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LUKIJALLE
Kirja avaa lukijalle ihmisoikeuksia historian, yhteiskunnan ja kristinuskon näkökulmasta. Monissa kohdissa kristinuskoa katsotaan erityisesti Suomen evankelisluterilaisen kirkon (jatkossa: kirkko) perspektiivistä. Tarkoituksena on kuvata erityisesti suomalaisessa yhteiskunnassa ja kirkossa tällä hetkellä käytävää keskustelua
ihmisoikeuksista, ajankohtaisista kysymyksistä ja haasteista – globaalia todellisuutta unohtamatta. Kirja on onnistunut tehtävässään, jos lukijalle jää vaivaantunut olo: emme ole vielä perillä, vaan haasteellisen tilanteen edessä.
Kirjoittajat ja julkaisija edustavat selkeästi kirkollisia tahoja, mutta yhden jakson
näkökulmana on juutalaisuuden ja islamin erityiskysymyksiä (Uskonnonvapauden erityiskysymyksiä juutalaisuuden ja islamin näkökulmasta). Tuossa jaksossa
kirjoittajat edustavat oman uskontonsa näkemyksiä. Kokonaisuudessaan kirja ei
kuitenkaan pyri olemaan uskontojen välisen dialogin perusteos vaan keskittyy yhteiskunnasta ja kristinuskosta nouseviin näkökulmiin.
Koska on kyse kirkollisesta ihmisoikeuskirjasta, mukana tulee olla riittävän selkeä kuvaus teologisesta taustasta ja kirkon ihmisoikeustyön historiasta. Erään
mallin ja vertailuaineiston tarjoaa Norjan kirkon teos Set the oppressed free! The
Church of Norway and Human Rights (2014). Norjan kirkon asiakirjaa tarkasteltiin 14.3.2017 pidetyssä Kirkon ihmisoikeusfoorumissa, jonka järjestelyistä
vastasi virkamiestyöryhmä Ilkka Sipiläinen, Raili Suviranta, Marja-Liisa Laihia,
Riitta Kuusi, Kari Latvus ja Petri Merenlahti. Tilaisuus otsikoitiin ”Onko kirkolla
ihmisoikeusagendaa?” ja sen puheenjohtajana toimi Espoon piispa Tapio Luoma.
Tuolloin todettiin, että aikaa edellisestä, suomeksi kirjoitetusta kirkon ihmisoikeusjulkaisusta on kulunut kovin paljon. Itse asiassa on mentävä vuoteen 1982, jolloin käynnistyi kansainvälinen ja ekumeeninen ORLE-prosessi: oikeudenmukaisuuden, rauhan ja luomakunnan eheys. Ensimmäinen laajempi julkaisu Suomessa
oli vuoden 1986 Vastuuviikolle tehty aineisto Katso ihmistä.
Kevään 2017 ihmisoikeusfoorumissa nousi esiin runsaasti havaintoja ihmisoikeuksiin kohdistuvasta paineesta ja jopa keskusteltiin erilaisista ihmisoikeusrikkomuksista tai niiden uhasta. Foorumin yksimielinen toive oli, että kirkkohallitus
tai jokin muu kirkon taho tuottaisi ajankohtaista tietoa seurakuntien avuksi sekä
osaksi suomalaista julkista keskustelua.
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LUKIJALLE

Jo pian kävi ilmi, että toimivin tapa saada kohtuullisella aikataululla julkaistuksi
asiaa koskeva suppea kirja, olisi hajauttaa kirjoitusvastuu laajalle ja työstää ensi
vaiheessa keskeistä aineistoa eri tahojen käyttöön. Kyseessä ei olisi kirkon virallinen linjaus tai strategia, vaikka myös tämänkaltaisen julkaisun tarve tiedostettiin.
Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston laajennettu johtoryhmä näytti suunnitelmalle vihreää valoa ja yksityiskohdissa suunnitelmasta sovittiin kirkkoneuvos
Pekka Huokunan kanssa.
Samaan aikaan suunnitelmasta ja sisältökysymyksistä on pyritty käymään mahdollisimman avointa keskustelua sekä kirkkohallituksen sisällä että keskeisten yhteistyökumppanien kanssa. Suunnitelmista on haettu palautetta ja sitä on arvioitu
eri tavoin.
Erityisen suuri kiitos kuuluu kaikille kirjoittajille, jotka ovat antaneet merkittävän panoksen tähän yhteiseen hankkeeseen. Kirjoittajat on lueteltu kunkin jakson
yhteydessä ja kirjan lopussa. Lisäksi lukemattomat henkilöt ovat osallistuneet keskusteluihin ja antaneet arvokasta palautetta suunnitelmista ja teksteistä. Kielenhuoltoa on loppuvaiheessa tehnyt Salla Ranta ja taitosta on vastannut Jani Käsmä.
Kirkon ihmisoikeuskirja kuvaa ihmisoikeustilannetta Suomessa ja kansainvälisesti. Kaikkiin ongelmiin kirjan tekijöillä ei ole edes suoria toimenpide-ehdotuksia,
mutta kriittisiäkään kysymyksiä ei tule tällä perusteella välttää. Tältä osin kirja
liittyy yleiseen keskusteluun ihmisoikeuksien tilasta ja tarpeesta.
Kirja on myös yritys liittää yleinen ihmisoikeuskeskustelu kirkon tapaan puolustaa kaikkien ihmisten yhtäläistä ja tasavertaista oikeutta elää ihmisenä. Jo kirkon
varhaisessa perinteessä sitoudutaan yhteisön heikoimpien ja haavoittuvimpien jäsenten rinnalla kulkemiseen ja tukemiseen. Tämän näkökulman toi hienosti esiin
kirkkoherra ja maanviljelijä Juha Tanska, joka palautteessaan kuvasi kirkon tehtävää. “Lampaiden maailmassa sairaimmat lampaat ovat aivan hiljaa. Missä ovat ne,
joiden ääni ei enää kuulu? On mentävä heidän luokseen.”
Taizén veli Roger sanoi kerran suurin piirtein näin: ”Jos aloitamme heidän kanssaan, jos menemme heidän luokseen, jotka ovat köyhiä ja aivan yksin, emme luultavasti mene aivan eksyksiin. Sillä siellä kohtaamme ylösnousseen Kristuksen.”
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ESIPUHE
Kukaan ei ole voinut itse vaikuttaa siihen, että on saanut elämän.
Keneltäkään ei ole kysytty, missä päin maailmaa tai mihin maailmanaikaan hän haluaisi nähdä päivänvalon. Elämä on lahja, joka
velvoittaa meitä kohtelemaan itseämme ja toisiamme arvostaen.
Kristillinen ihmiskäsitys korostaa jokaisen ihmisen luovuttamatonta arvoa, joka on riippumaton henkilökohtaisista ominaisuuksista.
Ihminen on arvokas, koska Jumala on hänet luonut ja tahtonut hänen olevan olemassa. Ihminen on Jumalan rakkauden kohde, mutta samalla hänen palvelijansa, joka on saanut tehtäväkseen varjella
elämää ja kantaa vastuuta toisista ihmisistä.
Kristillisen uskon mukaan Jeesus Nasaretilaisessa, halveksittujen
puolustajassa, Jumala tuli haavoittuvaksi ihmiseksi. Jumala siis tietää oman kokemuksensa perusteella, mitä käytännössä merkitsee,
että ihmisen arvo ja hänen oikeutensa elämään kyseenalaistetaan.
Jokaisen ihmisen luovuttamaton arvo luo perustan ihmisoikeuksille, joita tässä kirjassa tarkastellaan kirkon uskon ja kristillisen
ihmiskäsityksen valossa. Ihmisoikeudet tarvitsevat toteutuakseen
jatkuvaa pohdintaa ja huomiota.
Ihmisoikeudet liittyvät kristillisiin ajatuksiin lähimmäisen rakastamisesta ja kunnioittamisesta. Käsillä oleva asiakirja pyrkii osoittamaan kristillisen uskon mahdollisuudet ja voiman ihmisoikeuksien
toteuttamisessa. Lähimmäisen rakastaminen ja kunnioittaminen
merkitsevät muun muassa hänen ihmisoikeuksiensa turvaamista.
Tehtävämme ihmisyyden asialla on meille kaikille yhteinen.
”Mutta oikeus virratkoon kuin vesi ja vanhurskaus
kuin ehtymätön puro.”
Aamos 5:24
Tapio Luoma
Arkkipiispa
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JOHDANTO
Nykyisen ihmisoikeuskeskustelun kysymyksiä Suomessa
Globalisaation aikakaudella ihmisoikeudet ovat saavuttaneet keskeisen aseman
ihmiskunnan yhtenä eettisenä arvoperustana. Tässä luvussa tarkastellaan ihmisoikeuksien kehitystä kristillisten kirkkojen kannalta. Ihmisoikeudet ovat yleismaailmallisia, jakamattomia ja luovuttamattomia arvoja. Ne nojaavat vahvasti läntiseen
ajattelutapaan ja kulttuuriin sekä juutalais-kristilliseen perinteeseen. Viime aikoina ihmisoikeuksia on kuitenkin myös läntisissä maissa kyseenalaistettu.  

1
12
1
2

Viime vuosien aikana eniten keskustelua herättäneitä ihmisoikeuskysymyksiä Suomessa ovat olleet eri vähemmistöjen sekä haavoittuvassa asemassa olevien oikeudet.
Aktiivista keskustelua käydään myös itsemääräämisoikeudesta, perheväkivallasta ja
lapsen oikeuksista. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen osalta on käsitelty useampia eri teemoja. Samaa sukupuolta olevien parien avioliitto on ollut vuodesta 2017
sallittu myös Suomessa, mutta samaa sukupuolta olevien kirkollinen vihkiminen
ei edelleenkään ole sallittua. Avioliittolain muutoksen myötä perheen ulkopuolisen
adoption hakeminen on mahdollista myös samaa sukupuolta oleville aviopareille.
Kirjoittamisajankohtana ajetaan translain uudistusta. Tavoitteena on, muiden Pohjoismaiden tavoin, itsemääräämisoikeuteen perustuva laki, jossa sukupuolen juridinen vahvistaminen perustuu omalle ilmoitukselle lääketieteellisen prosessin sijaan.  
Saamelaisten asema alkuperäiskansana on noussut esiin yhteiskunnallisessa keskustelussa Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa. YK:n kansainvälisen työjärjestön (ILO) itsenäisten maiden alkuperäis- ja heimokansoja koskeva yleissopimus 169 edellyttää,
että valtion tulee taata alkuperäiskansojen nykyistä paremmat edellytykset harjoittaa
perinteisiä elinkeinoja, mahdollistaa itsemääräämisoikeuden toteutuminen ja ylläpitää alkuperäiskansojen omaa kieltä ja kulttuuria. Sopimuksen ratifioiminen on osa
Suomen nykyistä hallitusohjelmaa, mutta sitä ei vielä ole toteutettu.  
Turvapaikanhakijoiden määrä kasvoi nopeasti, ja toistaiseksi hetkellisesti, lyhyessä ajassa vuonna 2015–2016. Uusi tilanne on nostanut esiin huolen siitä,
että turvapaikanhakijoiden osalta kaikki ihmisoikeudet eivät toteudu Suomessa
ja Euroopassa. Turvapaikkaprosessit ovat ajallisesti pidentyneet, oikeusturvaa on
heikennetty ja perheenyhdistämistä vaikeutettu. Kielteisen turvapaikkapäätöksen
saaneita ihmisiä palautetaan konfliktiherkkiin ja yhteiskunnallisesti heikkoihin
maihin. Paperittomien, eli vailla oleskelulupaa Suomessa asuvien ihmisten, määrä on lisääntynyt. Riskinä heidän elämässään ovat esimerkiksi ihmiskaupan uhriksi joutuminen, seksuaalinen hyväksikäyttö ja puutteellinen terveydenhuolto.
Turvapaikanhakijoista ja pakolaisista keskustellaan tällä hetkellä koko Euroopan
ja EU:n alueella. Suomen maahanmuuttolainsäädäntö pohjautuu vahvasti EU:n
lainsäädäntöön. Tilanne ei luultavasti helpotu tulevaisuudessa. Eri tutkijoiden
mukaan pakolaisuus kasvaa entisestään ilmastopakolaisuuden myötä.
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1. JOHDANTO

Seksuaalinen itsemääräämisoikeus on noussut yhdeksi julkisen keskustelun teemaksi. Kansalaiskampanjan avulla pyritään muun muassa muuttamaan raiskauksen rikosoikeudellinen määritelmän jokaisen ihmisen itsemääräämisoikeutta kunnioittavaksi. Tämänhetkisessä lainsäädännössä raiskauksen määritelmä perustuu
käytettyyn väkivaltaan tai sen uhkaan. Kansalaisaloite pyrkii raiskauksen määrittelemiseen suostumuksen puutteen kautta. Jos suostumusta seksuaaliseen kanssakäymiseen ei ole, on kyse raiskauksesta. Raiskauksesta tuomitseminen edellyttäisi
silti jatkossakin vahvan näytön.  
Perheväkivalta on Suomessa iso ongelma. Lähisuhteessa ja perheessä voi ilmetä
fyysistä, henkistä, seksuaalista, omaisuuteen kohdistuvaa tai taloudellista väkivaltaa tai sillä uhkaamista. Myös laiminlyönti ja kaltoinkohtelu ovat väkivaltaa.
Suomi on sitoutunut noudattamaan Euroopan neuvoston yleissopimusta naisiin
kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta.

Ihmisoikeudet ihmiskunnan varhaisissa vaiheissa
Ilmaisua “ihmisoikeudet” ei löydy ihmiskunnan varhaisimmista teksteistä. Lähes kaikista yhteiskunnista on säilynyt kirjoituksia, joissa korostetaan ihmisyyttä,
heikomman yhteisön jäsenen suojelemista ja oikeudenmukaista käyttäytymistä.
Näistä ei kuitenkaan synny historian varhaisvaiheissa kokonaisnäkemystä kaikkia
ihmisiä koskevista oikeuksista.
Eräs varhaisimmista meille säilyneistä kuvauksista on Babylonian kuninkaan
Hammurabin laki noin vuodelta 1760 eKr. Hammurabin laki heijastaa aikansa ajattelua. Kuningas kuvataan jumalallisen viisauden edustajana, joka suojelee
alamaisiaan ja tuo oikeuden maan päälle. Monet säädökset pyrkivät suojelemaan
omistusta ja määrittelevät rangaistuksia rikkomuksista. Monet rangaistukset määrättiin ihmisten yhteiskunnallisen aseman mukaisesti:
“200. Jos joku lyö vertaiseltaan mieheltä hampaan,
niin lyötäköön häneltä hammas.
201. Jos hän lyö puolivapaalta mieheltä hampaan,
niin maksakoon 1/3 minaa hopeaa.”
Vanhan testamentin säädökset pyrkivät suojelemaan niitä yhteisön jäseniä, jotka
olivat suurperheen reunoilla ja ilman suvun patriarkan tukea. Heitä olivat esimerkiksi lesket, orvot ja maan sisäiset muuttajat. Jo varhaisin VT:n lakikokoelma, niin
sanottu Liiton kirja (2. Moos 20:22–23:33), kantaa huolta näiden heikommassa
asemassa olevien kohtelusta.
Aamoksen kirjan kritiikin kärki kohdistuu vääristyneisiin oikeuskäytäntöihin,
oman yhteiskunnallisen aseman väärin käyttämiseen ja korruptioon.
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“Voi teitä, jotka teette lainkäytöstä katkeraa koiruohoa
ja jätätte heitteille oikeuden!
Te vihaatte sitä, joka kaupunginportin kokouksessa vaatii oikeaa tuomiota,
ja inhoatte sitä, joka kertoo totuuden.
Te poljette tilattomia ja viette maanvuokrana heidän viljansa.
Sen tähden teidän käy näin:
Vaikka te rakennatte taloja hakatuista kivistä, ette saa asua niissä.
Vaikka te istutatte ihania viinitarhoja, ette saa nauttia niiden viiniä.
Sillä minä tiedän teidän rikostenne luvun ja syntienne määrän.
Te sorratte syytöntä, te otatte lahjuksia ja syrjitte köyhiä oikeuspaikalla.”
(Aamos 5:7,10–12)
Myös muiden muinaisen Lähi-idän kansojen parissa tunnetaan köyhän ja vääryyttä kokeneen ihmisen valitushuuto Jumalan tai jumalien puoleen.
Myöhemmissä VT:n teksteissä toistuu oikeudenmukaisuuden vaatimus niin profeettojen julistuksessa kuin 500-luvun eKr. pakkosiirtolaisuuden jälkeisissä kirjoituksissa. Ihanteet eivät kuitenkaan koskeneet kaikkia: ulkopuolelle jäivät esimerkiksi naiset, orjat, sairaat ja vammaiset.  
Stoalaisten on usein sanottu edustaneen varhaista ihmisoikeusajattelua. Kun aiemmin oli ajateltu, että ylimpiin yhteiskunnan kerrostumiin kuuluvien ihmisarvo
oli loukkaamaton, mutta orjien ja barbaarien korkeintaan välineellistä, stoalainen
Seneca (4 eKr.–65 jKr.) näki jokaisen inhimillisen olennon olevan osallinen jumalallisesta logoksesta ja siten kuuluvan arvokkaiden joukkoon.  
Stoalaisuus vaikutti myös kristinuskoon. Ihmisen arvo kuuluu vanhimpiin kristillisiin käsitteisiin. Kristillinen usko loi uudenlaisen yhteyden ihmisyydelle, ihmisten erilaisuudelle ja moninaisuudelle.
Uusi testamentti nousee juutalaisesta perinteestä, mutta murtaa merkittävällä tavalla rajauksen yhteen kansallisuuteen. Lähimmäisenrakkauden piiriin luettiin yhä
selkeämmin eri kansojen parista tulevat ihmiset. Paavalin kuvaukset seurakunnan
kokoontumisesta viittaavat laajempaan sosiaaliseen tasavertaisuuteen, mutta ovat
pidättyviä radikaalien yhteiskunnallisten muutosten suhteen. Esimerkiksi orjuutta
ei niissä vaadittu lakkautettavaksi, vaan pyydettiin kohtelemaan orjia hyvin.
Uuden testamentin keskeisenä teemana on Jumalan kaikille osoittama armo ja lähimmäisenrakkaus. Paavali kuvaa armon radikaalia sosiaalista olemusta tavalla, jossa kaikki
ihmisten välisiä suhteita eriarvoistavat tunnusmerkit menettävät merkityksensä:
“Te kaikki olette Jumalan lapsia, kun uskotte Kristukseen Jeesukseen. Kaikki te, jotka
olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne. Yhdentekevää, oletko
juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen, sillä Kristuksessa
Jeesuksessa te kaikki olette yksi.” (Kirje galatalaisille 2:26–28)
15
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Nykyiset ihmisoikeudet ovat syntyneet juutalais-kristillisen tradition pohjalta,
mutta muissa uskonnoissa ja kulttuureissa on myös ihmisarvon lähteitä. Esimerkiksi Intiassa vaikuttaa bhakti-liike, joka on pyrkinyt kehittämään ihmisoikeuksia
hindulaiselta pohjalta.

Luonnonoikeusajattelu ihmisoikeuksien
filosofisena perustana
Keskiajan ajattelussa keskeinen käsite oli luonnonoikeus (tai luonnollinen oikeus),
jota ei voi ymmärtää ilman kirkkojen suhdetta ihmisoikeuksiin. Keskiajalla alettiin erottaa objektiivinen oikeus subjektiivisista eli henkilökohtaisista oikeuksista.
Jälkimmäiset koskivat erilaisia ihmisten, ihmisryhmien kuten ammattikuntien,
luokkien tai säätyjen oikeuksia, mutta luonnollisia oikeuksia ne eivät olleet. Esimerkiksi Tuomas Akvinolainen (1225–1274) vastusti voimakkaasti sitä, että valtio
voisi yksin päättää alamaistensa oikeuksista.
Nykyisen perusoikeus- ja ihmisoikeusajattelun juuret ovat Englannin poliittisessa
kehityksessä. Saarivaltiossa kehittyivät ensimmäiset modernit valtiosäännöt, joissa
rajoitettiin kuninkaan julkista valtaa ja taattiin kansalaisille yleisiä oikeuksia.  
Kristillisellä keskiajalla valtio alkoi irrota kirkosta, mutta sekä kirkko että valtio
käsitettiin Jumalan säätämiksi. Renessanssi ja uusi aika merkitsivät kuitenkin
käännettä. Valistusfilosofit asettuivat puolustamaan yksilön arvoa valtiota vastaan.
Klassinen liberalismi sallii kohtalaisen eriarvoisuuden ja epätasa-arvon omaisuuden suhteen, mutta korostaa jokaisen luonnollista oikeutta toimeentuloon. Niiden, joilla on yltäkyllin, velvollisuus on auttaa niitä, jotka eivät omin voimin kykene saavuttamaan kohtuullista toimeentuloa.  
Ihmisoikeudet kirjattiin vuonna 1787 Yhdysvaltain perustuslakiin. Amerikassa
luonnonoikeusajattelu ymmärrettiin varsin kokonaisvaltaisesti. Amerikkalaiset yhdistivät uskonnonvapauden puolustamisen kamppailuun poliittisesta vapaudesta.
Yhdysvaltain itsenäisyysjulistus tiivistää luonnonoikeusajattelun. Naisten oikeuksia
amerikkalaiseen ajatteluun ei kuitenkaan sisältynyt eikä orjuudesta puhuttu mitään.

laisten oikeuksien turvaamiseksi. Julkinen valta ei voinut puuttua luonnollisiin
oikeuksiin. Ranskan ihmisoikeusjulistus sisälsi myös jo sen keskeisen ajatuksen,
että kaikille ihmisille kuuluvat ihmisoikeudet perustuvat ihmisyyteen.
Varhaisvaiheen julistukset olivat kansallisia ja valtioiden katsottiin päättävän itsenäisesti ihmisoikeuksista ja siitä, miten ne alueensa ihmisiä kohtelivat. Valtioiden
kahden- ja monenvälisiä ihmisoikeussopimuksia solmittiin jo 1800-luvulla. Niissä
sovittiin muun muassa orjuuden ja orjakaupan kieltämisestä, vähemmistöjen aseman turvaamisesta ja sodankäynnin säännöistä.
Uusi ajatustapa 1800-luvulla oli oikeuspositivismi, jonka mukaan lait ovat ihmisten tekemiä ja vaihtelevat ajasta toiseen. Se sivuutti vielä 1700-luvulla vallalla olleen luonnonoikeudellisen ajattelun oikeuden perustana. Luonnonoikeuden
mukaan oli oikeudellisia sääntöjä, jotka olivat ihmisen toiminnasta riippumattomia. Ne ajateltiin Jumalan asettamiksi. Ranskan ihmisoikeuksien julistuksessa ei
vedottu Jumalaan, vaan riippumattomaan oikeudelliseen totuuteen, jonka mukaan kaikki ihmiset ovat vapaita ja tasa-arvoisia.
Immanuel Kantin (1724–1804) mukaan jokainen kykenee järkensä avulla tuntemaan luonnollisen oikeuden, joka oli kaikkien oikeuksien ja velvoitteiden, mutta
myös lakia säätävien auktoriteettien perusta ja lähde. Kantin muotoilema kategorinen imperatiivi edellytti, ettei kukaan ei käytä toista ihmistä välineenä oman
päämääränsä toteuttamiseen, vaan toista ihmistä tulee aina kohdella päämääränä
tai tarkoitusperänä sinänsä. Jokaisella on Kantin mukaan synnynnäinen oikeus
vapauteen ihmisyytensä perusteella.  
Kantin vapauden periaate rajoitti kaikkien, myös demokraattisten, hallitusmuotojen auktoriteettia ja hallintavaltaa, koska hallitusten tehtävä oli suojella kaikkien
vapautta.  

Ranskan suuri vallankumous (1789–1799) otti esikuvakseen Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksen ja julisti vapauden, veljeyden ja tasa-arvon periaatteita. Keskeisiä
arvoja olivat sananvapaus, tasa-arvo lain edessä, uskonnonvapaus ja yksityinen
omistusoikeus.  

Utilitarismi eli kaiken arvioiminen hyödyn näkökulmasta seurasi luonnollisten
oikeuksien vaihetta ajattelun teoreettisena perustana. Näitä kahta pidettiin yhteen
sovittamattomina eikä ihmisoikeuksia katsottu voitavan kunnolla sovittaa oikeuspositivismiin. Utilitarismin perustaja, liberaali Jeremy Bentham (1747–1832)
hylkäsi luonnonoikeuden. Hän tavoitteli rationaalisin perustein määrittyvää lainsäädäntöä, mikä edellytti heikkojen tai kuvitteellisten käsitteiden eliminoimista.
Luonnonoikeus edusti hänen mukaansa molempia. Jos luonnolliset oikeudet perustuivat jumalalliseen lakiin, ne eivät perustuneet mihinkään. Ainoat oikeudet
olivat hänelle laillisia oikeuksia. Lailliset oikeudet olivat päteviä, jos ne tuottivat
yhteistä hyvää. Benthamille oikeudet palvelivat hyödyllisyyden ajatusta ja hyöty
oli ainoa kriteeri, jolla niitä tuli arvioida. Sillä perusteella luonnollisten oikeuksien
ajatus tuli hylätä.

