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ALANIN JA GYANIN JA  
HEIDÄN ÄITINSÄ TARINA
l	 Perhettä uhkasi Syyriassa ISIS ja Turkin  
  rajanylityspaikoilla poliisi.

l	 2500 km pitkä pakomatka Syyriasta  
  turvaan Saksaan kesti 2,5 vuotta.

l	 He taittoivat matkaa hevosilla,  
  pyörätuoleilla, kumiveneellä, bussilla  
  ja lopuksi lentokoneella.

l	 Nuoret ovat ammatiltaan opettajia ja  
	 	 kärsivät	lihasdystrofiasta,	mistä	johtuen	 
  he liikkuvat pyörätuoleilla.



Loukussa Kreikassa video: 
https://www.youtube.com/watch?v=CLfk91lgO08



TÄLLÄ HETKELLÄ...
l	Maailmassa on yli 65,6 miljoonaa ihmistä, jotka ovat joutuneet jättämään  
  kotinsa hakeakseen turvaa. Heistä yli 22 miljoonaa on joutunut jättämään  
  kotimaansa. Monet pakolaisista on lähtenyt sodan repimistä maista kuten  
  Syyriasta, Afganistanista, Sudanista ja Irakista. Osa heistä taas on joutunut  
  mielipiteidensä takia vainon kohteeksi kotimaassaan. Osaa heistä  on saatettu  
  kiduttaa ja uhkailla jopa kuolemalla, jos he jäävät.

l	 Suuri osa pakolaisista ja turvapaikanhakijoista on joutunut turvautumaan vaa-  
  rallisiin matkoihin päästäkseen turvaan. Matkoja tehdään Afrikan mantereelta  
  mm. Välimeren yli Eurooppaan ihmissalakuljettajien veneiden kyydissä. 

l	 Pelkästään viime vuonna yli 5000 ihmistä menetti henkensä Välimerellä.



En koskaan ajatellut, että minusta tulisi pakolainen.
https://www.youtube.com/watch?v=CduE_8phN4g



Perustietoa muuttoliikkeestä,  
pakolaisista ja pakolaisoikeudesta
https://www.youtube.com/watch?v=V8L-zJiswww



Pakolaisilla on oikeuksia ja valtioilla  
on velvollisuus kunnioittaa niitä. 

https://www.youtube.com/watch?v=xU7F59g0lI0



Mitä on kansainvälinen vastuunjako?
https://www.youtube.com/watch?v=0r26DsTzMWo



TURVALLINEN REITTI – PAKOLAISKIINTIÖ
l	 Kiintiössä vastaanotetaan pakolaisia suoraan leireiltä. 

l	 Kiintiöpakolaisilla on jo Suomeen muuttaessaan pakolaisasema.

l	 Pakolaiskiintiöön valitaan henkilöitä, joille paluu kotimaahan tai  
  pysyvä asettuminen oleskelumaahan ei ole vaihtoehto. 

l	 Kiintiöön valittavat pakolaiset tarvitsevat esimerkiksi terveydentilansa  
  tai muun yksilöllisen syyn vuoksi erityistä apua. Kiintiöihin valitaan  
  mm. vammaisia, kidutettuja, väkivaltaa kokeneita naisia ja lapsia. 

l	 Pakolaiskiintiöön valittavat henkilöt ovat käyneet läpi perusteellisen  
  valintaprosessin. YK:n pakolaisjärjestö UNHCR haastattelee pakolaiset,  
  ja esittää Suomelle listan kiintiöön valittavista henkilöistä. Tämän jälkeen  
  Suomen viranomaiset, yleensä ELY-keskus, maahanmuuttovirasto ja suojelu- 
  poliisi, tekevät valintamatkan pakolaisleirille ja haastattelevat henkilö- 
  kohtaisesti kiintiöön valittavat henkilöt.



JOS VOIMME HELPOTTAA YHDEN IHMISEN  
ELÄMÄÄ, MIKSEMME TEKISI SITÄ?
l	 Suomi nosti pakolaiskiintiötään vuosille 2014 ja 2015,  
  jolloin vastaanotettiin 1050 henkilöä kiintiön kautta. Suomi halusi     
  päätöksellään osoittaa tukensa Syyrian vaikealle tilanteelle.

l	Maailmassa on edelleen enemmän pakolaisia kuin koskaan.  
  Yli viisi miljoonaa syyrialaista on joutunut pakenemaan kotimaastaan.  
  Tästä huolimatta Suomi laski pakolaiskiintiönsä takaisin 750 henkilöön  
  viime vuonna.



AMNESTYN  TURVASSA-KAMPANJAN  
VAATIMUKSET
1) Valtioiden on turvattava pakolaisten ihmisoikeudet oikeuden- 
  mukaisemmalla kansainvälisellä vastuunjaolla ja tarjoamalla  
  turvallisia reittejä suojeluun. Suomen tulee kasvattaa kiintiö- 
  pakolaisten määrää ja näin taata sotaa ja vainoa pakeneville  
  ihmisille turvallisia reittejä suojeluun.

