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WE HAVE A DREAM              
–  rohkeudesta, ihmisyydestä ja ihmisen oikeuksista 

 

 

 

Kuinka paljon olet valmis saamaan selkääsi omiesi ja toisten oikeuksien puolesta? Osa 

ihmisistä on valmis riskeeraamaan elämänsä oikeuksiensa ja unelmiensa puolesta.  

We Have A Dream-projekti koostuu yli sadasta muotokuvasta aktivisteista, 

rauhanpalkinnonsaajista, artisteista, kirjailijoista ja poliitikoista, jotka ovat halunneet olla 

mukana projektissa innostaakseen muita unelmien ja visioiden toteuttamiseen. 

Tuntemattomat, innostuneet nuoret, kuten Ida Engblom ja Abbas Ahmadi esiintyvät 

teoksessa rinnakkain Nelson Mandelan, Malala Yousafzain, Patti Smithin, Zara Larssonin, Ai 

Weiwein, Pussy Riotin, Richard Bransonin, Annie Lennoxin ja Dalai-laman kanssa. Teoksissa 

jokaisen ääni on yhtä arvokas.  

Lähtökohtana toimii YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, ja olemme koonneet 

kysymyksiä We Have A Dreamissa esiintyvistä aiheista, eli rohkeudesta, osallistumisesta ja 

ihmisoikeuksista. Kysymysten tarkoitus on herättää ajatuksia ja keskustelua. Matkan aikana 

meille on herännyt jatkuvasti kysymyksiä, eikä vähiten tapaamisissamme kaikkien mukana 

olevien kanssa. Seuraavilla sivuilla on kaksitoista aihealuetta. Kysymykset on muotoiltu 

siten, että ne kannustaisivat pohdintaan, itsensä näkemiseen osana kokonaisuutta ja sen 

ymmärtämiseen, että tekemillämme asioilla on merkitystä. Kysymyksiin ei ole valmiita 

vastauksia. Pohdi omia mielipiteitäsi, ota selvää asioista ja keskustele kysymyksistä 

luokkatovereidesi kanssa. Aineistoa riittää niin muutaman tunnin ryhmäkeskusteluun kuin 

laajempaankin projektityöhön.  

Vinkki! Pohdi alla olevia kysymyksiä ja kirjoita oma teksti siitä, mistä unelmoit ja mitä 

haluat muuttaa ja parantaa. Ja tärkeimpänä, mieti, miten siitä voisi tulla totta. Sinulla, joka 

pidät tätä aineistoa käsissäsi, on suuremmat mahdollisuudet muutoksen tekemiseen kuin 

uskotkaan. Sen ei tarvitse olla suurta. Sinun ei tarvitse muuttaa maailmaa. Kaikki eivät voi 

tehdä kaikkea, mutta yhdessä voimme tehdä paljon. Muutos alkaa unelmasta!  

 

Albert Wiking & Oscar Edlund
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TASA-ARVO 

 

1.  Mitä tasa-arvo mielestäsi on? Miksi tasa-arvo on tärkeää? Perustele vastauksesi.  

2.  Miltä sukupuolijakauma näyttää omassa ympäristössäsi: Kotona, koulussa, työpaikalla, 

hallituksessa? Onko jotain sellaista, mitä pitäisi mielestäsi muuttaa? Mitä ja miten? Mitä 

voit tehdä?  

3.  YK:n ihmisoikeuksia koskevassa säännöstössä on muun muassa erillinen sopimus ja 

päätöslauselma, jotka varmistavat naisten oikeudet. Miksi ajattelet näiden olevan 

välttämättömiä, ja miksi vastaavaa ei ole miesten oikeuksien 

varmistamiseksi?  

4.  Onko tilanteita, joissa naisia ja miehiä ei tarvitse kohdella samalla tavalla ja joissa 

naisilla ja miehillä ei tarvitse olla samanlaisia oikeuksia ja mahdollisuuksia vaikuttaa? 

Perustele vastauksesi.  

5.  Useassa maailman maassa tyttöjen koulunkäyntimahdollisuuksia ei pidetä kovin 

tärkeänä. Joissain maissa tyttöjä ja naisia rangaistaan siitä, etteivät he pukeudu tietyllä 

tavalla tai viettävät aikaa miesten seurassa, joiden kanssa he eivät ole naimisissa. 

Toisissa maissa tyttöjä ja naisia syyllistetään ja rangaistaan, jos he kohtaavat 

seksuaalista väkivaltaa. Ei ole harvinaista, että sodassa käytetään aseena naisten 

raiskaamista. Miksi ajattelet asian olevan näin ja miten mielestäsi tulisi toimia, jotta 

tyttöjen ja naisten oikeudet huomioitaisiin ja niitä kunnioitettaisiin kaikkialla 

maailmassa?  

6.  Mitä esikuvia sinulla on historiallisissa ja nykypäivän taisteluissa tasa-arvon puolesta? 

Mitä nämä merkitsevät sinulle?  

7.  Mitkä maat sijoittuvat yleensä korkeimmille ja mitkä matalimmille sijoille, kun verrataan 

tasa-arvoa maailman eri maissa? Pohdi maiden välisiä eroja ja ota selvää historiallisista 

syistä sille, että kunkin maan tilanne on sellainen kuin on. Mitä ajattelet, että pitäisi 

tehdä, jotta alimpana olevissa maissa saavutettaisiin parempi tasa-arvo?  

8.  Zara Larsson (s.26) ja Phumzile Mlambo Ngucka (s.48) ovat henkilöitä, joilla on yhteys 

tasa-arvoon. Ota selvää jommastakummasta ja pohdi, mitä seuraisi, jos maailman kaikilla 

naisilla ja tytöillä olisi paremmat mahdollisuudet vaikuttaa elämäänsä. Mitä voit tehdä, 

jotta ympäristösi olisi tasa-arvoisempi ja toimisit tasa-arvon esikuvana muille? 

 

 

 
   Zara Larsson 

 
   Phumzile  

   Mlambo-Ngcuka 
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SANANVAPAUS & LÄPINÄKYVYYS 

 

1.  Pohdi valtioiden avoimuutta ja ihmisten sananvapautta. Keiden uskot olevan voittajia ja 

häviäjiä yhteiskunnassa, jossa ihmiset voivat vapaasti ilmaista itseään ja jossa vallitsee 

avoimuus ja valtion tekemästä työstä ja päätöksistä tiedetään hyvin?  

2.  Mitä sellaisia kansainvälisiä sopimuksia on olemassa, jotka takaavat 

sananvapausoikeuden ja oikeuden saada tietoa julkishallinnosta? Mistä luulet johtuvan, 

ettei joissain maissa nämä oikeudet toteudu yhtä hyvin kuin toisissa? Vertaile esimerkiksi 

Suomea, Eritreaa, Yhdysvaltoja, Venäjää ja Intiaa.  

3.  Useissa maailman maissa vangitaan, kidutetaan ja tapetaan journalisteja, jotka lehdistön- 

ja sananvapauden vuoksi raportoivat epäkohdista ja epäoikeudenmukaisuuksista. Miksi 

uskot journalisteista tulleen eläviä maalitauluja ja miten ajattelet, että tätä voitaisiin 

ehkäistä?  

4.  Hallituksilla ja viranomaisilla on salaisuuksia yhtä lailla kuin muillakin ihmisillä. Mitä 

ajattelet heidän haluavan suojella ja millaista tietoa mielestäsi täytyy salata kansalaisilta 

ja ympäröivältä maailmalta?  

5.  Mikä on väärinkäytösten paljastaja? Osaatko antaa esimerkin tosiasioista, jotka ovat 

paljastuneet sen ansiosta, että väärinkäytösten paljastaja uhmasi salassapitosääntöä ja 

kertoi asioista?  

6.  Pitääkö mielestäsi olla rajoja sille, mitä saa kirjoittaa lehdissä, sanoa televisiossa tai 

radiossa ja levittää sosiaalisessa mediassa? Jos, niin millaiset rajat ja miksi?  

7.  Voiko sananvapautta käyttää jollain tapaa väärin vai oletko sitä mieltä, että ihmisen tulee 

saada sanoa tai ilmaista mitä vain tai pilailla mistä vain? Perustele vastauksesi.  

8.  Daniel Domscheit-Berg (s.68) ja Zineb El Rhazoui (s.20) ovat henkilöitä, joilla on yhteys 

läpinäkyvyyteen, sananvapauteen ja journalistien ehtoihin. Millä tavalla? Ota tarkemmin 

selvää jommastakummasta ja pohdi, mitä se edellyttäisi, että tärkeän tiedon jakamisesta 

ja saamisesta tulisi yksinkertaisempaa ja varmempaa. 

 

 

 
   Daniel  

   Domscheit-Berg 

 
   Zineb el Rhazoui 
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INHIMILLISYYS & ROHKEUS 

 

1.  Ihmisenä sinulla on oikeuksia, mutta onko sinulla kanssaihmisenä velvollisuuksia? Jos, 

niin mitä ja miksi?  

2.  Mitä rohkeus on mielestäsi? Koetko olevasi rohkea? Mikä saa tietyt ihmiset uskaltamaan 

puolustaa omia tai toisten periaatteita ja oikeuksia, vaikka siihen sisältyy 

henkilökohtainen riski?  

3.  Mitä on kansalaisrohkeus, ja oletko joskus kokenut sitä?  

4.  Miten tulisi mielestäsi toimia lähimmäisenä, jos joku lähipiiristäsi joutuisi väkivallan, 

hyväksikäytön, rasismin tai syrjinnän kohteeksi? Miten haluaisit toisten toimivan, jos itse 

joutuisit tällaisen kohteeksi?  

5.  Pitäisikö mielestäsi olla lakisääteinen velvollisuus toimia, jos joku joutuu rikoksen tai 

hyväksikäytön uhriksi? Perustele vastauksesi.  

6.  Onko jotain sellaista, jonka vuoksi riskeeraisit vapautesi?  

7.  Onko sinulla esikuvaa rohkeudelle ja tärkeiden periaatteiden puolustamiselle? Se voi olla 

joku lähipiiristäsi tai muusta maailmasta.  