Vapauksien ja oikeuksien haltijoita olivat vain vapaat valkoiset miehet. Kaikkia
koskeviin ihmisoikeuksiin oli siis vielä matkaa. Julkista valtaa rajoitettiin kansa-

Ensimmäiset askeleet kohti ihmisoikeuksien hyväksymisessä olivat orjakaupan
kieltäviä ja sodan tarpeetonta raakuutta rajoittavia sääntöjä. Vuonna 1864 sol-

Ihmisoikeudet valistuksen ajasta lähtien
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mittiin ensimmäinen Geneven sopimus, jolla pyrittiin parantamaan haavoittuneiden ja sairaiden sotilaiden huoltoa. Prosessi johti Kansainvälisen Punaisen Ristin
muotoutumiseen. Kansainvälinen sopimus orjakaupan hävittämiseksi solmittiin
vuonna 1890. Sopimus orjuuden lopettamisesta tehtiin vuonna 1926.
Naisten oikeuksiin alettiin kiinnittää enemmän huomiota 1800-luvun loppupuolella, mikä johti eri maissa uuteen lainsäädäntöön sekä vähitellen yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden hyväksymiseen.  
Ensimmäinen maailmansota oli humanitaarinen katastrofi, mutta se edisti muun
muassa naisten ja vähemmistöjen taloudellisia ja sosiaalisia oikeuksia sekä kansallista itsemääräämisoikeutta. Sodan lopussa vuonna 1919 perustettiin Kansainvälinen työjärjestö ILO edistämään työntekijöiden oikeuksia. Versaillesin rauhansopimuksessa 1919 painotettiin vähemmistöjen oikeuksia, oikeutta elämään ja
vapauteen, uskonnonvapauteen, kansalaisuuteen maassa, jossa asuu, samanarvoisuutta kansalaisten kesken sekä poliittisten ja kansalaisoikeuksien toteutumista.
Samana sodan päättymisen vuonna 1919 perustettiin Kansainliitto suojelemaan
sopimuksin vähemmistöjä, jotka jäivät maailmansodan jälkeisten rajamuutosten
takia toisen valtion alueelle. Kansainliiton esityslistalle otettiin myös kysymykset
siirtomaiden, työntekijöiden, naisten ja lasten oikeuksista sekä orjuus ja pakolaisuus. Kansainliiton keskusteluissa ei kuitenkaan käytetty ihmisoikeuksien käsitettä. Käytännössä Kansainliitto epäonnistui tehtävässään.

Ihmisoikeudet ja kirkot ennen toista maailmansotaa
Huolimatta siitä, että ihmisoikeuksien idea voidaan löytää länsimaisen kulttuurin
kristillisistä lähteistä, kirkoille ne ovat olleet pitkään vaikea teema.
Paavi Pius VI (paavina 1775–1799) tuomitsi Ranskan ihmisoikeuksien julistuksen, koska se ajoi mielipiteen- ja uskonnonvapautta ja kieltäytyi tunnustamasta
Ranskaa katoliseksi kuningaskunnaksi. Paavi Gregorius XVI (paavina 1831–1846)
tuomitsi liberalismin ja hylkäsi omantunnonvapauden, ja hänen seuraajansa paavi Pius IX (paavina 1846–1878) julkaisi 1864 kuuluisan luettelon erehdyksistä,
joihin kuuluivat sosialismi, liberalismi ja demokratian kaikki muodot. Katolinen
kirkko piti luonnonoikeuksia ja ihmisoikeuksia eri asioina niiden erilaisen syntyhistorian takia.
Protestanttiset kirkot ovat korostaneet yksilön arvoa ja yksilön uskoa, minkä vuoksi niiden on ollut helpompi hyväksyä ihmisoikeuksien käsite. Pohjois-Amerikan
orjuutta koskenut keskustelu on kuitenkin vain yksi esimerkki siitä, että ihmisoikeuksien puolustaminen on ollut vaikea asia myös protestanttisten kirkkojen
historiassa.  
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Katolinen ja ortodoksinen kirkko ovat pitäneet enemmän esillä yhteisöllisiä arvoja. Näille kirkoille ihmisten yhtäläisen ihmisarvon tunnustaminen on ollut haastavaa. Tästä yksi osoitus on keskustelu orjien täyden ihmisyyden tunnustamisesta.  
Katolisen kirkon sosiaaliopetus alkoi muuttua paavi Leo XIII:n (paavina 1878–
1903) julistuksella Rerum Novarum (1891). Katolinen kirkko vaihtoi vähitellen
kehityksen vastustajan roolinsa kriittisen mukanaolijan rooliin. Vaikka uudistuksia ja ”uusia asioita” käsitelleen ensyklikan lähtökohdat olivat konservatiiviset, sen
intentio oli, että ihminen on ennen valtiota ja ihmisen arvo on lainsäädännön
perusta.
Pius XI:n (paavina 1922–1939) huolenaiheita olivat yleismaailmallinen lama,
kommunistisen Neuvostoliiton kehitys ja diktatuurien nousu Italiassa ja Saksassa.
Vuonna 1937 hän julkaisi natsien rotuopin tuomitsevan kiertokirjeen Mit brennender Sorge sekä kirjeen Divini Redemptoris, jossa hän luetteli ihmisen oikeudet
elämään, ruumiilliseen koskemattomuuteen, välttämättömiin elinehtoihin, yhdistymisvapauden sekä oikeuden omistaa ja käyttää omaisuutta.
Ekumeeninen liike kiinnitti huomiota ihmisoikeuksiin jo ennen järjestäytymistään. Rauhan ja oikeudenmukaisuuden merkitys ilmaistiin Tukholman Life and
Work -konferenssissa 1925. Ihmisen arvon käsite oli ollut keskeinen ekumeenisen
liikkeen varhaisvaiheen sosiaalietiikassa, joka perustui luonnollisen lain pohjalle.
Sveitsiläisen reformoidun teologin Karl Barthin (1886–1968) dialektisen teologian ja maailmantilanteen muutosten myötä Kirkkojen maailmanneuvosto (KMN)
irtautui pitkäksi ajaksi tästä perinteestä. Barthin dialektisen teologian mukaan Jumalan valtakunnan ja maailman välillä on pysyvä jännite.
Vaikka monet ihmisoikeudet olivat kirkoille jopa luovuttamattomia, niissä säilyi
epäilyttävä kaiku. Ne liittyivät jumalattomana pidettyyn valistukseen ja Ranskan
vallankumoukseen. Siksi oli helpompaa puhua ihmisen arvosta ja luetella yksittäisiä vapausoikeuksia kuin liittyä suoraan ihmisoikeusperinteeseen.
Käytännössä vasta toisen maailmansodan aikaiset rikokset ihmisyyttä vastaan auttoivat teologiaa näkemään ihmisoikeuksien raamatulliset ja kristilliset juuret ja
niiden merkityksen ihmisyyden puolustamisessa.

Yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus
Ihmisoikeuksien renessanssi alkoi toisen maailmansodan jälkeen. Yhdistyneiden
Kansakuntien (YK) organisaatio luotiin vakiinnuttamaan uusi maailmanjärjestys.
Voimakkaimmin ihmisoikeuksiin ja niiden mukaiseen ajatteluun sitoutuivat pienemmät valtiot. Kansalaisjärjestöillä oli suuri rooli siinä, että ihmisoikeudet olivat
esillä jo YK:n perustamisvaiheessa 1945.  
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Perustamisasiakirja totesi yhdeksi YK:n tarkoituksista ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja inhimillisten perusvapauksien edistämisen rotuun, sukupuoleen,
kieleen tai uskontoon katsomatta. YK:n täysistunto hyväksyi Yleismaailmallisen
ihmisoikeuksien julistuksen joulukuussa 1948. Kokouksen kantaviin voimiin
kuului luterilainen teologian professori O. Frederick Nolde (1899–1972). Hän
laati KMN:n perustavan Amsterdamin yleiskokouksen (1948) uskonnonvapaudesta antaman julkilausuman perusteella luonnoksen oikeudesta uskonnonvapauteen. Se sisällytettiin Ihmisoikeuksien julistuksen 18. artiklaksi.
Samaan aikaan Monsigneur Roncalli, paavin nuntius Pariisissa ja myöhempi paavi
Johannes XXIII (paavina 1958–1963), työskenteli tarmokkaasti ihmisoikeuksien
julistuksen hyväksymisen puolesta. Myös monet juutalaisten ryhmät ajoivat ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta.
Vasta YK:n peruskirja ja Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus antoivat
valtioille perusteita puuttua toisten valtioiden sisäisiin ihmisoikeusloukkauksiin.
Ennen niitä ei ollut kansainvälistä julistusta ihmisoikeuksista. Asiakirja toi ihmisoikeuskysymykset ensimmäistä kertaa näkyvästi kansainväliseen politiikkaan ja loi
perustan ihmisoikeusjärjestelmälle.

Ihmisoikeusjulistuksen jälkeen
Ihmisoikeusjulistuksen hyväksymisen jälkeen alkoi hidas kansainvälisten ihmisoikeuslakien säätämisen ja ihmisoikeusinstituutioiden rakentamisen prosessi, jota
kylmä sota jarrutti. Kommunistiset valtiot rikkoivat jatkuvasti kansalaisoikeuksia ja
poliittisia oikeuksia. Länsi puolestaan oli osallisena massiivisissa ihmisoikeusloukkauksissa sekä suoraan että tukemalla antikommunistisia diktatuureja. YK vastaanotti
vuosittain tuhansia valituksia ihmisoikeusrikkomuksista, mutta aina 1960-luvun
lopulle asti YK:n ja koko kansainvälisen yhteisön kyky suojella ihmisoikeuksia oli
rajallinen. Kylmä sota teki valtioista haluttomia alistamaan ihmisoikeuksia kansainväliseen säätelyyn. Ihmisoikeudet ajautuivat politiikan marginaaliin.
Ihmisoikeuksien merkitys alkoi kasvaa 1960-luvulla paljolti kansainvälisten järjestöjen
ansiosta. Järjestöjen määrä ja niiden merkitys lisääntyi. Järjestöjen vaikutuksen lisäksi suurvaltojen ensimmäisen ja toisen polven ihmisoikeuksista käymän keskustelun
rinnalle alkoi 1970-luvulla nousta pohjoisen ja etelän välinen ristiriita. 1960–70-luvut olivat yhteiskunnallisten muutosten aikaa ympäri maailmaa. Muutokset koskivat
esimerkiksi kansallisia oikeuksia, jotka johtivat uusien valtioiden syntyyn, naisten oikeuksia sekä kansalaisyhteiskunnan uudenlaista aktiivisuutta paikallisten ja globaalien
epäkohtien muuttamiseksi. Ihmisten oikeudet ja niiden puolesta puhuminen näkyivät
myös populaarikulttuurissa. Ihmisoikeudet vahvistuivat.
Toisen maailmansodan jälkeen sosialismin ja kapitalismin välinen kilpailu hallitsi keskustelua. Kirkkojen maailmanneuvoston Amsterdamin yleiskokous käytti
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käsitettä vastuullinen yhteiskunta. Sitä pidettiin esillä kolmantena vaihtoehtona,
mutta sitä käytettiin myös kommunistisen totalitarismin vastustamiseen.
Kylmän sodan ensimmäisinä vuosikymmeninä ihmisoikeuksien merkitys oli melko
vähäinen. Yleismaailmallisen YK:n ihmisoikeuksien julistuksen allekirjoittaneet hallitukset pitivät tavoitteita tärkeinä, mutta eivät katsoneet niitä itseään sitoviksi. YK
oli kuitenkin julistuksellaan sitoutunut ihmisoikeuksiin ja niiden noudattamiseen,
mutta sillä ei ollut keinoja päättää mitä tehdään, jos suvereeni valtio rikkoi ihmisoikeuksia, sillä se oli sitoutunut kunnioittamaan myös valtion suvereenisuutta.
Ihmisoikeusjulistuksen hyväksymisen jälkeen alkoi hyvin hidas kansainvälisten
ihmisoikeuslakien säätämisen ja ihmisoikeusinstituutioiden rakentamisen prosessi. Kylmä sota esti todellisen kehityksen. Kommunistiset valtiot syyllistyivät
jatkuvasti vakaviin poliittisten ja kansalaisoikeuksien rikkomuksiin, ja länsi oli
osallisena massiivisissa ihmisoikeusloukkauksissa joko suoraan tai tukemalla antikommunistisia diktatuureja.
Eri puolilta maailmaa lähetettiin YK:lle vuosittain tuhansia valituksia, mutta
vuodesta 1948 aina 1960-luvun lopulle YK:n ja koko ”kansainvälisen yhteisön”
kyky suojella ihmisoikeuksia oli erittäin rajallinen. Kylmä sota voimisti valtioiden
haluttomuutta alistaa ihmisoikeuksia kansainväliseen säätelyyn, ja Yhdysvallat ja
Neuvostoliitto käyttivät ihmisoikeuskieltä toisilleen osoittamassa propagandassa.
Siksi ihmisoikeudet joutuivat taas politiikan marginaaliin.
Maailmanlaajuinen kolonisaation purkamisliike eli siirtomainen itsenäistyminen
tuotti maailmaan paljon uusia valtioita ja myös YK:lle monia uusia jäseniä. Se loi
uudenlaisia painotuksia YK:n ihmisoikeusagendalle, kuten dekolonisaation, kansojen itsemääräämisoikeuden ja antirasismin.
Ihmisoikeudet nousivat pikku hiljaa merkityksellisempään asemaan 1960-luvulta
lähtien. Se johtui suurelta osin kansainvälisten järjestöjen panoksesta. Järjestöjen
määrä kasvoi räjähdysmäisesti, ja niiden painoarvo kasvoi. Ihmisoikeusjärjestöjen
rooli ihmisoikeuksien edistäjänä on laaja. Ne tekevät aloitteita, seuraavat ihmisoikeustilannetta ja reagoivat ihmisoikeusloukkauksiin. Samalla kun järjestöt saivat ääntään kuuluviin, suurvaltojen ensimmäisen ja toisen polven ihmisoikeuksista käymän
keskustelun rinnalle alkoi 1970-luvulla nousta pohjoisen ja etelän välinen ristiriita.
Sitovien ihmisoikeussopimusten aikaansaaminen kesti 1960-luvun puoliväliin.
Rotusyrjinnän vastainen yleissopimus (Convention on the Elimination of Racial
Discrimination) hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 1965 ja se tuli voimaan ratifioituna vuonna 1969. Aihepiiri ja uudet jäsenvaltiot tuottivat uudenlaista aktivismia. Erityishuomion kohteiksi joutuivat Chile, Etelä-Afrikan tasavalta ja Israel.
Uusi antikolonialistinen ja antirasistinen linja auttoi hälventämään väitteitä, että
ihmisoikeudet ovat läntisiä. Toisaalta uusien huomioiden yksipuolisuus, jota Neuvostoliitto osasi hyödyntää, uhkasi ihmisoikeuksien universaalisuutta.
21

1. JOHDANTO

Huomattavaa edistystä merkitsi kahden kansainvälisen yleissopimuksen hyväksyminen (International Covenants on Civil and Political Rights, ja Economic, Social and Cultural, Rights) YK:n yleiskokouksessa joulukuussa 1966. Toinen niistä
koski poliittisia oikeuksia ja kansalaisoikeuksia, toinen sosiaalisia ja sivistyksellisiä
oikeuksia. Sopimuksien päätettiin tulevan kansainvälisellä tasolla voimaan kuitenkin vasta kymmentä vuotta myöhemmin 1976, mikä tapahtui myös Suomessa.
Yleismaailmallinen ihmisoikeusjulistus ja vuoden 1966 yleissopimukset muodostavat yhdessä kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön ytimen. Niistä käytetään
yhteisnimitystä International Bill of Rights (suomeksi Kansainvälinen ihmisoikeusasiakirja).

sällytti raporttiinsa ihmisoikeusosion. Sen huomio kiinnittyi rasismin lisäksi poliittisten vankien oikeuksiin. Neuvostoliiton tai Itä-Saksan ihmisoikeuskysymyksiin ei viitattu joidenkin osanottajien vaatimuksista huolimatta.

Ihmisoikeudet ja ekumeeninen liike

Yhdysvaltain kansalaisoikeusliikkeestä
1960-luvun arvokapinaan

Myös ekumeenisessa liikkeessä ihmisoikeuksiin vedottiin, tosin rajoitetusti.
KMN:n keskusteluja hallitsi sosialistisen ja kapitalistisen talousjärjestelmän välinen konflikti. KMN hyödynsi ihmisoikeusajattelua lähinnä puolustaessaan
uskonnonvapautta maissa, jotka olivat määritelleet itsensä ateistisiksi tai joissa
kristityillä tiedettiin olevan vaikeuksia. Kansainvälinen keskustelu jähmettyi vuosikymmeniksi koskemaan yksittäiskysymyksiä kuten rauhaa, aseriisuntaa, turvallisuutta, pakolaisia, siirtolaisia ja oikeudettomia sekä taloudellista ja sosiaalista
kehitystä.
Aluksi KMN:ssa painotettiin yksilön kansalais- ja poliittisia oikeuksia länsimaiseen tapaan. Vasta 1960-luvulla tulkinta laajeni, ja Genevessä 1966 pidetty Kirkko ja yhteiskunta -konferenssi ilmaisi huolensa ihmisoikeuksista, eikä uskonnonvapaus ollut enää niistä keskeisin. Se laati eräänlaisen arvojen asteikon ja asetti
ihmisoikeudet sen huipulle. Vuoden 1968 KMN:n Uppsalan yleiskokouksessa
muotoiltiin määritelmä oikeudenmukaisesta, osallistavasta ja kestävän kehityksen
yhteiskunnasta. Se vaati voimakasta asenteenmuutosta suhteessa ihmisoikeuksiin.
Paavin ensyklika Pacem in Terris (1963) ja Vatikaanin II konsiili, samoin kuin
keskustelut KMN:n piirissä olivat kuin alkusoittoa ihmisoikeuksien merkityksen
kasvulle 1960-luvun mittaan. Nyt ei ollut kyse enää vain uskonnollisten oikeuksien toteutumisesta tai YK:n ja kansainvälisen politiikan linjojen seuraamisesta,
vaan pikemmin kolmannen maailman kirkkojen kuulemisesta.  
Luterilaisen Maailmanliiton (LML) yleiskokous Evianissa vuonna 1970 merkitsi
käännettä liiton historiassa. Kokous oli alun perin määrä pitää Brasilian Pôrto
Alegressa, mutta protestina Brasilian sotilashallituksen ihmisoikeusrikkomuksille
paikkaa vaihdettiin vain kuusi viikkoa ennen sen alkamista.
Evianin yleiskokouksessa ihmisoikeudet olivat näkyvästi esillä. Puhuttiin rasismista, jolla viitattiin sekä Yhdysvaltain rotuerotteluun että Etelä-Afrikan ja Namibian
apartheidiin. Jaosto, joka käsitteli vastuullisuutta nykypäivän yhteiskunnassa, si22

Evianin kokoukseen saakka luterilaisissa kirkoissa oli kiistelty siitä, oliko otettava
kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Vuodesta 1970 tuli luterilaisten kirkkojen
sosiaalietiikan vedenjakaja ja Evianin kokouksen ihmisoikeusjulkilausumasta läpimurto. Asiakirja korosti rauhaa ja ihmisoikeuksia. Rauhaa ei voinut olla ilman
oikeudenmukaisuutta ja oikeudenmukaisuus perustuu ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Tästä alkoi ihmisoikeustyö LML:ssa.

Ihmisoikeuksien puolustaminen oli edennyt Yhdysvalloissa näkyvimmin kansalaisoikeusliikkeen toimintana, joka oli mustien kamppailua tasaveroisesta asemasta ja kohtelusta valkoiseen väestöön nähden.  
Ensimmäisen sodanjälkeisen sukupolven arvokapina oli kansainvälinen ilmiö,
joka levisi varhain myös Suomeen. Yhteiskunnallinen muutos saavutti Suomessa
huippunsa 1960-luvulla. Se rikkoi perinteisiä sosiaalisia verkostoja, ja perherakenne muuttui muuttoliikkeen ja äitien työssäkäynnin myötä. Väestöä siirtyi ennätysmäärin maalta kaupunkeihin, maatiloilta tehtaisiin ja konttoreihin, vuosikymmenen lopulla runsaasti myös Ruotsiin.
Radikalismin huippu osui hyvinvointivaltion rakentamisen ja suurten sosiaalipoliittisten uudistusten aikaan. Järjestöjen ja seurakuntien merkitys sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjinä väheni.  
Sorrettujen puolesta toimiminen, rotusorron vastustaminen, nälänhädän uhrien
esille tuominen ja muut yhden asian liikkeiden tavoitteet olivat ihmisoikeuksien
puolustamista, mutta itse käsitettä käytettiin melko vähän. Perinteisiin arvoihin
sitoutunut yhtenäiskulttuuri alkoi kadota ja sen korvasi moniarvoisempi yhteiskunta, jossa myös huolenpito alkoi kohdistua lähiympäristön sijaan moniin eri
suuntiin, myös kauas oman maan rajojen yli.
Etelä-Afrikan apartheid-politiikan ja Yhdysvaltain rotuerottelun vastustaminen,
heikossa asemassa olevien vähemmistöjen puolustaminen sekä marxilainen yhteiskunta-analyysi olivat 1960-luvun lopussa ja 1970-luvun alkupuolella merkittävä
osa myös kristillistä opiskelijaliikettä. Se joutui kuitenkin kirkossa puolustuskannalle. Herätyskristillisyyttä edustaneet piirit vieroksuivat sosiaalieettisiä aiheita ja
myös konservatiivinen kirkon johto oli valmis kääntämään selkänsä kristilliselle
ylioppilasliikkeelle, joka ilmoitti haluavansa olla solidaarinen maailman köyhälle
ja sorretulle väestönosalle ja antaa etusijan sen ongelmille.
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Ihmisoikeudet ja Itä-Eurooppa
KMN:n Nairobin yleiskokouksessa vuonna 1975 Itä-Euroopan protestanttiset
kirkot äänestivät Venäjän ortodoksisen kirkon rinnalla puolustaen sosialismin periaatteita. Sitä ennen Helsingissä kesällä 1975 järjestetty Euroopan turvallisuus- ja
yhteistyökonferenssi oli muuttanut maailmanpoliittista tilannetta. Taustalla oli
1970-luvun alun liennytys, jossa keskeistä oli Itä- ja Länsi-Saksan tunnustaminen.
Kun Saksojen perussopimus 8.11.1972 allekirjoitettiin, alkoivat monenkeskiset
neuvottelut.  
Helsingin ETYK-huippukokouksessa 1975 allekirjoittajavaltiot tunnustivat sodanjälkeiset rajat sekä jaon kahteen ideologisesti vastakkaiseen leiriin. Samalla valtiot sitoutuivat noudattamaan ihmisoikeuksia. Tämä osoittautui pian yleiskokouksen merkittävimmäksi ja voimakkaimmin muutoksiin johtaneeksi päätökseksi.
KMN:n Nairobin yleiskokous järjestettiin joulukuussa 1975, lähes puoli vuotta
Helsingin ETY-kokouksen jälkeen. Siihen mennessä kolmannen korin kysymykset ja niistä etenkin Itä-Euroopan ihmisoikeusolosuhteet olivat nousseet vahvasti
esiin. Itä-Euroopan toisinajattelijat saivat päätösasiakirjasta hyödyllisen välineen.
Monet kansalaisoikeusliikkeet saivat alkunsa ETY-kokouksesta.
Ihmisoikeuksien puolesta toimineet aktivistit olivat keskeisiä sosialistisen järjestelmän romahduksessa. Liikehdinnät olivat ruohonjuuritason toimintaa kansalaisoikeuksien puolustamiseksi. Valtioiden tiukassa valvonnassa toimineiden kirkkojen
johto hyväksyi ne aluksi varsin rajoitetusti. Katolinen kirkko oli erityisen tärkeä
nimenomaan puolalaisen paavin Johannes Paavali II:n ansiosta. Katolinen kirkko
vastusti perinteisesti kommunismia, ja Puolassa se tuki Solidaarisuus-ammattijärjestöä ja sen vaatimuksia kansalaisvapauksista. Maanalainen katolinen kirkko tuki
kansalaisoikeusliikettä useissa eri maissa, Puolan lisäksi etenkin Tšekkoslovakiassa.
Kansalaisoikeusliikkeen ideologiassa ihmisoikeudet olivat keskeisiä.
Ihmisoikeuksiin vetoamalla hiljainen vastarintaliike muutti 1970-luvun lopulta
alkaen sisältä käsin sosialistisia yhteiskuntia ja vaati uudistusta. Kirkoilla oli siinä
suuri rooli.

