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Amnestyposti

Amnestypostia sinulle
Hyvä Amnestyn tukija,
Aivan eduskuntavaalien alla kohtasin junassa isän, 
joka alakouluikäisen lapsensa kanssa ihmetteli maa-
ilmaa ikkunan takana. Yhtäkkiä pohdiskeleva lapsi 
kysyi, kuin olisi juuri muistanut: "Isi, tiesitkö että jot-
kut oikeasti syrjii toisia ihmisiä niiden ihonvärin, us-
konnon tai seksuaalisuuden takia? Se on tosi outoa." 
Isä vastasi: "Tiedän. Se ei ole vain outoa, se on myös 
ihan kamalaa."

Yritin peitellä poskilleni valuvia kyyneleitä, kun pa-
rivaljakko rupesi pohtimaan syrjimisen syitä. Pel-
käävätkö ihmiset tuntematonta? Tuntevatko he olonsa 
uhatuiksi? Kaksikko nousi junasta ennen minua, joten 
en kuullut heidän lopullista johtopäätöstään.

Pääkirjoitus

PÄÄTOIMITTAJA Saara Manelius TOIMITUSSIHTEERI Hanna Strandman  UL-
KOASU & TAITTO Tomi Asikainen PAINO Trinket JULKAISIJA Amnesty In-
ternational Suomen osasto ry KIRJOITTAJAT Frank Johansson, Hanna Laari, 
Iina Lindeman, Saara Manelius, Satu Sahlman, Hanna Strandman KUVAAJAT/
KUVITTAJAT Tomi Asikainen, Joonas Brandt, Aino Haili, Elisa Ruuhijärvi, Pinja 
Tavasti KANSIKUVA Joonas Brandt

Amnesty International Suomen osasto ry | Hietaniemenkatu 7 A 00100 Helsinki
puh. 09 5860 440 | amnesty@amnesty.fi

Saara Manelius 
Kirjoittaja on Amnestyn Suomen  
osaston viestintäpäällikkö

Olemme Amnestyssa pohtineet samoja kysymyksiä, 
laajemmassa kasvavan eriarvoistumisen kehyksessä. 
Mikä meidän roolimme on paremman yhteiskunnan 
rakentajina? Miten yhteiskunnallista keskustelua vie-
dään inhimillisempään suuntaan? Yksi tärkeä havain-
to on tehty: pääsemme parempiin tuloksiin, kun työs-
kentelemme yhdessä ihmisoikeusloukkauksia koke-
neiden ihmisten kanssa emmekä heidän puolestaan. 

Yhteistyö on tässäkin lehdessä isossa osassa. Sivul-
ta 9 voit lukea perheenyhdistämiskampanjaamme liit-
tyvistä Syömään-tapahtumista, joissa eri taustoista 
tulevat ihmiset kokoontuivat yhteisten patojen ääreen. 
Saman pöydän ympärillä on pohdittu, mitä merkitsee 
perhe – tai se, että perhettä ei saa luokseen. 

Keväällä voimaan astunut äitiyslaki on osoitus yhteis-
työn voimasta: ihmisoikeusjärjestöt ja yksittäiset kan-
salaiset yhdistivät voimansa, ja nyt myös kahden äidin 
perheissä lapsella on syntymästä asti kaksi vanhem-
paa (sivu 6-7). 

Ihmiskunnan kohtalonkysymys, ilmastonmuutoksen 
hillitseminen, vaatii myös tiivistä yhteistyötä, toteaa 
toiminnanjohtajamme Frank Johansson (sivu 14).

Minulla ja junassa kohtaamallani kaksikolla siintää 
silmien edessä kuva tulevaisuuden maailmasta. Se on 
tasa-arvoinen, syrjimätön ja vapaa kaikille jäsenil-
leen, emmekä anna vieraan pelon tai muukalaisviha-
mielisten voimien sitä horjuttaa. Sitä tulevaisuutta 
kohti jatkamme hellittämättä yhdessä, sinun tuellasi.

