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KAIKKIEN IHMISTEN
PERUS- JA IHMISOIKEUDET
TOTEUTUVAT.
Ihmisoikeusliiton tehtävä
Tehtävämme on toimia sen puolesta, että kaikkien ihmisten perus- ja ihmisoikeudet Suomessa
toteutuvat.

Työn
lähtökohdat
ja arvot
Ihmisoikeuksien perustana on ihmisarvo. Lähtökohtana työllemme
ovat YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeusjulistus, kansainväliset
oikeudellisesti sitovat ihmisoikeussopimukset, Suomen perustuslaki,
EU:n perusoikeuskirja sekä kansainväliset poliittisesti sitovat ihmisoikeusperiaatteet. Ihmisoikeudet ovat

keskenään samanarvoisia eikä yksi
ihmisoikeus voi sulkea pois toista
oikeutta. Toimimme sen puolesta,
että Suomi noudattaa kansainvälisiä
sitoumuksiaan.
Ihmisoikeusliiton muita arvoja
ovat oikeudenmukaisuus, kaikkien
ihmisten yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys. Nämä arvot ohjaavat
työmme tavoitteita ja toimintaa
sekä henkilöstön, luottamushenkilöiden, jäsenistön ja vapaaehtoisten
suhteita.

Ihmisoikeusliitto
Ihmisoikeusliitto on vuonna 1979 perustettu uskonnollisesti ja poliittisesti riippumaton ihmisoikeusjärjestö,
joka keskittyy edistämään kokonaisvaltaisesti Suomen ihmisoikeustilannetta. Olemme Suomesta ainoa jäsen
FIDH:ssa (International Federation
for Human Rights), johon kuuluu
paikallisia ihmisoikeusjärjestöjä
noin 120 maasta. FIDH:n jäsenyyden
kautta olemme osa kansainvälistä
ihmisoikeuspuolustajien verkostoa.

Toimintaympäristö
ja sen muutokset

Ihmisoikeudet uhattuna?

Ihmisoikeustyön toimintaympäristössä on tapahtunut viime vuosina
globaalisti ja Euroopassa muutoksia.
Kansalaisyhteiskunnan tila on useissa maissa kaventunut ja erityisesti
ihmisoikeustoimijoihin suuntautuva
häirintä ja vaino on lisääntynyt.
Myös Euroopassa demokratian tilan
heikentyminen on joissain maissa
rajoittanut kansalaisjärjestöjen
toimintamahdollisuuksia. Korkean
tason johtajat eri puolilla maailmaa
ovat avoimesti kyseenalaistaneet
kansainvälistä ihmisoikeusjärjestelmää, ja myös Suomessa jotkut

poliitikot ovat julkisesti vähätelleet
perustuslakia ja ihmisoikeuksia.
Lisäksi Suomessa on hiljattain tehty
heikennyksiä mm. taloudellisten ja
sosiaalisten oikeuksien, saamelaisten oikeuksien sekä turvapaikanhakijoiden oikeuksien osalta. Myös
asenneilmapiirissä on tapahtunut
muutoksia: esimerkiksi avoin syrjintä julkisissa tiloissa tai syrjivät
kirjoitukset sosiaalisessa mediassa
näyttävät lisääntyneen.

Kuunnellaanko järjestöjä?

Viranomaiset kuulevat järjestöjä
edelleen lukuisissa yhteyksissä.

Silti järjestöjen mahdollisuudet
osallistua esimerkiksi lainsäädännön uudistamiseen valmisteluvaiheessa ovat heikentyneet myös Suomessa. Olemme yhdessä muiden
järjestöjen kanssa arvioineet, että
muutaman viime vuoden aikana
ihmisoikeuksien pohjalta nouseva
kritiikki on jätetty useissa prosesseissa miltei huomioimatta. Ihmisoikeusliitto jatkaa vaikuttamistyötään aktiivisesti ja tarpeen mukaan
ärhäkästi mutta rakentavin tavoin.
Tavoitteena on konkreettisten muutoksen aikaansaanti ihmisoikeuksien turvaamiseksi.