Ihmisoikeusajattelu normaaliajatteluksi
Siirtomaiden itsenäistyminen toi YK:n jäseniksi suuren joukon köyhiä, ei-länsimaisia valtioita, joiden taloudellisista oikeuksista alettiin keskustella. Vuonna
1974 YK:n yleiskokous hyväksyi kehitysmaiden talouden kannalta merkittävän
ohjelman nimeltä Uusi kansainvälinen taloudellinen järjestys (New International
Economic Order). Se painotti yksittäisissä valtioissa toteutuvien ihmisoikeusrikkomusten sijaan epätasa-arvoisen globaalin talousjärjestyksen rakenteellisia ongelmia. Kolmannen maailman näkökulma synnytti ajatuksen kolmannen sukupolven ihmisoikeuksista.
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Jo aiemmin oli puhuttu ensimmäisen ja toisen sukupolven ihmisoikeuksista.
Edelliset perustuivat valistuksen liberalistiseen perintöön, jonka mukaan ihmisen uskottiin saavan syntymässään oikeuden vapauteen, elämään ja omaisuuteen.
Myös kokoontumis-, sanan- ja uskonnonvapauden uskottiin toteutuvan, kunhan
valtio ei estänyt niiden toteutumista. Toisen sukupolven sosiaalisten oikeuksien
ajateltiin edellyttävän valtion aktiivista toimintaa. Näitä olivat esimerkiksi oikeus
opiskeluun, työhön ja terveydenhuoltoon. Länsi painotti ensimmäisen ja itä toisen sukupolven oikeuksia. Kahtiajako tarjosi suurvalloille tilaisuuden vaikeuttaa
ihmisoikeuksiin liittyvien päätösten tekemiseen ainakin YK:ssa.
Kolmannen polven ihmisoikeuksiksi ryhdyttiin kutsumaan kolmannen maailman
maille tärkeitä ”solidaarisuusihmisoikeuksia”, kuten oikeutta kehitykseen, rauhaan
ja terveelliseen elinympäristöön. Länsimaat suhtautuivat aluksi vieroksuen kokonaisille kansoille kuuluviin oikeuksiin, joita ei voitu panna täytäntöön oikeusistuimien kautta, mikä oli liberalistisen perinteen vastaista. Kolmannen sukupolven
ihmisoikeuksien puuttumisella ei voitu länsimaiden mielestä myöskään perustella
niille ensiarvoisten vapausoikeuksien ja poliittisten oikeuksien rajoittamista. Länsimaisessa ihmisoikeusajattelussa ovat ylikorostuneet klassiset vapausoikeudet.
YK:n yleiskokous hyväksyi naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, CEDAW) vuonna 1979. Kidutuksen vastainen yleissopimus (Convention
Against Torture, CAT) hyväksyttiin vuonna 1984 ja yleissopimus lapsen oikeuksista (Convention on the Rights of the Child) vuonna 1989. Uudet temaattiset menettelytavat etenivät.
YK:n erityisraportoijien nimeäminen oli merkittävä edistysaskel. Heidät asetettiin
tutkimaan ensin mielivaltaisia teloituksia, sitten kidutusta, uskonnollista suvaitsemattomuutta sekä palkkasotilaiden ihmisoikeusloukkauksia. Myöhemmin erityisraportoijia on nimitetty tutkimaan ihmisoikeuksien toteutumista muillakin
alueilla.
Kirkot olivat varoneet käyttämästä ihmisoikeuksien käsitettä, vaikka niiden henki
oli ollut läsnä kirkollisissa asiakirjoissa jo vuosia. Varominen loppui 1970-luvun
puolivälin jälkeen. Sittemmin käsite ihmisoikeudet on ollut kirkkojen piirissä
yleisesti hyväksytty. Tärkein syy lienee vuoden 1975 Helsingin ETY-kokous, joka
teki ihmisoikeuksista tutun käsitteen.
Ihmisoikeuksia käsiteltiin luontevasti myös LML:n vuonna 1977 Dar es Salaamissa pidetyssä yleiskokouksessa. Järjestön suomalainen presidentti Mikko Juva totesi, että ihmisoikeuskysymykset olivat tulleet keskeisiksi kiinnostuksen kohteiksi
maailmassa ja muuttuneet samalla moraalisista ja oikeudellisista kysymyksistä poliittisiksi. Rauhaa, oikeudenmukaisuutta ja ihmisoikeuksia pyrittiin tulkitsemaan
Afrikan kontekstissa. Kokouksessa pidettiin esillä erityisesti Etelä-Afrikan tasavallan hallituksen apartheid-politiikkaa.
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Kirkoissa ei hyväksytty ihmisoikeusajattelua sellaisenaan. Kuitenkin korostettiin,
etteivät oikeudet ainoastaan vapauta, vaan ne myös suojelevat ihmistä. Ihmisoikeusterminologiasta kirkot valitsivat omaan puheeseensa vapauden, oikeudenmukaisuuden, inhimillisyyden ja rauhan. Solidaarisuus köyhiä kohtaan, omastaan
jakaminen ja kansainvälinen vastuu olivat monille tärkeitä, mutta niissä nähtiin
myös liian radikaalia sisältöä. Suomen luterilainen kirkko ei ollut kirkkojen joukossa aivan kärjessä omaksumassa ihmisoikeusajattelua, mutta ei viimeisiäkään.  
Vuonna 1982 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokous julkaisi kansainvälisen vastuun toimintalinjauksen Rauha, kehitys ja ihmisoikeudet. Suurvaltojen välisen jännitteen sävyttämässä ilmapiirissä kysymys rauhasta nähtiin pääasiaksi, toisaalta taas kehitysmaiden tilanne ja kehitysoptimismi korostivat kehityksen
merkitystä. Ihmisoikeudet mietinnön kolmantena osana jäi vaatimattomimmaksi.
Asiakirjan mukaan ”tarkasteltaessa ihmisoikeuksien yleistä syntyhistoriaa, kristillisen uskon vaikutus on siinä ilmeinen”. Kirkko tavallaan adoptoi jälkijättöisesti
vakiintuneen käsitteen omakseen toteamalla roolinsa tässä länsimaisessa aatehistoriassa.
Ihmisoikeuksien teologisiksi lähtökohdiksi asiakirja näki luomisuskon sekä yleisinhimillisen rakkauden vaatimuksen, jonka osana myös ihmisoikeudet oli nähtävä. Ne kuuluivat siten ensisijaisesti yleisinhimilliseen elämänpiiriin.  
Vastuu ihmisoikeuksien toteuttamisesta kuului poliittisille vastuunkantajille, joihin kirkon eettinen julistus ihmisoikeuksista ennen muuta kohdistui. Puhuessaan
ihmisoikeuksista yhteiskunnalle kirkko vetosi järjen ohjaamaan yleisinhimilliseen
oikeustajuun. Koska synti vaikutti myös kirkossa, kirkko ei voinut puhua ihmisoikeuksien kunnioittamisen puolesta ikään kuin ylhäältä päin.
Ensimmäinen luterilaisen kirkon seurakunnille tarkoitettu opaskirja ihmisoikeuksista Katso ihmistä ilmestyi vuosien 1986 ja 1987 Vastuuviikkoa varten. Siinä
ihmisoikeudet jakautuivat oikeuksiin kotimaahan, toimeentuloon, koskemattomuuteen ja osallistumiseen.
Aiempaa kokonaisvaltaisempi ihmisoikeuskäsitys vahvistettiin vuonna 1993 Wienissä pidetyssä kansainvälisessä ihmisoikeuskonferenssissa. Siellä 171 valtiota antoi
yksimielisen julistuksen, jossa ensimmäistä kertaa todettiin kaikkien, poliittisten,
sosiaalisten ja kollektiivisten ihmisoikeuksien olevan universaaleja, jakamattomia
ja toisistaan riippumattomia. Kokous oli voitto nimenomaan kolmannen maailman maiden ihmisoikeusajattelulle, koska valtiot tunnustivat taloudellisen kasvun ja kehityksen välisen yhteyden ja julistivat, että kaikilla kansoilla on oikeus
kehitykseen. Kansainvälinen yhteisö tunnusti Wienin maailmankonferenssissa
ensimmäistä kertaa oikeuden kehitykseen yksimielisesti luovuttamattomaksi ihmisoikeudeksi.  
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Ihmisoikeudet kylmän sodan jälkeen
Kylmän sodan loppuminen paransi ihmisoikeustilannetta entisissä kommunistimaissa. Toisaalta asiat mutkistuivat, kun YK:ssa sekä yleiskokous että ihmisoikeuskomissio aktivoituivat. Etelän köyhien valtioiden kritiikki ihmisoikeuksien
länsimaisuudesta heikkeni. YK:n pyrkimykset rauhan turvaamisessa ja ihmisoikeuksien ylläpitämisessä voitiin joskus yhdistää.
Sama aika, joka liberalisoi Euroopan entiset kommunistimaat, nosti esiin väkivaltaisia etnisiä ja nationalistisia konflikteja monissa muissa maissa. Vuosituhannen
loppuun mennessä ihmisoikeusajattelua syytettiin jo ”hegemoniseksi ideologiaksi”.
YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi vuonna 2000 resoluution 1325, jossa ensimmäistä kertaa korostettiin naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa sodissa ja
konflikteissa sekä naisten osallisuuden vahvistamista rauhanneuvotteluissa. Seksuaalista väkivaltaa on käytetty sodankäynnin välineenä vuosituhansia, eikä naisten
osuus rauhan rakentamisessa ole ollut kovinkaan suurta päätöksenteon tai diplomatian osalta.
Vuonna 2006 YK:n yleiskokous päätti lakkauttaa ihmisoikeuskomissionsa ja
korvata sen YK:n ihmisoikeusneuvostolla. Käytännössä ihmisoikeuskomissio oli
menettänyt uskottavuuttaan ihmisoikeusinstituutiona. Se oli politisoitunut ja sen
jäsenet edustivat maita, joita rasittivat monenlaiset ihmisoikeusrikkomukset.  
Uusi ihmisoikeusneuvosto raportoi suoraan YK:n yleiskokoukselle eikä enää sen
talous- ja sosiaalineuvostolle (ECOSOC), kuten komissio oli tehnyt. Ihmisoikeusneuvoston tehtäväksi tuli tarkastella ihmisoikeuksien toteutumista kaikissa
YK:n jäsenmaissa.
Merkittävä käänne huonompaan tapahtui vuonna 2018, kun Yhdysvallat ilmoitti
luopuvansa jäsenyydestään YK:n ihmisoikeusneuvostossa.

Perusoikeudet Suomessa
Poliittisten tapahtumien ja YK:n organisaation uudistusten takana ihmisoikeuksien merkitys kasvoi voimakkaasti. Yleismaailmallinen kehitys teki ihmisoikeuksista
modernin luonnonoikeudellisen ajattelun perustan. Nykyisin ihmisoikeudet käsitetään Suomessakin kristinuskoa yleisemmäksi eettiseksi perustaksi. Niitä ei voi
väistää eikä ohittaa, eikä niistä voi poimia vain itselleen tärkeitä kohtia. Ihmisoikeudet ovat jakamattomia.
Aiemmin puolitärkeästä eettisestä periaatteistosta muotoutui kaikkien tunnustama universaali eettinen pohja ja arvoperusta. Kaikki eivät kuitenkaan hyväksy ihmisoikeuksia sellaisenaan. Vastustusta aiheuttavat sekä uudistusten vauhti että itse
oikeudet ja niiden takana olevat arvot.
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Ihmisoikeusyleissopimukset ovat osa kansainvälistä oikeutta. Ne sopimukset, joihin Suomi on kansainvälisoikeudellisesti sitoutunut ratifioimalla yleissopimuksen, velvoittavat Suomea. Tällaisia ovat esimerkiksi Euroopan ihmisoikeuksien
sopimus ja Lapsen oikeuksien sopimus. Koska Suomi noudattaa dualistiseksi kutsuttua järjestelmää, ihmisoikeussopimusten säädökset on saatettava voimaan kansallisella lainsäädännöllä, jotta ne sitoisivat valtion lisäksi myös tuomioistuimia ja
viranomaisia. Ihmisoikeusyleissopimukset ovat oikeusnormien hierarkiassa kansallisen oikeusjärjestyksen yläpuolella, mutta ne voimaan saattavat lait ovat perustuslakien ja perusoikeussäännösten alapuolella. Jo vuonna 1995, jolloin Suomesta
tuli Euroopan Unionin jäsenvaltio, Suomessa hyväksyttiin laaja perusoikeusuudistus, jossa nojauduttiin kansainväliseen ihmisoikeussäännöstöön.
Perusoikeuksiksi kutsutaan valtion perustuslaissaan takaamia oikeuksia kansalaisilleen ja muille henkilöille, jotka ovat valtion oikeudenkäytön piirissä. Perusoikeudet säädetään kansallisesti, mutta ihmisoikeudet perustuvat kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. YK:n Wienissä 1993 järjestetyn ihmisoikeuskonferenssin
mukaan perusoikeudet ovat keskenään samanarvoisia eikä mikään niistä ole toista
arvokkaampi. Suomi liittyi Euroopan ihmisoikeussopimukseen jo vuonna 1989,
lainsäädäntöä sitovaksi se tuli vuonna 1990.
Perusoikeuksien asema ja merkitys EU:ssa alkoi kasvaa 1990-luvun alussa ja on
kasvanut siitä saakka. Esimerkiksi EU-tuomioistuimessa perusoikeuksiin liittyvät oikeusjutut olivat harvinaisia vielä 1980- ja 1990-luvulla, sen jälkeen ne ovat
nousseet eniten huomiota saaneiden oikeusjuttujen joukkoon. Perusoikeudet vaikuttavat yhä enemmän myös EU:n lainsäädäntötyöhön, jossa otetaan nykyään
huomioon jo valmisteluvaiheessa arvio ehdotuksesta perusoikeuksien kannalta.
Toisen maailmansodan jälkeen päätetyt ihmisoikeusyleissopimukset vahvistivat
Suomessa oleskelevien ulkomaalaisten perusoikeussuojaa. Vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen keskeisimpiin periaatteisiin kuului perusoikeussuojan laajentaminen koskemaan kaikkia Suomen alueella olevia ihmisiä. Se koskee omien
kansalaisten lisäksi vieraiden valtioiden kansalaisia ja vailla kansalaisuutta olevia.
Enemmistö heistä on pakolaisina tulleita tai pakolaisen asemaa Suomessa tavoittelevia turvapaikanhakijoita. Perusteluksi mainittiin kansainvälinen kehitys ja kansainvälisen vuorovaikutuksen lisääntyminen.
Vuonna 2000 astui voimaan Suomen uusi perustuslaki. Viisi vuotta aikaisemmin
hyväksytyt perusoikeudet otettiin sellaisenaan perustuslakiin. Perustuslain toinen
luku sisältää yhdenvertaisuutta koskevat pykälät. Pykälässä kuusi kuvataan perusoikeuksien lähtökohta:
”Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella”.
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Ihmisoikeuspolitiikan ytimessä tulisi olla solidaarisuuden ja empatian vajeesta
johtuvan eriarvoistumiskehityksen kitkeminen. Ihmisoikeuksia ei voi ulkoistaa
yksinomaan valtiolle, kirkolle tai muulle instituutiolle. Jokaisen ihmisen luovuttamattoman ihmisarvon kunnioittamisen ja puolustamisen tulee olla kaiken inhimillisen kanssakäymisen perusta.

Muutokset kirkkojen kannalta
Yhden sukupolven aikana on tapahtunut nopea muutos. Kirkot hyväksyvät ihmisoikeudet nykyisin pääpiirteissään. Ihmisoikeudet alettiin nähdä suoraksi jatkumoksi ihmisen arvokkuudelle ja arvolle, jonka itse kukin on saanut Jumalan lahjana.
KMN:n yleiskokous 1998 Hararessa totesi, että Jumalan tahdon mukaisessa yhteiskunnassa jokaisella on täydet ihmisoikeudet. Yleiskokous korosti, että ihmisoikeudet ovat jakamattomia ja että niiden kaikkien tulee olla voimassa samanaikaisesti.
Yksilön uskoon keskittymisen sijaan alettiin analysoida yhteiskunnassa epäoikeudenmukaisuutta aiheuttavia rakenteellisia tekijöitä. Diakonia tulkittiin yhä enemmän solidaarisuudeksi köyhiä ja syrjäytyneitä kohtaan sekä koko maailmaa koskevaksi elämän ja resurssien jakamiseksi. Osallisuus ei ollut vertauskuvallista vaan
todellista eikä auttaminen ollut holhoavaa hyvän jakamista autettavien yläpuolelta, vaan toimimista ihmisten rinnalla. Tasa-arvon kirkot ottivat erityisen vakavasti.
Tämän ihmisoikeus- ja osallisuusteologian kehittymisen ja sen rinnalla tapahtuneen diakonian muutoksen takana oli ainakin vapautuksen teologia, joka korostaa, että Jumala on köyhien puolella. Hän kuulee sorretun kansan huudon.
Vanhan testamentin messiaaninen visio Jumalan valtakunnasta antaa heikoille ja
pienille motivaatiota ja toivoa.
Ihmisen arvon, ihmisoikeuksien ja vapautuksen teologian korostusten varassa
alkanut kirkon ja sen teologian uudistus merkitsi avaran kristinuskontulkinnan
vahvistumista. Varsin monissa kirkoissa vakiintui yhteiskunnallisesti aktiivinen
ja ihmisen puolelle asettuva näkemys. Samalla kuitenkin vastakkaisuudet yksilön
pelastusta ja oikeaa oppia korostavan eksklusiivisen teologisen perusnäkemyksen
kanssa korostuivat. Valtauomaa vastassa oli suuri oppositio. Monissa maissa konservatiivinen kristillisyys on enemmistönä tai sen muodostama oppositio on niin
vahva, että se leimaa lähes koko kristinuskon käsitystä.

Luterilainen maailmanliitto hahmotteli vuonna 2011 hyväksymässään strategiassa
kirkkojen kokonaisvaltaista missiota, jossa edistetään ihmisoikeuksia, rauhaa ja sovintoa sekä pyritään vähentämään maailmassa inhimillistä kärsimystä ja epäoikeudenmukaisuutta. Kirkkojen ihmisoikeuspolitiikan prioriteeteiksi siinä mainitaan:
• uskonnonvapaus
• ilmastonmuutos
• sukupuolten välinen tasa-arvo
• pakolaiset ja siirtolaiset
• alkuperäiskansat ja vähemmistöt, erityisesti dalitit ja romanit
• taloudellinen oikeudenmukaisuus sekä
• HIV ja AIDS.

Uskonnot ihmisoikeuksien vastustajana?
Samaan aikaan kun ihmisoikeudet lujittuivat perustuslailla, niiden yleinen hyväksyttävyys alkoi heikentyä. Yhtenä vaikuttavana tekijänä on uudenlaisen konservatiivisen uskonnollisuuden nousu kaikkialla maailmassa ja eri uskontojen piirissä.
Konservatiiviryhmät ovat myös yhdistäneet voimiaan liberaalien länsimaisten vapausoikeuksien vastustamisessa.
Eri uskontojen konservatiiveja näyttää yhdistävän näkemykset perhe-elämästä,
seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta sekä naisten ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksista ihmisoikeuskysymyksinä.
Viime vuosikymmenten eräs kiinnostavimmista sosiologisista havainnoista koskee uskontojen paluuta. Kun aikaisemmin oli pidetty selviönä, että uskonnolliset
katsomukset ja maailmanselitykset vähitellen hiipuvat rationaalisen ja tieteellisen
ajattelun tieltä, viime vuosituhannen lopulla havaittiin, että jo joidenkin kuluneiden vuosikymmenten aikana uskonnot olivat tosiasiassa vahvistuneet. Havaintoja
tehtiin kaikkien suurten tunnettujen uskontojen piirissä. Samalla tutkijat totesivat,
että vahvistuvalle uskonnollisuudelle uskonnosta riippumatta oli ominaista konservatiivinen lainomaisuus. Euroopassa konservatiivisen uskonnollisuuden nousu on
ollut hitaampaa kuin muualla maailmassa, mutta ilmiö on havaittavissa myös täällä.
Ihmisoikeudet voidaan nähdä vanhan kristillisen luonnonoikeusajattelun jatkumona. Ihmisoikeudet muodostavat nyt kansainvälisesti yhteisesti hyväksytyn
arvoperustan, jonka asema ei käytännössä ole kuitenkaan niin vahva kuin miltä
yhteisten sopimusten näkökulmasta näyttää. Vahvimmillaan ihmisoikeudet ovat
liberaalissa lännessä, mutta sielläkin juuri konservatiivinen uskonnollinen vähemmistö pyrkii horjuttamaan niiden roolia.  
Ihmisoikeudet ovat universaaleja, mutta ne nousevat kristilliseltä ja siten läntiseltä
arvoperustalta. Tällä hetkellä vahvistuva uskonnollinen konservatismi antaa niille
tukensa vain osittain.
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Ajankohtaiset kysymykset kirkolle
Kirkon ihmisoikeustyö on laajaa. Asiantuntijoiden, työntekijöiden, seurakuntalaisten, järjestöjen ja yhteistyökumppaneiden kanssa pyritään vaikuttamaan
esimerkiksi vammaisten ihmisten, lasten, maahanmuuttajien sekä seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöjen aseman parantamisen puolesta Suomessa ja maailmalla. Samalla käydään aktiivista keskustelua köyhyydestä, työn tulevaisuudesta,
vanhusten ihmisarvoisesta elämästä ja syrjäytettyjen ihmisten tilanteesta.
Kirkolle tärkeät ihmisoikeuskysymykset nousevat paikallisuudesta, alueellisuudesta, kansallisesta tilanteesta, Euroopan alueen haasteista sekä globaaleista ihmisoikeusteemoista. Kirkko Suomessa on myös kirkko maailmassa. Osa Suomen
lainsäädännöstä on riippuvainen esimerkiksi Euroopan Unionin säädöksistä ja
sopimuksista. Näiden lisäksi kirkon työhön vaikuttavat myös eri ihmisoikeusjulistukset ja -sopimukset.
Kirkko puhuu ja ottaa säännöllisesti puheeksi useita ihmisoikeusongelmia. Tähän käsikirjaan on nostettu kirkon ja kristinuskon kannalta tärkeitä ja ajankohtaisia teemoja. Nämä teemat eivät ole ikuisia. Yhteiskunta ja maailma muuttuvat,
usein myös paremmaksi. Uusia ongelmia tulee. Ihmisoikeuksien toteutuminen
ja toteutumatta jättäminen on jatkuvaa liikettä. Yhteiskunnallisten muutosten ja
ilmiöiden tarkastelu vaatii valppautta. Vapaudesta, demokratiasta ja hyvinvoinnista täytyy pitää huolta. Nämä arvot perustuvat ainoastaan luottamukseen, yhteisymmärrykseen ja abstraktiin näkemykseen ihmisarvosta. Kaikki ihmiset ja valtiot
eivät tue näitä arvoja.
Toinen aspekti puheeksi ottamisen lisäksi on kirkon tekemä yhteiskunnallinen
vaikuttaminen. Tähän on erityisesti syytä panostaa, mikäli aitoa muutosta halutaan yhteiskunnassa ja maailmassa tapahtuvan tai mikäli halutaan ylläpitää suomalaista yhteiskuntaa ja sen hyviä puolia.

Kirkon
ihmisoikeustyö
on laajaa.”
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ja johtava asiantuntija Kari Latvus

Kirkon vaikuttamistyössä ihmisoikeuksien puolesta täytyy ottaa
huomioon seuraavat seikat:
Mitkä ovat kirkolle erityisen tärkeitä vaikuttamistyön teemoja ja miksi?
Kirkon tulee vaikuttaa kaikkein hädänalaisimmissa asemissa olevien ihmisten
puolesta. Kirkon tulee olla syrjäytettyjen puolustaja ja nostaa keskusteluun
kiusallisiakin teemoja. Kirkon täytyy myös pitää huolta uskonnonvapauden toteutumisesta. Vaikuttamistyön osalta täytyy kartoittaa, miten asioihin saadaan
muutos – ja sitten ryhtyä toimeen muutoksen edistämiseksi. Kirkolla on Suomessa edelleen valtavat resurssit käytettävissä. Vaikuttamismahdollisuus on aito
ja suorastaan velvoite tämän kokoisessa instituutiossa, on kyse sitten paikallisesta tai kansallisesta tasosta.
Keiden kanssa kannattaa tehdä yhteistyötä?  
Kirkon ei tarvitse toimia yksin. Suomessa on lukuisia järjestöjä, muita toimijoita
ja edunvalvonnallisia instansseja, joiden kanssa kirkko tekee yhteistyötä ja pyrkii
vaikuttamaan. Kirkko on haluttu yhteistyökumppani vaikuttamistyössä. Jotkut
ihmisoikeuskysymykset liittyvät uskonnonvapauteen ja kirkon jäsenten elämään
kristittyinä. Silloinkin kyse on useimmiten uskonnonvapaudesta laajasti, mikä
mahdollistaa vahvan ekumeenisen, yhteiskristillisen ja uskontodialogisen yhteistyön.
Miten asiaan voidaan parhaiten vaikuttaa ja miten vaikuttamistyö organisoidaan?
Puhumisen lisäksi kirkolla on aito toimimisen ja vaikuttamisen mahdollisuus. Silloin vaikuttamistyö täytyy suunnitella ja organisoida hyvin. Mitä halutaan saada
aikaiseksi, miten pyritään saamaan aikaiseksi, ketkä toimivat ja ketkä koordinoivat? Miten analysoidaan tehtyä ja opitaan siitä?