”Isi, tiesitkö että joku 
oikeasti syrjii?”

 2  PÄÄKIRJOITUS

 3 Onnistumiset 

 4   Turvakoti vihdoin kaikissa maakunnissa

 5 Ukrainalainen Vitalina Koval puolustaa 
  seksuaalivähemmistöjen oikeuksia
 
 6  Susannan ja Ellan koti täyttyy kaksosten  
  naurusta 

 8 Yhteisen pöydän ääressä: perhe ja ruoka 
  yhdistävät meitä kaikkia

 9 Hanna Laari pohtii, onko perhe vain 
  rikkaiden ja onnekkaiden oikeus

 10 Hilla Marin: Raiskauksesta voi selvitä

 11 Suostumus pitää saada raiskauslain-
  säädännön ytimeen

 12 Dubain Prinsessa Latifan kohtalo aloitti   
  uuden luvun Tiina Jauhiaisen elämässä 

 14 Frank Johansson haluaa tahtoa ja toivoa 
  ilmastokeskusteluun 

 15  Aktivistit analysoivat Raqqan satelliittikuvia 
  kotisohvalta

”Minulle sanottiin, että 
olen puukottanut Dubain 

hallitsijaa selkään”
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2019Amnesty vaikuttaa – sinä vaikutat!

Loppu naisiin kohdistuvalle väkivallalle // Maailmalla

Viimeisen vuoden aikana ihmiset ympäri maailmaa ovat nousseet puolusta-
maan naisten oikeuksia. Toukokuussa 2018 Irlannissa kumottiin ihmisoikeuk-
sien vastainen aborttilaki kansanäänestyksellä. Intiassa ja Etelä-Afrikassa 
tuhannet naiset nousivat vastustamaan seksuaalista väkivaltaa, ja Puolassa ja 
Argentiinassa naiset osoittivat mieltään sortavia aborttilakeja vastaan.

Edistysaskelia LHBTIQ-ihmisten oikeuksissa 

Naisparien iloksi äitiyslaki astui Suomessa voimaan 1.4.2019. Laki takaa 
perheen perustaville naispareille samat oikeudet kuin heteropareilla. Laki 
suojelee myös lasten oikeutta vanhempiin. 

Intiassa tehtiin ihmisoikeushistoriaa, kun syyskuussa 2018 korkein oikeus 
päätti, etteivät samaa sukupuolta olevien suhteet ole enää rikos.

Vammaisten oikeuksien puolesta

Kirgisia ratifioi YK:n vammaissopimuksen maaliskuussa 2019. Yli 7 000 
suomalaista vaati sopimuksen ratifiointia kirgisialaisaktivisti Gulzar Duis-
henovan kanssa. Duishenova haluaa edistää etenkin vammaisten naisten 
oikeuksia terveydenhoitoon, työhön ja liikkumiseen.  

Loppu naisiin kohdistuvalle väkivallalle // Suomessa

Suostumus2018-kansalaisaloite keräsi huikeat yli 50 000 nimeä. Aloite siir-
tyy eduskunnan käsittelyyn tämän vuoden aikana. Kansalaisaloitteessa vaadi-
taan, että Suomessa toteutetaan seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudis-
tus ja raiskauksen määritelmä ankkuroidaan suostumuksen puutteeseen.

Väärin perustein vangitut vapaaksi

Amnesty kannattajineen jatkoi sinnikästä työtä monien mielipidevankien ja 
väärin perustein vangittujen ihmisten puolesta. Indonesialainen peruskou-
lunopettaja Johan Teterissa vapautettiin 12 vuoden vankeuden jälkeen ja 
Amnestyn Turkin osaston kunniapuheenjohtaja Taner Kiliç pääsi takaisin 
perheensä luokse. Myös palestiinalaisnuori Ahed Tamimi ja yli kahdeksan 
vuotta laittomasti kotiarestissa pidetty Liu Xia vapautettiin. 