Ihmisoikeusliike kasvaa

Samaan aikaan kun ihmisoikeuksia
on kyseenalaistettu, ihmiset ovat myös
nousseet puolustamaan ihmisoikeuksia. Myös Ihmisoikeusliiton jäsenmäärä
on kasvanut nopeasti ja vapaaehtoisia
on tullut runsaasti mukaan työhömme.
Ihmisoikeusliitto vaikuttaa rakenteellisen, yhteiskuntapoliittisen
vaikuttamisen lisäksi myös tavallisten
ihmisten toimintaan. Kiinnostus syrjinnän vastustamiseen on Suomessa
viime vuosina lisääntynyt. Uskomme
siihen, että useimmat ihmiset haluavat
toimia esimerkiksi julkisten tilojen
syrjintää ja häirintää vastaan, kun vain
tietävät miten.

Näin edistämme
ihmisoikeuksia Suomessa

Vaikuttaminen

Olemme arvostettu asiantuntijajärjestö. Seuraamme valppaasti
Suomen ihmisoikeustilannetta
ja vaikutamme viranhaltijoihin
ja päättäjiin eri hallinnon tasoilla sekä yleiseen mielipiteeseen.
Työmme perustuu tutkittuun ja
harkittuun tietoon ihmisoikeustilanteesta, ja tarvittaessa teemme
myös itse selvityksiä. Pyrimme
käyttämään rajalliset resurssimme
mahdollisimman viisaasti ja kes-

kitymme muutamiin temaattisiin
kokonaisuuksiin. Tavoitteisiin pääsemiseksi teemme tiivistä yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa.

Kampanjat ja viestintä

Yhtenä keskeisenä tehtävänämme
on lisätä ihmisoikeuksien tunnettuutta Suomessa. Toteutamme
näkyviä kampanjoita, joiden avulla
lisäämme tietoa ja kerromme
kansantajuisesti Suomen
ihmisoikeusongelmista.

Ihmisoikeuskoulutus

Jotta ihmisoikeudet voivat toteutua,
ihmisten pitää tietää, mitä ne ovat.
Olemme ihmisoikeuskasvatuksen ja
-koulutuksen uranuurtaja Suomessa. Koulutamme ihmisoikeuksista
niin viranomaisia, eri ammattiryhmiä kuin muita järjestöjä.

Verkostot ja kumppanuudet

Järjestöyhteistyön kehittäminen ja
pitkäaikaisten kumppanuuksien
rakentaminen erityisesti ihmisten ja
ryhmien kanssa, joita ihmisoikeusloukkaukset koskevat, on meille
tärkeää. Ihmisoikeusliitto koordinoi
ihmisoikeustyötä tekevien järjestöjen verkostoa sekä tyttöjen silpomisen ja nk. kunniaan liittyvän
väkivallan ehkäisyyn keskittyviä
verkostoja.

IHMISOIKEUSTYÖMME
TAVOITTEET 2018–2021
Haluamme Suomen, jossa…
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Ihmisoikeustyön tavoitteet
strategiakaudelle 2018-2021
Perustuslaki 6 §
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.

1. Yhdenvertaisuus toteutuu
ja syrjintä loppuu

Pitkän ajan tavoitteemme on Suomi,
jossa ketään ei syrjitä. Työskentelemme sen eteen, että syrjintä, häirintä
ja vihapuhe julkisissa tiloissa loppuu, poliittiset toimijat lopettavat
rasistiset puheet ja teot ja vähemmistöjen rakenteellinen syrjintä elämän
eri osa-alueilla päättyy. Puurramme
sitkeästi sen puolesta, että tietoisuus
syrjinnän eri muodoista lisääntyy viranomaisten, poliittisten päättäjien
ja tavallisten ihmisten parissa.
Työmme kattaa syrjinnän niin
etnisen taustan, kielen, uskonnon,
vammaisuuden, sukupuolen, su-

kupuoli-identiteetin, seksuaalisen
suuntautumisen tai minkä tahansa
syyn perusteella. Kaikessa syrjinnän
vastaisessa työssämme tuomme
esille moniperustaisen syrjinnän.
Kaikessa syrjinnän vastaisessa työssämme tuomme esille moniperustaisen syrjinnän, lähtökohtamme on
intersektionaalinen ja feministinen.
Tavoite: Syrjintä, häirintä ja vihapuhe julkisissa tiloissa vähenee.
• Julkisten tilojen hallinnoijat ja
toimijat tiedostavat oman vastuunsa ja muuttavat käytäntöjään
yhdenvertaisuuden takaamiseksi.