1. JOHDANTO

Miten vaikutetaan lainsäädäntöön Suomessa,
EU-tasolla ja globaalisti?
Jotkut vaikuttamistyön kohteet katoavat Suomen maaperältä EU:n eri instituutioihin tai
muihin maihin. Silloin täytyy pohtia ja rakentaa vaikuttamistyön osalta yhteistyötä muiden
maiden kirkkojen ja kirkollisten järjestöjen
kanssa. Kirkot ja uskonnolliset yhdyskunnat
tekevätkin moninaista vaikuttamistyötä EU:ssa.
Miten vaikutetaan kansalaisyhteiskunnassa?
Suomen kansalaisyhteiskunnan vaikuttavuus on
vahvistunut. Ihmiset lähtevät liikkeelle tärkeinä
pitämiensä asioiden puolesta. Kansalaisaloitepalvelu on osoittanut toimivuutensa ja myös
haasteensa. Kansalaisilla on mahdollisuus saada
asioita ja muutosta aikaiseksi. Miten kirkko toimii kansalaisyhteiskunnan osana? Olemmeko
kartalla siitä, mitä ihmiset kaipaavat? Mikä aiheuttaa heille kärsimystä ja muutoshalua? Mitkä asiat ovat heille merkityksellisiä?
Miten vahvistaa ihmisoikeusloukkauksia
kokevien omaa ääntä ja vaikuttamismahdollisuuksia?
Miten vahvistetaan heidän ääntään, jotka ihmisoikeusrikkomuksia ovat itse kokeneet tai
joiden ihmisoikeudet eivät toteudu? Miten
kirkko tukee näitä ihmisiä, antaa ja luo tilaa
heille ja heidän ajatuksilleen?

Miten kirkko
toimii
kansalaisyhteiskunnan
osana?”
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Elämä ja kuolema ihmisoikeuskysymyksinä
– abortti, eutanasia ja kuolemanrangaistus
Ihmisen elämällä on alku ja loppu. Elämä on keskeisin inhimillinen hyvä, jonka
varassa muut hyvät toteutuvat. Elämän suojaaminen on siksi ensisijaista myös ihmisoikeuksien kannalta. Ihminen ei voi elää täysivaltaisesti, ellei hänen koskemattomuuttaan ja mahdollisuuttaan päättää omasta ruumiistaan turvata. Julkisen vallan tehtävä on suojata erityisesti niiden elämää ja koskemattomuutta, jotka eivät
voi itse puolustaa oikeuksiaan. Kun tärkeät arvot ja normit joutuvat ristiriitaan,
syntyy moraalinen ongelma.
Abortti
Aborttikeskustelussa asetetaan usein vastakkain sikiön oikeus elämään ja naisen
oikeus päättää ruumiistaan. Kiistan taustalla on monia erimielisyyksiä. Yksi niistä
koskee elämän alkamista. Biologisesti elämän tarkkaa alkamishetkeä ei voida määritellä, koska kehittyminen on vaiheittain etenevä prosessi. Ihmiseksi tuleminen ei
lopu syntymään, vaan jatkuu muiden tukemana kuolemaan saakka, eikä kenestäkään tule ihmistä, elleivät muut sitoudu häneen.
Aborttioikeuden rajaamista puolustetaan pyrkimyksellä suojella kehittyvää elämää. Keinona pidetään lainsäädäntöä, jolla halutaan rajoittaa naisen mahdollisuutta keskeyttää raskaus. Pyritään luomaan tilanne, jossa naisella ei ole muuta
mahdollisuutta kuin synnyttää lapsi. Ehdotonkaan aborttilainsäädäntö ei kuitenkaan lopeta raskaudenkeskeytyksiä ja laittomat abortit johtavat monenlaisiin sosiaalisiin ja terveydellisiin ongelmiin.
Ne, jotka puolustavat naisen oikeutta keskeyttää raskaus, tarkastelevat asiaa kiinnittämällä huomion sikiön lisäksi tilanteeseen, jossa raskaus on alkanut ja naisen
mahdollisuuksiin käydä läpi raskaus ja huolehtia lapsesta. Raskauden alkamiseen
tarvitaan mies, jonka osuus sivuutetaan, kun sikiön ja naisen oikeudet asetetaan
vastakkain. Jos raskaus ei ole suunniteltu, jos se on saanut alkunsa raiskauksesta ja jos lapsen isä ei ota vastuuta tilanteesta, lapsen syntymä voi saattaa naisen
kohtuuttomalta tuntuvaan tilanteeseen. Raskaudenaikaisissa tutkimuksissa voi
paljastua, että sikiöllä on kuolemaan johtava vakava kehityshäiriö. Joskus raskaus
vaarantaa naisen terveyden tai hengen.
Lainsäädäntöä on arvioitava tavoitteiden kannalta. Käytetäänkö lainsäädäntöä
ensi sijassa tuomitsemaan jokin asia vääräksi vai epäkohtien vähentämiseen? Elämää voidaan suojella parhaiten myönteisillä keinoilla tukemalla naisten mahdollisuutta elää hyvää elämää siitä riippumatta, onko heillä lapsia huolehdittavanaan vai ei.
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Oikeus elämään, oikeus kuolemaan?
Julkisella vallalla on velvollisuus suojella oikeutta elämään, mutta tätä oikeutta ei
voi vaatia itselleen. Kukaan ei ole olemassa omasta tahdostaan. Elämä on saatu
lahjaksi. Lahjana elämä on erityislaatuinen siinä, että jokainen sen lahjaksi saanut
myös aikanaan menettää sen.
Eutanasia-keskustelussa vedotaan itsemääräämisoikeuteen perusteena oikeudelle
päättää omasta kuolemasta. Hyväkään hoito ei aina paranna eikä edes huojenna
kärsimystä. Joskus hoito vain pitkittää raskaaksi ja merkityksettömäksi käynyttä
elämää. Itsemääräämisoikeudesta johdetaan oikeus saada kuolinapua: yhteiskunnan tarjoamien terveyspalveluiden osaksi vaaditaan silloin sisällytettäväksi myös
ammattimaisesti toteutettu elämän lopettaminen, eutanasia.
Ei ole ongelmatonta laajentaa itsemääräämisoikeuden käsitettä oikeudeksi kuolla. Ihminen voi kyllä surmata itsensä, mutta ei ole perusteltua kutsua tätä mahdollisuutta oikeudeksi. Kirjaamalla jonkin asian lakiin oikeudeksi julkinen valta
määrittelee samalla sen toteutumisen ehdot ja sitoutuu huolehtimaan täytäntöönpanosta. Eutanasian ehdoksi olisi määriteltävä, millainen elämä ei ole elämisen
arvoista, joten kuolemasta ei päättäisi ihminen itse vaan lainsäätäjä.
Rangaistuksena kuolema
Perinteinen, ihmisoikeusajattelua edeltäneen ajan yhteiskunta keskittyi estämään laittomuuksia rajoittamalla. Nykyäänkin valtion pakottavaan valtaan kuuluu yksinoikeus
rangaista lainrikkojia. Oikeudenmukaisuuteen kuuluu paitsi rikoksen hyvittäminen
korvaamalla sen tuottama vahinko myös moraalisen epätasapainon korjaaminen. Vastaavuusperiaatteen mukaisesti muille kärsimystä tuottaneesta teosta on määrätty tuskaa tuottavia rangaistuksia. Vakavimmista rikoksista on rangaistu kuolemalla.
Länsimaisissa oikeusvaltioissa on – Yhdysvaltoja lukuun ottamatta – luovuttu
kuolemantuomiosta. Rikollisuus on vahvasti yhteydessä usein jo varhain alkaneeseen, laaja-alaiseen huono-osaisuuteen. Sitä ei vähennetä rankaisemalla yksilöitä
vaan vahvistamalla sosiaalista oikeudenmukaisuutta.
Kuolemanrangaistuksesta on luovuttu, koska oikeus erehtyy. Väärää tuomiota
ei voida oikaista, jos tuomittu on surmattu. Rangaistusmuoto on ongelmallinen
myös siksi, että yhteiskunta, joka käyttää rangaistuksena tappamista, johon syyllistyneet se itse rikollisina tuomitsee, ei toimi johdonmukaisesti eikä uskottavasti.

Haaste kirkolle:
Miten kirkko ymmärtää ihmiseksi
tulemisen?
Kuinka yksilön ja yhteisön oikeudet
punoutuvat toisiinsa? Entä silloin,
kun ne ovat ristiriidassa keskenään?
Miten elämää voi puolustaa ja
tukea hylkäämättä ihmistä ja
vähättelemättä kärsimystä?
Ketkä jäävät kirkossa ulkopuolelle?
Keiden annamme olla syrjässä?
Onko kaikkien elämä heidän niin
halutessaan tervetullutta kirkon ja
seurakuntien yhteisöön?

Elämän alun ja lopun kysymyksissä ihmisoikeusnäkökulmaa on täydennettävä
pohtimalla elämän yhteisöllistä luonnetta. Kenestäkään ei tule ihmistä, ellei ihmisyhteisö ota häntä vastaan ja liitä osakseen. Lapsi tarvitsee vuosien ajan lähes
herkeämättömästi huolenpitoa ja hoivan tarve kasvaa usein myös elämän lopulla.
Kukaan aikuinenkaan ei kuitenkaan tule toimeen itsekseen vaan ihmiset ovat sidoksissa toisiinsa monin erilaisin sitein. Raskaisiin rikoksiin syyllistynytkin on osa
ihmisyhteisöä eikä hänen kuolemansa ole vain hänen kuolemansa.
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Lapsen oikeudet
Lapsia ovat kaikki alle kahdeksantoistavuotiaat lapset ja nuoret. Lapsen oikeudet
on kirjattu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen, jonka myös Suomi on ratifioinut. Tämä velvoittaa meitä ottamaan lapsen oikeudet huomioon lainsäädännössä.
Myös lapsen oikeudet ovat jakamattomia. Nuoren oikeuksia tukee tämän lisäksi
myös nuorisolaki. Suomen nuorisolain mukaan nuoria ovat alle kaksikymmentäyhdeksänvuotiaat nuoret ja aikuiset.
Lapsiperheköyhyys ja syrjäytyminen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arvion mukaan 471 000 suomalaista elää
tällä hetkellä tilanteessa, jossa tulot eivät riitä arjen perustarpeisiin. Perusturvan
tason on monella riittämätön. Erityisen vakavia seurauksia köyhyydestä on juuri lapsille. Lapsen oikeuksien sopimuksen artiklan 27 mukaan ”Sopimusvaltiot
tunnustavat jokaisen lapsen oikeuden hänen ruumiillisen, henkisen, hengellisen,
moraalisen ja sosiaalisen kehityksensä kannalta riittävään elintasoon”.
Suomen lapsiasiavaltuutetun mukaan lapsiperheiden köyhyyttä aiheuttavat muun muassa työttömyys ja niukka koulutus. Köyhät perheet eivät kuitenkaan ole yhtenäinen
tai staattinen ryhmä. Osa perheistä pääsee eteenpäin vaikeasta tilanteesta, ja toisaalta
uusia perheitä joutuu jatkuvasti eri tilanteista johtuen köyhien perheiden ryhmään.
Lasten ja nuorten köyhyys näkyy myös kirkon diakoniatyössä, niin sen jakamissa
avustuksissa kuin saapuvissa avustushakemuksissa. Peruskoulussa köyhyys aiheuttaa ongelmia esimerkiksi tietotekniikan ja välttämättömien koulutarvikkeiden tai
urheiluvälineiden hankkimisessa. Harrastaminen ei ole usein mahdollista ilman
pitkäaikaista taloudellista tukea. Köyhyys vaikuttaakin usein myös lapsen kaverisuhteisiin ja vapaa-ajan viettoon. Vuoden 2015 Kouluterveyskyselyn mukaan
kiusatuksi tulemisen kokemuksia oli useammin sellaisilla 8. ja 9. luokan oppilailla,
jotka kokivat perheen taloudellisen tilanteen huonoksi. Kiusatuksi joutuu keskimäärin kuusi prosenttia 8. ja 9. luokan oppilaista joka viikko. Niiden nuorten
osalta, jotka kokevat perheensä taloudellisen tilanteen huonoksi, kiusattuja on
paljon enemmän: 14 prosenttia. Digitaalisen median kehitys on myös lisännyt ja
muuttanut kiusaamisen muotoja.
Monessa perheessä toisen asteen koulutusvalinnat päätetään sen perusteella, minkä verran kuluja koulukirjoista tai opiskelutarvikkeista tulee. Köyhyys asettaa
lapset ja nuoret kehityksen edellytysten osalta eriarvoiseen asemaan. Köyhyyden
moninaiset vaikutukset jatkuvat usein pitkälle aikuisikään sekä vaikuttavat ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja osallisuuteen yhteiskunnassa. Monisukupolvinen syrjäytyminen on maamme suurimpia uhkia.
Me-säätiön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen uudessa selvityksessä vuodelta 2018 on tutkittu laajasti lasten ja nuorten syrjäytymiseen johtavia tekijöitä.
Tutkimuksen mukaan syrjään jäämiseen merkittävästi vaikuttavia tekijöitä, joihin
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voisi jo aikaisessa vaiheessa vaikuttaa eri tavoin, on esimerkiksi lastensuojeluun
sijoittaminen sekä äitiys ennen kahdenkymmenen vuoden ikää. Kaikki lapset ja
nuoret eivät jää näiden tekijöiden johdosta syrjään, mutta niiden vaikutus on
suuri syrjäytymisen taustalla. Tutkimuksen analyysissä on painotettu ennaltaehkäiseviä toimia sekä lasten, nuorten että koko perheen tueksi mahdollisimman
varhaisessa vaiheessa, kun ongelmia ilmenee.
Koulutus
Viime vuosina on yhteiskunnassa toteutettu useita uudistuksia liittyen korkeakouluihin ja ammatilliseen koulutukseen. Ammatillisen koulutuksen lainsäädännöllisen ja sisällöllisen reformin ohella toteutettiin lähes samaan aikaan koulutussäästöt, jotka vuonna 2017 olivat yhteensä 190 miljoonaa euroa. Säästöt ovat
vaikuttaneet voimakkaasti esimerkiksi henkilöstöön ja sen vähentämiseen ja sitä
kautta lähiopetuksen vähenemiseen. Reformin myötä opettajille ja ohjaajille tulee
kuitenkin lisää vastuuta opiskelijan henkilökohtaisesta ohjaamisesta perinteisen
opetuksen lisäksi. Monin paikoin ollaankin huolissaan ammatillisen opetuksen
laadusta. Samalla on tapahtunut kuitenkin hyvää edistystä. Reformin myötä vieraskielisillä on paremmat mahdollisuudet päästä koulutukseen kiinni, sillä suomen kielen osaamisvaatimuksia on laskettu. Ammatilliseen koulutukseen voi
myös hakeutua ympäri vuoden, mikä parhaimmillaan ehkäisee nuorten ja aikuisten syrjäytymistä sekä ulkopuolelle joutumista. Nämä ovat myönteisiä muutoksia,
joiden konkreettiset vaikutukset ovat nähtävissä tulevien vuosien aikana. Lapsen
oikeuksien sopimuksen artiklan kaksikymmentäkahdeksan mukaan ”Lapsella on
oikeus käydä ilmaiseksi peruskoulua. Valtion on edistettävä toisen asteen koulutusta ja opinto-ohjausta sekä ehkäistävä koulunkäynnin keskeyttämistä”.
Syrjinnän ja rasismin yleisyys ammatillisessa koulutuksessa havahduttaa. Vuonna 2017
toteutettiin barometri, jossa opiskelijoilta kysyttiin hyvinvoinnista ja opiskelusta ammattioppilaitoksissa. Barometrin mukaan kaksikymmentäviisi prosenttia vieraskielisistä opiskelijoista on kokenut oppilaitoksessa syrjintää, sekä muiden opiskelijoiden että
henkilöstön taholta. Lapsen oikeuksien sopimuksen artiklan kaksi mukaan ”lasta ei saa
syrjiä hänen tai hänen vanhempiensa ulkonäön, alkuperän, mielipiteiden tai muiden
ominaisuuksien vuoksi” ja artiklan kaksikymmentäyhdeksän mukaan ”koulutuksen tulee pyrkiä kehittämään lapsen kasvua täyteen mittaansa. Koulutuksen tulee edistää ihmisoikeuksien, lapsen vanhempien sekä oman ja muiden kulttuurien kunnioittamista”.
Lapset turvapaikanhakijoina
Alle 18-vuotiaiden turvapaikanhakijoiden oikeusturva on viime vuosina heikentynyt. Perheenyhdistämiset ovat vaikeutuneet. Heikentymistä ei voida selittää
pelkästään ulkomaalaislainsäädännön tai oikeusapulainsäädännön muutoksilla.
Yksi keskeinen selittävä tekijä on Maahanmuuttoviraston tulkintalinjan tiukentuminen. Monelle alle 18-vuotiaalle myönnetään yhden tai kahden vuoden oleskelulupia mahdollisen neljän vuoden sijaan. Tämä aiheuttaa tarpeetonta stressiä
ja vaikeuttaa kotoutumista. Alla 18-vuotiaita turvapaikanhakijoita on pidetty säilössä, eli käytännössä vankilassa ennen palautusta tai palautusprosessin aikana.
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Ilmasto-oikeudenmukaisuus

Kysymyksiä:
Otetaanko lapsiperheiden vaikeat tilanteet kirkossa vakavasti?
Kuullaanko lapsia ja nuoria itseään?
Miten seurakunnat tukevat eriarvoisuuden ja syrjään jäämisen
vähentämistä omassa kokoavassa toiminnassaan?
Miten seurakuntien työntekijät tukevat ammatillisen koulutuksen yhteisöjä,
opiskelijoita ja henkilöstöä muutoksen keskellä?
Miten seurakuntien alueella asuvia alaikäisiä turvapaikanhakijoita
sekä maahanmuuttajaperheitä tuetaan kotoutumaan omalle seudulle
ja kokemaan osallisuutta yhteisössä?
Miten kirkon tulisi toimia Suomessa tyttöjen sukupuolielinten silpomisen
ehkäisemiseksi? Mikä on kirkon kanta poikien ympärileikkaukseen?

Ongelmat
Teollistuneet maat ovat aiheuttaneet yli neljä viidennestä tähänastisista kasvihuonekaasupäästöistä ja niiden osuus päästöistä on vielä tälläkin hetkellä yli puolet.
Suurimmat päästäjät ovat historiallisesti olleet Eurooppa ja Yhdysvallat, joskin
Kiina on kokonaispäästöissä noussut niiden edelle. Teollistuneet maat ovat siis
aiheuttaneet vaurastuessaan ilmastonmuutoksen. Nyt länsimaat vaativat myös
muita liittymään ilmastotalkoisiin ilman, että ne voisivat käyttää fossiilisia polttoaineita vapaasti hyväkseen. Edellä sanottu koskee etenkin köyhiä maita. Ilmastonmuutoksesta puolestaan kärsivät eniten haavoittuvimmassa asemassa olevat.
Kyse on siis ilmasto-oikeudenmukaisuudesta ja ilmastovelasta. Ilmastonmuutosta
käsitellään Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ilmastoneuvotteluissa, joista näkyvimpiä ovat valtioiden väliset neuvottelut (COP Conference of Parties). Huomatuimmat niistä ovat olleet Kööpenhaminassa vuonna 2009 ja Pariisissa 2015
pidetyt kokoukset, joihin osallistuivat myös valtioiden johtajat.
Ensimmäinen kansainvälinen, laillinen sopimus ilmastosta solmittiin Rio de Janeirossa vuonna 1992. Siinä jo todettiin tulevien sukupolvien oikeudet samoin
kuin eri osapuolien (maiden) ”yhteinen mutta eriytetty vastuu ja erilaiset valmiudet”.
Ratkaisumallit
Ilmastonmuutokseen vastataan kahdella tavalla: sitä hillitään ja siihen sopeudutaan. Hillinnästä saatiin sovittua Pariisissa 2015. Ilmaston lämpeneminen rajoitetaan sopimuksessa selvästi alle kahden asteen, pyrkien puoleentoista asteeseen verrattuna esiteolliseen aikaan. Maat ovat sitoutuneet raportoimaan edistymisestään.
Globaali pohjoinen on leimaantunut enemmän hillinnän edistäjäksi, kun taas globaali etelä on ymmärrettävästi korostanut sopeutumista ja syntyvien vahinkojen
hyvittämistä. YK:n ilmastokokouksien päätöksenteko perustuu konsensukseen,
joten sopimukset ovat olleet enemmän tai vähemmän onnistuneita kompromisseja hillinnän ja sopeutumisen välillä, Pariisissa enemmän, Kööpenhaminassa paljon
vähemmän.
Teollisuusmaiden maksama ilmastorahoitus liittyy ilmasto-oikeudenmukaisuuteen. Pariisissa 2015 teollisuusmaat toistivat aiemman lupauksensa ja sitoutuivat
mobilisoimaan vuosiksi 2020–2025 vähintään 100 miljardin Yhdysvaltain dollarin vuotuisen rahoituksen kehitysmaiden ilmastotoimiin, päästöjen vähentämiseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Summaan sisältyy myös yksityisen
sektorin rahoitusta. Ilmasto-oikeudenmukaisuus liittyy myös muiden elinlajien
oikeuksiin. Ilmastonmuutos koettelee pahimmin heikoimmassa asemassa olevia,
myös muiden lajien kuin ihmisen osalta. Luojan luoma ihmeellinen moninaisuus,
biodiversiteetti, on heikkenemässä monen tekijän yhteisvaikutuksesta. Nyt puhu-
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taan jo kuudennesta sukupuuttoaallosta. Ihminen on riippuvainen luomakunnan
tarjoamista ekosysteemipalveluista. Jos niiden tasapaino katoaa, voivat seuraukset
olla hirvittäviä. Tämä ei edes edellytä käsistä karkaavaa ilmastonmuutosta.
Euroopan unionin rooli on kaksinainen. Teollistuminen päästöineen ja vaurastumisineen tapahtui paljolti EU:n alueella. Se on myös jo pitkään ollut aloitteellinen ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, sopeutumiseen ja rahoitukseen liittyvissä
kysymyksissä.
Vauraan Euroopan näkökulmasta tulee kysyä, mitkä ovat kansalaisten oikeudet
suhteessa ilmastonmuutokseen. Nyt syntyvät lapset eivät voi vielä vaikuttaa tulevaisuuteensa äänestämällä tai kuluttamisellaan.
Ilmastopakolaiset
Jo tällä hetkellä maailmassa on miljoonia ilmastopakolaisia, ja heidän määränsä
kasvaa. Vaikeutena on se, että ilmaston muuttuessa yleensä ei riitä muutto naapurimaahan, vaan on lähdettävä pidemmälle.
Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät erityisesti päiväntasaajan alueella ja sen
molemmin puolin. Ilmasto lämpenee, sademäärät vähenevät ja sään ääriolosuhteet, kuten myrskyjen todennäköisyys, kasvavat. Samaan aikaan alueiden väkiluku
kasvaa ja tarvittaisiin enemmän viljelypinta-alaa, joka kuitenkin vähenee samassa
suhteessa kuivuuden ja muiden satoihin negatiivisesti vaikuttavien sääolosuhteiden vuoksi. Ihmiset lähtevät silloin etsimään parempaa elämää ja arkea muualta.
Afrikka on maailman köyhin manner, ja sen väkiluku kasvaa nopeimmin. Siellä asuu jo yli miljardi ihmistä ja on arvioitu, että vuosisadan puolivälissä alueen
ihmisten määrä kasvaa 2,4 miljardiin. Jos ilmastonmuutos vie elinkelpoisuuden
monien alueiden osalta ja köyhyys syvenee, on pakolaisten ja siirtolaisten määrä
kymmeniä miljoonia tai jopa enemmän.
Ilmastopakolaisuuteen tulee varautua jo nyt. Suomen ja EU:n lainsäädännön ja
päätöksenteon tulee huomioida ilmastonmuutoksen aiheuttamat uudet haasteet
riittävän ajoissa. Nykyinen kansainvälinen turvapaikkajärjestelmä syntyi toisen
maailmansodan seurauksena ja ilmastonmuutos on synnyttämässä tähän rinnastettavan tarpeen.