Lisäksi Amnesty vaatii, että

l	 Suomi ja muut valtiot kunnioittavat oikeutta hakea turvapaikkaa.  
  Turvapaikkamenettelyn kiristykset tulee estää ja turvapaikanhakijoiden  
  oikeus tehokkaaseen ja oikeudenmukaiseen menettelyyn turvata,  
  jotta kansainväliseen suojeluun oikeutetut saavat suojelua.

l	 Turvapaikanhakijoita ei saa palauttaa sellaisiin maihin,  
  joissa heitä uhkaavat vakavat ihmisoikeusloukkaukset.



VETOOMUSKIRJE PÄÄTTÄJÄLLE
Tällä tunnilla pääset halutessasi kirjoittamaan vaikuttavan kirjeen sisäministeri 
Paula Risikolle. Kirjeiden kirjoittamisen tavoitteena on kohottaa Suomen 
pakolaiskiintiötä ja näin mahdollistaa turvallinen reitti mahdollisimman monelle 
pakolaislapselle ja nuorelle. 

Tuo kirjeessäsi esille:

l	Minkä asian puolesta kirje kirjoitetaan?

l	Mistä asiasta olet huolissasi?

l	Miten valtion pitäisi toimia tilanteessa ihmisoikeusnäkökulmasta katsottuna?

l	Miten vaadit tilanteen muuttamiseksi?

Persoonallisilla viesteillä on usein suurin vaikutus. Käytä apunasi faktoja ja 
vetoa ministeriin käyttäen apunasi kansainvälistä oikeutta. Käytä kirjeessäsi 
kunnioittavaa ja rauhallista sävyä. 



SOLIDAARISUUSTAIDETEOS 
Kaikki päivätyökoulut voivat halutessaan osallistua yhteisen 
solidaarisuustaideteoksen tekemiseen. 

Teos kootaan kampanjan päättyessä kollaasimaiseksi taideteokseksi,  
joka luovutetaan SPR:n yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden 
ryhmäkotiin Turkuun. 

Taideteoksella on tarkoitus osoittaa yksin tulleille turvapaikahakijalapsille  
ja -nuorille solidaarisuutta ja kertoa, että heitä ajatellaan.

l	 Voit myös kirjoittaa taideteoksen osaasi lyhyen viestin.  

l	Mieti, mikä saisi vastaanottajan tuntemaan itsensä vahvemmaksi?  

l	Mieti, miten voitte näyttää viestillä, että tuet  
  viestin vastaanottajaa?



”Päivätyön tekemiseen 
käytetty aika, ei ole kuin 
pieni aika itseltä pois, 
mutta sillä on suuri  
merkitys.” 
- Korson koulun oppilaskunnan jäsen



”Kaupan hyllyjen täyttäminen oli raskasta ja siinä tuli 
vähän hiki, mutta myös hyvä fiilis, kun tiesi, että työ ja 
siitä saatu palkka menee hyvään tarkoitukseen.” 
- Korson koulun oppilaskunnan jäsen



IHMISOIKEUDET

Ihmisoikeudet ovat oikeuksia, jotka kuuluvat kaikille,  
kaikkina aikoina ja kaikkialla. 

Ihmisoikeuksien tarkoituksena on turvata  
ihmisarvoinen elämä jokaiselle. 

Ihmisoikeuksia ovat mm. oikeus hakea turvapaikkaa,  
oikeus perheeseen, oikeus elämään ja oikeus opetukseen.



Mitä ihmisoikeudet ovat? 
https://www.youtube.com/watch?v=wMU6g1NAn48



MIKÄ AMNESTY?
Amnesty on maailman suurin ihmisoikeusjärjestö, joka toimii 150 maassa. 

Amnestyn perusti vuonna 1961 englantilainen juristi nimeltä Peter Benenson.  
Hän kirjoitti artikkelin ihmisistä, jotka ovat joutuneet vankilaan tai vainotuksi rauhan-
omaisen mielipiteen ilmaisun vuoksi. Hän haastoi lukijat kirjoittamaan kirjeitä mielipide-
vankien puolesta. Yli tuhat ihmistä eri maista halusi auttaa ja kirjoittaa vetoomuskirjeitä.

Tukijoita Amnestylla on 7 miljoonaa, Suomessa yhteensä 43 000.

Amnesty on riippumaton järjestö ja se saa tukensa pääosin yksityisiltä lahjoittajilta. 

Ammnestyn tavoitteena maailma, jossa ihmisoikeudet toteutuvat kaikille

Amnestyn toiminta perustuu ihmisoikeusloukkausten tutkimiseen, niistä tiedottamiseen ja 
niihin vaikuttamiseen.

Turvassa-pakolaiskampanjassa Amnesty kampanjoi maailmanlaajuisesti sen puolesta, että koti-
maansa sotia, vainoa tai ihmisoikeusloukkauksia paenneet lapset ja nuoret pääsisivät turvaan.



”Monesta pienestä summasta 
kerääntyy iso potti, jota kautta 
pystymme auttamaan.” 
- Korson koulun oppilaskunnan jäsen



Kiitos, että olet mukana Amnestyn 
Turvassa-päivätyökampanjassa 
2017–18


