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Aihealue: Ihmisoikeudet – yhdenvertainen kohtelu? 

 

 
Osio 3: Kenen oikeudet? / toiminta 
 
Tässä osiossa käsitellään ihmisoikeuksien ja vähemmistöjen oikeuksien historiaa ja niihin liittyviä 
perusperiaatteita. 
 
 
Tämän osion oppimistavoitteet 
 
Oppilaat pystyvät  

 keskustelemaan totalitaaristen järjestelmien ja oikeuksien riistämisen välisistä yhteyksistä 

 muodostamaan helpommin mielipiteen asiasta luovia keinoja käyttäen 

 muodostamaan oman näkemyksensä ihmisoikeuksien merkityksestä ja ilmaisemaan sen. 
 
 
Aineistot 
 
Aineisto 9 Sitaatteja kuuluisilta ihmisoikeusaktivisteilta 
Aineisto 10 Sitaatteja totalitaaristen järjestelmien alaisuudessa eläviltä 
Aineisto 11 Maslowin tarvehierarkia 
Aineisto 12 Sitaatti 
Aineisto 13 Artikkeli 
Aineisto 14  Saharov-palkinnon 
Aineisto 15 Ihmisoikeuskysymyksiin liittyviä lauluja ja maalauksia 
 
 
Luokkatehtävä 1: Innoittavia ihmisoikeusaktivisteja  
 
Kysy oppilailta, kuinka turvalliseksi he tuntevat olonsa arkielämässään. Kannusta heitä ilmaisemaan 
näkemyksensä ja perustelemaan vastauksensa. Pyydä heitä sitten pohtimaan maansa historiaa ja 
esittämään esimerkkejä tapauksista, joissa oikeuksia on loukattu. Heidän vastauksensa saattavat 
liittyä johonkin merkittävään tapahtumaan, kuten sotaan, diktatuuriin tai vastaavaan. Selitä heille 
miten suorat ja epäsuorat oikeuksien loukkaukset eroavat toisistaan. Pyydä heitä tätä varten 
miettimään, mitä sellaisia jokapäiväisiä ilmaisuja tai kieltä he tai ihmiset heidän lähipiirissään 
käyttävät, jotka itse asiassa saattavat loukata muita ihmisiä tai joitakin yhteiskunnan ryhmiä. Ovatko 
tällaiset ilmaisut heidän mielestään haitallisia? Pyydä heitä perustelemaan, miksi tällainen 
kielenkäyttö voi olla haitallista ja miksi se on loukkaavaa. Pyydä heitä myös miettimään jotakin 
henkilöä, joka on puolustanut ihmisoikeuksia. Käytä tässä tehtävässä apuna aineistoa 9. 
 
 
Luokkatehtävä 2: Totalitaariset järjestelmät: mitä saisit tilalle, jos sinulta vietäisiin oikeudet  
 
Jaa oppilaille aineisto 10 ja selitä, että heidän on tarkoitus lukea totalitaaristen järjestelmien 
alaisuudessa eläneiden ihmisten ajatuksista. Nämä ihmiset alistuivat kukin omista henkilökohtaisista 
syistään siihen, että heillä ei ollut ihmisoikeuksia, tai he eivät välittäneet oikeuksien puuttumisesta. 
Lisäksi oppilaat lukevat lyhyen katkelman kuuluisasta kirjasta Eläinten vallankumous, joka kuvaa 
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totalitaarista järjestelmää. Löytävätkö oppilaat siitä yhteisiä piirteitä aineistossa 9 esitettyjen 
näkemysten kanssa? Kysy heiltä, arvelevatko he kaikkien ihmisten ajatelleen samoin kuin nämä 
yksittäiset henkilöt. 
 
Keskustelkaa ihmisten tarpeista (ja niiden merkityksestä) oikeuksien syntymisen alkusyinä. Tarpeet 
ovat hyvin tärkeitä arkielämässämme, mutta liittyvätkö ne oikeuksiin? Ovatko oikeudet yhtä tärkeitä 
kuin tarpeet? Jaa oppilaiden avuksi aineisto 11, kun he pohtivat tarpeiden sekä niihin liittyvien 
oikeuksien suhdetta. Psykologi Abraham Maslow esitti vuonna 1943 teoriansa inhimillisten tarpeiden 
hierarkiasta, jonka perustana ovat fysiologiset tarpeet eli hengissä säilymisen fyysiset edellytykset. 
Jos nämä edellytykset eivät täyty, ihmiskeho ei toimi kunnolla. Fysiologisia tarpeita pidetään kaikkein 
tärkeimpinä, ja niistä on huolehdittava ensisijaisesti. Seuraavana ovat turvallisuuden tarpeet, joihin 
sisältyy henkilökohtainen, taloudellinen ja terveyteen liittyvä turvallisuus. YK:n ihmisoikeuksien 
julistuksesta voidaan nähdä, että nämä tarpeet on kirjattu perustaviksi ihmisoikeuksiksi. Pyydä 
oppilaita yhdistämään muutkin YK:n ihmisoikeusjulistuksen oikeudet Maslowin tarvehierarkiaa 
kuvaavaan pyramidiin.  
 
Keskustelkaa sitten siitä, kuinka tämän hierarkian avulla voidaan selittää sitä, että ihmiset eivät 
joskus vastusta sananvapauden tai muiden oikeuksien puuttumista, jos heidän perustarpeensa 
tulevat tyydytetyiksi. Mutta mikä estää autoritaarista järjestelmää viemästä ihmisiltä muitakin 
oikeuksia? Joskus autoritaarinen järjestelmä voi suojella suurta osaa väestöstä mutta alistaa tiettyjä 
yhteiskunnan ryhmiä tai vähemmistöryhmiä.  
 