Haasteet Suomelle
ja kirkolle:
Millä oikeudella Euroopassa ja
Suomessa voidaan sulkea rajat,
jos ja kun ilmastokatastrofi on
johtamassa joukkokuolemiin?
Suomen tulee luopua fossiilisten
polttoaineiden käytöstä, erityisesti
kivihiilen, niin pian kuin mahdollista.
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2. Suuria ihmisoikeuskysymyksiä

Maahanmuutto
Jokaisella ihmisellä on oikeus liikkua vapaasti ja pyytää turvapaikkaa toisesta valtiosta. Valtioilla on oikeus asettaa liikkumisen vapaudelle joitakin rajoituksia ja
velvollisuus pitää huolta kansalaisistaan sekä alueellaan asuvista ihmisistä. Rajoitukset liittyvät yleensä oikeuteen asua tai saada oleskelu-, työ- tai perheenyhdistämislupa Suomesta. Maahanmuuttoon liittyvät monet ihmisoikeudet, kuten
esimerkiksi oikeus perheeseen, oikeus työhön, oikeus koulutukseen ja oikeus henkilökohtaiseen turvallisuuteen.
Suomen perustuslain pykälän kuusi mukaan ketään ihmistä ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
Suomessa maahanmuuttoon liittyvää lainsäädäntöä, oikeuksien toteutumista sekä
rajoitusten säätämistä ohjataan monin eri perustein. Liikkumisen vapauteen ja
maahanmuuttoon liittyviin oikeuksiin vaikuttavat esimerkiksi Suomen perustuslaki, Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, Euroopan ihmisoikeussopimus,
EU:n lainsäädäntö ja Lapsen oikeuksien sopimus.
Turvapaikan hakeminen ja saaminen
Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen artiklan 13 mukaan jokaisella ihmisellä on oikeus liikkua vapaasti ja valita asuinpaikkansa kunkin valtion sisällä. Jokaisella ihmisellä on oikeus lähteä maasta, myös omasta maastaan, ja palata
maahansa. Artiklan 14 mukaan jokaisella vainon kohteeksi joutuneella ihmisellä
on oikeus hakea ja nauttia turvapaikkaa muissa maissa.
Turvapaikka, oleskelulupa tai pakolaisstatus voidaan myöntää, mikäli ihmisellä on
perusteltu epäily joutua vainon uhriksi. Vainon syynä voi olla etninen alkuperä,
uskonto, kansallisuus, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuuluminen tai poliittinen mielipide. Turvapaikanhakija ei myöskään voi näistä syistä johtuvan vainon vuoksi turvautua oman maansa tarjoamaan suojeluun. Suomen perustuslain
luvun kaksi, pykälän yhdeksän mukaan ulkomaalaista ei saa karkottaa, luovuttaa
tai palauttaa, jos häntä tämän vuoksi uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu
ihmisarvoa loukkaava kohtelu.
Toissijainen suojelu on yksi oleskeluluvan peruste Suomessa. Mikäli henkilön turvapaikan kriteerit eivät täyty, voidaan hänelle myöntää oleskelulupa, mikäli häntä
uhkaa kotimaassaan tai asuinmaassaan kuolemanrangaistus, teloitus, kidutus tai
muu epäinhimillinen tai ihmisarvoa loukkaava kohtelu tai mikäli hän on joutumassa vakavaan henkilökohtaiseen vaaraan.
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Aiemmin Suomi saattoi myöntää oleskeluluvan humanitaarisista syistä. Tällainen
päätös tehtiin, mikäli turvapaikan tai toissijaisen suojelun kriteerit eivät täyttyneet, mutta henkilö ei voinut palata kotimaahansa huonon turvallisuustilanteen
tai ympäristökatastrofin vuoksi. Tällaisia syitä olivat esimerkiksi aseelliset konfliktit tai muuten erityisen vaikea tilanne hakijan kotimaassa. Humanitaarinen suojelu poistettiin ulkomaalaislaista toukokuussa 2016.
Suomen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaan vaikuttaa olennaisesti EU:n
yhteinen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikka. 2000-luvulla maahanmuuton
linjauksia on pohdittu laajasti. Etelä-Euroopan maat ovat vastaanottaneet jatkuvasti turvapaikkaa hakevia ihmisiä Afrikasta ja Lähi-idästä. Näiden ihmisten matkat
ovat usein hengenvaarallisia. Turvallisia maahantulon väyliä tai mahdollisuuksia
hakea turvapaikkaa ei ole tarpeeksi. Erilaisia sopimuksia maahanmuuton kontrolloimiseksi on pyritty tekemään EU:n sisällä, esimerkiksi Dublin-järjestelmän
avulla. Järjestelmä on sopimus siitä, minkä EU-maan vastuulle turvapaikanhakijat
kuuluvat. Lisäksi erilaisia sopimuksia on tehty lähtö- tai kauttakulkumaiden kanssa. Turkin kanssa tehty sopimus vaikutti osaltaan siihen, että vuonna 2015 noussut
turvapaikan hakijoiden määrä pieneni muutamassa vuodessa. Samalla kuitenkin
turvapaikanhakijat hakeutuvat Eurooppaan muiden reittien kautta. Tällä hetkellä Euroopan Unionissa keskustellaan mahdollisista pakolaiskeskuksista Euroopan
ulkopuolella, jossa turvapaikkaa voisi hakea jo ennen vaarallista matkaa. Nämä
suunnitelmat ovat herättäneet runsasta kritiikkiä ja keskustelua ihmisten perusoikeuksien sekä turvallisuuden osalta eri maissa, niin asiantuntijoissa, poliitikoissa
kuin kansalaisjärjestöissäkin.
Ajankohtaisia kysymyksiä Suomessa
Vuoden 2015 jälkeen Suomen maahanmuuttopolitiikassa on tapahtunut muutoksia, joiden vuoksi on käynnissä lukuisia tutkimuksia ja selvityksiä. Lait ja uudistukset hyväksyy Suomessa eduskunta.
Turvapaikanhakijoiden oikeusturvaan on tullut merkittäviä heikennyksiä. Ulkomaalaislain muutoksilla esimerkiksi lyhennettiin hakijoiden valitusaikaa.
Oikeusapulakia muutettiin niin, että hakuprosessin hallintokäsittelyvaiheessa
turvapaikanhakijalle korvataan vain julkisen oikeusavustajan käyttö. Aiemmin viranomaiset ja järjestöt korostivat hakijan mahdollisuutta valita oma avustajansa
prosessin alkuvaiheessa. He ovat painottaneet asiantuntevan avustajan merkitystä,
jotta hakijan tilanne pystyttiin kartoittamaan mahdollisimman hyvin heti hakuprosessin alussa. Tällä hetkellä korvausmenetelmien muutosten vuoksi asiantuntevat avustajat eivät kuitenkaan pysty ottamaan kovin montaa tapausta käsiteltäväksi, sillä asioiden työllistävyys ylittää kohtuulliset korvaukset. Muutoksia ovat
kritisoineet esimerkiksi Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti, Asianajajaliitto sekä Lakimiesliitto. Korvausmenetelmiä muutettiin kritiikin vuoksi erilaisiin
tilanteisiin soveltuvimmiksi syksyllä 2018. Viimeisimpien muutosten vaikutusta
on vielä tätä asiakirjaa kirjoittaessa vaikeaa arvioida.
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MAAHANMUUTTO
kirjoittaja asiantuntija Laura Arikka

Turvapaikanhakijoiden tai oleskeluluvan saaneiden perheenyhdistämisen oikeuksia tiukennettiin vuonna 2016. Perheenyhdistämisen edellytyksenä on nykyään
riittävä toimeentulo. Perheenyhdistämistä hakevat henkilön omaiset. Käytännössä useista maista tulevien omaisten on hyvin vaikeaa hakea perheenyhdistämistä
Suomen suurlähetystöistä turvattomien matkojen, viisumiongelmien tai varojen
puutteen vuoksi.
Ilman oleskelulupaa Suomessa asuvien, niin kutsuttujen paperittomien, ihmisten oikeuksista keskustellaan tällä hetkellä myös. Paperittomien määrä on ollut
nousussa vuoden 2015 jälkeen. Paperittomilla ei ole esimerkiksi oikeutta laajaan
terveydenhuoltoon. Monet heistä tekevät töitä pimeästi ja ovat vaarassa joutua
ihmiskaupan tai hyväksikäytön uhriksi. Koska he usein pelkäävät palautusta, eivät
he välttämättä ilmoita heihin kohdistuneista rikoksista.
Keskellä palautusprosessia olevat, ilman oleskelulupaa Suomessa olevat ulkomaalaiset, saatetaan ennen palautusta sijoittaa säilöönottokeskukseen. Säilöönottolaki
on määritelty ulkomaalaislaissa. Säilöönotto on kielletty koskien alle 15-vuotiaita, yksin tulleita turvapaikanhakijoita. 15– 17-vuotiaita sekä kokonaisia perheitä
on kuitenkin sijoitettu säilöönottokeskuksiin. Lapsen oikeuksien sopimus koskee
kaikkia alle 18-vuotiaita ja sopimuksen mukaisesti aina on toimittava lapsen edun
ja oikeuksien toteutumisen puolesta. Artiklan 37 mukaisesti lapsen vapauden riistoa saa käyttää vasta viimeisenä keinona ja tällöin lasta on kohdeltava inhimillisesti ja hänen ikänsä huomioiden.
Vuoden 2015 jälkeen sadat turvapaikanhakijat ovat kääntyneet Suomessa kristityiksi. Mikäli kääntyminen on tapahtunut tai todennettu ensimmäisen hallintokäsittelyn jälkeen, on hallinto-oikeus useimmiten palauttanut turvapaikanhakukäsittelyn uudelleen maahanmuuttoviraston arvioitavaksi. Uskonnon tai
katsomuksen vuoksi vainotuksi joutuminen on yksi mahdollinen peruste turvapaikan myöntämiselle. YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n mukaan, mikäli kääntymisiä tapahtuu enenevissä määrin, on valtiolla oikeus tutkia kääntymisen tai
katsomuksen vaihtamisen aitoutta. Kirkon työntekijät ja vapaaehtoiset ovat tukeneet useita turvapaikanhakijoita kääntymisen ja turvapaikanhakuprosessin aikana.
Maahanmuuttovirasto ei ole tulkinnut kaikkia kääntymisiä aidoiksi. Se myös katsoo, että huolimatta kääntymisestä voi joillakin turvapaikanhakijoilla olla mahdollisuus elää kotimaassaan.

Haaste kirkolle ja
yhteiskunnalle:
Kirkon tulee tukea pyrkimystä
palauttaa oleskeluluvan myöntäminen
humanitaarisista syistä.
Miten kirkko käsittelee turvapaikanhakijoiden palautuksiin liittyvää
problematiikkaa? Suomen perustuslain
toisen luvun pykälän yhdeksän mukaan
”Ulkomaalaista ei saa karkottaa,
luovuttaa tai palauttaa, jos häntä
tämän vuoksi uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa
loukkaava kohtelu”.
Miten seurakunnat tukevat
uussuomalaisia arjessa?
Miten heidät otetaan osaksi yhteisöä
muutenkin, kuin vain puheissa ja
some-päivityksissä?

Kirkko ja useat seurakunnat ovat vuosikymmenten aikana tarjonneet kirkkoturvaa
sellaisille ulkomaalaisille, joita uhkaa palautus, mutta joiden tilannetta ja taustaa ei
ole tutkittu kunnolla. Kirkkoturvasta on annettu ekumeeninen ohjeistus. Siihen
on kirjattu pelisäännöt, hyvät käytännöt ja kirkkoturvan teologiset periaatteet.
Kirkkoturvan myöntäminen vaatii toimiakseen useiden ihmisten tukea ja apua.
Lisäksi seurakuntien täytyy tukea myös niitä työntekijöitä ja vapaaehtoisia, jotka
toimivat aktiivisesti kirkkoturvan saaneen ihmisen tai ihmisten kanssa.
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2. Suuria ihmisoikeuskysymyksiä

Globaalit näkökulmat
Kirkkojen työ ihmisarvon, oikeudenmukaisuuden ja rauhan puolesta on 1900- ja
2000-luvulla kehittynyt yhteiskunnan ja ihmiskäsityksen muutosten sekä ihmisoikeuslainsäädännön myötä. Maailmansotien jälkeen on rakennettu yhteiskuntia
toimiviksi, kylmän sodan aikana tasapainoteltu ja otettu kantaa maailmanrauhaan
ja vähitellen herätty paikallisuudesta ja mantereen sisäisistä asioista globaalien toimintamallien ja rakenteiden aiheuttamaan kärsimykseen, riistoon ja epäoikeudenmukaisuuteen. 2000-luvulla on noussut uudenlainen keskustelu siitä, mikä on
ihmisoikeuksien ja turvallisuuspolitiikan keskinäinen suhde, on nostettu voimakkaasti esiin ilmastopolitiikan vaikutukset luomakunnan tilaan ja tulevaisuuteen,
vahvistettu syrjäytettyjen omaa osallisuutta ja ääntä, painotettu oikeudenmukaisen rauhan toteutumista, tuettu sukupuolten ja sukupolvien tasa-arvoa sekä pureuduttu kasvavan väestöliikehdinnän aiheuttamiin haasteisiin ja seurauksiin.
Samalla keskeisiä teemoja ovat kirkolle itselleen tärkeät asiat, kuten uskonnonvapauden toteutuminen ja sellaisten alueiden ongelmien esillä pitäminen, jotka
ovat kirkoille erityisen tärkeitä. Kirkot ja järjestöt käyvät myös kasvavassa määrin
analyyttisesti läpi niitä vääryyksiä, mitä kristityt ja kirkot ovat itse olleet tukemassa. Tässä osiossa pureudutaan erityisesti Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN),
Luterilaisen maailmanliiton (LML) sekä Euroopan kirkkojen konferenssin (EKK)
ajankohtaisiin teemoihin ihmisoikeuksien osalta.
Ihmisarvo ja kutsu toimimaan
Kirkkojen teologinen käsitys ihmisarvosta pohjautuu siihen, miten Jumala on
luonut ihmisen omaksi kuvakseen. Ihmiset on kutsuttu olemaan avuksi toiselle
ihmiselle, mutta sen lisäksi osoittamaan solidaarisuutta syrjäytetyille, hiljennetyille ja vainotuille, riippumatta heidän uskonnostaan, rodustaan tai sukupuolestaan.
Tämä rakkaus toiseen ihmiseen nousee suoraan Kristuksen osoittamasta erottelemattomasta ja jakamattomasta rakkaudesta jokaista ihmistä kohtaan. Kristityn
kutsumuksena on toimia ihmisoikeuksien toteutumisen puolesta, sillä Kristuksen
esikuvan mukaisesti lähimmäisenrakkaus on Jumalan palvelemisen ja kunnioituksen ytimessä. Väkivallan käyttö toista ihmistä kohtaan tuomitaan ja konfliktien
ratkaisussa painotetaan väkivallatonta vaikuttamista.
Oma ääni ja osallisuus
Aiemmin hädänalaiset tai marginaalissa elävät ihmiset on nähty kirkkojen työssä
toiminnan kohteena, objektina. Vähitellen painopiste on siirtynyt ihmisten oman
toimijuuden vahvistamiseen. Ihmiset nähdään oman elämänsä asiantuntijoina ja
osaajina, subjekteina. Heillä on oikeus vaikuttaa omaan arkeensa, ympäristöönsä
ja alueeseensa ja heillä on mielipiteen- ja sananvapaus. Kun puhutaan syrjäytetyistä, konfliktien keskellä elävistä tai kärsimyksen keskellä olevista ihmisistä, pyritään
saamaan heidän oma äänensä kuuluville. Kirkot tukevat heitä vaikuttamistyössä ja
muutoksen mahdollistamisessa.
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Kirkkojen kehityspolitiikka tukee suoran hätä- ja katastrofiavun lisäksi myös
koulutusta sekä työllisyyden vahvistamista. Kirkot rakentavat yhteiskuntia yhteistyössä eri järjestöjen ja kansalaistoimijoiden avulla. Tarkoituksena on mahdollistaa pysyviä ratkaisuja rauhan, ihmisoikeuksien ja oikeudenmukaisuuden
toteutumiseksi.
Sukupuolten ja sukupolvien tasa-arvo kirkossa
Sukupuolten tasa-arvon lisäksi keskusteluun on nostettu eri sukupolvien oikeudet
ja nuorten osallisuus ja osallistuminen päätöksentekoon ja vaikuttamismahdollisuus kirkon asioihin sekä heitä itseään koskeviin teemoihin. Sukupolvien väliset dialogit ja ihmisoikeuskysymykset liittyvät esimerkiksi elintasoon, työhön ja
ilmastonmuutokseen. LML suosittelee nuorten osuuden kirkon päätöksenteossa
olevan vähintään kaksikymmentä prosenttia, mikä antaa vahvan mandaatin nuorten äänelle ja vaikuttamismahdollisuuksille.
Oikeudenmukainen rauha
Kirkot näkevät oikeudenmukaisen rauhan perusteena ihmisarvon kunnioittamisen, väkivallattomuuden sekä ihmisoikeuksiin perustuvan toiminnan ja
päätöksenteon. Oikeudenmukaiseen rauhaan linkittyvät myös taloudellinen
oikeudenmukaisuus sekä ilmastopolitiikkaan liittyvä oikeudenmukaisuus. Oikeudenmukainen rauha ei ole vain teologinen käsite, vaan sen avulla voidaan
luoda myös toiminnan ja vaikuttamistyön malleja kirkoille ja seurakunnille. Väkivallaton vastarinta nähdään keskeisenä osana kirkkojen ja kristittyjen rauhan
rakentamisessa. Olennainen osa rauhaa on dialogin, yhteistyön ja arjen rakentaminen yhdessä eri katsomuksista, taustoista ja alueilta tulevien ihmisten kanssa.
Oikeudenmukaisuus ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen vahvistuvat ennen
kaikkea koulutuksen ja kasvatuksen avulla.

Olennainen osa rauhaa
on dialogin, yhteistyön
ja arjen rakentaminen
yhdessä eri katsomuksista,
taustoista ja alueilta
tulevien ihmisten kanssa.
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Israel-Palestiina ja Lähi-itä
Lähi-idän eri konflikteissa, kirkoille erityisesti alueellisesti ja historiallisesti tärkeässä Israel–Palestiina-kysymyksessä, kiteytyy monia kirkkojen tärkeänä pitämiä
ihmisoikeusteemoja. Kristittyjen asema alueella ja heihin kohdistuva syrjintä tai
suoranainen vaino on puhututtanut kirkkoja sekä toiminut yhtenä vaikuttamis- ja
kehitysyhteistyötoiminnan kärkenä. Arabikevään 2011 jälkeen kiihtyneet väkivaltaisuudet, konfliktit ja sodat ovat saaneet kirkot ja kirkolliset järjestöt toimimaan
vahvemmin alueella. Näiden kriisien johdosta liikkeelle lähteviä ihmisiä on autettu ja tuettu ympäri Eurooppaa. Samalla on pyritty vaikuttamaan kansallisesti ja
kansainvälisellä tasolla siihen, että eri valtiot ja kansainväliset toimijat edesauttaisivat rauhaa alueella.
Kolonialismin, maailmansotien, paikallisten konfliktien ja juutalaisten kokeman vainon, kansanmurhan ja syrjinnän seurauksena kristinuskon syntysijoille
on muodostunut yli vuosisadan kestänyt konflikti. Israelin valtion perustaminen
vuonna 1948 on käytännössä tarkoittanut turvapaikkaa tuhansia vuosia eri puolilla maailmaa syrjityille ja vainotuille juutalaisille. Samalla uuden valtion perustaminen alueelle oli palestiinalaisarabeille Nakba, katastrofi. Kirkot ovat virallisesti
pidättäytyneet kommentoimasta alueen poliittista tilannetta 1960-loppupuolelle
asti, jolloin yhteisissä kannanotoissa painotettiin ja pahoiteltiin pääasiassa antisemitismin taakkaa kirkon historiassa. Tilannetta analysoitiin sitä ennen erityisesti hengellisestä viitekehyksestä ja pohdittiin kirkon missionaarisia mahdollisuuksia alueella.

2. Suuria ihmisoikeuskysymyksiä

Haaste kirkolle:
Olemmeko ulkoistaneet globaalin oikeudenmukaisuuden kysymykset
kirkon lähetys- ja kehitysjärjestöille?
Miten YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030
näkyy työssämme?
Miksi emme vahvista nuorten suurempaa osallisuutta ja asiantuntijuutta
seurakuntien ja kirkon päätöksenteossa tai neuvottelukuntien jäsenistöissä?
Kykenemmekö käsittelemään seurakunnissamme antisemitismiä,
sen historiaa kirkon toimijuuden osalta ja juutalaisiin kohdistuvaa,
edelleen jatkuvaa syrjintää tai ylenkatsomista?
Olemmeko vakavasti otettava rauhanrakentaja alueella vai
ainoastaan jonkin tietyn ihmisryhmän puolella?
Toimimmeko tarpeeksi vahvasti kanssakristittyjen ihmisarvon
ja perusoikeuksien toteutumisen puolesta Lähi-idässä?

Kuuden päivän sodan 1967 sekä Israelin miehityspolitiikan alkamisen jälkeen
kirkkojen kannanotot alueen osalta ovat muuttuneet huomattavasti. Kirkkojen
maailmanneuvoston yleiskokouksen päätöslauselmiin on nostettu YK:n aluetta
koskevat resoluutiot sekä ihmisoikeusperustaisuus ja oikeudenmukaisen rauhan
käsite. Samalla kirkkojen omia toimintamahdollisuuksia pyritään ylläpitämään
alueella ja kirkot ovat huolissaan esimerkiksi uskonnonvapauden ja kaikkien asukkaiden perusoikeuksien toteutumisesta alueella. Joidenkin kirkollisten yhteisöjen
ja kristittyjen keskuudessa alueen poliittisilla ja konkreettisilla muutoksilla nähdään olevan myös hengellinen aspekti, joka tukee heidän tulkintaansa lopun aikojen saapumisesta ja Jeesuksen paluusta.
Kirkkojen maailmanneuvosto on aloittanut toisen intifadan eli palestiinalaisten
kansannousun jälkeen kansainvälisistä tarkkailijoista muodostuvan EAPPI-ohjelman 2000-luvun alussa. Ohjelman vapaaehtoiset tarjoavat suojelevaa läsnäoloa
ja raportoivat Israelin mahdollisista ihmisoikeusrikkomuksista miehitetyillä palestiinalaisalueilla esimerkiksi YK:lle, Kansainväliselle Punaisen Ristin Komitealle
sekä Lähi-idän kvartetille. Kirkkojen pääteesinä on ollut kahden valtion ratkaisu,
oikeudenmukainen rauha kummallekin osapuolelle sekä kirkkojen aseman, kristittyjen ja myös muslimien elämän edellytysten varmistaminen Jerusalemissa ja
muilla alueilla.
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2. Suuria ihmisoikeuskysymyksiä

Työ, työttömyys ja yhteiskunnallinen eriarvoisuus
Työ mainitaan YK:n julistuksessa yhtenä ihmisoikeuksista. Julistus muistuttaa oikeudesta myös palkkaan, ammatilliseen järjestäytymiseen ja turvaan työttömyyden aikana.
23:1. Jokaisella on oikeus työhön, työpaikan vapaaseen valintaan, oikeudenmukaisiin ja tyydyttäviin työehtoihin sekä suojaan työttömyyttä vastaan.
2. Jokaisella on oikeus ilman minkäänlaista syrjintää samaan palkkaan samasta työstä. 3. Jokaisella työtä tekevällä on oikeus kohtuulliseen ja riittävään
palkkaan, joka turvaa hänelle ja hänen perheelleen ihmisarvon mukaisen
toimeentulon ja jota tarpeen vaatiessa täydentävät muut sosiaalisen suojelun
keinot. 4. Jokaisella on oikeus perustaa ammattiyhdistyksiä ja liittyä niihin
etujensa puolustamiseksi.
24. Jokaisella on oikeus lepoon ja vapaa-aikaan, työajan järkevään rajoittamiseen sekä määräaikaisiin palkallisiin lomiin.
Suomen perustuslaki 18. pykälä tarkastelee työtä enemmän oikeutena työhön ja
ammattiin. Julkisen vallan vastuu on ilmaistu laveasti: Julkisen vallan on edistettävä
työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön. Työntekijän suojaksi
perustuslaissa on kielletty laiton irtisanominen: Ketään ei saa ilman lakiin perustuvaa syytä erottaa työstä.
Eri aikoina toimeentulon turvaavia elinkeinoja ja työtä ovat uhanneet eri tekijät. Työstä on myös kehittynyt riiston väline, kun työhön on liittynyt pakko tai
orjuus. Monet valtiot kielsivät orjuuden 1800-luvulla, sillä orjuuden nähtiin
olevan epäinhimillistä. Käytännössä orjuuden kaltaisia pakotetun työn muotoja
esiintyy edelleen.
Globaalisti on nähtävissä ainakin seuraavat haastavat kysymykset: palkkauksen
riittämättömyys ja työttömien tilanne. Eri puolilla maailmaa on ihmisiä, joiden
työstä saama palkka on niin pieni, ettei se turvaa toimeentuloa tai palkkaa ei makseta lainkaan. Kysymys ei ole vain kehittyvien maiden absoluuttisessa köyhyydessä
elävistä vaan myös länsimaiden pienpalkkaisista tai osapäivätyöhön pakotetuista
ihmisistä. Ongelmaksi on muodostunut myös se, että monien työssäkäyvien saama palkka ei riitä erityisesti kaupungeissa välttämättömään toimeentuloon.
Työssäkäyvien köyhien ihmisoikeudet voivat vaarantua entisestään digitalisaation
myötä. Digitaalinen vallankumous on muuttamassa jälleen kerran työn, palkan ja
tuottavuuden suhdetta.
Toinen laaja kysymys liittyy pitkäaikaistyöttömien ja työmarkkinoiden ulkopuolelle jääneiden ihmisoikeuksiin. Monivuotinen työttömyys tai työmarkkinoiden ulkopuolelle jääminen heikentää elämän taloudellista perustaa arvaamattomasti. Lisäksi pitkittynyt työttömyys on usein sysäämässä marginaaliin
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sosiaalisen, kulttuurisen ja poliittisen osallistumisen osalta. Uhkana on se, että
ihmiset jäävät yhteiskunnan reunalle, eivät löydä elämäänsä merkitystä ja menettävät itsekunnioitustaan.
Vaikka orjuus on yleisesti lailla ja kansainvälisillä kielletty, erilaiset orjuuden tai
pakotetun työn muodot uhkaavat jatkuvasti monien ihmisoikeuksia. Näin voi tapahtua seksityössä, mutta myös arkisessa lähiravintolassa. Myös Suomessa tulee
selvitettäväksi vuosittain kymmeniä ihmiskauppaan viittaavia tilanteita. Ihmiskaupan vastainen verkosto (IKV-verkosto) toimii rikosuhripäivystyksen kanssa
läheisessä yhteistyössä sekä ennaltaehkäisemässä väärinkäytöksiä että tarjoamalla
apua väärinkäytösten uhreille.
Köyhyys ja yhteiskunnallinen eriarvoisuus
Teollisen vallankumouksen myötä alkaen 1700-luvun lopulta syntyi mekanismeja, joiden avulla omistajat (osinko), työntekijät (palkka) ja valtio (verotus) ovat
jakaneet keskenään talouden tuottavuuden hedelmiä. Vahvoissa hyvinvointivaltioissa palkkatulojen ja verotulojen kasvu on seurannut tuottavuuden nousua.
Erityisesti 1900-luvun jälkipuoliskolla tämä takasi hyvinvoinnin kasvun monissa
länsimaissa. Hyvinvointivaltioiden kehitys perustui kahteen tekijään: vahvoihin
ammattiyhdistyksiin ja valtioiden harjoittamaan verotukseen, jonka avulla talouden tuotos on tietyin osin jaettu koko yhteiskunnan hyvinvoinnin edistämiseksi.
Hyvinvointivaltioiden toimintaedellytykset ovat muuttuneet ratkaisevasti
1980-luvulla alkaneen pääomaliikkeiden vapauttamisen ja talouden sääntelyn
karsimisen myötä.
Jos tarkastellaan pelkästään globaalia palkkatulon kehitystä, globalisaatio ja
markkinatalous on vähentänyt absoluuttista köyhyyttä ja nostanut yhä enemmän ihmisiä pois tuloköyhyydestä. Reilussa kahdessa vuosikymmenessä tuloköyhyys on vähentynyt puoleen YK:n vuosituhatjulistuksen (Millennium Declaration 2000) tavoitteiden mukaisesti, edellyttäen että köyhyyden rajana pidetään
1,25 dollaria (Yhdysvaltojen dollarin) tuloja päivässä. Silti noin 800 miljoonaa
(joidenkin arvioiden mukaan jopa 1,25 miljardia) ihmistä elää edelleen absoluuttisessa köyhyydessä, erityisesti Intian, Pakistanin ja Nepalin alueella sekä
toisaalta Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.
Toisaalta 1980-luvun jälkeen ihmiskunnan varakkaimman prosentin ja aivan
erityisesti varakkaimman promillen tulot ja varallisuus ovat kasvaneet kiihtyvällä
vauhdilla. Vuonna 2017 kansainvälinen hyväntekeväisyysjärjestö Oxfam arvioi,
että maailman kahdeksan rikkainta ihmistä omistaa enemmän kuin maailman väestön köyhempi puolikas eli 3,7 miljardia ihmistä. Samaan aikaan valtioiden kyky
ja halu verotukseen ja muun säätelyn avulla tasata tulonjakoa yhteiskunnassa on
yleisesti heikentynyt verokilpailun ja pääomien vapaan liikkuvuuden seurauksena.
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Työ, työttömyys ja yhteiskunnallinen eriarvoisuus
kirjoittaja johtava asiantuntija Kari Latvus