8.  Paul Rusesabagina (s.88), Ida Engblom (s.54), Abbas Ahmadi (s.60) ja Urmila Chaudhary 

(s.108) ovat henkilöitä, jotka ovat osoittaneet rohkeutta ja inhimillisyyttä. Millä tavalla? 

Ota tarkemmin selvää jostakusta ja pohdi, mikä heidät on saanut kulkemaan omaa 

tietään tai uskaltamaan puolustaa itseään tai muita. 

 

 

 
Paul Rusesabagina 

      
   Ida Engblom        

 
   Abbas Ahmadi 

 
Urmila Chaudhary 
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LAPSEN OIKEUDET 

 

1.  Millainen tai kuka on mielestäsi lapsi? Millainen tai kuka on lapsi YK:n lapsen oikeuksien 

sopimuksen mukaan?  

2.  Mitkä oikeudet koet olevan lapselle tärkeitä? Miksi lapsilla on erityisiä oikeuksia? Eikö 

riitä, että heille annetaan samat oikeudet kuin aikuisille?  

3.  Lue lapsen oikeuksien sopimus ja pohdi perusperiaatteita. Lue esimerkiksi 2. artikla 

oikeudesta syrjimättömyyteen, 3. artikla lapsen edun periaatteesta, 6. artikla oikeudesta 

elämään, henkiinjäämiseen ja kehittymiseen ja 12. artikla oikeudesta osallisuuteen. 

Kenellä on mielestäsi vastuu näiden oikeuksien toteutumisesta? Onko sinulla itselläsi 

jokin vastuu?  

4.  Millaisia vaikutuksia uskot lapsen syntymäpaikalla olevan mahdollisuuksiin olla turvassa 

lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteilla? Pohdi esimerkiksi lasten pääsyä terveyden- ja 

sairaanhoitoon, puhtaaseen veteen ja hygieniaan, koulutus-mahdollisuuksia ja turvaa 

väkivallalta, hyväksikäytöltä ja aseellisiin selkkauksiin joutumiselta sekä mahdollisuutta 

päättää omasta kehostaan, elämästään ja siitä, kenen kanssa avioituu.  

5.  Keksitkö periaatteita, jotka ovat erityisen tärkeitä Suomessa eläville lapsille? Onko 

oikeuksia, jotka ovat erityisen tärkeitä tytöille tai pojille? Mitä ja miksi?  

6.  Missä maissa on parhaat ja missä huonoimmat edellytykset olla lapsi? Mitä syitä luulet 

olevan sille, että eri maiden välillä on niin suuria eroja?  

7.  Valtaosa maailman maista on allekirjoittanut lapsen oikeuksien sopimuksen ja sitoutunut 

noudattamaan sitä, mutta läheskään kaikki eivät ole onnistuneet sitouttamaan ja 

toteuttamaan säännöstöä. Miksi on eroja siinä, millainen vaikutus sopimuksella on 

esimerkiksi Suomessa, Yhdysvalloissa, Pakistanissa ja Liberiassa?  

8.  Kimmie Weeks (s.38) ja Malala Yousafzai (s.56) ovat henkilöitä, joilla on yhteys lasten 

oikeusasioihin. Ota tarkemmin selvää jostakusta heistä ja pohdi, miten voit toimia 

tehdäksesi ympäristöstäsi, Suomesta tai maailmasta lapsille turvallisemman paikan. 

Kuinka esimerkiksi toimisit, jos tietäisit, että joku lapsi lähipiirissäsi kärsii, häntä 

käytetään hyväksi tai kiusataan tai hän joutuu avioitumaan vasten tahtoaan? Miten 

ihmisen tulee mielestäsi toimia, ja miten haluaisit muiden toimivan, jos olisit itse 

tällaisessa tilanteessa oleva lapsi? 

 

 

 

 

     
     Kimmie Weeks 

      
   Malala Yousafzai 
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USKONTO 

 

1.  Mitä uskonto oikeastaan on ja miksi se on olemassa? Mitä uskonto sinulle merkitsee?  

2.  Miltä uskoisit maailman näyttävän, jos uskontoa ei olisi? Pohdi miltä valta, lait, historia, 

normit, perinteet ja kulttuurit Suomessa näyttäisivät, jos uskontoa ei olisi?  

3.  Mitkä kansainväliset sopimukset takaavat kaikille oikeuden ajatuksenvapauteen, 

omantunnonvapauteen ja uskonnonvapauteen?  

4.  Missä määrin uskonnollisten sanomien tulee mielestäsi saada vaikuttaa maan 

lainsäädäntöön? Voiko uskonto jollain tavalla olla ristiriidassa ihmisten vapauksien ja 

oikeuksien kanssa? Perustele vastauksesi.  

5.  Voiko uskontoa käyttää jollain tavalla väärin? Jos, niin miten ja missä tarkoituksessa?  

6.  Tuleeko mielestäsi uskonnosta saada pilailla vapaasti? Miksi ajattelet sen mahdollisesti 

olevan arkaluonteista?  

7.  Nimeä joitain maita, joissa uskonnolla on erityisen vahva rooli, esimerkiksi joissa uskonto 

vaikuttaa lainsäädäntöön tai joissa sillä on epävirallisempi vaikutus. Nimeä maita, jotka 

ovat sekularisoituneet, eli joissa uskonnon koetaan olevan yksityisasia ilman vaikutusta 

poliittiseen elämään. Vertaile maita ja ota selvää historiallisista syistä sille, että kunkin 

maan tilanne on sellainen kuin on.  

8.  Amos Oz (s.98) ja Nadia Murad (s.86) ovat henkilöitä, joilla on yhteys uskontoon. Millä 

tavalla? Ota tarkemmin selvää jommastakummasta heistä. 

 

                     

 
   Amos Oz 

 
   Nadia Murad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

VALTA & JOHTAJUUS 

 

1.  Pohdi, mitä vallan käsite tarkoittaa. Kenellä mielestäsi on valtaa ja kenellä ei, ja kenellä 

sitä tulisi olla?  

2.  Mihin sinulla on valtaa? Mihin sinulla ei ole valtaa? Miksi näin?  

3.  Miten valta jakautuu Suomessa ja ympäröivässä maailmassa? Miksi valta on jakautunut 

niin kuin on? Miten mielestäsi vallan voisi jakaa tasa-arvoisemmin ja 

oikeudenmukaisemmin paikallisesti ja globaalisti? Miten sinä voit vaikuttaa valtaan ja 

sen jakautumiseen omassa maassasi?  

4.  Miksi luulet, etteivät maailman johtajat ja vallanpitäjät onnistu huolehtimaan siitä, että 

perustarpeet tulevat tyydytetyiksi joka maassa, että globaalit ympäristötavoitteet 

saavutetaan ja että YK:n ihmisoikeuksien julistusta noudatetaan?  

5.  Miten YK mielestäsi tekee työnsä maailmanjärjestönä? Mitä hyviä ja huonoja puolia 

järjestössä mielestäsi on? Miltä eri maiden välinen vallan tasapaino YK:ssa näyttää? Mitä 

valtuuksia maailmanjärjestöllä tulisi mielestäsi olla?  

6.  Miten voit itse vaikuttaa ja tehdä maailmasta paremman paikan?  

7.  Pohdi, millaisessa maailmassa haluat elää ja millaisia johtajia haluaisit nähdä 

maailmassa enemmän? Mitä uskot sen vaativan, että unelmiesi maailmasta tulisi totta? 

Mitä voit itse tehdä?  

8.  Richard Branson (s.22) ja Vigdis Finnbogadottir (s.96) ovat henkilöitä, joilla on yhteys 

johtajuuteen. Millä tavalla? Ota tarkemmin selvää jommastakummasta heistä ja pohdi, 

mikä on tyypillistä johtajille, jotka maailmaamme nykypäivänä ohjaavat. Miten ja miksi 

uskot juuri heistä tulleen johtajia? Mitä ominaisuuksia hyvä johtajuus mielestäsi vaatii? 

Oletko tai voisiko sinusta tulla hyvä johtaja? 

 

 

 
   Richard Branson 

 
Vigdis Finnbogadottir 
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KORRUPTIO 

 

1.  Mitä korruptio on ja missä sen raja kulkee?  

2.  Oletko joskus kokenut korruptiota? Voisitko maksaa lahjuksia jonkin asian 

saavuttamiseksi? 

3.  Miksi ja miten uskot korruptiota ilmenevän ja mitkä ovat sen suurimmat 

ongelmat?  

4.  Millaisia sellaisia kansainvälisiä sopimuksia on, joiden tarkoitus on taistella 

korruptiota vastaan eri maissa?  

5.  Vertaile maailman eniten ja vähiten korruptoituneita maita ja pohdi syitä sille, 

miksi näissä maissa toimitaan niin kuin toimitaan. Mikä tekee toisista maista 

muita korruptoituneempia ja miten uskot, että korruptio voitaisiin parhaiten 

ehkäistä ja lopettaa? 

6.  Pitääkö mielestäsi Suomen käydä kauppaa korruptoituneiden hallintojen kanssa 

tai tarjota apua niille? Perustele vastauksesi.  

7.  Onko sinulla esikuvaa taistelussa korruptiota vastaan?  

8.  Tutu Alicante (s.106) ja Roberto Saviano (s.44) ovat henkilöitä, joilla on yhteys 

korruption torjuntaan. Millä tavalla? Ota tarkemmin selvää jommastakummasta 

heistä ja pohdi, mitä voit itse tehdä korruption ehkäisemiseksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Tutu Alicante 

 
   Roberto Saviano 
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RASISMI & SYRJINTÄ 

 

1.  Mitä rasismi on? Miten rotusyrjintä voi ilmetä yhteiskunnassa, esimerkiksi koulussa, 

työssä, kulttuurissa, politiikassa, oikeuslaitoksessa, mediassa tai verkossa?  

2.  Mitä syitä uskot olevan rasismin, muukalaisvihan ja ennakkoluulojen ilmenemiselle? 

Kuinka pitkään ajattelet rasismia olleen olemassa ja miksi uskot sitä olevan edelleen?  