 
Luokkatehtävä 3: Ihmisyyden puolustaminen  
 
Jaa oppilaille aineisto 12, johon sisältyy kuuluisa sitaatti Martin Niemölleriltä, joka säilyi hengissä 
natsien keskitysleireiltä. Miten oppilaat reagoivat sitaattiin? Ihmisyys on meitä kaikkia yhdistävä asia, 
ja perusihmisoikeudet ovat suoraan yhteydessä ihmisyyteen. Näiden oikeuksien suojaaminen on 
yleismaailmallinen asia, joka koskee kaikkia riippumatta etnisestä, sosiaalisesta tai muusta taustasta.  
 
Jos haluat jatkaa keskustelua, jaa oppilaille aineisto 13. Siihen sisältyy kriminologian professorin 
vuonna 2012 kirjoittama artikkeli, jossa todetaan, että suurten väestöryhmien luonnehtiminen 
eläimiin liittyvän kuvakielen avulla kyseenalaistaa tämän ryhmän jäsenten ihmisyyden muiden 
ihmisten silmissä. Tällainen ihmisyyden kieltäminen on johtanut traagisiin seurauksiin sekä 
menneisyydessä että nykyaikana. Pyydä oppilaita mainitsemaan esimerkkejä tästä. 
 
 
Ryhmätehtävä 1: Euroopan parlamentti ja ihmisoikeuksien puolustaminen 
 
Kysy oppilailta, kuka voi varmistaa, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan. Anna heille aikaa 
vastaamiseen ja perustelujen esittämiseen ja kerro sitten, että joskus yhteistä toimintaa varten 
perustetut järjestöt voivat toimia tehokkaammin tässä asiassa. Kerro, että ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen on yksi Euroopan unionin perusarvoista. Euroopan parlamentti perusti 
mielipiteenvapauden Saharov-palkinnon vuonna 1988. Kysy oppilailta, tietävätkö he, miten palkinto 
sai nimensä. Palkinnon nimen alkuperää selitetään lyhyesti oppilaille jaettavassa aineistossa 14. 
Pyydä heitä pohtimaan sen perusteella yhdessä palkinnon historiallista ja symbolista taustaa. 
 
Jaa luokka lyhyen keskustelun jälkeen ryhmiin ja pyydä oppilaita tarkastelemaan aineistoa 14 ja 
vastaamaan siihen liittyviin kysymyksiin. Muistuta heitä Saharov-palkinnon alkuperästä ja 
ihmisoikeuksien puolustamisesta kylmän sodan oloissa. Pyydä heitä vertaamaan senhetkistä ja 
nykytilannetta palkinnonsaajien valinnan perusteella. Palkinto myönnetään henkilöille, jotka ovat 
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poikkeuksellisella tavalla edistäneet ihmisoikeuksia eri puolilla maailmaa. Pyydä oppilaita 
selvittämään viime vuosien Saharov-palkinnon saajat täältä: 
 
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/fi/laureates.html 
 
Pyydä heitä pohtimaan syitä siihen, miksi EU seuraa EU:n ulkopuolella tapahtuvia 
ihmisoikeusloukkauksia. Kerro, että heidän on tarkoitus esitellä ryhmänsä näkemyksiä, pohdintoja ja 
huomioita luokkatovereilleen ryhmäkeskustelussa. 
 
Jos on aikaa, pyydä heitä miettimään, mitä asioita he asettaisivat etusijalle, jos he muodostaisivat 
Saharov-palkintotoimikunnan. Jos palkintoa myönnettäessä olisi valittava EU:n ulkopuolella 
tapahtuneen räikeän ja EU:ssa tapahtuneen vähemmän vakavan ihmisoikeusloukkauksen välillä, 
kumman he valitsisivat ja miksi? 
 
 
Ryhmätehtävä 2: Vastuuntuntoiset ihmisoikeustutkijat toiminnassa  
 
Jaa luokka 5–6 ryhmään, jotka ovat suunnilleen yhtä suuria. Anna kullekin ryhmälle tarkasteltavaksi 
yksi oikeus tai yksi vähemmistöryhmän oikeus. Vaihtoehtoisesti voit antaa heidän valita joko 
todellisen tai kuvitteellisen vähemmistöryhmän oikeuden. Selitä oppilaille, että he ovat 
markkinoinnin asiantuntijoita, jotka työskentelevät ihmisoikeusryhmien hyväksi ja joille on äskettäin 
annettu tehtäväksi markkinointikampanja, joka koskee tiettyjä oikeuksia (oikeuksien ryhmää). 
Kunkin ryhmän on tarkoitus valmistella täydellinen kampanja teksteineen, mainosmateriaaleineen, 
toimintasuunnitelmineen ja sosiaalisen median sisältöineen. Kampanjan nimeä valitessaan oppilaat 
voivat käyttää edellä mainittua kuvitteellista nimeä (Vastuuntuntoiset ihmisoikeustutkijat 
toiminnassa) tai keksiä nimen. Lisäksi he voivat luoda kampanjan visuaalisen ilmeen julisteiden ja 
banderollien avulla tai jopa sanoittaa laulun. Aineiston 14 maalauksia voidaan käyttää inspiraation 
lähteenä. Kunkin ryhmän on esiteltävä kampanjansa muille oppilaille samaan tapaan kuin he 
esittäisivät sen potentiaalisille tukijoilleen ja selvitettävä, kenet he onnistuvat suostuttelemaan 
puolelleen. Selitä, että odotat heidän olevan objektiivisia ja välttävän henkilökohtaisten näkemysten 
esittämistä.  

http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/fi/laureates.html