Globaalilla tasolla lähes kaikki suomalaiset ovat erittäin hyvin toimeentulevia:
kuuluakseen maailmassa yhden prosentin palkkakärkeen tulee vuodessa ansaita
32 500 euroa (noin 2700 euroa kuussa). Suomessa pienituloisuuden (suhteellinen
köyhyys) raja on noin 1200 euroa kuussa. Tällä tulolla ihminen kuuluu kuitenkin
maailman ylimpään tulodesiiliin eli korkeimpaan 10 prosentin tuloryhmään.
Kreikkalaisen filosofi Platonin mukaan erisuuruinen palkka eri tehtävistä on
mahdollista myös ihannevaltiossa. Platonin mukaan köyhimmän ja rikkaimman palkkaero ei tulisi olla suurempi kuin 1:5. Nykytilannetta kuvaavaa on
kehitys kaupallisten yritysten johtajien palkoissa Yhdysvalloissa, jossa johtajille
maksetaan ylipäänsä jopa 20 kertaa suurempia palkkoja kuin muissa maissa.
1970-luvulla johtajien palkka saattoi olla työntekijöihin verrattuna 30–40 kertainen. Palkkakerroin oli kasvanut 2000-luvulla 300–400 kertaiseksi. Johtajien
ylisuurten palkkojen siirtymisestä Eurooppaan on selkeitä merkkejä. Suomessa
pörssiyhtiöiden johtajien palkka on noin 25 kertaa suurempi kuin keskipalkka.
Ero keskipalkkoihin on kasvanut vuoden 2008 talouskriisin jälkeen. Johtajien
palkkaerojen kasvu suhteessa muihin palkansaajiin kuvaa osuvasti kasvavaa yhteiskunnallista eriarvoisuutta.
Köyhyyden vastaisessa työssä ei tule keskittyä yksinomaan tuloköyhyyteen vaan
pyrkiä tarkastelemaan köyhyyttä laajemmin hyvinvoinnin ja ihmisarvoisen elämän toteutumisena. Taloudellinen menestys ei automaattisesti takaa parempaa
hyvinvointia, mutta köyhyys vaarantaa ihmisoikeuksien toteutumisen muun muassa asumisen, terveydenhuollon, koulutuksen, perheen perustamisen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen osalta.
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Haaste yhteiskunnalle
ja kirkolle:
Miten ihmisoikeudet voivat
toteutua, jos ihminen elää
absoluuttisessa köyhyydessä,
1–2:n dollarin päivätuloilla?
Tulisiko kirkon kohdentaa
entistä suurempi määrä
tuloistaan kotimaiseen ja
ulkomaiseen diakoniaan?
Tulisiko pitkäaikaistyöttömyyttä
yrittää vähentää alentamalla
palkkatasoa: onko suurempi
ihmisoikeus tehdä työtä pienellä
palkalla vai saada samansuuruista työttömyysetuutta?
Voiko kirkko olla mukana
luomassa pienluottojärjestelmää,
joka kohdentuu ihmisten oman
toimijuuden vahvistamiseen
(esimerkkinä polkupyörälaina
työllistyvälle työmatkoja varten)
ja jossa lainaehdot ovat markkinaehtoisia lainoja inhimillisemmät
(esimerkkeinä Takuu-säätiö ja
Kotkan diakoniarahasto)?

Taloudellinen
menestys
ei automaattisesti
takaa parempaa
hyvinvointia,
mutta köyhyys
vaarantaa
ihmisoikeuksien
toteutumisen.”
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Asunnottomuus eilen, tänään ja huomenna
Asuminen on perusoikeus ja perusoikeudet kuuluvat jokaiselle. Silti hyvinvointivaltio Suomessa elää tuhansia ihmisiä ilman asuntoa.
Suomen hallitukset ovat vuodesta 2008 lähtien sitoutuneet asunnottomuuden
vähentämiseen johdonmukaisella ja valtakunnallisella ohjelmatyöllä: Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmat (PAAVO-ohjelmat) vuosina 2008–2015
ja vuosina 2016–2019 sekä Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma (AUNE). Ohjelmat ovat vähentäneet asunnottomuutta. Asunnottomuutta on
ylipäänsä tilastoitu johdonmukaisemmin vuodesta 1987. Tuolloin asunnottomia
oli Suomessa yli 18 000, kun vuonna 2017 heitä oli 7112 (ARA 2018). Suomi on
saanut positiivista kansainvälistä huomiota tästä työstä, kun samaan aikaan lähes
kaikkialla muualla maailmassa asunnottomuus on lisääntynyt.

Miksi asunnottomuus ei poistu sormia napsauttamalla?
Asunnottomuuden haasteet ovat yksilöllisiä, esimerkiksi ihmisten liikkumiseen ja
taloudelliseen ja terveydelliseen tilanteeseen liittyviä, mutta ennen kaikkea yhteiskuntapoliittisia ja rakenteellisia. Tässä niistä joitain esimerkkejä:
1. Asumisen hinta on jatkuvasti noussut erityisesti kaupungeissa, joihin yhä useampi haluaa muuttaa. Globaali kaupungistumistrendi lisää asuntojen kysyntää
suurissa kaupungeissa, ja asumisen hinta pysyy matalampana vain, jos asuntojen
tarjonta vastaa nykyistä paremmin niiden kysyntää. Asumisen hinta näkyy esimerkiksi asumiseen liittyvän velkaantumisen kasvuna viime vuosina. Myös kohtuuhintaisia asuntoja sekä tuettua asumista on oltava tarjolla niitä tarvitseville.
2. Asunnottomuutta poistetaan paitsi rakentamalla jatkuvasti lisää asuntoja myös
turvaamalla asumisen jatkuvuus. Asunnottomuudessa ei siis ole kyse vain siitä,
että ihminen saa asunnon, vaan myös siitä, kuinka asuminen uudessa kodissa onnistuu ja jatkuu. Asumisneuvonnan, jolla tarjotaan ihmisille neuvoja esimerkiksi
vuokranmaksuvaikeuksiin ja tarjotaan tietoa asuntojen hakemisesta, on osoitettu
vähentävän häätöjen määrää. Asumis- ja velkaneuvontaa ei kuitenkaan aina ole
riittävästi tai ihmiset eivät pääse niiden piiriin riittävän ajoissa, jolloin vuokrarästit
ja muut talousvaikeudet pääsevät kasautumaan.
3. Pääasiassa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen tuella rakennetuissa
ARA-asunnoissa asuu pienituloisia. Vuokra-asunnon omistaja tekee asukasvalinnat valtion tukemiin ARA-asuntoihinsa valintaperusteina asunnontarve, varallisuus ja tulot.
Uudet asunnottomien ryhmät tarvitsevat uudenlaisia asunnottomuuden torjunnan keinoja. Asunnottomuustyössä on esimerkiksi tunnistettava erilaisia sukupuolittuneita mekanismeja, kuten väkivaltaa, ja pohdittava keinoja, kuinka turvallinen asuminen taataan jokaiselle sukupuolesta riippumatta.

Kuvio 1. Asunnottomien määrä 1987-2017. (Lähde: ARA 2018)

58

Maailmanlaajuisesti ihmisiä on pakolaisina enemmän kuin koskaan toisen maailmansodan jälkeen ja esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja liikakalastuksen sekä
viljelyolosuhteiden heikkenemisen kaltaiset ilmiöt ajavat ihmisiä pois asuinalueiltaan ja kodeistaan. Pakolaisuus ja toisaalta myös paperittomuus haastavat myös
suomalaista asumisen kenttää. Paperittomina Suomessa eläviä ihmisiä on arvioitu
vuonna 2017 olevan 4000, kun mukaan on laskettu myös niin sanotut uuspaperittomat eli turvapaikanhakijat, jotka eivät ole kielteisen turvapaikkapäätöksen
jälkeen poistuneet Suomesta.
4. Asunnottomuuden muodot ovat muuttuneet. Asunnottomuusohjelmien mukaisesti asuntolapaikkoja on muunnettu asunnoiksi ja näin aiemmin tavanomaisempi katuasunnottomuus on vähentynyt selvästi. Samaan aikaan erilaisia sosiaali- ja terveydenhuollon laitospaikkoja on karsittu. Muutos on aiheuttanut sen, että
suurin asunnottomuuden muoto on tilapäisesti sukulaisten ja tuttavien luona asu59

Asunnottomuus eilen, tänään ja huomenna
kirjoittaja tutkija Maria Ohisalo
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minen. Asunnottomista 84 prosenttia elää muiden luona. Tästä asunnottomien
ryhmästä on melko vähän tietoa, ja yksityisiin koteihin piiloutuva asunnottomuus
voi tarkoittaa myös esimerkiksi väkivallan uhkaa.
5. Suomalaisen asunnottomuuden kuva on virallisia tilastoja laajempi: vuotuiset asunnottomuuskatsaukset kertovat, kuinka paljon on niitä ihmisiä, jotka ovat
joko sosiaalitoimen, kuntien vuokrataloyhtiöiden tai Kelan toimeentulotukihakemuksen teon yhteydessä saaneet asunnottoman statuksen. Toisin sanoen on
paljon ihmisiä, jotka eivät koskaan tule näiden palveluiden piiriin ja näin ollen
näyttäydy asunnottomina, vaan elävät mahdollisesti sukulaisten ja tuttavien luona. Joidenkin arvioiden mukaan asunnottomien määrä olisi todellisuudessa jopa
10 000–30 000 ihmistä. Yksi haaste asunnottomuuden poistamisessa onkin juuri
asunnottomuuden tilastointi: kuinka saada oikea kuva nykytilasta, jotta voidaan
seurata tilanteen kehitystä ja asettaa oikean kokoisia tavoitteita?
Kirkko ja asunnottomuus
Kirkolla on mahdollisuus vaikuttaa niin asunnottomuuden yksilöllisiin kuin rakenteellisiin syihin. Kirkon rooli voi näkyä pakolais- ja paperittomuuskysymyksessä, ihmisoikeuksien edistämisenä ja toimintana ihmisoikeuksia polkevia käytäntöjä vastaan. Kirkon piirissä tulee nykyistä vahvemmin olla myös asumis- ja
velkaneuvontatyötä osana muuta diakonia- ja avustustyötä, jotta ongelmien juurisyihin päästäisiin paremmin kiinni. Diakoniatyön kautta kirkolla on epäilemättä
myös asunnottomuuteen liittyvää hiljaista tietoa, joka ei ehkä tavoita lehtien palstoja, mutta joka voi yhteistyössä julkisen vallan ja järjestöjen kanssa mahdollistaa
asunnottomuuden nykyistä paremman tavoitettavuuden ja sitä kautta asunnottomuuden torjunnan.

Haaste myös
kirkolle:
Asunnottomuus tulee
poistaa, ei riitä, että
sitä vain vähennetään.

Asuminen on
perusoikeus
ja perusoikeudet
kuuluvat
jokaiselle.”
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Uskonnon- tai vakaumuksenvapaus on ihmisoikeus
Mitä on uskonnon- tai vakaumuksenvapaus?
Uskonto ja hengellinen vakaumus ovat osa ihmisen syvintä identiteettiä, samalla
tavoin kuin etninen alkuperä, sukupuoli, syntyperä ja kieli. Maailman väestöstä
84 prosenttia identifioituu johonkin uskontoon.
YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa (18. pykälä) todetaan:
Jokaisella ihmisellä on ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus; tämä
oikeus sisältää vapauden uskonnon tai vakaumuksen vaihtamiseen sekä
uskonnon tai vakaumuksen julistamiseen yksin tai yhdessä toisten kanssa,
sekä julkisesti että yksityisesti, opettamalla sekä harjoittamalla hartautta ja
uskonnollisia menoja.
Suomessa uskonnonvapaus perustuu Suomen perustuslakiin ja uskonnonvapauslakiin. Lisäksi sovelletaan Euroopan ihmisoikeussopimusta. Perustuslain ja yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri
asemaan uskonnon tai vakaumuksen perusteella.
Uskonnon- ja vakaumuksenvapaus on laaja käsite. Sen piiriin kuuluvat niin perinteiset, ei-perinteiset kuin uususkonnolliset näkemykset sekä ei-uskonnolliset
vakaumukset kuten ateismi ja humanismi. Uskonnonvapauteen kuuluvat muun
muassa vapaus valita uskonto tai vakaumus, vapaus vaihtaa uskontoa tai luopua
siitä, vapaus noudattaa uskonnollista ruokavaliota, vapaus käyttää uskonnollisia
symboleja ja vaatetusta sekä vapaus pakottamisesta ja syrjinnästä. Vakaumuksen
perusteella on oikeus kieltäytyä aseellisesta palveluksesta puolustusvoimissa.
Uskonto ei ole vain yksityisasia, vaan siihen kuuluu myös yhteisöllinen ulottuvuus
ja julkista toimintaa. Vakaumus sen sijaan on useimmiten yksityinen. Ihmisellä voi
olla samanaikaisesti monenlaisia vakaumuksia, mutta yleensä vain yksi uskonto.
Yli 76 prosenttia maailman väestöstä asuu maissa, joissa valtio tai muut yhteiskunnalliset toimijat rajoittavat merkittävällä tavalla kansalaistensa uskonnonvapautta.
Uskonnonvapaus koskee myös julkista tilaa ja työelämää. Työnantajan tulee kohtuullisessa määrin ottaa huomioon työntekijän uskonto ja vakaumus. Tämä kysymys saattaa nousta esiin esimerkiksi säännöllisten rukousten kohdalla.
Positiivinen ja negatiivinen uskonnonvapaus
Toisinaan erotetaan toisistaan positiivinen ja negatiivinen uskonnonvapaus. Positiivinen vapaus tarkoittaa yksilön oikeutta harjoittaa uskontoaan sekä yksityisesti että julkisesti, sekä vanhempien oikeutta kasvattaa lapsensa oman uskontonsa
mukaisesti. Negatiivisella uskonnonvapaudella tarkoitetaan vapautta uskonnosta,
eli esimerkiksi sitä, ettei kenenkään ei tarvitse vastoin omaa tahtoaan osallistua us62

konnon harjoittamiseen. Euroopan ihmisoikeussopimuksen (9. pykälä) mukaan
jokaisella on oikeus harjoittaa uskontoaan myös julkisesti ja näkyvästi, mutta muita ei saa pakottaa osallistumaan uskonnonharjoitukseen.
Uskonnonvapaus voidaan hahmottaa myös sisäisenä ja ulkoisena. Ulkoinen vapaus liittyy uskonnon harjoittamiseen. Sisäisellä uskonnonvapaudella tarkoitetaan
vapautta valita uskonto tai vakaumus, tunnustaa sitä, vaihtaa sitä tai luopua siitä.
Tätä oikeutta ei saa rajoittaa millään perusteella.
Lapsen uskonnonvapaus
Lapsen kohdalla uskonnonvapaus
tarkoittaa oikeutta vanhempien
vakaumuksen mukaiseen uskontoon tai vakaumukseen. Suomen
ratifioimien kansainvälisten ihmisoikeussopimuksien ja lapsen
oikeuksien sopimuksen mukaan
vanhemmilla ja huoltajilla on oikeus kasvattaa lasta oman uskonsa
tai vakaumuksensa mukaisesti. Uskonnon tai vakaumuksen harjoittaminen ei kuitenkaan saa vahingoittaa lapsen fyysistä tai henkistä
terveyttä tai kehitystä.
Uskonnonvapauslaissa
säädetään
lapsen uskonnonvapaudesta. Perheen katsomuksellinen yhtenäisyys
on laissa tärkeä lähtökohta. Alle
12-vuotiaan lapsen uskonnollisesta asemasta ja sen muuttamisesta
päättävät aina hänen huoltajansa,
riippumatta lapsen omasta tahdosta.
12–14-vuotiaan kohdalla huoltajat päättävät hänen uskonnollisesta
asemastaan hänen omalla suostumuksellaan. Jos vanhemmat eroavat
uskonnollisesta yhdyskunnasta, lapsi
voi pysyä jäsenenä, mikäli näin haluaa. 15–17-vuotiaan nuoren kohdalla
uskontokuntaan liittymisellä tai siitä eroamiselle tarvitaan huoltajien
suostumus. Vasta 18-vuotias päättää
omasta uskonnollisesta asemastaan
täysin itsenäisesti.
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Uskonnon- tai vakaumuksenvapaus on ihmisoikeus
kirjoittaja asiantuntija Elina Hellqvist
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Haaste kirkolle:
Miten pidämme huolta erityisesti lasten ja nuorten positiivisesta
uskonnonvapaudesta, eli oikeudesta omaan uskontoon?
Miten vahvistamme julkisessa keskustelussa ajatusta siitä,
että hengellisyys on ihmisessä myötäsyntyistä ja kuuluu ihmisyyteen?
Kirkolla on erityinen vastuu Suomen suurimpana uskonnollisena yhteisönä.
Miten tuemme myös vähemmistöuskontoihin kuuluvien uskonnonvapautta?
Millaista yhteistyötä teemme vähemmistöuskontojen kanssa?
Miten turvataan kaikkien oikeus harjoittaa uskontoaan myös julkisesti?
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Uskonnonvapauden erityiskysymyksiä juutalaisuuden ja islamin näkökulmasta
kirjoittaja Uskot-foorumin varapuheenjohtaja Yaron Nadbornik
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Uskonnonvapauden erityiskysymyksiä juutalaisuuden
ja islamin näkökulmasta

Kastisyrjintä: yksi suurimmista ihmisoikeusloukkauksista
tällä hetkellä

Eläinten kohtelu ja uskonnonvapaus
Suomen nykyisessä lainsäädännössä sallitaan uskonnollisista syistä noudatettava
erityinen teurastustapa. Hallituksen esityksessä (MMM 049:00/2017) eläinsuojelulain korvaavaksi laiksi eläinten hyvinvoinnista kuitenkin kiellettäisiin juutalaisuuden ja islamin mukainen teurastustapa.

Kastisyrjintä on yksi suurimmista ihmisoikeusloukkauksia aiheuttavista ilmiöistä
maailmassa. Maailmassa ainakin 300 miljoonaa ihmistä kokee syrjintää, koska
kuuluu syntyperältään saastaisina pidettyihin ryhmiin, joista ei ole sosiaalista etenemisväylää. Enemmistö heistä on Intian ja sen naapurimaiden, Nepalin, Pakistanin, Bangladeshin ja Sri Lankan daliteja.

Juutalaisten uskonnon mukainen teurastus, shechita, perustuu juutalaiseen uskonnolliseen lakiin. Siinä verenlasku aloitetaan tainnuttamisen kanssa samanaikaisesti. Vastaavaa teurastustapaa islamissa kutsutaan halal-teurastukseksi.

Kastilaitos on järjestelmä, jossa yhteiskunnan jäsenen aseman, toimintamahdollisuudet ja kulttuurin määrittää hänen syntyperänsä. Termiä käytetään etenkin intialaisesta yhteiskuntajärjestelmästä ja -normistosta. Termin alkuperä on portugalin kielen sanassa casta, joka tarkoittaa rotua tai lajia. Ulkopuoliset maahantulijat
ovat siten nimenneet järjestelmän.