• Sivustakatsojat tulevat häirintää ja
syrjintää kohtaavien tueksi julkisissa tiloissa.
Tavoite: Suomi turvaa
vähemmistöjen ja alkuperäiskansan oikeudet.
• Tietoisuus vähemmistöjen kohtaamasta suorasta ja rakenteellisesta
syrjinnästä kasvaa viranomaisten
ja tavallisten ihmisten keskuudessa.
• Poliittiset puolueet toimivat tehokkaammin ehdokkaidensa ja
edustajiensa osalta rasismin poistamiseksi.
• Viranomaiset turvaavat alkuperäiskansan oikeudet ja ottavat

huomioon vapaan ja tietoon perustuvan ennakkosuostumuksen
saamelaisiin vaikuttavassa päätöksenteossa.
• Viranomaisten vastuullisuus viharikoksiin puuttumisesta lisääntyy,
viharikosten uhrien tietoisuus kasvaa ja ilmoittamiskynnys mahdollisesta vihamotiivista madaltuu.
• Oppikirjoissa ja opetuksessa
käsitellään systemaattisesti
saamelaisia, romaneja ja muita
vähemmistöjä sekä tuodaan esiin
historiallisten vääryyksien vaikutukset nykypäivään.

Perustuslaki 19 §
Oikeus sosiaaliturvaan
Jokaisella, joka ei kykene
hankkimaan ihmisarvoisen
elämän edellyttämää turvaa,
on oikeus välttämättömään
toimeentuloon ja
huolenpitoon.
Lailla taataan jokaiselle
oikeus perustoimeentulon
turvaan työttömyyden,
sairauden, työkyvyttömyyden
ja vanhuuden aikana sekä
lapsen syntymän ja huoltajan
menetyksen perusteella.

2. Oikeus riittävään
toimeentuloon ja terveyteen
toteutuu kaikille

Vaikutamme siihen, että viranomaisten, päättäjien ja suuren yleisön ymmärrys lisääntyy siitä, että toimeentulossa ja terveyspalveluissa on kyse
myös ihmisoikeuksista. Työsken-

telemme sen eteen, että sosiaali- ja
terveydenhuoltoa koskevissa päätöksissä ja toimissa ihmisoikeusnäkökulma huomioidaan. Suomi raportoi
vuonna 2019 YK:lle TSS-oikeuksien
toteutumisesta. Me koordinoimme
järjestöjen ensimmäisen yhteisen
varjoraportin YK:lle.

Tavoitteet:
• Suomi nostaa perusturvan kokonaistason ihmisoikeussopimusten
edellyttämälle tasolle.
• Kehitysvammaisten henkilöiden
työoikeudet turvataan ja työhyväksikäyttö lopetetaan.

Julkisen vallan on turvattava,
sen mukaan kuin lailla tarkemmin
säädetään, jokaiselle riittävät
sosiaali- ja terveyspalvelut ja
edistettävä väestön terveyttä.
Julkisen vallan on myös tuettava
perheen ja muiden lapsen
huolenpidosta vastaavien
mahdollisuuksia turvata lapsen
hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu.
Julkisen vallan tehtävänä
on edistää jokaisen oikeutta
asuntoon ja tukea asumisen
omatoimista järjestämistä.

• Viranomaisten ja poliittisten päättäjien ymmärrys taloudellisista ja
sosiaalisista oikeuksista lisääntyy
valtiollisella tasolla, maakunnissa
ja kunnissa.
• Työntekijöiden hyväksikäytön
pahimmat muodot tunnistetaan
ja viranomaiset puuttuvat niihin.

Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin
kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan
ehkäisemisestä ja torjumisesta, eli Istanbulin
sopimus 12 artikla, kohta 5.
Osapuolet varmistavat, ettei kulttuurin,
tavan, uskonnon, perinteen eikä niin
sanotun ”kunnian” katsota oikeuttavan
mitään tämän yleissopimuksen
soveltamisalaan kuuluvia väkivallantekoja.

3. Sukupuolittunutta väkivaltaa
ehkäistään tehokkaasti ja sen
uhrit saavat riittävästi tukea

Edistämme maahanmuuttajataustaisten ihmisten seksuaali- ja
lisääntymisoikeuksien sekä itsemääräämisoikeuden toteutumista. Toimimme erityisesti tyttöjen sukuelinten silpomisen (FGM) ja nk. kunniaan
liittyvän väkivallan ehkäisemiseksi. Sukupuolittuneen väkivallan
vastaisessa työssä teemme laajasti
yhteistyötä sekä maahanmuuttajayhteisöjen, muiden järjestöjen että
keskeisten viranomaisten kanssa.