Kuolemanrangaistus historiaan

Amnesty on kampanjoinut teloituksia vastaan yli 40 vuoden ajan. Vuonna 
2018 teloitettujen määrä maailmalla oli alhaisin kymmeneen vuoteen. 
Amnesty Internationalin pääsihteeri Kumi Naidoon mukaan on vain ajan 
kysymys, milloin tämä julma rangaistus siirtyy historiaan.  

 

Onnistumiset
Amnesty on tukijoineen tehnyt viimeisen vuoden aikana ahkerasti töitä sen 
eteen, että ihmisoikeudet toteutuisivat kaikkialla maailmassa. Kiitos, että 

olette mukanamme muuttamassa maailmaa.
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Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisessa työssä otet-
tiin viime vuonna harppauksia, kun Suomeen perustet-
tiin uudet turvakodit Espooseen, Hämeenlinnaan, Tam-
pereelle ja Seinäjoelle. Nyt kaikissa maakunnissa on vä-
hintään yksi turvakoti.
 
Turvakodit tarjoavat kriisiapua ja väliaikaisen maja-
paikan perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa kokeneille. Pitkän 
ja sinnikkään kampanjoinnin jälkeen ne ovat vuodesta 
2015 lähtien olleet valtion rahoittamia, ja niiden palvelut 
ovat asiakkaille ilmaisia. Henkilökunta on läsnä ympä-
ri vuorokauden. Turvakotiin voi tulla yksin tai las-
ten kanssa.
 
Pääkaupungin turvakoti ry pitää yllä kolmea 
turvakotia, joista uusimman, Pellaksen seit-
senpaikkaisen turvakodin ovet aukesivat 
huhtikuussa 2018. Sitä ennen Espoossa oli 
turvakoti viimeksi noin kuusi vuotta sit-
ten. Pellaksen turvakodin vastaavan so-
siaalityöntekijän Asta Närhin mukaan 
uusi turvakoti tuli tarpeeseen. 
 
”Joudumme edelleenkin ohjaamaan ih-
misiä muualle, koska meillä on käytän-
nössä koko ajan täyttä”, Närhi kertoo.
 
Turvakotien päämääränä on lisätä 
asiakkaiden voimavaroja ja tukea heitä 
omien tavoitteidensa edistämisessä.
 
Pellaksen turvakodin tilat ovat kodin-
omaiset ja suunniteltu tukemaan myös yhteisöllisyyt-
tä. Omien huoneidensa lisäksi asukkaat voivat viettää ai-
kaa suuressa olohuoneessa, jonka yhteydessä on lasten 
leikkitila. Lähellä on urheiluhalli ja hyvät lenkkimaastot. 
Ruokaa valmistetaan yhdessä, ja kerran viikossa kokoon-
nutaan yhteisökokoukseen.  
 
”On tärkeää, että ihmiset saavat vertaistukea ja näke-
vät, että toisetkin ovat samanlaisessa tilanteessa. Ennen 
kaikkea täällä saa kuitenkin levätä, jos tilanne on jatku-
nut jopa vuosia”, Närhi sanoo.
 
Pellaksen turvakoti tekee tiivistä yhteistyötä viran-
omaisten, kuten poliisin, lastensuojelun ja Maahanmuut-
toviraston kanssa.
 

Neljä uutta turvakotia
”Palkitsevinta tässä työssä on, kun asiakas alkaa voimaantua”, sanoo vastaava 

sosiaalityöntekijä Asta Närhi Pellaksen turvakodista.

Onnistumiset
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”Jos asiakas on tullut tänne kylpytakki päällä ja sandaalit 
jalassa, varmistamme, että hän pääsee turvallisesti ha-
kemaan, mitä tarvitsee. Autamme myös asiakkaan tar-
peiden mukaan esimerkiksi Kela-hakemuksissa ja avio-
eron hakemisessa”, Närhi kertoo.
 
Keskimäärin asiakkaat ovat Pellaksen turvakodissa noin 
kolme viikkoa. Asiakkuudelle ei kuitenkaan ole määrät-
ty aikarajaa.
 