Eläinten oikeudet ovat tärkeitä myös juutalaisille ja muslimeille. Teurastustapaa
suurempi ongelma on esimerkiksi metsästys, jossa eläimiä ei tainnuteta ennen
lopettamista. Metsästyksen tarpeellisuutta perustellaan Euroopassa nimenomaan
kulttuurisilla positiivisilla arvoilla toisin kuin uskonnollista teurastustapaa.
Juutalaisuudessa koetaan teurastustavan kaltaiseksi esimerkiksi metsästys, jossa
eläimiä ei myöskään tainnuteta ennen lopettamista. Metsästyksen tarpeellisuutta
perustellaan nimenomaan kulttuurisilla positiivisilla arvoilla Euroopassa.
Ehdotuksessa laiksi eläinten hyvinvoinnista piilee siis vahva kulttuurisubjektiivisuus. Muihin, valtaväestöä koskeviin eläinsuojeluongelmiin ei haluta puuttua samalla tavalla kuin vähemmistöjä koskevaan kysymykseen. Lakiesitys on Suomen
perustuslain ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastainen, minkä lisäksi se sortaa juutalaisten ja muslimien uskonnollisia oikeuksia.
Poikalasten ympärileikkaus
Juutalaisuudessa poikalapset ympärileikataan kahdeksan päivän ikäisinä. Kyseessä on
siis lapsen tahdosta riippumaton fysiologinen toimenpide, jota lapsi ei myöhemmin
voi muuttaa. On hyvä muistaa, että toimenpide tehdään toisinaan myös lääketieteellisistä syistä. Ympärileikkauksesta keskusteltaessa lapsen oikeudet ja uskonnolliset oikeudet asetetaan usein vastakkain. Kyse on kuitenkin kokonaisarvioinnista, jossa otetaan huomioon sekä juridinen, lääketieteellinen että sosiaalinen ulottuvuus.
Kansainvälisessä yhteisössä, ja myös Suomessa, vallitsee selkeä näkemys, että
lapsen oikeuksien sopimuksen tarkoituksena on estää tyttöjen sukupuolielinten
silpomista (FGM) eikä sillä ole tekemistä poikien ympärileikkauksen kanssa.
Yksikään maailman valtio ei ole kieltänyt poikien uskonnollisista syistä tehtävää
ympärileikkausta, ei myöskään Suomi (KKO:2008:93).
Poikalapsen ympärileikkaus ei ole kaikissa tilanteissa Suomessa kulttuurisesti hyväksytty toimenpide. Sillä on kuitenkin suuri merkitys lapsen yhteydelle juutalaiseen kulttuuriin sekä hänen omaan perheeseensä ja uskontoonsa. Islamissa ympärileikkauksesta
ei ole mainintaa Koraanissa, vaan se perustuu profeetta Muhammadin sunnaan.
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Maailman suurimpana ihmisoikeusrikkomuksena kastilaitos liittyy syrjintää syntyperän ja työn perusteella.
Muuttoliike myös kuljettaa mukanaan kastisyrjintää. Esimerkiksi Britannian
kansalaisissa on yli kaksi miljoonaa kastimaista sinne muuttanutta. Daliteja arvioidaan olevan noin 400 000. Tämän takia Britanniassa on tarvittu lainsäädäntöä, joka suojelee sen kansalaisia kastidiskriminaatiolta. Yhdysvalloissa käydään
parhaillaan vastaavaa keskustelua. Kastisyrjintä voi olla hienovaraista, mutta sen
havaitsee parhaiten ateriayhteyden puuttumisena. Esimerkiksi Suomessa saman
oppilaitoksen opiskelijat, jotka tulevat eri kastitaustoista, välttävät osallistumasta
samoihin juhliin, joissa on tarjolla ruokaa.
Kastilaitos on järjestelmä, jossa yhteiskunnan jäsenen aseman, toimintamahdollisuudet ja kulttuurin määrittää hänen syntyperänsä. Termiä käytetään etenkin intialaisesta yhteiskuntajärjestelmästä ja -normistosta. Termin alkuperä on portugalin kielen sanassa casta, joka tarkoittaa rotua tai lajia. Ulkopuoliset maahantulijat
ovat siten nimenneet järjestelmän.
Kastilaitoksen uskonnollinen tausta
Kastilaitos on ikivanha sosiaalinen ja uskonnollinen järjestelmä. Kastijärjestelmän
alku sijoitetaan yleensä myöhäiseen vedalaiseen kauteen 1500–1200 eKr.
Kastikulttuureissa kastin on todettu olevan uskontoa voimakkaampi. Se tarkoittaa, että kastilaitos esiintyy kaikkien uskontojen, myös kristinuskon ja islamin,
piirissä. Lounais-Intian niin kutsuttujen Tuomas-kristittyjen ryhmä toimii yhden
endogaamisen yläkastin tapaan, eli siihen ei lukeudu alakastisia tai daliteja. Katolinen kirkko ja monet protestanttiset kirkot ovat puolestaan sallineet eri kastien
kristityille erilliset seurakunnat ja hautausmaat. Nykyisin kristillinen kirkko tekee
voimakkaasti työtä kastierottelun lopettamiseksi ja korostaa luonnettaan dalitkirkkona. Dalit-teologian voimaannuttava ydinajatus on: Jeesus oli dalit.
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Kastittomien saastainen arki
Endogamia merkitsee lupaa avioitua vain omaan ryhmään kuuluvien kanssa. Tästä
pidetään kiinni myös nyky-Intiassa, tosin etenkin kaupunkien koulutetun väestön
keskuudessa kastin merkitys puolison valinnassa on vähentynyt. Päälinja on kuitenkin muuttumaton. Endogamia ja hierarkia säätelevät kastijärjestelmää tiukasti.
Endogamian takia kasti on oikeastaan suuri sukuyhteisö, jonka alkuperä on johdettavissa yhteiseen, yleensä myyttiseen esi-isään. Endogamia on veren puhtauden
varjelemista. Kasti elää tietyllä alueella ja sitä luonnehtii ryhmälle ominainen perinteinen ammatti.
Kasteilla on yhteyksiä toisiinsa, mutta niillä on keskinäinen rituaaliseen puhtauteen ja ammatin statukseen perustuva hierarkkinen järjestys. Jokainen yksilö syntyy omaan jatiinsa eli kastiinsa ja kuolee sen jäsenenä.
Puhtaudella ja saastaisuudella on oma hierarkia-asteikkonsa. Brahmaanit ovat
puhtaimmat, dalitit saastaisia. Kullakin kastilla on dharmansa, velvoitteensa ja oikeutensa. Ruokaan liittyy paljon puhtaussäädöksiä. Puhtainta on yksinkertainen,
käsittelemätön kasvisruoka, likaisinta eläinravinto, ennen muuta sianliha, puhumattakaan raadoista, joita syövät vain dalitit.

Ravintolat ovat tuoneet elämänmuotoon passiivisen kastirajat ylittävän aterioimisen. Brahmaanien valmistama ateria käy kaikille. Sen takia ravintola-ala on heidän
käsissään monista muista keskeisistä aloista puhumattakaan. Ateriayhteyden selvittäminen paljastaa yksilön ja hänen jatinsa paikan paikallisessa kastihierarkiassa.
Maaseudulla kylien mosaiikkimainen rakenne näkyy esimerkiksi tarkasteltaessa
kyläjuhlia tai hautajaisia. Kaikkien on oltava paikalla suorittamassa omalle ryhmälleen kuuluvat velvollisuudet. Hierarkia ei murru, koska ylemmän ryhmän jäsen ei ota vastaan ruokaa alemmalta.
Kastisyrjinnän kirjo ilmenee koulukiusaamisen kaltaisesta vähättelystä ja kiusanteosta järjestelmällisiin väkivallantekoihin kuten joukkoraiskauksiin ja dalit-naisten pakottamiseen paraatimarsseihin alastomina. Dalitien ihmisoikeusliikkeiden
organisoituminen on lisännyt väkivallantekoja heitä vastaan. Väkivallan keskeinen
tarkoitus on nöyryyttäminen ja siten perinteisen kastisorroksi tunnistettavan järjestyksen ylläpitäminen.

Ihmisen ruumiissa on myös saastaisuuden hierarkia. Jalat ovat saastaiset, samoin
vasen käsi, joka mielletään varatuksi vain vessa-asioihin. Myös ammatit on varattu
eri kasteille. Kuolemaan (ruumiiden kuljettaminen, ruumiin valmistaminen hautajaisia varten, teurastaminen), likaan, käymälöihin, viemäreihin (kaikki puhtaanapitoon liittyvät tehtävät) sekä nahkaan (suutarit, parkitsijat, jopa juhlien rummunlyöjät) liittyvät tehtävät ovat aina dalitien vastuulla.
Dalitit ovat yhteiskunnalle hyödyllisiä. Heidän perinteiset tehtävänsä ovat välttämättömiä, mutta koska ne ymmärretään ammattien hierarkiassa alimmiksi, niitä
tehdään lähes orjan asemassa. Velkaorjuus onkin daliteille tavallista. Toisaalta nyky-yhteiskunnan kehityksessä daliteille edullista on ollut, että heillä on tottumusta
palkkatyöhön.
Saastaisuutensa tähden dalitit asuvat muista erillään omissa yhteisöissään. Perinteisissä kylissä, joissa edelleen Intian väestön enemmistö asuu, kasteihin kuuluvat
asuvat pääkylässä mutta hekin kasteittain. Ylimmät asuvat kyläkeskuksessa päätemppelin lähellä, ja alempia jumalia palvovat alempiin kasteihin kuuluvat kylän
laitamilla. Kylää palvelevien dalitien yhteisö on tavallisesti lähellä mutta näkymättömissä.
Avioliiton ohella aterioiminen on tabu. Käytännössä ei ole ateriayhteyttä alempien kanssa. Erillinen aterioiminen ylläpitää kastieroja ja epätasa-arvoa, esimerkiksi
kouluaterioinnin yhteydessä suoranaista syrjintää.
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Kastisyrjintä: yksi suurimmista ihmisoikeusloukkauksista tällä hetkellä
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Romanien ihmisoikeudet
Kärjistyvä eurooppalainen tilanne
Romaneja arvioidaan olevan Euroopassa 10–12 miljoonaa. He ovat merkittävä vähemmistö eri Euroopan valtioissa. Romanit eivät ole uusia maahanmuuttajia vaan
ovat olleet eurooppalaisia jo lähes 700 vuotta, mutta ovat vuosisatojen ajan joutuneet syrjinnän ja jopa vainon kohteeksi. Toinen maailmansota, jossa tapettiin
noin kuusi miljoonaa juutalaista ja yli puoli miljoonaa romania, oli herätyshuuto
Euroopan päättäjille.
Valtaosa Euroopan romaneista kohtaa edelleen ihmisoikeusloukkauksia ja monet
syrjäytyvät lähes kaikilla elämänalueilla. Romanit ovat ajautuneet köyhyyden ja
kurjuuden kierteeseen ja heidän sosiaalis-taloudellinen tilansa on edelleen heikko.
Köyhyyden arvioidaan olevan nelinkertaista valtaväestöön verrattuna.
Edellä mainituista syistä johtuen tuhannet romanit ovat paremman elämän toivossa hakeutuneet Keski- ja Itä-Euroopasta läntisiin maihin, myös Pohjoismaihin.
Kommunistihallinnon kaaduttua vuonna 1989 Keski- ja Itä-Euroopan kuuden
miljoonan romanin elämä vaikeutui entisestään. Suurin osa heistä ajautui puutteeseen ja kurjuuteen ja myös sosiaalinen syrjäytyminen paheni kohtalokkaasti,
sillä kommunistihallinnon aikana romaneilla oli paremmat sosioekonomiset edut.
Lisäksi romanien työttömyys on kasvanut rajusti.

Haaste kirkolle
ja yhteiskunnalle:
Miksi edelleen kirkkona
ja valtiona ummistamme
silmämme kastisyrjinnältä ja
vältämme siihen vaikuttamisen?
Milloin iskulauseemme kuuluu:
”Minäkin olen dalit”?

Monet romanit ovat joutuneet jättämään kotinsa, kun he eivät ole kyenneet
maksamaan vuokria tai muita asumiseen liittyviä kustannuksia kuten sähkö- ja
vesimaksuja. Heidän on ollut pakko muuttaa ääriään myöten täynnä oleviin siirtokuntiin tai asumattomiin rakennuksiin, joissa ei ole viemäröintiä, vettä eikä
sähköä. Lisäksi romaneilta on monissa entisissä kommunistimaissa evätty tasavertainen mahdollisuus julkisiin palveluihin.
Romanit kokevat laajaa ja systemaattista syrjintää lähes kaikissa maissa. Syrjintä kohdistuu romanien taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien
toteutumiseen. Heitä syrjitään asumisessa, terveydenhuollossa, koulutuksessa ja
työelämässä.
Monet romanit ovat ajautuneet tilanteeseen, jossa heiltä puuttuu henkilötodistus ja virallinen asuinosoite. Kun he eivät voi todistaa kansalaisuuttaan, he jäävät
paitsi kaikille kansalaisille kuuluvista peruspalveluista. Lisäksi heidät halutaan karkottaa kaupungeista valtion määräämille asuinalueille valvottuihin tiloihin. Näin
on toimittu esimerkiksi Italiassa, jossa on tuhottu yli sata romaniasutusaluetta eri
puolella Roomaa. Noin 6000 romania pakkoasutettiin kolmeentoista uuteen ja
laajennettuun leiriin kaupungin ulkopuolelle.
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Asunnottomuus tai puutteelliset asuinolot ovat ongelma lasten koulunkäynnille.
Useimmat romanilapset ohjataan erityiskouluihin. Tämä puolestaan johtaa romanilasten syrjäytymiseen työmarkkinoilla heidän aikuistuessaan.
Romaneihin kohdistuva torjunta ja ihmisoikeusloukkaukset
Kaikkialla Euroopassa romanit edelleen kohtaavat viharikoksia, ihmisoikeusloukkauksia ja syrjintää. Heitä pidetään liikkuvina hallitsemattomina ryhminä, jotka
vaarantavat maiden sisäistä turvallisuutta. Romaneja pidetään myös talouspakolaisina, jotka käyttävät väärin turvapaikkaoikeutta.
Romanien nykyongelmien juuret ovat liittyneet myös kirkkojen kielteisiin asenteisiin. Ne romanit, jotka tulivat Pohjoismaihin asti 1500-luvun alussa, kirkko
torjui arkkipiispa Laurentius Petrin johdolla. Kirkon korkein johto otti kielteisen ja torjuvan asenteen uusia tulokkaita kohtaan. Papit eivät saaneet haudata
romanivainajia eivätkä kastaa lapsia. Romanit haluttiin pitää kirkon taholta pois
yhteiskunnasta. Linköpingin kirkolliskokouksessa vuonna 1594 päätettiin, että
romaniväestöltä kielletään kirkolliset palvelut ja jopa sairaanhoito. Kirkko noudatti hallitsijoiden ja viranomaisten syrjivää ja karkottavaa asennetta. Myös muissa
Euroopan maissa kirkon asenteet romaneja kohtaan kovenivat.

velvoittaa viranomaisia edistämään yhdenvertaisuutta. Silti romanien sosiaalinen,
taloudellinen ja koulutuksellinen tilanne on edelleen huonompi verrattuna valtaväestöön. Vähemmistövaltuutetun tehtävänä on muun muassa valvoa yhdenvertaisuuslaissa säädettyä etniseen alkuperään perustuvaa syrjinnän kieltoa.
Kirkon muuttunut asenne
Suomessa Kirkon diakoniatyön keskus asetti Romanit ja kirkko -nimisen työryhmän vuonna 1995 (nykyisin Kirkon romaniasian neuvottelukunta) ja valmisti
uudet ohjeet seurakuntien romanityötä varten. Ajatus kirkon asettumisesta romanien puolestapuhujaksi sai alkunsa arkkipiispa John Vikströmin kannanotosta
syrjintää ja rasismia vastaan. Työryhmän toiminnan tuloksena pidettiin Suomen
ensimmäinen romanikielinen jumalanpalvelus. Samassa yhteydessä esitettiin kirkon anteeksipyyntö siitä, miten kirkossa oli kohdeltu romaneja. Kirkon torjuva
asenne aiempina vuosisatoina on kohtuuttomasti vaikeuttanut romanien elämää.

Kristillisten kirkkojen papit asettivat romanit yhteiskunnan ulkopuolelle ja käsittelivät heitä hylkiöinä. He eivät myöskään sallineet romanien osallistuvan jumalanpalveluksiin, vaikka nämä olisivat kääntyneet kristinuskoon.
Positiivinen käänne Suomessa
Mustalaisasiain neuvottelukunta (myöhemmin Romaniasiain neuvottelukunta),
joka perustettiin vuonna 1956, ei toiminnassaan kiinnittänyt huomiota niinkään
muihin ihmisoikeusasioihin kuin syrjintään. Vasta kun Suomen ihmisoikeuspolitiikka vahvistui ja viittaukset ihmisoikeuksiin kasvoivat räjähdysmäisesti, parani romanien lainsäädännöllinen asema kieli- ja kulttuurivähemmistönä. Romanipolitiikassa ihmisoikeuksien kehitystyö käynnistyi sen jälkeen, kun Suomi oli
liittynyt Euroopan neuvoston jäseneksi 1989. Samalla Suomi ratifioi Euroopan
neuvoston ihmisoikeussopimuksen ja samana vuonna myös alueellisia kieliä tai
vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan.
Kansallisessa romanipolitiikassa romanit nähtiin sosiaalisena ongelmana. Tilanne
muuttui 1990-luvun alusta lähtien, jolloin painopisteeksi tuli ihmisoikeuslähtöinen ajattelu, josta tuli hallitseva puheenaihe romanipolitiikkaa käsittelevissä
keskusteluissa. Lisäksi romaniväestön vähemmistöaseman sekä romanikielen ja
-kulttuurin tunnustaminen kansallisen lainsäädännön kautta perustuslaissa vuonna 1995 ja uudessa perustuslaissa vuonna 2000 vahvistivat romaniväestön kielen
ja kulttuurin ylläpitämistä ja kehittämistä.
Toinen merkittävä laki, niin sanottu yhdenvertaisuuslaki, joka astui voimaan
2004, toi myös romaneille lainsäädännöllistä tukea tarkoituksena estää syrjintää ja
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Saamelaisten oikeudet
Haaste jokaiselle
suomalaiselle:
Nykyaikana ei tulisi olla toisen
luokan kansalaisia.
Miksi annamme syrjinnän
kuitenkin jatkua romanien
kohdalla?
Haasteena kirkolle on saada
kirkon romanijäsenet mukaan
seurakuntayhteyteen.

Saamelaiset ovat Suomen ja Euroopan Unionin alueen ainoa alkuperäiskansa.
Alkuperäiskansat kohtaavat monenlaista syrjintää ja jopa vainoa ympäri maailman. Suomessa saamelaisia asuu noin 10 000 henkeä. Saamelaiset ovat kokeneet
perusoikeuksiensa toteutumattomuuden monin eri tavoin myös Suomessa. Saamelaisten pakkosuomalaistaminen päättyi vasta 1970-luvulla ja esimerkiksi saamen puhumisesta rangaistiin kouluissa ja päiväkodeissa. Moni joutui hylkäämään
kielensä ja kulttuurinsa. Kokemuksia on myös maiden ja vesien menetyksistä,
rodullistamisesta ja itsemääräämisoikeuden puuttumisesta. Myös kirkko on omalta osaltaan osallistunut saamelaisten pakkosuomalaistamiseen, syrjintään ja rasismiin. Historiassa tapahtuneet vääryydet heijastuvat yhä saamelaisten elämään.
Alkuperäiskansojen oikeuksista linjataan useassa julistuksessa, sopimuksessa ja
laissa. Tärkeimpiä alkuperäiskansojen oikeuksiin liittyviä asiakirjoja ovat Kansainvälisen työjärjestö ILO:n sopimus numero 169, jota Suomi ei ole ratifioinut sekä
YK:n julistus alkuperäiskansojen oikeuksista, jonka Suomi on allekirjoittanut. Julistus ei ole kuitenkaan oikeudellisesti sitova sopimus. ILO 169-sopimus taas olisi
ratifioimisen jälkeen ainut oikeudellisesti Suomen valtiota sitova sopimus saamelaisten oikeuksien edistämiseksi.
Kansainvälisen ihmisoikeusjulistuksen mukaan jokainen ihminen on oikeutettu kaikkiin siinä esitettyihin oikeuksiin ja vapauksiin. Artiklan kaksi perusteella mitään erotusta ei pidä tehdä sen maan tai alueen valtiollisen, hallinnollisen tai kansainvälisen
aseman perusteella, johon henkilö kuuluu, olipa tämä alue itsenäinen, huoltohallinnossa, itsehallintoa vailla tai täysivaltaisuudeltaan minkä tahansa muun rajoituksen
alainen. YK:n julistus alkuperäiskansojen oikeuksista taas keskittyy tiettyihin erityiskysymyksiin, joiden osalta alkuperäiskansat ovat erityisen haavoittuvassa asemassa.
Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaan kansallisen tai yhteiskunnallisen alkuperän takia tai kansalliseen vähemmistöön kuulumisen perusteella ei saa toteuttaa
syrjintää, joka kohdistuu esimerkiksi vapauksista ja oikeuksista nauttimiseen.
YK:n yleiskokous hyväksyi vuonna 2007 julistuksen alkuperäiskansojen oikeuksista, jonka myös Suomi on hyväksynyt. Julistuksen tarkoituksena on suojella ja
edistää alkuperäiskansojen oikeuksia ja turvata heidän itsemääräämisoikeutensa.
Julistus korostaa alkuperäiskansojen oikeutta määrätä vapaasti poliittisesta asemastaan ja turvaa heille mahdollisuuden kehittää taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä olojaan. Julistus korostaa erityisesti alkuperäiskansojen oikeutta kulttuurinsa, perinteidensä ja historiansa arvostukseen. Julistus ei ole oikeudellisesti
sitova sopimus eikä sillä luoda alkuperäiskansoihin kuuluville ihmisille uusia oikeuksia. Se kuitenkin kokoaa yhteen jo muissa kansainvälisissä asiakirjoissa olevia
oikeuksia ja periaatteita, ja on siksi merkittävä.
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Lapsen oikeuksien sopimuksen artiklan 30 mukaan vähemmistöryhmään tai
alkuperäiskansaan kuuluvalla lapsella on oikeus omaan kulttuuriin, uskontoon ja kieleen.
Suomen perustuslaissa määritellään saamelaisten oikeus omaan kieleen ja
kulttuuriin. Saamelaisten oikeudesta käyttää saamen kieltä viranomaisessa
säädetään lailla.
Ajankohtaisia teemoja saamelaisten oikeuksiin liittyen
Vaikka saamelaisten asema on parantunut, on heidän ihmisoikeuksiensa toteutumisessa vielä puutteita. Suomi ei ole edelleenkään ratifioinut ILO 169-sopimusta,
jossa korostetaan esimerkiksi alkuperäiskansojen itsemääräämisoikeutta. Erityiseksi haasteeksi ovat muodostuneet saamelaisalueiden maaoikeus- ja luonnonvarakysymykset.
Tutkimuksissa ja keskusteluissa on tähdennetty saamelaiskäräjien legitimiteetin
vahvistamista ja riittävien resurssien varaamista sen toimintaan. Ajatushautomo
Magman tutkimuksen mukaan eduskunta on viime vuosina tehnyt monia päätöksiä vastoin saamelaiskäräjien kanssa solmittuja sopimuksia ja suomalaista lainsäädäntöä. Lisäksi raportissa kuvataan saamelaislasten ja -nuorten haasteita saada
opetusta omalla kielellään. Tällä hetkellä keskustellaan myös mahdollisen SOTEja maakuntauudistuksen vaikutuksista saamelaisten asemaan.
Muiden suomalaisten keskuudessa tietämys saamelaisista ja heidän kulttuuristaan
sekä kielestään on hyvin ohutta ja usein stereotyyppistä. Saamelaislapset ja -nuoret
käyvät itse koulua, jossa heidän kulttuuriaan, kieltään tai historiaansa ei juurikaan
huomioida. Yhdessä nämä asiat saattavat aiheuttaa haittaa erityisesti niille saamelaisnuorille ja -lapsille, jotka elävät erillään saamelaisyhteisöjen tuesta, esimerkiksi
Etelä-Suomen kaupungeissa. Saamelaisnuorten mukaan olisikin tärkeää, että opetusohjelmassa huomioitaisiin saamelaiset ja heidän kulttuurinsa paremmin.
Rauhanvälitysverkosto The Network for Religious and Traditional Peacemakersin
johtaja ja pääministeri Juha Sipilän erityisavustaja Antti Pentikäinen on tukenut
saamelaisten ja valtion välillä tapahtuvaa sovintoprosessia. Keväällä 2018 järjestettiin Lapin ja Oulun yliopistojen kanssa pilottikurssi paikallisille sovittelijoille.
Tarkoituksena on, että sovittelijat toimisivat yhteisösovittelijoina, jos sovintoprosessi aloitetaan.
Saamelaiset ja kirkko
Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmi pyysi vuonna 2012 anteeksi saamelaisilta, sillä 1930-luvulla kirkko tuki saamelaisten etnisiä tutkimuksia, jolloin myös
avattiin saamelaisten hautoja antropologisia mittauksia varten. Piispa pyysi anteeksi myös kieleen perustuvaa syrjintää.
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Saamen kielen asema on vahvistunut luterilaisessa kirkossa viime vuosikymmeninä. Vuonna 1994 tuli voimaan kirkkolaki, joka määräsi, että seurakuntien pitää
järjestää toimintaa ja tarjota palveluja saamen kielellä saamelaisten kotiseutualueella. Saamelaisten kotiseutualueeseen kuuluvat Enontekiö, Inari, Utsjoki sekä Lapin paliskunnan alue, joka sijaitsee Sodankylän kunnassa. (Kirkkolaki 4:4)
Kirkolliskokous päätti keväällä 1999, että saamelaiset saavat oman edustajan kirkon ylimpään päättävään elimeen, kirkolliskokoukseen. Vuodesta 2000 saamelaisilla onkin ollut kirkolliskokouksessa oma edustaja. Valinnan tekevät saamelaiskäräjien kirkkoon kuuluvat jäsenet.
Nykyisen kirjoitustavan mukainen virsikirja pohjois- ja inarinsaameksi saatiin
käyttöön vuonna 1993 ja Uusi testamentti pohjoissaameksi vuonna 1998. Muita kirkollisia kirjoja, kuten katekismus, on käännetty pohjois- ja inarinsaameksi.
Koko Raamattu julkaistaan pohjoissaameksi vuonna 2019.
Oulun hiippakuntaan perustettiin syksyllä 2008 saamelaistyön sihteerin toimi.
Pappisliiton 100-vuotisjuhlassa syksyllä 2018 valittiin vuoden papiksi saamelaistyön sihteeri Erva Niittyvuopio. Valinnan perusteluissa todetaan, että Niittyvuopio on tehnyt työssään monin tavoin saamelaisuutta näkyväksi Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Hän on toiminut yhteistyössä saamelaisten vaikuttajien
kanssa myös saamelaisalueen ulkopuolella. Hänellä on ollut tärkeä rooli myös Barentsin alueen saamelaisten kirkollisten yhteyksien hoitamisessa.

Saamen kielen
asema
on vahvistunut
luterilaisessa kirkossa
viime vuosikymmeninä.”
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Saamelaisten oikeudet
Toimittaja asiantuntija Laura Arikka

2. Suuria ihmisoikeuskysymyksiä

Seksuaalisuus, sukupuolisuus ja ihmisoikeudet

Kysymyksiä
seurakunnille:
Näkyvätkö ja
toimivatko saamelaiset
seurakunnissamme,
pohjoisessa ja etelässä?
Ovatko he
tervetulleita?
Näkyykö
heidän kielensä
ja kulttuurinsa
meidän
seurakuntamme
toiminnassa?
Miten seurakuntamme
toimii saamelaisten
oikeuksien
toteutumisen
tukemiseksi?

