemisista ilman oikeudenkäyntiä: 
 

1. Ison-Britannian armeijan operaatio Demetrius, jonka yhteydessä pidätettiin ja eristettiin 
satoja irlantilaisia, joiden väitettiin osallistuneen Irlannin tasavaltalaisarmeijan (IRA) 
toimintaan. 
 

2. Amerikkalaisten valvonnassa Kuubassa oleva Guantánamo Bayn vankila, joka toimii 
pidätyskeskuksena, jossa epäiltyjä pidetään pitkiä aikoja vangittuina. 
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Skenaario 3: Maailmanlaajuinen valvonta  
 

                  
Lähde: © Hellertoon 

 
Maailmanlaajuisella valvonnalla tarkoitetaan kokonaisiin väestöihin kohdistuvaa laajamittaista 
valvontaa yli kansallisten rajojen. Asia ei sinänsä ole uusi, sillä väestöjä on seurattu muun muassa 
kansanterveydellisistä syistä. Uutta on sen liittyminen poliittisiin tarkoituksiin Poliittisista syistä 
harjoitettu maailmanlaajuinen valvonta rikkoo muun muassa yksilön oikeutta yksityisyyteen. 
Vuonna 2013 Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuuspalvelun (NSA) työntekijä Edward Snowden 
luovutti julkisuuteen joukon asiakirjoja, joista kävi ilmi hänen työnantajansa harjoittama 
maailmanlaajuinen valvonta. 
 
 
 

 Onko mahdollista, että joissakin olosuhteissa ihmisoikeudet voidaan poistaa tilapäisesti tai 
kumota?  

 Voidaanko joltakin ihmiseltä viedä ihmisoikeudet, jotta voidaan suojella koko yhteiskunnan 
yleisempää etua? 

 Milloin tämä oikeuksien riisto loppuisi? Mitä ajattelet tästä? Hyväksyisitkö joissakin 
olosuhteissa oikeuksien viemisen yksittäiseltä ihmiseltä?  

 Ovatko koko yhteiskunnan tarpeet tärkeämpiä kuin yksilön ihmisoikeudet? 

 Kenellä viime kädessä on oikeus päättää siitä, pidätetäänkö epäillyltä hänen oikeutensa? 