3.  Millaisia säännöstöjä ja kansainvälisiä sopimuksia on, joiden tarkoitus on suojella ihmisiä 

syrjinnältä tai oikeuksiensa hyödyntämisen estämiseltä ihonvärin, etnisyyden, uskonnon 

tai muun uskonkäsityksen, vammaisuuden, iän, seksuaalisen suuntautumisen, 

sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella?  

4.  Onko sinulla ennakkoluuloja jotakuta kohtaan? Jos on, pohdi syitä sille, miksi sinulla on 

niitä. Uskotko jollakulla olevan ennakkoluuloja sinua kohtaan? Jos uskot, että on, pohdi 

syitä sille. 

5.  Oletko joskus joutunut rasismin, syrjinnän tai ennakkoluulojen kohteeksi? Jos olet, miten 

sinä, läheisesi tai yhteiskunta koki sen? Miksi uskot sinua loukanneen tai loukanneiden 

toimineen niin kuin toimivat ja mitä uskot sen edellyttävän, etteivät he ole rasistisia tai 

syrji enää ketään toista?  

6.  Miten reagoit, jos näet tai kuulet jonkun ilmaisevan itseään tai käyttäytyvän rasistisesti, 

ennakkoluuloisesti tai syrjivästi jotain henkilöä tai ryhmää kohtaan? Mikä vastuu sinulla 

on vastustaa tällaista? Miten haluaisit toisten toimivan, jos itse joutuisit tällaisen 

kohteeksi?  

7.  Onko Suomessa vähemmistö- tai alkuperäisväestöä? Ota niistä tarkemmin selvää, ja 

pohdi, miten niitä kohdellaan ja miten niiden oikeuksia kunnioitetaan. Tarvitaanko niiden 

tarpeiden ja oikeuksien turvaamiseksi panostuksia? Jos, niin mitä, ja kenellä on vastuu 

näistä panostuksista?  

8.  Jason Diakité (s.84), Fatima Naza (s.80) ja Anders Sunna (s.50) ovat henkilöitä, joilla on 

yhteys rasismiin ja syrjintään. Millä tavalla? Ota tarkemmin selvää jostakusta heistä ja 

pohdi, miten voimme parhaiten ehkäistä ja taistella rasismia ja syrjintää vastaan 

paikallisesti ja globaalisti. Mitä voit tehdä innostaaksesi muita toimimaan sen eteen, että 

yhteiskunnassa ei olisi rasismia ja syrjintää? 

 

 

 
Jason Diakité 

 
Fatima Naza 

 
Anders Sunna 
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VÄKIVALTA 

 

1.  Mitä mieltä olet väkivallasta ja väkivallattomuudesta poliittisena taistelumenetelmänä? 

Perustele vastauksesi ja anna esimerkkejä, milloin kutakin menetelmää on käytetty.  

2.  Onko mielestäsi tilanteita, joissa väkivalta tai aseelliset taistelut ovat oikeutettuja?  

3.  Kenellä on lainmukainen oikeus harjoittaa väkivaltaa? Missä tilanteissa? Kenellä sinun 

mielestäsi tulisi olla lupa harjoittaa väkivaltaa? Missä tilanteissa?  

4.  Miten väkivalta ja väkivallan leimaama yhteiskunta ilmenevät, niin kotona kuin julkisissa 

tiloissa?  

5.  Ota selvää tilanteista, joissa aseellinen tai väkivallaton taisto on ollut menestyksekäs. 

Kummalla uskot olevan enemmän menestystä lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä?  

6.  Voiko konflikteja ratkaista ja saada rauhaa aikaan sotimalla tai käyttämällä aseita tai 

väkivaltaa? Perustele vastauksesi.  

7.  YK on useita kertoja lähettänyt rauhanturvajoukkoja sotaan. Miten maailmanjärjestö on 

onnistunut pyrkimyksessään ehkäistä väkivaltaa? Keksitkö hyvän ja huonon esimerkin?  

8.  Maryam al-Khawaja (s.32) ja Dalai-lama (s.30) ovat henkilöitä, joilla on yhteys 

kysymyksiin politiikan väkivallasta ja väkivallattomuudesta. Millä tavalla? Ota 

tarkemmin selvää jommastakummasta heistä. 

 

 

 

Maryam al-Khawaja 

 

Dalai Lama 
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LHBTI-OIKEUDET 

 

1.  Mitä sellaisia kansainvälisiä sopimuksia on, jotka nimenomaisesti takaavat kaikkien 

samanarvoisuuden seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin tai 

sukupuolen ilmaisuun katsomatta?  

2.  Jos joku lähipiiristäsi, esimerkiksi vanhempi, sisarus, lapsi tai ystävä ilmoittaisi olevansa 

LHBTI-henkilö, miten kohtelisit häntä? Kuinka haluaisit itse tulla kohdelluksi?  

3.  Mitä rakkaus mielestäsi on? Voiko se olla jollain tavalla kiistanalaista?  

4.  Useissa maailman maissa samaa sukupuolta olevilla pareilla ei ole oikeutta avioitua. 

Joissain maissa samaa sukupuolta olevien suhteet on leimattu rikolliseksi ja toisissa 

maissa esimerkiksi homoseksuaalisuudesta seuraa kuolemanrangaistus. Kenen sinun 

mielestäsi tulisi saada päättää siitä, ketä saat rakastaa tai kenen kanssa saat olla 

suhteessa tai avioitua? Onko olemassa tilanteita, joissa samaa sukupuolta olevien suhteita 

ei mielestäsi tarvitse pitää samanarvoisina kuin toisia? Jos, niin miksi?  

5.  Kuka päättää mihin sukupuoleen kuulut tai samastut? Onko sinulla mielestäsi oikeus 

omata näkemyksiä muiden ihmisten seksuaalisuudesta ja identiteetistä? 

6.  Mitä merkitystä on sillä, mihin sukupuoleen kuulut ja rakastut?  

7.  Vertaile LHBTI-henkilöiden oikeuksia eri maissa, esimerkiksi Suomessa, Intiassa, 

Australiassa ja Ugandassa. Mitä syitä uskot olevan sille, että eri maissa näkemykset ja 

lait ovat erilaisia?  

8.  Samuel Opio (s.42) ja Ruby Rose (s.64) ovat henkilöitä, joilla on yhteys LHBTI-oikeuksiin 

ja jotka taistelevat niiden puolesta. Millä tavalla? Ota tarkemmin selvää 

jommastakummasta heistä ja pohdi, mitä voit lähimmäisenä tehdä, jotta muut LHBTI-

henkilöt eivät tulevaisuudessa kokisi vastaavia vastoinkäymisiä ja sortoa. 

 

 

 
Samuel Opio  

 
Ruby Rose 
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YMPÄRISTÖ 

  

1.  Tutkijat ympäri maailman kuvailevat usein ilmastonmuutosta yhtenä aikamme 

suurimmista haasteista. Tästä huolimatta maailman poliitikot ja vallanpitäjät harvoin 

priorisoivat ympäristöasioita poliittisissa agendoissaan ja maailman mailla on usein 

vaikeuksia olla yksimielisiä yhteisistä ympäristötavoitteista ja laeista. Miksi uskot asian 

olevan näin?  

2.  Minkä uskot olevan suurimpia syitä ympäristötuhoille ja ilmastonmuutokselle? Miten olet 

havainnut niitä?  

3.  Mitä ympäristöongelmia pidät kaikkein vakavimpina? Mitä uskot edellyttävän sen, että 

voisimme taistella niitä vastaan?  

4.  Kenelle uskot ilmastonmuutoksen aiheuttavan eniten kärsimystä ja seurauksia? Miksi ja 

millä tavalla?  

5.  Kestävän kehityksen puolesta toimiminen ja ympäristötavoitteiden saavuttaminen ovat 

edellytys taistelulle köyhyyttä vastaan, elintarviketurvalle, puhtaalle vedelle, 

luonnonvarojen ja ekosysteemin kestävälle hyödyntämiselle, ihmisten turvallisuudelle, 

tasa-arvolle, terveydelle ja taloudelliselle kasvulle. Kenellä on mielestäsi vastuu siitä, että 

ympäristötavoitteita seurataan ja ne saavutetaan paikallisesti ja globaalisti?  

6.  Ainakin kahdeksan YK:n 17:stä vuonna 2015 hyväksytystä globaalista tavoitteesta liittyy 

ympäristöön. Lue näistä ja pohdi, mitä itse teet puhtaamman ja vihreämmän planeetan 

eteen. Miten sinä, ympäristösi ja Suomi toimii kestävän kehityksen hyväksi? Miten voi 

saada muita elämään kestävämmin?  

7.  Pohdi, miten paljon olet matkustellut, mitä olet ostanut ja syönyt ja mitä olet heittänyt 

paperikoriin viimeisen viikon aikana. Millaisia vaikutuksia uskot toimillasi olleen 

ympäristölle? Keksitkö joitain keinoja, joilla voisit tehdä arjestasi ympäristön kannalta 

kestävämpää?  

8.  Huang Ming (s.92) ja Gunhild Stordalen (s.34) ovat henkilöitä, joilla on yhteys 

ympäristötaisteluihin. Millä tavalla? Ota tarkemmin selvää jommastakummasta heistä. 

 

 

 
   Huang Ming 

 
Gunhild Stordalen 
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TALOUS 

 

1.  Mitä on köyhyys? Miten määrittelisit sen, ja miten sitä mitataan?  

2.  Minkä uskot olevan suurimpia syitä sille, että köyhyyttä on maailmassa niin paljon? 

Vertaile maailman köyhimpiä ja rikkaimpia maita ja pohdi maiden välisiä eroja 

esimerkiksi historian, maantieteen, politiikan, teknologian, ilmaston ja koulutuksen 

näkökulmasta.  

3.  Mitä IMF, Maailmanpankki ja EU tekevät auttaakseen köyhiä maita ja tasoittaakseen 

globaaleja taloudellisia eroja?  

4.  Mitä hyviä ja huonoja puolia näet siinä, että kehitysmaita autetaan? Minkä uskot olevan 

paras keino avun tarjoamiseen ja käyttämiseen ja miten ideasi voisivat toteutua?  