Suhtautuminen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin tuo erityisen selvällä tavalla esille erot eri maiden ja kulttuurien arvoissa ja ihmiskäsityksissä. Suomessa
homoseksuaalisuus poistettiin rikoslaista vasta 1970-luvulla ja sairausluokituksesta 1980-luvulla. Hyvin monessa maassa homoseksuaalinen käyttäytyminen on
edelleen rikos, ja eräissä maissa siitä saatetaan tuomita jopa kuolemaan.
Ihmisoikeuksiin vedotaan usein, kun yksilö kokee joutuneensa vääryyden kohteeksi. Ihmisoikeudet on kuitenkin luotu estämään eri ihmisryhmien – esimerkiksi naisten, lasten, sairaiden, vammaisten, seksuaalivähemmistöjen – eriarvoista
kohtelua.
YK:ssa on viimeisten vuosikymmenien aikana väitelty ihmisoikeuksien soveltamisesta homo- ja bi-seksuaalisiin sekä trans- ja intersukupuolisiin ihmisiin. Kun
joukko länsimaita on tuonut esille omat ehdotuksensa julkilausumiksi, kuten tapahtui esimerkiksi vuosina 2008 ja 2011, toinen joukko maita Itä-Euroopasta,
Aasiasta ja Afrikasta on jättänyt vastaehdotuksia, jotka ovat saaneet taakseen suunnilleen yhtä paljon jäsenmaita.
Ihmisoikeudet tulevat todeksi ajassa ja paikassa
Ihmisoikeuksien toteutuminen edellyttää, että yksittäiset maat sitoutuvat niiden
noudattamiseen ja että ne kirjataan kyseisten maiden lainsäädäntöön. Jotta tämä
voisi toteutua kunkin maan omista lähtökohdista käsin, ihmisoikeuksien soveltamisessa on huomioitava vallitsevia olosuhteita, perinteitä ja arvoja – mutta myös
olemassa olevia epäkohtia. Miten tämä kulttuurienvälinen ”käännöstyö” voisi toteutua ilman, että ihmisoikeusajattelu vesittyy?
Käännöstyölle on ominaista, että jotain alkuperäisestä merkityksestä aina häviää
matkalla samalla kun syntyy uusia merkityksiä. Ihmisoikeusajattelun kontekstisidonnaisuuden huomioiminen korostaa kunnioittavien keskustelujen tärkeyttä eri
kulttuurien, maiden, ideologioiden ja uskontojen välillä. Oikeudenmukaisuus ei
ole länsimainen keksintö. Kaikissa kulttuureissa ja uskonnoissa on käsityksiä siitä,
mitä on oikeudenmukainen yhteiskunta ja hyvä elämä. Kun ihmisoikeusajattelua
sovelletaan maan lainsäädäntöön, se on kytkettävä kyseisen kulttuurin arvoihin,
tarvittaessa samalla niitä sekä kehittäen että arvioiden. Vain tällä tavalla ihmisoikeusajattelu voi saada legitimiteettiä ja uskottavuutta.
Ajatus kulttuurisesta käännöstyöstä saattaa tuntua kestämättömältä, jos haluaa
pitää kiinni käsityksestä, että ihmisoikeudet olisivat absoluuttisia ja muuttumattomia. Menettely voi myös tuntua tuskastuttavan hitaalta, ottaen huomioon ne
lukemattomat ihmiset ympäri maailmaa ja Suomessa, jotka kärsivät oikeuksiensa
laiminlyönnistä. Tämä on kuitenkin ainoa kestävä etenemistie.
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Seksuaalisuus, sukupuolisuus ja ihmisoikeudet
kirjoittaja piispa Björn Vikström

2. Suuria ihmisoikeuskysymyksiä

Ihmisoikeudet eivät toteudu vain muuttamalla lakitekstejä. Pysyvät ja kestävät muutokset edellyttävät myös pitkäjänteistä ja kärsivällistä vaikuttamista yhteiskunnassa
vallitseviin arvoihin ja asenteisiin. Jotta yksilöiden tai ryhmien stigmatisointi olisi
mahdollista lopettaa, muutostyöhön on saatava mukaan sekä kasvatuksen, uskonnollisten toimijoiden, viranomaisten että poliittisen vaikuttamisen edustajia.
On kuunneltava asianomaisia
Jokaisen kulttuurin käsitykset elämän pyhyydestä ja arvokkuudesta ovat ihmisoikeuspuheen tarttumapintoja. Kunkin kulttuurin vähemmistöihin kuuluvat ja
muuten asianosaiset pystyvät sisältäpäin osoittamaan, että tietyt kulttuurisesti
periytyneet tavat, kuten homoseksuaaleihin ja transsukupuolisiin ihmisiin kohdistuvat vainot tai tyttöjen silpominen, vahingoittavat ihmiselämän arvokkuutta,
aiheuttavat kärsimystä ja itse asiassa rikkovat kulttuurissa tai uskonnossa hyväksi
katsottuja arvoja ja normeja.
Tällöin joudumme käymään syvällistä keskustelua ihmiskäsityksestä, luomisuskosta,
synnistä, rakkaudesta ja seksuaalisuudesta Jumalan hyvänä lahjana. Yhä harvemmat
ajattelevat, että seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluva ihminen olisi luonut
identiteettinsä synnin turmeluksen johdosta tai siksi, että hän muita korostuneemmin olisi kääntänyt selkänsä Jumalalle ja hänen hyvälle luomistahdolleen.
Perinteisesti eri kirkoissa muutamilla raamatunkohdilla on perusteltu kielteistä
suhtautumista homoseksuaalisuuteen. Toisaalta nykyisin laaja joukko kristittyjä
ja myös kirkkoja on muuttanut käsitystään näiden tekstien tulkinnasta. Tämän
tulkinnan mukaan Raamatun homoeroottista toimintaa kieltävät tekstit on ymmärrettävä osana VT:n kirjoittajille ja hellenistiselle juutalaisuudelle ominaista
mustavalkoista polemiikkia pakanakansoja ja niiden uskonnollisuutta ja moraalia
kohtaan. Näiden tekstien soveltaminen kaikkiin homoseksuaalisiin – ja laajemmin kaikkiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluviin – ihmisiin heidän
elintavoistaan, arvoistaan ja uskostaan huolimatta, edustaa tämän käsityksen mukaan historiatonta raamattuhermeneutiikkaa.
Kirkkojen ja herätysliikkeiden välillä vallitsee erilaisia käsityksiä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä. Näissä kysymyksissä meidän on oltava valmiit käymään
teologista vuoropuhelua Raamatun ja yhteisen kristillisen perinteemme pohjalta.
Keskustelussa on kysyttävä, mihin vähemmistöjen ihmisoikeudet ja heidän oikeutensa tasa-arvoiseen kohteluun perustuvat. Voidaanko kristinuskon nimissä
todella perustella, että toinen ihminen on niin syntinen tai epäpuhdas, että hän
on menettänyt oikeutensa kunnioittavaan ja ihmisarvoiseen kohteluun? Emmekö
silloin kiellä hänessä olevan Jumalan kuvan?
Tällainen kriittinen keskustelu on työläs ja herkkä tehtävä. Mutta kirkko ei voi
muuta, jos se haluaa ottaa osaa Jumalan valtakunnan tulemiseen, johon Jeesuksen
mukaan kuuluu sorrettujen vapauttaminen, heikkojen auttaminen ja kärsivien
parantaminen.
80

Haaste kirkolle:
Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin
kuuluvien ihmisten tasa-arvoiseen
kohteluun pitää kiinnittää kirkossa
erityistä huomiota. Seurakuntien
tilaisuuksien, ryhmien ja leirien tulisi
olla turvallisia, vapauttavia ja
erilaisuutta kunnioittavia ympäristöjä.
Vaikuttamistyössään kirkon tulee
edistää eri ihmisryhmien oikeudenmukaista kohtelua ja heidän
osallistumistaan julkiseen keskusteluun
suomalaisessa yhteiskunnassa laajemmin. Kirkon on myös tunnustettava
oma roolinsa seksuaalivähemmistöjen
syyllistämisessä, niin menneisyydessä
kuin osin vielä tänään.
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Kutsu täyteen osallisuuteen.
Sukupuolten välinen oikeudenmukaisuus kirkossa
Sukupuoli ja gender
Englanninkielessä sukupuolta sen yhteiskunnallisessa merkityksessä tarkoittava
sana gender on monitulkintainen termi, joka kääntyy kankeasti suomen kielelle. Tässä yhteydessä sitä käytetään suppeammassa, binäärisessä (kaksijakoisessa)
merkityksessä. Tässä kirjassa käsitellään toisaalla sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksia. On kuitenkin tärkeää huomata, että monet kansainväliset sopimukset,
esimerkiksi YK:n naisten oikeuksien sopimus, pyrkivät jyrkkärajaisten nais- ja
miesroolien häivyttämiseen.
Naisten oikeudet Suomessa – olemmeko enää edelläkävijöitä?
Suomi oli 1800-luvun loppupuolella vahvistuneen naisten oikeuksien edistämisen
kärkimaita maailmassa. Suomalaiset naiset saivat yhdessä miesten kanssa yleisen
ja yhtäläisen äänioikeuden vuonna 1906. Seuraavana vuonna eduskuntaan valitut
19 naista olivat maailman ensimmäiset naispuoliset parlamentaarikot.
Globaalilla tasolla naisten oikeuksiin ryhdyttiin kiinnittämään aktiivisesti huomiota 1970-luvulla. Vuonna 1979 YK:ssa hyväksyttiin Kaikkinaisen naisiin kohdistuvan syrjinnän kieltävä sopimus. Naisten oikeuksien sopimusta täydennettiin
myöhemmin (1995) niin kutsutulla Pekingin asiakirjalla, jossa valtiot muun muassa sitoutuivat naisnäkökulman huomioimiseen yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Suomea velvoittavat näiden keskeisten naisten oikeuksia edistävien sopimusten lisäksi myös Euroopan unionin lainsäädäntö ja tasa-arvoperiaatteet, jotka on
kirjattu myös perustuslakiin.
Vaikka Suomi oli naisten oikeuksien edelläkävijä maailmassa, vieläkään sukupuolten välinen oikeudenmukaisuus ei toteudu. Esimerkiksi työmarkkinoilla sukupuolten välillä on palkkaeroja, naisten urakehitys ei etene samalla tavalla kuin
miesten, ja työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen on vaikeaa. Vaikka naisiin
kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen on ollut Suomen tasa-arvopolitiikan keskeisenä tavoitteena jo 1990-luvulta lähtien, sukupuolitettu väkivalta on Suomessa
edelleen yleisempää kuin Euroopan unionin jäsenmaissa keskimäärin.
Toteutuuko sukupuolten välinen oikeudenmukaisuus kirkossa?
Kaikki nämä kysymykset ovat ajankohtaisia myös kirkossa. Siksi on etsittävä aktiivisesti keinoja, joilla kirkosta voidaan rakentaa täyden osallisuuden yhteisö ja kaikille turvallinen tila, jossa kaikilla, sukupuolesta huolimatta, on yhdenvertainen
mahdollisuus osallistua evankeliumin julistamiseen ja sen todeksi elämiseen. Kutsu sukupuolten väliseen oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoon nousee luomiskertomuksesta, jonka mukaan Jumala on luonut jokaisen ihmisen omaksi kuvakseen.
Sukupuolten väliset suhteet ja niiden uudistaminen kuuluvat Jumalan jatkuvaan
luomistyöhön.
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Kutsu luomakunnan vaalimiseen ja yhteiseen lähetystehtävään kuuluu jokaiselle
kastetulle kristitylle. Siksi kirkon tehtävä kastettujen yhteisönä on käyttää profeetallista ääntä ihmisarvon ja oikeudenmukaisuuden, myös sukupuolten välisen
oikeudenmukaisuuden, puolesta julkisessa keskustelussa.
Sukupuolten välisen oikeudenmukaisuuden rakentaminen kirkossa ja yhteiskunnassa ei ole vain naisten tehtävä. Naisten epätasa-arvoinen asema kirkossa perustuu vahvasti perinteisille sukupuolirooleille ja esimerkiksi mielikuville hyvän
johtajan ominaisuuksista. Siksi tähän keskusteluun on otettava mukaan naiset ja
tytöt, miehet ja pojat – myös ne, joiden sukupuoli-identiteetti ei mahdu perinteisen binäärisen sukupuolimääritelmän piiriin.
Luterilaiset sukupuolten välisen oikeudenmukaisuuden edelläkävijöinä
Luterilainen maailmanliitto (LML) on pitkään ollut kirkkoliittojen ja uskontopohjaisten järjestöjen keskuudessa sukupuolten välisen oikeudenmukaisuuden edelläkävijä. Se on 1980-luvun alkupuolelta lähtien sitoutunut olemaan syrjimätön, täyden
osallisuuden yhteisö. Tätä varten se on ottanut käyttöön konkreettisia toimintamalleja, joilla taataan naisten osallistuminen kaikkeen kirkkoliiton päätöksentekoon.
Naisten osallisuus pappisvirasta on keskeinen vaikkei ainoa tapa rakentaa täyden osallisuuden kirkkoyhteisöä. Toinen konkreettinen keino on huolehtia siitä, että kaikkien
LML:n asettamien työryhmien ja päätöksentekoelinten jäsenistä vähintään 40 prosenttia edustaa vähemmistössä olevaa sukupuolta. LML suosittelee kiintiömallia myös
jäsenkirkoilleen. LML edistää lisäksi yleisemmällä tasolla naisten johtajuutta jäsenkirkoissaan, joissa monet elävät vielä vahvan patriarkaalisen kulttuurin vaikutuspiirissä.
Luterilainen kirkkoyhteisö on ensimmäinen uskontopohjainen järjestö, joka on
ottanut käyttöön sukupuolten välistä oikeudenmukaisuutta koskevan linjauksen (Linjaus sukupuolten välisestä oikeudenmukaisuudesta, 2013). Linjaus sitoo
LML:n toimintaa globaalilla tasolla ja antaa suosituksia jäsenkirkoille. LML:n
yleiskokous 2017 kehotti jäsenkirkkoja kiinnittämään erityistä huomiota niiden
sisällä tapahtuvan sukupuolittuneen väkivallan poistamiseen.

Kutsu luomakunnan
vaalimiseen
ja yhteiseen
lähetystehtävään
kuuluu jokaiselle
kastetulle kristitylle.”
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Kutsu täyteen osallisuuteen. Sukupuolten välinen oikeudenmukaisuus kirkossa
kirjoittaja apulaispääsihteeri Kaisamari Hintikka

2. Suuria ihmisoikeuskysymyksiä

Ihmisoikeudet ja vammaiset ihmiset
Tämän hetken yleispätevin maailmanlaajuisesti hyväksytty määritelmä vammaisuudesta on YK:n yleissopimuksessa:
”Vammaisiin henkilöihin kuuluvat ne, joilla on sellainen pitkäaikainen
ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, joka vuorovaikutuksessa erilaisten esteiden kanssa voi estää heidän täysimääräisen ja
tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa.”

Haaste kirkolle:
Minkälaisia ominaisuuksia
johtajuudelle asetetaan kirkossamme?
Kuinka sukupuolitettuja nämä
ominaisuudet ovat? Millä tavoin
voisimme rakentaa monipuolisempaa johtajuutta?
Miten kirkko voi edistää sukupuolten välistä oikeudenmukaisuutta
ja naisiin kohdistuvan väkivallan
vähentämistä suomalaisessa yhteiskunnassa?
Miten käsittelemme perheväkivaltaa ja tuemme sen vähentämistä
seurakunnissa? Onko ongelma tällä
hetkellä näkemyksemme mukaan
vain ”ulkopuolella”, vaikka se on
vahvasti myös kirkon sisäpuolella?

Vammaisuutta on aikaisemmin pidetty ensisijaisesti yksilön vikana tai puutteena.
Sitä on pyritty korjaamaan lääketieteen keinoin, kuntoutuksella tai apuvälineillä.
YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista linjaa ensimmäistä kertaa
esteettömyyden ja saavutettavuuden ihmisoikeudeksi. Sopimuksessa vammaisuus
ymmärretään ihmisen ominaisuuksien ja ympäristön suhteena. Painopiste on
suunnattu yksilön ominaisuudesta yhteiskunnan rakenteisiin ja ihmisten asenteisiin. Vammaisuudeksi kutsuttua haittaa poistetaan ja ihmisoikeusloukkauksia
ehkäistään ennen kaikkea yhteiskuntaa ja asenteita muuttamalla.
Rakennetun ympäristön esteettömyys ja viestinnän tai kommunikaation monikanavaisuus ovat saavutettavuuden ja vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden,
osallistumisen ja osallisuuden edellytys. Edelleen yhteiskuntaa suunnitellaan ja
rakennetaan valtaväestön tarpeiden pohjalta.
Lainsäädännössä vammaisia ihmisiä käsitellään yhtenä ryhmänä. Vammaiset ihmiset erotetaan yhteiskunnan valtavirrasta ihmisinä, joilla on erityistarpeita. Vaikka erityiskoulujärjestelmää ja vammaisten ihmisten laitosasumista on purettu,
vammaisia pidetään yhä muista kielteisellä tavalla poikkeavana ryhmänä.
Koulutuksessa ja erityisesti työelämässä vammaisilla ihmisillä ei ole yhdenvertaisia
mahdollisuuksia. Vaikka yhdenvertaisuuslainsäädäntö edellyttää työelämässä kohtuullisia mukautuksia, koulutettujenkin vammaisten ihmisten työttömyysaste on
keskivertoa suurempi. Tämä heikentää heidän taloudellista toimeentuloaan ja voi
johtaa syrjäytymiseen.
Valtaväestön asenteet vammaisia henkilöitä kohtaan ilmenevät esimerkiksi kykyjen aliarvioimisena tai yhteisön ulkopuolelle sulkemisena. Ihmisen omanarvontunto heikkenee ja mahdollisuudet jäävät käyttämättä, koska ei ole uskoa omiin
kykyihin.
Erilaiset vammat ja pitkäaikaissairaudet kuuluvat ihmisenä olemiseen ja ovat osa
ihmisyyden moninaisuutta. Kirkkojen Maailmanneuvoston yhteydessä toimivan
vammaisten henkilöiden verkoston EDANin (Ecumenical Disability Advocates Network) teologisessa raportissa The Gift of Being korostetaan, että ihmiselämä saa merkityksensä siitä, että elämä sinänsä on Jumalan lahja riippumatta elämän laadusta.
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ihmisoikeudet ja vammaiset ihmiset
kirjoittajat Kirkon saavutettavuuden ja vammaisuuden neuvottelukunnan
puheenjohtajana Jukka Sariola, asiantuntija Tytti Matsinen ja asiantuntija Riitta Kuusi

2. Suuria ihmisoikeuskysymyksiä

Ihmisten tarpeet on otettava huomioon, mutta vammaisuus ei määritä koko ihmistä. Kirkon saavutettavuusohjelmassa, Saavu, painopiste on erilaisten osallisuuden esteiden poistamisessa, ei vammaryhmissä.
Ihmisoikeuksien toteutuminen on myös kirkossa ja seurakunnissa kaikkien yhteisön jäsenten vastuulla. Esimerkiksi kirkkojen ja leirikeskusten fyysinen ympäristö,
viestinnässä käytetty kieli tai puheiden kielikuvat luovat seurakunnan todellisuutta. Evankeliumien parantamiskertomusten tulkinnat tai “pakkoesirukoilu” vammaisen ihmisen paranemisen puolesta ovat ääriesimerkkejä. Vammaisen ihmisen
ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun sekä hänen tarpeensa että lahjansa otetaan
yhteisössä täydestä.

Haaste kirkossa:
Miten ja missä yhteydessä puhun
vammaisuudesta? Millaista ihmiskuvaa
kielenkäyttömme tai vaikkapa virsien
sanat heijastavat?
Millaista todellisuutta tilat luovat?
Pääsevätkö kaikki seurakuntalaiset
yhdenvertaisesti osaksi ehtoollispöytää
vai jäävätkö he portaiden alle tai etäälle
alttarikaiteesta? Jaetaanko ehtoollinen
penkkiin jääneille ensimmäisenä vai
viimeisenä?

Ihmisoikeuksien
toteutuminen
on myös kirkossa
ja seurakunnissa
kaikkien yhteisön
jäsenten vastuulla.”
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Demokratia ja ihmisoikeudet
kirjoittaja asiantuntija Laura Arikka

Demokratia ja ihmisoikeudet
Ihmisoikeudet heijastavat Jumalan uskollisuuden liittoa seuraajilleen. Jumala haluaa pitää meistä huolta ja ihmisoikeuksien avulla me voimme pitää jokaisesta
ihmisestä huolta. Kirkkojen tulisi pyrkiä vaikuttamaan päätöksentekoon ja kanssaihmisiin joka kerta kun ihmisarvoa alennetaan, se riistetään tai ihmisiä syrjitään
ja vainotaan. Edustuksellinen demokratia tukee haasteineenkin tällä hetkellä parhaiten ihmisoikeuksien toteuttamista.
Kirkoissa ympäri maailman toivotetaan rauhaa kanssakristityille ja usein rauhan
toivotaan tulevan todeksi myös suhteessa muiden katsomusten edustajiin. Jotta
tuo rauha tulisi todeksi, täytyy kirkkojen toimia myös henkilökohtaisten ja yhteiskunnallisten oikeuksien toteutumisen puolesta. Ihmisoikeuksien toteutuminen vaikuttaa myös yhteiskuntarauhan säilymiseen ja ihmisten mahdollisuuteen
hyvinvointiin. Oikeuksien toteutumattomuus vaikuttaa usein siihen, että yhteiskunta kärsii sosiaalisista, taloudellisista ja poliittisista ongelmista.
Ajankohtaisia kysymyksiä
Tällä hetkellä maailman eri kirkkojen, kirkollisten järjestöjen ja akateemisten tutkijoiden kesken pohditaan demokratian ja ihmisoikeuksien asemaa globaalisti.
Kirkko ei ole ainut instituutio, joka on hämmennyksessä uudenlaisen länsimaisen
yhteiskunnan keskellä, jossa demokratiaa ja ihmisoikeusperustaisuutta kyseenalaistetaan. Demokratiasta ja ihmisoikeuksista valitaan monin paikoin vain itseä
ja omia tavoitteita sekä oikeuksia parhaiten palvelevat palat. Samaa murroksen
aikaa oirehtivat myös edustuksellinen demokratia, perinteinen media ja lehdistö
sekä vakiintunut instituutio-, virkamies-, järjestö- ja yhdistyskenttä.

2. Suuria ihmisoikeuskysymyksiä

tiikan vastavoima. Kirkot ottavat vahvasti kantaa siirtolaisten oikeuksien sekä ihmisarvon puolesta. Tämänhetkinen maahanmuuttopolitiikka nousee vahvasti Euroopan Unionin jäsenmaitaan velvoittavasta lainsäädännöstä ja vaatii siksi myös
vahvaa, kirkkojen yhteistä panosta vaikuttamistyössä.
Samalla kirkkojen täytyy olla kriittisiä omia toimintatapojaan kohtaan. Tukevatko
kirkot vaikuttavasti ihmisten osallisuutta, inkluusiota ja ihmisoikeuksia? Puhuvatko kirkot ihmisarvon puolesta? Toimivatko kirkot dialogin ja yhteiskunnallisen
keskustelun tai keskinäisen luottamuksen ylläpitäjinä?
Kirkot voivat tarjota eri taustoista tuleville ihmisille turvallisen kohtaamispaikan.
Sillä tavoin voidaan luoda luottamusta eri tavoin ajattelevien välillä ja tavata tai
perustaa kansalaistoimijaverkostoja. Kirkon täytyy myös kuunnella omien jäsentensä ja työntekijöittensä kokemuksia syrjinnästä ja ottaa heidät todesta.
Yhteiskunnallisen muutoksen keskellä kirkon nähdään parhaimmillaan toimivan
ihmisarvon, demokratian, vapauden ja oikeudenmukaisuuden puolesta. Vaikka
kirkot eivät aina itse ole toimineet näiden arvojen puolestapuhujina, ne nousevat
evankeliumista ja kirkon jo tekemästä työstä.

Erityiseksi huoleksi kirkkojen osalta on nostettu tilanne Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Vahvasti demokratiaan, vapauteen ja ihmisoikeuksiin perustuvissa maissa
on tapahtunut huolestuttavaa kehitystä. Eksklusiivisen populismin, valemedian
ja totuudesta riippumattoman politiikan vaikutukset ovat näkyvissä eri puolilla
läntistä maailmaa.
Myös muukalaisvastaisuus, kansalaisten keskinäinen polarisaatio ja eri instituutioihin kohdistuva kritiikki ja arvostelu muokkaavat uudella tavalla valtioiden
edustuksellista demokratiaa ja ihmisoikeusperustaisuutta. Autoritäärisyys ja totalitarismi ovat saaneet uudenlaista, johdetumpaa kannatusta. Euroopan unionin
alueella esimerkiksi Unkarin ja Puolan kehityskulku hätkähdyttää muita valtioita.
Iso-Britannian Brexit-ratkaisu taas sekoittaa aiemmin vahvoja yhteyksiä ja eurooppalaisten aiemmin vahvaa liikkumisen vapautta esimerkiksi työn perusteella.
Samalla lisääntynyt maahanmuutto ja pakolaisuus aiheuttavat lisäpainetta unionin päätöksentekoon ja yhtenäisyyteen.

Kirkon nähdään
parhaimmillaan
toimivan ihmisarvon,
demokratian, vapauden
ja oikeudenmukaisuuden
puolesta.”

Kirkkojen rooli voi olla tässä tilanteessa siltojen rakentaja ja eksklusiivisen poli88
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historian, yhteiskunnan ja kristinuskon näkökulmasta.
Kirjan avulla halutaan edistää keskustelua ihmisoikeuksista
kirkon piirissä sekä laajemmin yhteiskunnassa.
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