
KOULUJEN KIRJEMARATON ON IHMISOIKEUSKASVATUSTA
Koulujen kirjemaraton on oppitunti, jonka aikana oppilaat kirjoittavat kirjeen tai solidaarisuuskortin 
yhden ihmisoikeusloukkauksia kokeneen ihmisen tai yhteisön puolesta. Tunnilla oppilaat saavat li-
sää tietoa ihmisoikeuksista ja niiden perustasta. Oppilaat myös oppivat vaikuttavasta ja virallisesta 
kirjoittamisesta. Lisäksi tunti tarjoaa oppilaille mahdollisuuden osallistua ihmisoikeuksien puolesta 
tehtävään työhön konkreettisella tavalla vaikuttamalla todellisten ihmisten elämään. Kampanja 
myötäilee uutta perusopetussuunnitelmaa, joka kannustaa oppilaita ihmisoikeuksia kunnioittavaan 
maailmankansalaisuuteen.

KEIDEN PUOLESTA KIRJOITAMME KOULUISSA TÄNÄ VUONNA?
Tänä vuonna kirjoitamme kirjeitä Suomeen ja Jamaikalle. Kirjoitamme pääministeri Juha Sipi-
lälle ja vaadimme Suomea kunnioittamaan transihmisten oikeutta fyysiseen ja henkiseen koske-
mattomuuteen, sekä yksityis- ja perhe-elämän suojaan. Vaadimme myös Jamaikan pääministeriä 
suojelemaan ihmisoikeuspuolustajia ja puuttumaan poliisien harjoittamaan väkivaltaan. 

Tapaukset, joiden puolesta vedotaan, ovat Amnestyn tutkimia ja ihmisoikeusloukkauksiksi todet-
tuja. Oppilaiden kirjoittamat kirjeet ja kortit osoitetaan maan viranomaisille ja hädässä oleville 
ihmisille. Kirjeiden allekirjoittaminen ja lähettäminen on täysin vapaaehtoista ja oppilaan itsen-
sä päätettävissä.

Koulujen kirjemaraton järjestetään vuosittain ympäri maailman, 
aina marras-joulukuun aikana. Siinä missä yksi kirje ei riitä saa-
maan aikaan muutosta, tuhannet kirjeet yhdessä voivat sen tehdä. 
Vuoden 2016 kampanjassa lähetettiin yli 4,6 miljoonaa viestiä.

Yhdessä olemme vahvoja!

Ystävällisin terveisin

Emma Åman
Ihmisoikeuskasvatuksen asiantuntija

MITÄ OVAT IHMISOIKEUDET?
Ihmisoikeuksia ovat esimerkiksi mielipiteen- ja sananvapaus, syrjinnän, kidutuksen ja mielival-
taisen pidätyksen kielto sekä oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Ne eivät ole epämää-
räisiä käsitteitä tai toiveita, vaan oikeuksia, jotka on turvattu kansainvälisissä ihmisoikeussopi-
muksissa. Ihmisoikeussopimukset ovat valtioiden välisiä oikeudellisesti velvoittavia sopimuksia, 
joihin myös Suomi on sitoutunut. Ihmisoikeudet ovat osa kansainvälistä oikeutta. Ne perustuvat 
Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjaan sekä ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistuk-
seen. 

Ihmisoikeudet ovat yleismaailmallisia, luovuttamattomia ja perustavanlaatuisia. Ihmisoikeuksien 
universaalisuus torjuu erottelut sukupuolen, ihonvärin, yhteiskunnallisen aseman tai muun vas-
taavan seikan perusteella. Ihmisoikeudet ovat yhteisiä kaikkien maanosien ihmisille, huolimatta 
kulttuuri- ja varallisuuseroista. Kenenkään ihmisoikeuksia ei voida viedä pois esivallan päätök-
sellä tai edes henkilön omalla suostumuksella.

MIKÄ AMNESTY INTERNATIONAL ON?
Amnestyn on maailman suurin ihmisoikeusjärjestö. Amnestyn tehtävänä on tehdä ihmisoikeudet 
tunnetuiksi, tutkia vakavia ihmisoikeusloukkauksia sekä kampanjoida niitä vastaan kaikkialla 
maailmassa. Järjestöllä on ollut merkittävä rooli kidutuksen kieltämisessä kaikkialla maailmas-
sa, kansainvälisen rikostuomioistuimen perustamisessa ja kuolemantuomion käytön merkittäväs-
sä vähentymisessä.

MITEN AMNESTY INTERNATIONAL TOIMII?
Amnesty tekee laajaa tutkimustyötä eri maiden ihmisoikeustilanteesta. Tietojen perusteella Am-
nesty esittää maiden hallituksille ja viranomaisille konkreettisia suosituksia ongelmien ratkai-
semiseksi. Kampanjointi pitää sisällään esimerkiksi säännöllistä yhteydenpitoa viranomaisiin ja 
poliitikkoihin, tiedon levittämistä, asenteiden muokkaamista ja ihmisoikeuskasvatusta. Samaan 
aikaan Amnesty toimii aktiivisesti esimerkiksi kirjeitä kirjoittaen ja vetoamalla yksittäisten, vaka-
vien ihmisoikeusloukkausten kohteeksi joutuneiden ihmisten tilanteen parantamiseksi.
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lapsenne koululla järjestetään ihmisoikeusjärjestö 
amnesty internationalin maailmanlaajuinen 
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HYVÄ HUOLTAJA, 

Koulujen kirjemaraton -  tapahtuma 

Koulujen kirjemaraton on osa Amnestyn maailmanlaajuista
Kirjeitä Vapaudelle -kampanjaa,johon myös sinä huoltajana voit 
osallistua 22.11. – 10.12.2017 osoitteessa 

amnesty.fi/kirjeitavapaudelle

Lisätietoja koulujen kirjemaratonista:
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