5.  Millä tavalla uskot talouden olevan tärkeä taistelussa ihmisoikeuksien puolesta?  

6.  Mitä uskot tarvittavan, että voidaan taistella maailman köyhyyttä vastaan? Millainen 

vastuu on mielestäsi maailman mailla, järjestöillä, yrityksillä ja yksityishenkilöillä 

köyhyyden vähentämisessä? Mitä voit itse tehdä?  

7.  Yksi YK:n vuonna 2015 hyväksymistä 17:stä kestävän kehityksen globaaleista tavoitteista 

on varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys. Pohdi, mitä tämä voisi tarkoittaa ja 

miten mielestäsi rikkaissa ja köyhissä maissa tulisi toimia näiden tavoitteiden 

saavuttamiseksi.  

8.  Muhammad Yunus (s.94) ja Phymean Noun (s.76) ovat henkilöitä, joilla on yhteys talouden 

rooliin taistelussa ihmisoikeuksien puolesta. Millä tavalla? Ota tarkemmin selvää 

jommastakummasta heistä. 

 

 

 

 Muhammad Yunus  

 

   Phymean Noun 

 

 

 

 

 
 

 25 ÅR / VUOTTA 
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Lisää materiaalia ruotsiksi tai englannisksi http://wehaveadream.se/utbildning/  

Kooste suomeksi 

 

ZINEB EL RHAZOUI, JOURNALISTI  

”En aio antaa terroristien määrittää sääntöjäni.”  

Kello oli yli puoli kaksitoista ja keskiviikon kokous täydessä vauhdissa, kun kaksi mustiin 

pukeutunutta miestä ryntäsi toimitukseen. ”Missä Charb on? Missä Charb on?” he huusivat ja 

kohottivat aseensa. Seuraavassa hetkessä he huomasivat päätoimittaja Stephane 

Charbonnierin ja ampuivat tätä päähän. Sitten he suuntasivat rynnäkkökiväärinsä muita 

aikakauslehti Charlie Hebdon toimittajia kohti. Journalisteja tappaessaan he huusivat näiden 

nimiä, yksi kerrallaan: Georges Wolinski, Bernard Verlhac, Jean Cabut, Bernard Maris, Elsa 

Cayat, Philippe Honoré… Nämä kaksi murhaajaa olisivat halunneet huutaa vielä yhtä nimeä: 

Zineb El Rhazoui. Satiirilehden marokkolainen kolumnisti oli tänä keskiviikkona 

Casablancassa. ”Tulen ensi viikolla”, hän viestitti Stephane Charbonnierille juuri ennen 

toimittajien kokousta. Oli 7. tammikuuta 2015. Kun veljekset Chérif ja Saïd Kouachi kymmenen 

minuutin jälkeen poistuivat Pariisin Rue Nicolas-Appertilla sijaitsevasta lehtitalosta, he olivat 

surmanneet kaksitoista ja vahingoittaneet yhtätoista ihmistä. ”Jumala on suurin!” he huusivat 

lähtiessään. ”Minä olen Charlie Hebdo”, vastasivat ihmiset ympäri Eurooppaa. 

 

 

RICHARD BRANSON, YRITTÄJÄ JA YRITYSJOHTAJA 

”Kuule, Saddam. Jos lähdet ja asetut Libyaan, elämäsi, kansasi ja maasi pelastuu.”  

”Nyt sinun täytyy antaa Rickylle selkäsauna”, sanoi rouva Branson miehelleen, joka otti pojan 

mukaansa työhuoneeseen ja sulki oven. Asianajaja Branson hymyili rauhoittavasti pojalleen. 

”Katsokin, että itket vakuuttavasti”, hän sanoi ja läimäytti kätensä yhteen. Siinä hetkessä 

Richard Branson kenties aavisti, että on olemassa jotain, mitä kutsutaan ihmisoikeuksiksi. 

”Ulos autosta, Ricky”, hänen äitinsä sanoi eräänä päivänä. ”Saat kulkea yksin kotiin nämä 

viimeiset kilometrit.” Hän oli neljävuotias, ja ehkä siinä hetkessä, kun hän kulki yksin pitkin 

Surreyn peltoja ja nummia, tuleva yrittäjä ja miljardööri Richard Branson oppi, että kaiken voi 

korjata. Lähes kaiken. 

 

 

ZARA LARSSON, ARTISTI  

”Elän maassa, jota pidetään tasa-arvoisena ja avoimena, mutta täällä on hyvin laajalle 

levinnyttä seksismiä.” 

Nettiviha velloi, kun Zara Larsson kritisoi sukupuolijakaumaa Bråvallan popfestivaalilla, mutta 

Ruotsin kulttuuri- ja sisäministerit tukivat artistia. Kaksikymmentä tuhatta ihmistä tuli 

Malmöfestivalenille vuonna 2015 kuuntelemaan Zara Larssonin laulua. Yksi heistä heitteli 

häntä tomaateilla. Aluksi se ei vaikuttanut niin vakavalta, ja hän pystyi jopa pilailemaan 

pikkupurtavasta lavalla seisoessaan. Pelko tuli jälkeen päin, kun hän tajusi, että jos yksi hänen 

http://wehaveadream.se/utbildning/


16 
 

vihaajistaan voi hyökätä häntä kohti, myös muut voivat tehdä niin. On sellaisia, jotka 

uhkailevat paljon pahemmin ja kirjoittavat, että hänen pitäisi tulla lyödyksi, raiskatuksi tai 

tapetuksi. He pitävät huolen siitä, ettei hän voi avata tietokonettaan kohtaamatta vihaa, jolla ei 

vaikuta olevan rajoja. Moni tuntee olonsa loukatuksi tekstistä, jonka Ung Vänster jakoi 

musiikkifestivaalilla muutama vuosi sitten ja jonka myös Zara Larsson jakoi kommenttien kera. 

Teksti, jossa annettiin kahdeksan neuvoa pojille olla raiskaamatta, sisälsi hyviä neuvoja, jotka 

vain peilasivat niitä ohjeita, joita tyttöjä jatkuvasti pakotetaan kuuntelemaan ja jotka siirtävät 

vastuun heille. ”Älä kulje yksin. Älä juo liikaa alkoholia, ja juo vain yhdessä selvin päin olevan 

kaverin kanssa. Vältä sellaisia paikkoja, joissa on raiskaamisen riski, kuten festivaalin lavan 

ympäristö, vessat, leirintä- ja ruokapaikat. Hae apua, jos huomaat, että sinun on vaikea olla 

raiskaamatta.” Se, joka puhuu tähän sävyyn miehille, ei ansaitse elää – tätä mieltä on 

internetin käyttäjien loukkaantunut ryhmä. 

 

 

14. DALAI-LAMA JA RAUHANPALKINNON SAAJA 

”Rakkaus, myötätunto ja suvaitsevaisuus ovat välttämättömyyksiä, eivät ylellisyyksiä.” 

Kaksi kiinalaista upseeria saapui 9. maaliskuuta 1959 Lhasan Potala-palatsiin. Tiibetiläiselle 

vartiopäällikölle he antoivat määräyksen: hänen toimeksiantajansa tulisi saapua seuraavana 

aamuna eversti Fun luokse sotilaspäämajaan – yksin. Dalai-lama, valtionpäämies ja kuuden 

miljoonan tiibetiläisen hengellinen johtaja, ei mennyt ansaan. Uutinen levisi. Seuraavana 

aamuna palatsin edessä seisoi kymmeniä tuhansia ihmisiä. ”Tiibet kuuluu tiibetiläisille!” he 

huusivat. Se oli suuri kansannousu. Mutta viisikymmentä tuhatta kiinalaissotilasta marssi 

Lhasaan, ja verilöylyn uhatessa Dalai-lama tiesi, mitä hänen tulisi tehdä. Myöhään illalla hän 

lähti palatsistaan. Sotilaaksi pukeutuneena hän suuntasi kohti Intian rajaa. Boddhisattva 

Avalokiteshvaran neljästoista inkarnaatio on siitä lähtien taistellut vapaan Tiibetin puolesta 

päämajastaan Dharmasalassa. Hän joutui äkkiä huomaamaan, että maailmalla välitetään 

enemmän buddhalaisista viisausopeista kuin tiibetiläisten oikeuksista. Dalai-lama kuitenkin 

oppi käyttämään viisautta herättääkseen huomiota ihmisoikeuksista. Tänä päivänä useampi 

kuin twiittaaja Dalai-laman kaksitoista miljoonaa seuraajaa toivoo Dalai-laman olevan oikeassa 

hänen kirjoittaessaan: ”Kivääri voi lyhyellä tähtäimellä vaikuttaa ratkaisulta, mutta 

pidemmällä tähtäimellä totuuden voima on suurempi.” 

 

 

MARYAM AL-KHAWAJA, IHMISOIKEUSAKTIVISTI  

”Jos sanat olisivat miekkoja, olisin erittäin vaarallinen.”  

Mantereelta yli sillan tulivat saudiarabialaiset voimat, jotka auttoivat Bahrainin kuningasta 

nujertamaan kansansa. Abdulhadi al-Khawaja pidätettiin, häntä kidutettiin ja hänet tuomittiin 

elinkautiseen vankeuteen. Nyt hänen tyttärensä johtaa maanpaossa Bahrain Center for Human 

Rights -järjestöä, jonka hänen isänsä perusti tiedottaakseen maailmalle kotimaansa 

julmuuksista. Kun arvioidaan 180 maan lehdistönvapautta, Bahrain joutuu sijalle 163. 

Hallinnon arvostelijoita vangitaan päivittäin. Pienen saarivaltion kuningas pitää Maryam  

al-Khawajaa terroristina. 
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GUNHILD STORDALEN, LÄÄKÄRI, FILANTROOPPI JA YMPÄRISTÖAKTIVISTI  

”Norjalaiset tutkimukset osoittavat, että ihmiset pelkäävät enemmän maahanmuuttoa kuin 

ilmastonmuutosta.”  

