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Aihealue: Ihmisoikeudet – yhdenvertainen kohtelu? 

 

 
Osio 2: Sinun oikeutesi 
 
Minulla on oikeuksia, sinulla on oikeuksia. Miten sinun oikeutesi vaikuttavat minun oikeuksiini? 
Tässä osiossa käsitellään muiden oikeuksia sekä oikeuksien ja velvollisuuksien välistä yhteyttä. 
 
Huomautus: Tämä osio sisältää linkkejä verkkosivuille ja YouTube-videoihin. Ulkopuolisten sivujen 
aineisto saattaa muuttua. Siihen on syytä tutustua ja varmistaa, että se on oppilaille sopivaa. 
 
 
Tämän osion oppimistavoitteet 
 
Oppilaat pystyvät 

 muodostamaan käsityksen oikeuksista ja velvollisuuksista ja erottamaan ne toisistaan 

 ymmärtämään globalisaation, paikallisten tapojen ja oikeuksien välistä suhdetta 

 tarkastelemaan omia rajojaan sekä itsensä ja muiden kannalta ensisijaisia asioita. 
 
 
Aineistot 
 
Aineisto 4 Iqbalin tarina 
Aineisto 5 Sitaatteja vaateteollisuuden alalta 
Aineisto 6 Valokuvia 
Aineisto 7 Tarinoita 
Aineisto 8: Skenaarioita 
 
 
Luokkatehtävä 1: Omia oikeuksiani tärkeämpää?  
 
Pyydä oppilaita miettimään, missä heidän päällään olevat vaatteet on valmistettu. Kysy, mitä he 
tietävät ihmisoikeuksista kyseisessä maassa. Kerro heille, että ihmisoikeuksilla ei ole kaikissa maissa 
lain suojaa. Joissakin maissa aikuisten työaika on paljon yli kahdeksan tuntia päivässä viitenä päivänä 
viikossa ja heidän palkkansa on hyvin pieni eikä työntekijöillä ole lakisääteistä suojelua. Myös lapset 
saattavat joutua käymään työssä koulun sijaan. Miltä oppilaista tuntuu, kun he tietävät, että jonkin 
toisen maan lapset eivät ehkä ole päässeet kouluun, koska he ovat valmistaneet oppilaiden 
käyttämät vaatteet? 
 
Tarkastelkaa vaateteollisuuteen liittyviä sitaatteja aineistossa 5 ja verratkaa niitä aineistoon 4 
sisältyvään Iqbalin tarinaan. Tuntuuko oppilaista siltä, että he voisivat tai että heidän täytyisi tehdä 
jotakin asialle? Mihin omat oikeutemme ja vapautemme loppuvat ja mistä muiden oikeudet ja 
vapaudet alkavat? Kerro, että omat oikeutemme ovat joidenkin muiden velvollisuuksia ja päinvastoin 
(jos oppilaat eivät jo ole tuoneet tätä esille). Pyydä oppilaita nimeämään velvollisuudet, jotka 
liittyvät osiossa 1 luodulla ”Oikeuksien seinällä” esitettyihin oikeuksiin. 
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Ryhmätehtävä 1: Lasten oikeudet eilen ja tänään  
 
Kysy oppilailta, minkä vuoksi joissakin maissa on säädetty lakeja oikeuksien suojelusta. Näytä heille 
aineiston 6 kuvia ja pyydä heitä kommentoimaan näkemäänsä. Arvaavatko he, mistä kuvissa on 
kyse? Mistä nämä lapset näyttävän olevan kotoisin? Milloin kuvat oppilaiden mielestä on otettu? 
Kerro, että teollisen vallankumouksen aikaan kaikkialla Euroopassa käytettiin yleisesti 
lapsityövoimaa. Oppivelvollisuutta ei ollut, ja köyhyyden pakottamina perheiden oli lähetettävä 
lapsiaan työhön tehtaisiin tai kaivoksiin. Kun olette keskustelleet asiasta, jaa oppilaat viiteen 
suunnilleen yhtä suureen ryhmään ja pyydä heitä kuvailemaan mahdollisimman tarkasti kahta 
tyypillistä päiväänsä, joista toinen on arkipäivä ja toinen lauantai tai sunnuntai. Pyydä heitä 
jakamaan esityksensä tunnin jaksoihin ja merkitsemään, mitä he ovat tehneet kunkin jakson aikana, 
mielellään kalenterin tapaan. Pyydä heitä sitten kertomaan kuvaamastaan ajankäytöstä. Kysy, kuinka 
paljon he ajattelevat lasten ajankäytön muuttuneen vuosien varrella. Jaa sitten sattumanvaraisesti 
kaikille viidelle ryhmälle aineistoon 7 sisältyvät lasten tarinat ja pyydä heitä tekemään sama tehtävä 
sen perusteella, miten nämä lapset käyttävät aikansa kahden päivän aikana. Seuraavassa on 
opettajan avuksi linkki artikkeliin lasten oikeuksista ja lapsityövoiman käytöstä: 
 

 
 
 
 
Ryhmätehtävä 2: Meidän oikeuksiamme tärkeämpää?  
 
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 mieltä oppilaat ovat tästä? 
Hyväksyisivätkö he 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? Keskustelua näistä asioista voidaan jatkaa 
aineiston 8 esimerkkien avulla. 
 
Voit pyytää oppilaita laatimaan yhdessä luettelon oikeuksista, joita he yksimielisesti pitävät 
elintärkeinä ja joihin ei saa kajota, sekä oikeuksista, joista he voisivat luopua yhteisen edun nimissä. 
 
 
 
Ryhmätehtävä 3: Keskustelun vuoro!  
 
Miten paikalliset tavat liittyvät ihmisoikeuksiin ja vähemmistöjen oikeuksiin? Usein keskustellaan 
siitä, kuinka eri puolilla maailmaa satoja vuosia käytössä olleet perinnäistavat ovat joskus 
ihmisoikeuksien vastaisia. Kun tiettyihin tapoihin tottuu, ei huomaa, mitä seurauksia niillä on. Jaa 
luokka kahteen suunnilleen yhtä suureen ryhmään. Pyydä ryhmiä valmistautumaan keskusteluun 
siitä, onko tärkeämpää kunnioittaa ihmisoikeuksia ja vähemmistöjen oikeuksia vai noudattaa 
perinteitä ja tapoja. Pyydä oppilaita miettimään esimerkkejä elinyhteisönsä tavoista ja käytännöistä, 
joista voitaisiin ajatella, että niissä ei riittävästi kunnioiteta ihmisoikeuksia tai että ne jopa 
heikentävät niitä. Pyydä heitä miettimään, voisiko olla sopivaa kieltää jotakin kansakuntaa tai 

http://menengage.org/wp-content/uploads/2014/06/History-of-child-rights-and-child-labour.pdf
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ryhmää toimimasta tiettyjen perinteiden ja tapojen mukaisesti, ja perustelemaan, miksi tai miksi ei. 
Seuraavassa asiakirjassa on lisätietoja luokassa järjestettävää keskustelua varten: 
 
 

 

http://www.edu.gov.mb.ca/k12/cur/socstud/frame_found_sr2/tns/tn-13.pdf