”Tärkeintä on varmistaa, että asiakas löytää kaikki tar-

vitsemansa jatkopolut. Pidempi aika mahdollistaa 
myös pysyvämmät muutokset”, Närhi jatkaa. 

Joka vuosi noin 50 000 naista kokee Suo-
messa seksuaalista väkivaltaa ja keski-
määrin 15 naista kuolee lähisuhdeväki-
vallan seurauksena. Vuonna 2018 Suo-
men turvakotien aikuisista asiakkaista 
94% oli naisia.
 

Askelia eteenpäin on otettu. Viime vuon-
na perustetut turvakodit ovat muuttaneet 
monen lähisuhdeväkivaltaa kokeneen 
elämää. Tulevaisuudessa myös esimer-
kiksi turvakotien avopalvelut olisi saa-

tava valtiorahoitteisiksi. Närhi nostaa niin 
ikään tutkimustiedon hyödyntämisen ja kou-

lutuksen lisäämisen tärkeiksi tavoitteiksi.
 
”Lähisuhdeväkivaltaa ja turvakotien toimintaa tunne-
taan hämmentävän vähän ammattilaistenkin keskuu-
dessa. Ihmisillä saattaa olla sellaisia mielikuvia, että 
olemme täällä piikkilangan ympäröiminä”, Närhi sanoo.
 
Närhin mukaan lähisuhdeväkivalta voi koskettaa ketä 
tahansa, eikä se ole esimerkiksi jonkun tietyn sosioeko-
nomisen ryhmän asia. Turvakotien periaatteena on väki-
vallan lopettaminen.
 
”Palkitsevinta tässä työssä on, kun asiakas alkaa voi-
maantua ja ymmärtää mistä kaikesta lähisuhdeväkival-
lassa on kyse. Lopulta se voi johtaa muutokseen ja oival-
lukseen siitä, ettei halua palata enää .”
 

 Työ naisiin kohdistuvaa 
väkivaltaa vastaan
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Vitalina Koval on puhunut ak-
tivismista valtion virkamiehil-
le, suurille seminaariyleisöille ja 
mielenosoittajille, mutta missään 
häntä ei ole jännittänyt yhtä pal-
jon kuin suomalaisten nuorten 
edessä. 

 
Tämä on se viesti, jonka ukrainalai-
nen Vitalina Koval haluaa välittää 
kuulijoilleen.
 
Koval on yksi Amnesty Internatio-
nalin Suomen osaston Kirjeitä va-
paudelle -kampanjan kasvoista. Hän 
vieraili syksyllä 2018 suomalaisissa 
kouluissa kertomassa arkipäivän ak-
tivistimista ja LHBTIQ+ -yhteisön 
arjesta Ukrainassa.
 
”Kyseessä olivat ensimmäiset koulu-
vierailuni ikinä ja olin todella jännit-
tynyt. Minua huoletti, kiinnostaako 
oppilaita teemat, joista aion puhua. 
He olivat kuitenkin hurjan mukavia ja 
kyselivät mielenkiintoisia kysymyk-
siä”, Koval hykertelee tyytyväisenä.
 
Koval on omistautunut sateenkaa-
riyhteisön puolustamiseen kotikau-
pungissaan Uzhgorodissa. Ihmisoi-
keudet eivät ole aina kuuluneet hä-
nen arkeensa.
 
”Aiemmin minusta tuntui, ettei mi-
nulla ollut voimaa tai edes kiinnos-
tusta vaikuttaa näkemiini epäkoh-
tiin. Ajattelin, että kuka minä olen 
sanomaan yhtikäs mitään – olen vain 
yksinkertainen tyttö maalta. Mitä 
muka voisin tehdä?” Koval muistelee.

Hiljalleen kiinnostus ihmisoikeuksia 
kohtaan sekä turhautuminen niiden 
jatkuviin loukkauksiin alkoivat kas-
vaa. Koval tunsi, että oli aika toimia. 