Madhya Pradeshissa asuva Dittu Bai on saanut rahaa käyttöönsä. Vielä muutama vuosi sitten 

hän tienasi vain tuhat rupiaa, eli viitisentoista euroa kuukaudessa. Vielä vähemmän hän sai, 

kun pelätty Ranikhet-virustauti, jota myös Newcastlen taudiksi kutsutaan, iski ja tappoi 

perheen kaikki kanat. Tämän jälkeen Dittu Bai kävi kanojen rokottamiseen liittyvän kurssin, 

jonka YK-järjestö FAO kustansi. Hän on aina haaveillut eläinlääkärin ammatista. Nyt Dittu Bai 

rokottaa lintuja kuin viimeistä päivää ja on kaksinkertaistanut ansionsa. Perheen ei tarvitse 

enää lainata rahaa kiskureilta lasten koulukirjoja varten, pöydässä on ruokaa ja rokotteen 

ansiosta lähes kaikki kanat selviytyvät hengissä Sadin kylässä. Myös Gunhild Stordalen varttui 

kylässä, pienessä talossa kanojen ja muiden eläinten kanssa. Hänkin haaveili eläinlääkärin 

ammatista, mutta päätyi lopulta lääkäriksi. Hän on niin ikään saanut rahaa käyttöönsä. 

Gunhild Stordalen on naimisissa miljardööri Petter Stordalenin kanssa, joka myös on päättänyt 

tehdä maailman tulevaisuudesta hieman paremman kuin mihin ennusteet juuri nyt viittaavat. 

Kaikille ihmisille voidaan myös vuonna 2050 tuottaa elintarvikkeita, kunhan vain 

ymmärrämme, että joidenkin meistä tulee muuttaa ruokailutottumuksiaan ja että jotkut 

tarvitsevat apua tuotannon kasvattamisessa. Tällainen ajatus on Stordalen Foundationin ja 

EAT-foorumien, sopusoinnussa ympäristön kanssa elämiseen liittyvien valtakunnallisten 

huippukokousten taustalla. Gunhild Stordalen jatkaa työtään huolimatta siitä, että hän 

taistelee tappavaa sairautta vastaan. 

 

 

KIMMIE WEEKS, IHMISOIKEUSAKTIVISTI  

”Se oli ensimmäinen kerta, kun näin, että ihminen tapetaan. Ja ensimmäinen kerta, kun näin 

lapsisotilaan. Poika oli minun ikäiseni ja piteli asetta.”  

Jos ihmisestä halutaan tehdä sotilas, koulutus pitää aloittaa kahdeksanvuotiaana, ennen kuin 

lapsi ehtii kehittää muunlaista moraalia. Kun tappamisen halu ohjelmoidaan lapsen 

kehittymättömiin aivoihin, se voi pysyä siellä koko elämän ajan. Siksi sotapäällikön 

näkökulmasta on ihan loogista, että lapsisotilaita on olemassa. Kimmie Weeks oli 9-vuotias, kun 

hän näki lapsen tappavan, ja 14-vuotias päättäessään omistaa elämänsä lasten pelastamiselle 

sotilaiksi joutumiselta. Tänä päivänä hän on yksi maailman sinnikkäimmistä lasten oikeuksien 

puolestapuhujista. Liberian presidentti on antanut hänelle maan korkea-arvoisimman 

kunniamerkin. Eräs aikaisemmista presidenteistä yritti tappaa hänet. Kaikki alkoi sinä 

päivänä, kun sisällisota vyöryi Liberiaan ja kapinalliset sotilaat rynnäköivät Kimmie Weeksin 

asuinalueelle Monrovian ulkopuolella. 
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SAMUEL OPIO, HLBT-AKTIVISTI  

”Silloin ymmärsin, että hallitus oli viholliseni. Olin Ugandan kovaäänisin homoaktivisti.”  

”Tiedättekö, että homoseksuaalit syövät toistensa ulostetta?” kysyy pastori Martin Ssempa 

Kampalassa. Baptistikirkon seurakunta vaikuttaa epäileväiseltä, joten hän näyttää 

kannetavalta tietokoneelta piirroksen, josta ilmenee, miten se tapahtuu. Lähes yhdeksän 

miljoonaa ihmistä on nähnyt Ssempasin sanoman sen jälkeen, kun videoklippi ladattiin 

Youtubeen toukokuussa 2010. Monet alkoivat nopeasti noudattaa pastorin kehotusta hävittää 

homoseksuaalisuus Ugandasta. Kaksi heistä lähti Queer Youth Uganda -järjestön perustaneen 

Samuel Opion luokse. 

 

 

ROBERTO SAVIANO, KIRJAILIJA  

”Yrittäjillä, joilla on pistooli, on omat sääntönsä tavallisten lakien sijaan. Kun ymmärtää 

sääntöjen ja lain välisen eron, ymmärtää mafiaa”  

”Don Peppino?” kysyivät sakastiin astuneet miehet. ”Minä olen”, vastasi pappi. Viisi laukausta 

kajahti holvien alla. Hän sai kaksi luotia kasvoihinsa ja loput kalloonsa, kaulaansa ja toisen 

kätensä läpi. Näin Casal di Principen pappi kuoli, juuri ennen jumalanpalvelusta 19. 

maaliskuuta 1994. Hän oli haastanut Camorran eli kieltäytynyt antamasta mafiapomoille 

kirkon siunausta, kehottanut seurakuntalaisiaan ilmoittamaan poliisille ja järjestänyt 

protestimarsseja liiketoiminallisia klaaneja vastaan. Yhdeksän vuotta myöhemmin pomo 

Nunzio De Falco tuomittiin murhaan yllyttämisestä. Journalisti Roberto Saviano istui 

oikeussalissa naurua pidätellen, koska Camorranin pomoa puolusti asianajaja, joka toimi 

edustajakamarin juridisen valiokunnan puheenjohtajana. Saviano kuvailee tilannetta 

menestyskirjassaan Gomorrassa. Teoksen julkaisemisesta lähtien hän on elänyt piilossa poliisin 

suojassa. Häntä varjostaa jatkuva uhka Don Peppinon kohtalon jakamisesta. 

 

 

PHUMZILE MLAMBO-NGCUKA, POLIITIKKO JA UN WOMENIN JOHTAJA  

”Miesten väkivalta naisia kohtaan on yhteiskunnan sairaus.”  

Ennen kuolemaansa Anene Booysen kertoi, että hänen entinen poikaystävänsä oli yksi niistä 

viidestä, jotka raiskasivat hänet autiolla tontilla Bredasdorpissa. Sen, mitä muuta he olivat 

tehneet, lääkärit näkivät itse. Tytön kädet ja jalat olivat rikki, alapää riekaleina, vatsa 

viilleltynä ja sisäelimet revittyinä. Viimeksi mainitun tekijät olivat tehneet Anenen omilla 

käsillä. Poikaystävä tuomittiin elinkautiseen vankeuteen, mutta muut tekijät olivat 

rikostutkijoiden mukaan 17-vuotiaan uhrin mielikuvituksen tuotetta. ”Anene Booysen on 

yhteiskuntamme”, kirjoitti toimittaja jälkeen päin ja viittasi Etelä-Afrikkaan, jossa joka kolmas 

18-vuotias nainen on raiskattu ja joka neljäs mies on raiskannut. Tässä maassa Phumzile 

Mlambo-Ngcuka varttui. Siellä hän on ollut ministerinä ja varapresidenttinä. Vuonna 2013 

hänestä tuli YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin johtaja. 
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ANDERS SUNNA, TAITEILIJA  

”Kun tarkastellaan diktatuureja, niin taiteilijat, muusikot ja kirjailijat pannaan kiven sisään 

ensin, koska siten osutaan kertaheitolla sydämeen.”  

Illalla he tulivat saarelle, jossa muutama kalastaja oleili. Uudisrakentajat, talonpojat Granöstä 

80 kilometrin päästä olivat nostaneet kunnon saaliin, hauen ja nieriän. ”Eikö tämä ole teidän 

kalavesiänne?” nuori matkustaja Carl Linnæus kysyi saamelaisilta oppailtaan. ”Kyllä, ja 

maksamme kalastuksesta verojakin”, vastasivat saamelaiset. ”Silti talonpojat ajavat meidät 

pois, ja jos asetamme verkon vesille, he nostavat sen ylös ja heittävät lähimpään puuhun.” Oli 1. 

kesäkuuta 1732. Linnæus kirjoitti päiväkirjaansa: ”Lappalaisparalla, jonka täytyy nykypäivänä 

elää vain kalalla ja siten ylläpitää talouttaan, on nyt hädin tuskin yhtä tai kahta kalaa. Kysyin, 

miksi hän ei valittanut, mutta hän sanoi kerran tiedustelleensa esivallalta (tuomarilta), joka 

sanoi asian olevan pikkujuttu.”  Vielä kolme vuosisataa Carl von Linnén Lapin-matkan jälkeen 

tämä on tavanomainen valtiovallan ja metsästys- ja kalastusjärjestöjen kanta, kun saamelaiset 

yrittävät puolustaa oikeuttaan metsästysmaihin, kalavesiin ja laidunmaihin, jotka olivat heidän 

kauan ennen kuin Skandinaviassa oli valtioita. Virallisessa Ruotsissa luultiin pitkään, että 

Lapin alkuperäiskansan ja tunkeilevan valtaväestön väliset konfliktit voitaisiin ratkaista sillä, 

että saamelaiset katoaisivat. Kuten kirjailija Valdemar Lindholm sen ilmaisi vuonna 1912: 

”Hiljaiset väistyvät ja antavat tilaa ruotsalaisille, jotka vahvemman oikeudella ottavat erämaan 

haltuunsa. Ihmiset, jotka eivät koskaan ole käyneet sotaa muita kuin nälkää, kylmyyttä ja 

erämaan eläimiä vastaan. Ja nyt he ovat kuolemassa, ja heidän pitäisi kuolla niin kuin ovat 

eläneetkin, hiljaa ja huomaamattomasti.” Ei todellakaan. 

 

 

IDA ENGBLOM, PLAN INTERNATIONALIN NUORISONEUVOSTON JÄSEN   

”Lähes kaikki kiusaajat kiusaavat siksi, että jokin heidän elämässään on huonosti, että he ovat 

epävarmoja jostain.”  

