
Tehtävä: Kidutukseen liittyvät myytit 
 
Sopii kaikenkokoisille ryhmille 
Vie aikaa n. 30 minuuttia (riippuen siitä, miten haluat soveltaa harjoitusta) 
Mitä tarvitset? Kyniä, paperia 
 
Tämän tehtävän tarkoituksena on havainnollistaa ja purkaa kidutukseen liittyviä yleisiä uskomuksia. 
 

1. Jaa oppilaille pala paperia. Pyydä heitä kirjoittamaan paperin toiselle puolelle TOTTA ja 
toiselle TARUA. Kerro että luet pian väittämiä liittyen kidutukseen ja muuhun 
epäinhimilliseen kohteluun. Oppilaat toimivat myytinpurkajina näyttämällä paperista puolen 
TOTTA, kun he uskovat väittämän pitävän paikkansa ja TARUA, kun väittämä on heidän 
mielestään epätosi. 
 

2. Lue jokainen alla oleva väittämä yksi kerrallaan. Anna oppilaille aikaa pohtia jokaista 
väittämää ja päättää miten he äänestävät.  

 
3. Voit lukea vastauksen jokaisen äänestyksen jälkeen tai vasta luettuasi jokaisen väittämän. 

Keskustele oppilaiden kanssa väittämien herättämistä ajatuksista. 
 

4. Lue oppilaille kidutuksen määritelmä. Kysy oppilailta yllättikö määritelmässä jokin asia. 
 
Kidutus  
• on kovan fyysisen tai henkisen kivun tai kärsimyksen aiheuttamista tahallisesti jollekulle 
• tehdään tietyssä tarkoituksessa  

o tietojen tai tunnustuksen saamiseksi häneltä tai kolmannelta henkilöltä  
o hänen rankaisemisekseen 
o hänen tai kolmannen henkilön pelottelemiseksi tai pakottamiseksi 

• tai syrjintään perustuvasta syystä on viranomaisten tekemää tai he ovat siinä epäsuorasti 
mukana 
 
Kidutuksen ja muun julman kohtelun välillä ei yleensä tarvitse tehdä eroa, sillä 
molemmat ovat kansainvälisen oikeuden mukaan kiellettyjä.  Muu julma tai 
epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus eroaa kuitenkin kidutuksesta siten, että siitä 
puuttuu jokin kidutuksenkriteereistä: tahallisuus, tietty tarkoitusperä tai syrjintä, tai kova 
kipu tai kärsimys. 
 

5. Lue tämän jälkeen oppilaiden kanssa Nasrin Sotoudehin tarina. Pyydä oppilaita pohtimaan 
mikä tekee Nasrinin saamasta rangaistuksesta kidutusta. 

  



Kidutusta käytetään pääsääntöisesti sodissa ja silloin, kun henkilöä epäillään terrorismista. 
 
TARUA. Kidutusta ja muuta julmaa ja epäinhimillistä kohtelua esiintyy edelleen monissa maissa. Suurin osa 
kidutuksen uhreista eivät ole vaarallisia terroristeja, vaan usein köyhiä, syrjittyjä ja syrjäytettyjä rikoksesta 
epäiltyjä henkilöitä, joiden tarinoita kerrotaan valitettavan harvoin mediassa. 

 
Kidutus on ainoa varma keino saada tietoa. 
 
TARUA. Kidutus on alkukantainen ja epätarkka tapa yrittää saada tietoa. Valtioilla on laaja valikoima erilaisia 
tapoja saada tietoa ilman ihmisarvon loukkaamista. Inhimilliset kuulustelukeinot ovat osoittautuneet toimiviksi 
tavoiksi saada tietoa. Kidutus vaikuttaa tuhoisasti sitä kokevaan henkilöön, yhteiskuntaan sekä oikeudellisen 
järjestelmän toimivuuteen.  

 
Kidutus on laitonta 
 
TOTTA. Kidutus on ollut kansainvälisesti laitonta vuoden 1948 YK:n ihmisoikeusjulistuksen syntymästä 
saakka. Kidutus ei ole sallittua edes hätätapauksissa. Kidutuksen kielto on saavuttanut maailmassa niin 
suuren yhteisymmärryksen että se velvoittaa jopa sellaisia maita, jotka eivät ole allekirjoittaneet kidutuksen 
kieltäviä kansainvälisiä sopimuksia.  

 
Jotkut kidutuksen muodot eivät ole kovin pahoja. 
 
TARUA. Kidutuksella ei ole erilaisia tasoja. Ei ole olemassa ns. kevyttä kidutusta - kidutus aiheuttaa aina 
vakavaa fyysistä tai henkistä kipua tai kärsimystä. Kaikki kidutuksen muodot ovat ihmisarvoa loukkaavia ja 
laittomia. 

 
On vaikea tietää milloin kidutusta tapahtuu. 
 
TOTTA. Kidutus tapahtuu yleensä piilossa - poliisien putkissa, kuulusteluhuoneissa tai vankiloissa. 

 
Joissain tilanteissa kidutus voi palvella suurempaa hyvää. 
 
TARUA. Kidutus ei ole koskaan laillista tai hyväksyttävää. Kidutus loukkaa syvästi ihmisarvoa, joka on 
ihmisoikeuksien näkökulmasta ehdoton. Kidutuksen hyväksyttävyyttä perustellaan joskus ns. tikittävän 
pommin dilemmalla - voitaisiinko kidutusta käyttää tunnustuksen saamiseksi, jos henkilöllä tiedetään olevan 
tärkeää tietoa, joka pelastaa ihmishenkiä? Dilemma on hyvin teoreettinen, eikä se vastaa todellisuutta. 
Kidutus ei takaa oikeaa tietoa, vaan kidutuksen kohteena oleva ihminen voi “tunnustaa” mitä tahansa, jotta 
kidutus loppuisi. Toisekseen kidutuksella on aina negatiivinen vaikutus ympäröivään yhteiskuntaan - 
kidutuksen salliminen yhdessä tapauksessa voi johtaa sen sallimiseen myös toisissa tapauksissa. Tästä 
johtuen kidutuksen kielto on ehdoton.   

 
Vain muutama maailman pahimpien valtioiden hallituksista käyttää kidutusta. 
 
TARUA. Viimeisen viiden vuoden aikana kidutusta on raportoitu 141 maassa ja jokaisessa maanosassa. 

 
Monet kidutusta käyttävät hallitukset ja ihmiset selviävät ilman rangaistusta. 
 
TOTTA. Kidutus tapahtuu yleensä piilossa. Viranomaiset käyttävät usein paljon enemmän resursseja 
kidutuksen kieltämiseen tai piilottamiseen, kuin selvittääkseen kidutusepäilyt ja korvatakseen kidutuksen 
uhreille heidän kärsimyksensä. 

 
Yksi parhaista tavoista estää kidutuksen tapahtumista on tuoda kidutustapaukset julkiseen tietoisuuteen. 
 
TOTTA. Yksi parhaista tavoista ennaltaehkäistä kidutusta on varmistaa, että kidutukseen syyllistyneet tahot 
tuodaan julkisuuteen ja oikeuden eteen. Kun kidutuksesta tiedetään, siihen on helpompi puuttua ja sitä on 
helpompi ennaltaehkäistä.     
 