”Tajusin, että suuni avaaminen ja ti-
lanteisiin puuttuminen on vähintä, 
mitä voin tehdä. Puhuminen ei tar-
koita sitä, että pitää tapella jonkun 
kanssa. Joskus pelkkä esiintulo riit-
tää”, Koval toteaa.

 
 
”En aio perääntyä”

Ihmisoikeuspuolustajat ympäri maa-
ilman panevat henkensä alttiiksi 
yhteisiä oikeuksia puolustaessaan. 
Myös Koval on saanut kärsiä siitä, et-
tä hän on osoittanut mieltään LHB-
TIQ+ -yhteisön puolesta ja naisiin 
kohdistuvaa väkivaltaa vastaan.
 
”Ukrainassa ihmisoikeuspuolustajia 
yritetään vahingoittaa ja jopa tappaa. 
Tiedostan riskit, mutta ne eivät pelo-
ta minua enää. Olen väsynyt pelkää-
mään”, Koval toteaa määrätietoisesti.
 
”Haluan edistää tasa-arvon ja ihmis-
oikeuksien toteutumista, enkä aio pe-
rääntyä. Tiedän, että selviämme täs-
tä taistelusta voittajina.”
 
Kovalia huolettaa yhteiskunnan radi-
kalisoituminen ja äärioikeiston nou-
su, jota hän on seurannut rauhatto-
massa Ukrainassa.
 
”Meidän täytyy olla tietoisia äärioi-
keiston järjestäytymisestä. Jos em-
me pysäytä radikalisoitumista nyt, 
voimme päätyä sotaan, joka on tuhoi-
sampi kuin koskaan aiemmin.”
 
Huolesta huolimatta Koval myöntää 
olevansa idealisti, jonka usko tulevai-
suuteen on vahva. Hän haaveilee yh-
teiskunnasta, jossa tiedettä arvoste-
taan ja jossa kaikki saavat tasokkaan 
koulutuksen.
 
”Haaveissani sillä ei ole väliä, min-
kä värinen ihosi on, mitä sukupuol-
ta edustat tai ketä rakastat. Maailma 
olisi vihasta vapaa.”

”Tiedän, että selviämme tästä 
taistelusta voittajina”

2019

”Kun keskustelemme aktivis-
mista, meidän ei pidä puhua 
pienistä tai suurista teoista. 
Jokainen teko on arvokas.”

Ihmisoikeuspuolustajat
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Aivan tavallinen perhe

Susanna Silvander-Rosti ja El-
la Rosti tapasivat toisensa vuon-
na 2014. Paimiosta kotoisin oleva 
Susanna ja vantaalainen Ella asui-
vat tuohon aikaan kumpikin Helsin-
gissä. Naiset ihastuivat toisiinsa no-
peasti ja muuttivat yhteen noin vuosi 
tapaamisen jälkeen. Pian he alkoi-
vat unelmoida yhteisestä tulevaisuu-
desta.

”Meille oli molemmille selvää, että 
haluamme tulevaisuudessa perheen. 
Tuolloin se ajatus tuntui kuitenkin 
kaukaiselta.”, Ella kertoo.

Nyt Susanna ja Ella tunnetaan Kak-
si äitiä & kaksoset -nimisestä vlo-
gistaan, jossa he jakavat arkeaan kak-
sostensa kanssa ja haluavat näin lisä-
tä sateenkaariperheiden näkyvyyttä.

”Meidän suhde on 
yhtä tärkeä kuin 

muidenkin”

Äitiyslaki

Ella on aina haaveillut siitä, että voi-
si kutsua puolisoaan vaimoksi. Ke-
sällä 2017 haave kävi toteen, kun pari 
sanoi tahdon Helsingin Valkosaaren 
Telakalla.

Susanna halusi jo nuorena latohäät, 
joten he järjestivät rennot maalais-
häät keskellä kaupunkia. Osa häävi-
eraista oli myöhässä, koska sama-
na päivänä järjestetty Pride-kulkue 
tukki Helsingin liikenteen.