Jokaisena arkiaamuna miljoona lasta valmistautuu taas yhteen päivään ruotsalaisessa 

peruskoulussa. Noin 65 000 heistä tekee sen vastenmielinen möykky mahassaan, koska heitä 

odottaa koulun pihalla kiusanhenki. Kiusaaminen on sanakirjan mukaan ikätovereiden 

painostusta. Arvio ruotsalaiskoulujen kiusaamisen uhrien lukumäärästä on karkea, sillä 

kiusaamisella ei ole yhtenäistä määritelmää. Kiusaaminen ei kuitenkaan osoita laantumisen 

merkkejä. Tilastollinen keskiarvo on, että jokaisessa peruskoulun luokassa on yksi oppilas, jota 

kiusataan. Koulun henkilökunnalle suunnatussa kiusaamisen ehkäisemisestä kertovassa 

kirjassa neuvotaan reagoimaan rakentavasti ja puhumaan asiasta varhain suoraan kiusaajille 

ja tekemään asiat näkyviksi. Lopulta Ida Engblom oppi tekemään näin. Vaikka eihän hän kuulu 

henkilöstöön, vaan oli seitsenvuotias ekaluokkalainen, kun helvetti alkoi. 

 

 

MALALA YOUSAFZAI, KOULUTUSAKTIVISTI JA RAUHANPALKINNON SAAJA  

”On vain yksi keino taistella terrorismin ideologiaa vastaan, ja se on koulutus.”  

Hän ei muista nuoren miehen pysäyttäneen heidät ja kysyneen oliko kyseessä bussi Khushal-

koulusta. Hän ei muista myöskään sitä miestä, joka hyppäsi bussin takaosaan ja kysyi: ”Kuka 
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on Malala?” Hän ei kuullut aseen laukausta eikä tuntenut luotia, joka työntyi hänen vasemman 

silmänsä viereen. Viimeinen asia, jonka hän muistaa, on koe Pakistanin historiasta samana 

päivänä. Sen jälkeen kaikki on mustaa. Malala Yousafzaista, 14-vuotiaasta koulutytöstä, joka 

kauan sitten oli luvannut itselleen, ettei ikinä kosta, oli tullut niin vaarallinen Swatin laakson 

talibaneille, että hänen täytyi kuolla. Hän uhmasi heidän sanomaansa siitä, etteivät tytöt saa 

käydä koulua ja kieltäytyi noudattamasta islamilaisten terroristien käskyä siitä, että naisten 

tulee vaieta. Malala oli 9-vuotias, kun hän alkoi kirjoittaa blogia Mingoran kauhun arjesta, ja 

13-vuotias saadessaan Pakistanin ensimmäisen nuorten rauhanpalkinnon. Vuotta myöhemmin, 

9. lokakuuta 2012 he ampuivat häntä. ”Olkoon tämä opetus”, sanoi talibanien johtaja Maulana 

Fazlullah, kun tyttö hänen suureksi pettymyksekseen selvisi murhayrityksestä. Tietysti tyttö 

sai opetuksen – jatkaa taistelua unelmiensa puolesta. ”Yksi lapsi, yksi opettaja, yksi kynä ja 

yksi kirja voivat muuttaa maailman", vakuuttaa maailman nuorin Nobelin rauhanpalkinnon 

saaja. 

 

 

ABBAS AHMADI, KOTOUTTAMISOHJAAJA  

”Kun elää piilossa, maan alla ja ilman oikeuksia, ei voi mennä kouluun tai terveyskeskukseen 

tai olla avoimesti ystäviensä kanssa.”  

Heidän katoamisensa on vaikea hallinnollinen ongelma, koska miten voisi ajaa pois ne, jotka 

ovat jo poissa, tai edes harkita turvapaikkahakemusta? Hyvin toimivassa byrokratiassa ihmiset 

eivät voi piilotella itseään vuosi toisensa perään. Missä he oikeastaan asuvat? Abbas Ahmadi oli 

Malmössä 18 kuukautta olematta olemassa, jätettynä muiden myötätunnon ja oman 

päättäväisyytensä varaan. Se kesti pitkään. Kun Abbas Ahmadi vihdoin oppi lopettamaan 

piiloutumisen, hän piti huolen, että hän myös teki niin ja järjesti protestimarssin läpi Ruotsin. 

 

 

RUBY ROSE, MALLI, DJ JA NÄYTTELIJÄ  

”Minusta tuntui, että olin syntynyt väärään vartaloon. Tytöt vetivät minua puoleensa. Ollessani 

12-vuotias päätin kertoa olevani lesbo.”  

Juuri ennen kuin vangitun Stella Carlinin oli määrä vapautua ehdonalaisesta, vartijat 

säntäsivät hänen selliinsä ja veivät hänet varmuusosastolle. Joku oli vihjannut heille 

kielletyistä esineistä. Stella tiesi, kuka esineet oli sinne laittanut; vankitoveri, joka nyt kostaa 

petoksesta. Se on ironista, koska Stellaa Orange Is the New Black -sarjassa näyttelevä Ruby 

Rose ei todellakaan usko kostoon. ”Ainoa tapasi kostaa, on onnistua elämässä” oli yksi harvoista 

asioista, jotka Rubyn äiti onnistui tyttärelleen opettamaan. Kiusatusta Ruby Rosesta tuli DJ, tv-

tähti, valokuvamalli ja näyttelijä. Menestys auttoi häntä antamaan anteeksi lapsuuden 

kiusaajille ja muistot heidän hirmuvallastaan saavat hänet tukemaan nuoria, joiden 

kasvutarina on hänen kaltaisensa. 
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DANIEL DOMSCHEIT-BERG, IT-AKTIVISTI JA YKSI OPENLEAKSIN PERUSTAJISTA  

”Avoimuus on ihmiskunnan mahdollisuus, ei uhka.”  

Kello oli neljä iltapäivällä, kun viimeinen vanhus sai nousta sängystä. Jotkut heistä eivät 

käyneet suihkussa tammi- ja huhtikuun välillä. Hoitoapulainen Brigitte Heinisch teki 

berliiniläisen kunnallisen palveluasumisen tilanteesta ilmoituksen. Hän sai potkut. 

Saksassahan ei ole minkäänlaista suojaa ilmoituksen tekijöille, eikä puhettakaan sellaisesta. 

Daniel Domscheit-Berg haaveilee perustavansa verkkoalustan, jossa kaikki voivat riskittä 

kertoa väärinkäytöksistä. Kerran hän auttoi Julian Assangea sellaisen perustamisessa. Alustan 

nimi oli Wikileaks, ja se muutti maailman. 

 

 

NADEZHDA TOLOKONNIKOVA, AKTIVISTI JA PUSSY RIOTIN JÄSEN  

”Unelmani on sellainen Venäjä, jossa kaikki saavat vapaasti kertoa mielipiteensä, eikä ketään 

lyödä tai suljeta vankilaan ajatustensa tai mielipiteidensä takia.”  

He asettautuivat alttarin eteen ja lauloivat jotain, mitä ei Vapahtajan katedraalissa tai muussa 

venäläisessä kirkossa koskaan ollut kuultu: ”Patriarkka Gundjajev uskoo Putiniin. Senkin 

narttu, usko mieluummin Jumalaan!” Seuraavassa säkeessä he pyysivät Neitsyt Mariaa 

vapahtamaan heidät Venäjän tasavallan presidentistä. Tämän seurauksena nämä kolme 

punkryhmä Pussy Riotin naista tuomittiin vuonna 2012 kahden vuoden vankeuteen. Oikeuden 

edessä Nadezhda Tolokonnikova vakuutti, ettei tempausta ollut suunnattu kristittyjä kohtaan, 

vaan patriarkkaa, joka oli kehottanut uskottujaan äänestämään Vladimir Putinia, venäläistä 

feministejä inhoavaa diktaattoria. 

 

 

PHYMEAN NOUN, IHMISOIKEUSAKTIVISTI  

” Ensimmäinen koulumme sijaitsi aivan kaatopaikan vieressä. Joka ikisenä päivänä lähdin 

ylipuhuakseni vanhempia, jotta he sallisivat lastensa tulla sinne.”. Pian koulussa oli kuusisataa 

oppilasta.”  

”Sinun täytyy mennä kouluun. Koulutus on avain parempaan elämään”, kertoi Phymean 

Nounin kuoleva äiti tyttärelleen. Hän sanoi näin huolimatta siitä, että kaikki heidän 

sukulaisensa oli murhattu vain koska he olivat opettajia, lääkäreitä, juristeja tai poliiseja. Äiti 

itse oli opiskellut Ranskassa ja selvinnyt kansanmurhasta, koska onnistui esittämään tyhmää 

niin uskottavasti, että khmer-sotilas piti häntä yksinkertaisena talonpojan tyttärenä. 

Vallankumouksellinen Pol Pot tiesi, että sorron ideologiaa vastaan voivat taistella vain ne, joilla 

on tietoa ja sanoja. Hänen johtamansa punaiset khmerit pitivät Kambodžassa valtaa vajaat 

neljä vuotta, ja murhasivat systemaattisesti kaikki, joilla oli koulutus. Kaikkiaan kaksi miljoona 

ihmistä joutui vuodesta 1975 vuoteen 1979 kestäneen kansanmurhan uhriksi. Phymean Noun 

oli yhdeksänvuotias, kun helvetti oli ohi, ja hän pystyi ensimmäistä kertaa riskittä pitelemään 

kirjaa käsissään. Hän suoritti opintonsa loppuun, kun uusi Kambodža oli rakentamassa 

koulutusjärjestelmää. YK perusti vuonna 1992 UNTAC-operaation kambodžalaisen 

kansalaisyhteiskunnan rakentamiseksi ja Noun sai sieltä työpaikan. Hän sai kuukausipalkan, 

pankkitilin, asunnon ja auton sisältävän mukavan elämän Phnom Penhissä. 
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FATIMA NAZA, IHMISOIKEUSAKTIVISTI  

”Älä anna kenenkään muun päättää, kenen kanssa menet naimisiin.”  