Tavoitteet:
• Suomessa elävät naiset ja miehet
vastustavat tyttöjen sukuelinten
silpomista ja nk. kunniaan liittyvää väkivaltaa.
• Näiden väkivallan muotojen ehkäiseminen ja poistaminen on
nivoutunut osaksi muuta väkivallan vastaista viranomaistyötä.
• Suomen lainsäädäntö on pakkoavioliittojen osalta kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden
mukainen.

Ihmisoikeuskasvatusta ja
-koulutusta koskeva julistus
(A/RES/ 66/137), artikla 1 (1).
Jokaisella on oikeus saada,
etsiä ja vastaanottaa
kaikkia ihmisoikeuksia
ja perusvapauksia
koskevaa tietoa ja
jokaisella tulee olla pääsy
ihmisoikeuskasvatuksen ja
-koulutuksen piiriin.

4. Tietoisuus ihmisoikeuksista
lisääntyy laadukkaan
koulutuksen kautta

Lisäämme tietoisuutta ihmisoikeuksista koulutuksen ja kasvatuksen
avulla. Tavoitteenamme on, että
eri ammattiryhmien kuten poliisin
ja opettajien perus- ja täydennyskoulutus sisältää riittävästi tietoa
ihmisoikeuksista. Vaikutamme siihen, että ihmisoikeuskoulutuksen
koordinaatio Suomessa paranee ja
valtio luo rakenteet yhtenäistämään
ihmisoikeuskoulutusta. Ylläpidämme ihmisoikeudet.net –sivustoa,

jonka avulla mm. opettajien ja nuorisotyöntekijöiden ihmisoikeusosaaminen vahvistuu.
Tavoite: Suomen
valtio kantaa vastuun
ihmisoikeuskoulutuksesta.
• Keskeisten ammattiryhmien perus- ja täydennyskoulutus sisältää
tietoa ihmisoikeuksista.
• Ihmisoikeudet sisältyvät kaikkeen
opettajankoulutukseen ja oppilaitokset toteuttavat systemaattisesti
opetussuunnitelmien ihmisoikeusvelvoitteita.

Järjestömme kehittyy

”Tavoitteenamme on,
että vuonna 2021
Ihmisoikeusliitto
on johtava Suomen
ihmisoikeuksiin
keskittyvä
kansalaisjärjestö
ja yleisesti tunnettu
yhteiskunnallinen
vaikuttaja.”

Näkyvä viestintä tukee
kaikkea työtämme.

Kaikkea työtämme tukee tavoitteellinen ja suunnitelmallinen viestintä,
joka vie eteenpäin järjestön strategisia tavoitteita. Ihmisoikeusliiton
näkyvyys on viime vuosina lisääntynyt merkittävästi määrätietoisen ja
innostuneen viestinnän ja kampanjoinnin seurauksena. Lisääntynyt
näkyvyys ja aktiivinen mukana olo
eri tapahtumissa luo pohjaa myös
uudenlaisille kumppanuuksille.

Kestävä ja tavoitteellinen
varainhankinta
mahdollistaa pitkäjänteisen
ihmisoikeustyön.

Järjestömme varainhankinta on tavoitteellista, vastuullista ja tehokasta.
Toimintamme on taloudellisesti kestävällä pohjalla julkisten avustusten
tason varmistamisen sekä yksityisen
varainhankinnan kehittämisen kautta. Lahjoittajien tuki antaa mahdollisuuden tehdä pitkäjänteistä ihmisoikeustyötä entistä tehokkaammin.

Jäsenet ovat mukana
ihmisoikeusliikkeessä.

Ihmisoikeusliitto on henkilöjäsenten
muodostama yhdistys. Strategiakaudella yhä useampi Suomessa
elävä haluaa kuulua kotimaiseen
ihmisoikeusliikkeeseen ja liittyy sen
osoituksena Ihmisoikeusliiton jäseneksi. Jäsenyys on vahva kannanotto
ihmisoikeuksien puolesta.
Jäsenet ja vapaaehtoiset ovat tärkeä osa toimintaamme, ja arvostamme heistä jokaista. He osallistuvat

jäseniltoihin ja tapahtumiin, ja heille
tarjotaan koulutusta ihmisoikeuksista. Vapaaehtoistoiminnan vaihtoehtoja ja rakenteita vahvistetaan
pysyväksi osaksi toimintaamme.