”Vanhempani eivät halua minun enää käyvän koulua”, seitsenvuotias Merima sanoi, kun 

oppitunti oli päättynyt.” He sanovat, että minun pitää mennä naimisiin.” Jos opettaja olisi 

lukenut maan valtiosääntöjä, hän olisi voinut huomauttaa niiden 75. artiklan takaavan 

jokaiselle lapselle oikeuden koulutukseen, minkä lisäksi oppivelvollisuus määrää koko 

perusopetuksen keston. Opettaja olisi voinut myös vinkata Merimalle Montenegron säädösten 

18. artiklasta, joka takaa maan naisille täyden tasa-arvon ja siten oikeuden itse päättää, milloin 

menevät naimisiin ja kenen kanssa. Mitään tällaista opettaja ei tehnyt. Hän sanoi vain: ”Okei, 

Merima, se on teidän tapanne. Et tokikaan ole erityisen hyvä koulussa. Perheellesi on siis 

parempi, jos se voi hyötyä sinusta jotenkin muuten.” Niin Merima sai lopettaa koulussa ilman 

että kukaan aikuinen asiasta välitti, ihan kuin useimmat Montenegron romanitytöt. On vaikea 

löytää mitään alempaa yhteiskunnan porrasta, kuin millä tämä tuplasti syrjitty ryhmä on, 

Fatima Naza tapaa huomauttaa Meriman kohtalosta kertoessaan. Kun EU kartoitti nykypäivän 

romanien oloja ja vertasi niitä Euroopan kaikkein köyhimpiin ei-romaneihin, tulos oli kaikissa 

maissa selkeä. Romaneihin verrattuna kaikki ovat etuoikeutettuja. Fatima Nazasta tuli 17-

vuotiaana Montenegron romaninaisten ensimmäinen aktivisti. Hänen epätoivoisille 

kanssasisarilleen tarkoitetusta päivystyspuhelimesta kehittyi CRI, Center for Roma Initiatives -

järjestö. Ulkomaailmassa palkittu, kotikentällä kiistelty. 

 

 

JASON DIAKITÉ, ARTISTI 

”Tietysti sitä haluaisi siirtää vuoria, mutta voi hyvin myös yrittää raivata muutamia kiviä 

tieltään.”  

”Siksi että äitisi läikytti kahvia päällesi, kun olit pieni”, lastenhoitaja vastaa pojan kysyessä, 

miksi hänen ihonsa ei ollut saman värinen kuin muilla Lundissa. Jason epäilee hoitajan 

huijaavan häntä. Hänen epäilynsä saavat vahvistuksen, kun hän on ehtinyt täyttää yhdeksän ja 

joutuu sietämään letkautuksia ulkonäöstään päivittäin. Jason Diakitélta menee muutama vuosi 

muuttaa häpeäntunne ylpeydeksi, ja muutama vuosi lisää luoda vihasta räppi. ”Ruotsi on myös 

minun, mitä muuta oikein luulet?” hän räppää kaikille, jotka eivät halua ymmärtää. Kun hän 

astuu kauppaan, ja häntä tuijotetaan hänen ihonvärinsä vuoksi, mitä muut eivät ymmärrä? 

Mitä he pelkäävät? Timbuktu sijaitsee Malissa. Ehkä Jasonin isänisän äidinisän rouva asui 

siellä ennen kuin hänet vangittiin ja vietiin Yhdysvaltoihin orjaksi. Joka tapauksessa 

kaupungista tuli hyvä artistinimi. ”Teidän ei tarvitse suvaita minua, en vaadi, että minua 

suvaitaan”, hiphopmuusikko Timbuktu sanoi seistessään Ruotsin valtiopäivillä ja 

vastaanottaessaan palkinnon panoksestaan ihmisoikeuksien puolesta. Suvaitseminen on sitä, 

mitä nykytilanteessa osoitetaan niitä kohtaan, jotka ovat poikkeavia, normin mukaan 

vähempiarvoisia. ”Sen sijaan vaadin, kaikin voimin mitä minulla vain on, tulla kohdelluksi 

tekojeni ja persoonallisuuteni perusteella.” 
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NADIA MURAD, IHMISOIKEUSAKTIVISTI  

”Pyysimme, että he mieluummin tappaisivat meidät, mutta raiskaaminen vain jatkui.”  

Kun puhelin soi ja joku varoitti siitä, mitä kylässä on meneillään, oli liian myöhäistä. Terroristit 

olivat jo marssineet Kochoon. Pian he ottivat kiinni kaikki löytämänsä miehet, joita oli ehkä 

neljäsataa. ”Kääntykää islaminuskoon tai tapamme teidät”, terroristit sanoivat. Pian tämän 

jälkeen jesidiläiskylä Kochon miehet oli tapettu. Hieman myöhemmin Nadia Murad toivoi, että 

hän olisi saanut jakaa kuuden veljensä kohtalon. Jesidit elävät Syyrian, Irakin ja Turkin 

välisillä raja-alueilla. Sana tulee persian kielestä ja tarkoittaa Jumalan palvojaa, mutta 

sunnalaiset kiihkoilijat väittävät, että jesidit ansaitsevat vain tuhon. Tähän tarkoitukseen 

islamistivaltioksi itseään kutsuva terroriarmeija soveltaa tuhoojan hyväksi havaittua 

menetelmää: tappaa miehet heti ja antaa naisten menehtyä pitkän, systemaattisen raiskauksen 

jälkeen. Kun islamistisotilaat 3. elokuuta 2014 olivat tyhjentäneet vielä yhden Pohjois-Irakin 

jesidiläiskylän sen asukkaista, he kuljettivat Kochon naiset Mosulin kaupunkiin vankeuteen, 

joka sai nämä elävät jesidit kadehtimaan tapettuja. Aina, kun Nadia Murad kertoo kolmesta 

helvetillisestä kuukaudestaan, hänen sielunsa alkaa uudelleen vuotaa verta. Hän on kuitenkin 

vakaasti päättänyt kertoa kokemastaan, koska useimmat hänen kanssasisaristaan ovat 

edelleen kansanmurhaajien kourissa, ja hänen oma vapautensa on aarre, jota ei saa hukata. 

”Haluamme rauhanpalkinnon, joka kehottaa maailmaa taistelemaan sodassa aseena 

käytettävää naisiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa vastaan”, sanoi norjalainen 

suurkäräjien jäsen Audun Lysbakken, kun Nadia Muradille annettiin Nobelin rauhanpalkinto 

vuonna 2016. 

 

 

PAUL RUSESABAGINA, IHMISOIKEUSAKTIVISTI  

”Jos esität kansanmurhan sen todellisessa muodossa, kukaan ei jaksa katsoa elokuvaa.”  

John Hanning Spekeä pidettiin epätavallisen mukavana löytöretkeilijäksi. Hän ei varmasti 

aavistanut, kuinka moni syytön kuolisi niiden rivien takia, jotka hän istui kirjoittamaan 

kesäpäivänä vuonna 1863 Afrikasta palattuaan. ”Teoria siitä, miten ylivertaiset odut voittavat 

alivertaiset”, englantilainen aloitti. Hän ajatteli tavanneensa siihen asti tuntemattomassa 

kuningasvaltiossa Ruandassa niin upeita ihmisiä, että hänen mielestään heidän täytyi olla 

sukua eurooppalaisille. Tätä kansanryhmää kutsuttiin tutseiksi, ja se oli Speken mukaan kuin 

tehty hallitsemaan Ruandan ”tavallisia neekereitä”, hutuja. Speken kotitekoisesta teoriasta tuli 

nopeasti yleinen totuus, ja saksalaiset ja belgialaiset siirtomaaherrat soveltaisivat sitä sadan 

vuoden ajan. Niin syntyi Ruandan kansanryhmien välinen viha. Sen avulla oli mahdollista 

toteuttaa ajattelematon mutta hyvin järjestetty tappaminen, joka alkoi 6. huhtikuuta 1994 ja 

vaati sadassa päivässä 800 000 ihmisen hengen. Ruandan kansanmurha tehtiin YK-joukkojen 

silmien edessä, heitä oli kielletty puuttumasta asiaan. Maan tutseista 70 prosentin uskotaan 

tulleen murhatuiksi. Osa heistä, erään lähteen mukaan 1 268 ihmistä, pakeni Kigaliin 

luksushotelli Hôtel des Mille Collinesiin, jossa Paul Rusesabagina vartioi paikkaa – ja hänestä 

tuli maailman kuuluisin hotellin johtaja. 

 

 

 



24 
 

HUANG MING, INSINÖÖRI JA AURINKOENERGIAURAKOITSIJA  

”Unelmoin edelleen siitä, että kaikki ymmärtäisivät, että hiilivoimaloille on olemassa 

vaihtoehto, energianlähde, jonka ansiosta näemme sinisen taivaan.”  

Seitsemässä vuodessa Kiinan talous kasvoi kolminkertaiseksi. Siihen tarvittava energia 

hankittiin hiilivoimaloista. Puolet maailman hiilestä poltetaan Kiinassa, ja savupiipuista tulee 

ulos pieniä hiukkasia, joita on vaarallista hengittää. WHO:n mukaan ihminen sietää enintään 

25 mikrogrammaa kuutiometriä kohden. Pekingin ilmassa oli 993 mikrogrammaa kuutiometriä 

kohden, kun savu viimeksi iski. Joka vuosi kaksi tuhatta ihmistä kuolee savuun Kiinan 

pääkaupungissa. Yhtä suuria ilmansaastepitoisuuksia raportoidaan säännöllisesti maan muista 

suurkaupungeista, kun ilmaa ei voi hengittää ja näkyvyys on alle kymmenen metriä. Tätä 

taustaa vasten meidän tulee tarkastella Huang Mingin haavetta siitä, että kaikkien 

kiinalaislasten tulee saada elää sinisen taivaan alla. Haave teki hänestä yhden maailman 

johtavista aurinkoenergian tuottajista. Dezhoun kaupungin ympäristöön hän on rakentanut 

unelmayhteiskuntansa Solar Valleyn, jossa kaikki asunnot, toimistot, tehtaat, koulut, yliopistot, 

liikuntahallit ja areenat toimivat auringon voimalla. Joka päivä tuhannet vierailijat tulevat 

sinne katselemaan ja innostumaan. 

 

 

MUHAMMAD YUNUS, EKONOMI JA RAUHANPALKINNON SAAJA  

”Köyhyyttä eivät aiheuta köyhät ihmiset. Köyhyys on tulosta luomamme järjestelmän 

puutteellisuudesta.” 

Bangladeshin Jobrassa huonekaluja valmistanut nainen maksoi erittäin korkeaa korkoa 

lainalleen ja sai myydä jakkaroitaan kiskureille halvalla. Muhammad Yunus, Chittagong 

Universityn talousprofessori kysyi, paljonko hän oli velkaa. Viisi takaa, hän sai kuulla. Noin 

viisi senttiä euroissa. Pian hän löysi kylästä vielä 42 velkaorjaa, joiden velat olivat yhteensä 856 

takaa. Yunus maksoi heidät vapaaksi ja sai ajatuksen perustaa pankin varattomille ihmisille. 

Köyhyys ei johdu köyhistä vaan kapitalismin järjestelmävirheestä, Muhammad Yunus ajattelee. 

 

 

VIGDÍS FINNBOGADÓTTIR, POLIITIKKO JA ISLANNIN PRESIDENTTI VUOSINA 1980–

1996  

”Työelämä ei toimi ilman naisia. Me todistimme sen, kun kaikki Islannin naiset lakkoilivat ja 

pankkien, myymälöiden ja tehtaiden oli pakko olla suljettuina.”  

Lokakuun 24. päivänä vuonna 1975 Vigdís Finnbogadóttir, Reykjavikin kaupunginteatteri 

I∂nón taiteellinen johtaja, kieltäytyi menemästä töihin. Hän oli hyvässä seurassa. Yli 90 

prosenttia Islannin naisista oli päättänyt tänä päivänä kieltäytyä työnteosta, ruoanlaitosta ja 

lastenhoidosta. Oli kulunut lähes kymmenen kuukautta YK:n kansainvälistä naistenvuotta, 

mutta mitään eroa ei ollut huomattu. Naisten odotettiin edelleen pitävän huolta kodista ja 

lapsista, ja työelämässä he saivat tyytyä 36 prosenttia pienempään palkkaan kuin miehet, 

vaikka puursivat aivan yhtä kovasti. Naisten yleislakko Islannissa kesti vain yhden päivän. 

Maan katukeittiön pitäjille he toivat merkittäviä lyhyen aikavälin vaikutuksia, koska 

islantilaiset perheenisät olivat jo aamupäivästä ostaneet kaikki grillimakkarat ja muuta 
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valmisruokaa. Koko maalle vaikutuksen huomattiin olevan pitkäaikainen, koska lakkoilleet 

naiset päättivät Reykjavikin suurtapaamisessaan, että Islannin seuraavan presidentin on 

oltava nainen. Heidän katseensa kohdistuivat teatterinjohtajaan. Hän asettautui ehdolle. Ja 

niin Vigdís Finnbogadóttirista tuli viisi vuotta myöhemmin maailman ensimmäinen 

demokraattisesti valittu naispuolinen valtionpäämies. 

 

 

AMOZ OZ, KIRJAILIJA JA RAUHANAKTIVISTI  

”Kompromissi ei ole koskaan suosittu ratkaisu, ei yksityiselämässä eikä kansainvälisissä 

konflikteissa, mutta ratkaisu se on.”  

”Juutalaiset, lähtekää Palestiinaan!” luki talojen seinissä Euroopassa Yehuda Klausnerin 

varttuessa 1920-luvulla. ”Juutalaiset, pois Palestiinasta!” luki hänen palatessaan 

viisikymmentä vuotta myöhemmin. ”Bristish, go home!” Klausnerin poika Amos huusi 

heittäessään kiven brittisotilaita kohti Jerusalemissa 1940-luvulla. Nyt, 70 vuotta myöhemmin 

hän sen sijaan sanoo: ”Make peace, not love!” Israelin kuuluisin kirjailija, Amos Oz, tietää, 

miten fanaatikot ajattelevat, koska hän on itse ollut sellainen. Mutta hän tietää myös, miten 

fanatismista pääsee eroon. 

 

 

SHORNA SHAHIDA AKTER, LASTENOIKEUSAKTIVISTI  

”Kaikki vanhemmat eivät halua kuunnella, he kokevat, että heidän täytyy naittaa 

pikkutyttönsä, koska heillä ei ole rahaa.”  

”Jos olet itsepäinen, niin menen poliisille”, tyttö sanoi lopuksi ja naulitsi katseensa isäänsä. Isä 

katsoi häntä vihaisesti takaisin. Miksi juuri hän, kaikista Gaziburin isistä, oli saanut niin 

hankalan tyttären? Tyttö oli vakavissaan, ja lopulta isä luovutti. 14-vuotiasta Shornaa ei 

pakotettaisi naimisiin. Ei ainakaan juuri nyt. Näin Shorna Shahida Akter aloitti toimintansa 

wedding busterina. Mitä hän tarkoitti sillä, että hän menisi poliisille? Niin, Bangladeshissa 

tytöt eivät saa mennä naimisiin ennen kuin ovat täyttäneet 18 vuotta. Silti lapsiavioliitot ovat 

normaali käytäntö. Kaksi kolmesta alaikäisestä tytöstä pakotetaan naimisiin, kolme 

kymmenestä alle 15-vuotiaana. Mitä nuorempi morsian, sitä pienemmät myötäjäiset. Lisäksi on 

yksi suu vähemmän ruokittavana ja yksi teini vähemmän huollettavana. Lapsia ei saa pakottaa 

naimisiin, heillä on oikeus käydä koulua, Shorna Shahida Akter sanoo aina kyläillessään 

perheessä, jossa on tytär, jota uhkaa pakkoavioituminen. Joskus vanhemmat antavat ylipuhua 

itsensä. 

 

 

TUTU ALICANTE, JURISTI JA KORRUPTION VASTUSTAJA   

”Korruptio leimaa julkisen elämän jokaista nurkkaa.”  

Jos tulot jakautuisivat oikeudenmukaisesti, kansalaiset olisivat rikkaampia kuin japanilaiset 

tai ranskalaiset, mutta useimmilla ei ole elämiseen dollaria enempää päivässä. Päiväntasaajan 
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Guineassa presidentti ja hänen ystävänsä huolehtivat öljyrahoista. Harvalla valtionpäämiehellä 

on niin paljon käytettävissään kuin Teodoro Obiang Nguema Mbasogolla. Harva valtio on niin 

korruptoitunut kuin tämä luonnonkaunis maa Afrikan länsirannikolla. Maanpaossaan toisella 

puolella Atlanttia juristi Tutu Alicante taistelee sen puolesta, että maailma reagoisi, mutta 

hänen kotimaansa on pieni ja siellä on niin paljon rahaa tienattavana niille, jotka ummistavat 

silmänsä. Poliisi voi pysäyttää sinut missä vain. ”Saammeko nähdä ajokorttisi!” he sanovat. 

”Miksi tarvitsisin ajokortin, minähän kävelen”, ihmetellään, mutta kortti otetaan esiin. ”Tämä 

ajokortti ei näytä aidolta. Missä teidän syntymätodistuksenne on?” Miksi ihmeessä kaupungilla 

pitäisi kulkea syntymätodistus mukanaan. ”Okei, siinä tapauksessa teidän tulee maksaa.” 

Lopulta he päästävät sinut menemään, kun olet antanut heille viisisataa frangia. Se on noin 

yksi dollari ja riittää yhteen olueen. Liikennepoliisit ovat pysäyttäneet minut ja kysyneet 

suoraan: ”Missä olutrahani ovat?” 

 

 

URMILA CHAUDHARY, IHMISOIKEUSAKTIVISTI  

”Ainuttakaan suoraa katsekontaktia minulla ei omistajieni kanssa ollut niiden 11 vuoden 

aikana, kun heidän kodissaan olin.”  

Urmila Chaudhary oli viisivuotias, kun tyylikkääseen pukuun ja aurinkolaseihin pukeutunut 

mies tuli kylään ja esitti hänen vanhemmilleen tarjouksen, josta he eivät voineet kieltäytyä. 

Isällä oli velkoja. Vieras, asianajaja Katmandusta, tarjosi hänelle neljä tuhatta rupiaa (noin 

viisisataa kruunua) nuorimmasta tyttärestään. Niin Urmilasta tuli orja. Kestäisi 11 vuotta 

ennen kuin hänet päästettäisiin vieraan perheen kodista. Tharulaiset olivat pitkään ainoat, 

jotka pystyivät elämään Nepalin viljavilla kosteikoilla läntisillä provinsseilla. DDT:n ansiosta 

malariahyttysistä päästiin 1950-luvulla eroon, ja thurilaisten maita voitiin hyödyntää. Vieraat 

herrat vaativat vuokraa pienviljelijöiltä, jotka velkaantuivat. Niin syntyi järjestelmä, jota 

kutsuttiin kamalariksi ja joka tarkoitti tharulaisten pikkutyttöjen myymistä työvoimaksi. Kun 

Urmila Chaudhary jälleen näki vanhempansa, hän oli täyttänyt 17 vuotta ja aloitti 

koulunkäynnin. Silloin hän päätti työskennellä tuhansien kanssasisariensa vapautumisen 

puolesta. Keväällä 2013 kuoli 12-vuotias Srijana-niminen tyttö, joka oli työskennellyt yhdessä 

Katmandun hienoimmista perheistä. Se oli itsemurha, he sanoivat. Srijana oli saanut luvan 

käydä koulua, mutta voi siellä niin huonosti, että oli epätoivoissaan kaatanut bensaa päälleen ja 

sytyttänyt tulen. Opettajan mukaan Srijana oli yksi parhaista oppilaista, vaikka hän tuli joka 

aamu kouluun mustelmien ja haavojen peitossa. Urmila Chaudhary vaati, että kuolemantapaus 

selvitettäisiin. Hän kokosi yhteen muut entiset kamalaritytöt ja osoitti mieltään Katmandussa. 

Poliisi löi heitä, mutta he jatkoivat protestointia, ja heidät pidätettiin. Lopulta he herättivät 

kuitenkin niin paljon huomiota, että Nepalin hallituksen oli pakko luvata selvittää Srijanan 

kuolema. 27. kesäkuuta 2013 kamalari kiellettiin. 
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