”Me vitsailimme, että se kulkue on 
meitä varten järjestetty. Vieraitakin 
huvitti, kun he joutuivat menemään 
kulkueen läpi päästäkseen meidän 
häihimme”, Ella muistelee.

Todellisuudessa Pride-kulkue oli sat-
tumaa. Häiden järjestäminen juuri 

Kun Ella istui Susannan viereen, täyttyi aikaisemmin rauhallinen 
avokonttori kaksikon yhteisistä vitseistä. Tästä alkoi kahden naisen matka 
Helsingin kantakaupungista paritaloon Nummelassa. Nyt heidän kotinsa 

täyttyy valosta, perhevalokuvista ja kaksosten naurusta.
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2019Äitiyslaki

sinä vuonna ei sitä kuitenkaan ollut. 
Tasa-arvoinen avioliittolaki oli tullut 
voimaan vasta neljä kuukautta ennen 
Susannan ja Ellan häitä. Heidän mie-
lestään oli hienoa olla ensimmäisten 
naimisiin menevien parien joukossa.

”Meille naimisiinmeno merkitsee 
tasa-arvoa ja sitä, että meidän suh-
de on yhtä tärkeä kuin muidenkin. 
Me olemme yhdessä pysyvästi ja sel-
viämme kaikesta”, Susanna sanoo

”Olimme myös onnekkaita, kun kaik-
ki meidän läheisemme halusivat tul-
la häihimme. Vieraista vanhinkin, yli 
90-vuotias sukulaiseni, halusi ehdot-
tomasti juhlia loppuun asti keppien-
sä kanssa”, hän jatkaa hymyillen. 

Kaksi äitiä
Vähän ennen häitä Susanna ja Ella 
lastasivat työpäivien jälkeen kaksi-
ovisen Mini Cooperin täyteen tava-
raa ja ajoivat Nummelaan juuri os-
tettuun paritaloasuntoon. Uudessa 
kodissa oli yksi kriteeri: pihalla täy-
tyisi voida opettaa lapsia ajamaan 
pyörällä.

Susanna ja Ella aloittivat hedelmöi-
tyshoidot kesällä 2017. He käyttivät 
anonyymin luovuttajan sukusolu-
ja, joilla tähdättiin Ellan raskauteen. 
Yrityksiä oli monta, ja syksy oli ras-
kas. Uuden vuoden aatonaattona tes-
titulos oli kuitenkin positiivinen.

”Sinä päivänä me juoksimme ympä-
ri taloa ja huusimme onnesta. Sitten 
meille vielä selvisi, että saamme kak-
soset. Se oli kuin lottovoitto”, Susan-
na sanoo.

Nyt Sulo ja Elsi ovat 9 kuukauden 
ikäisiä. Susannan ja Ellan viikonlop-
pujen menot ovat vaihtuneet koti-il-
toihin, vaunulenkkeihin ja television 
katsomiseen. Kummankaan elämä ei 
ole koskaan ollut onnellisempaa.

Ennen äitiyslain voimaantuloa lap-
sen hankkineet naisparit ovat joutu-
neet käymään läpi pitkän perheen si-
säisen adoption. Myös Susannan piti 
adoptoida omat lapsensa, koska Ella 
on synnyttänyt heidät. Mahdollisten 
tulevien lasten kanssa adoptiota ei 
lakimuutoksen ansiosta enää tarvita. 

Ennen perheen sisäistä adoptiota pa-
ri kohtasi ennakkoluuloja ja vaikeita-
kin tilanteita. Kun Sulo tuli kipeäksi, 
Susanna ja Ella menivät päivystyk-
seen. Vastaanotolla ihmeteltiin, kuka 

Susanna on ja todettiin, ettei häntä 
löydy lapsen tiedoista.

Vastaavia tilanteita on muutamia. 
Adoptioprosessin alussa Susanna 
soitti ensimmäisen puhelun, ja lan-
gan toisessa päässä pyydettiin las-
ten äitiä soittamaan. Ensimmäisellä 
hedelmöitysklinikalla lääkäri katsoi 
koko tunnin ajan vain Ellaa puhues-
saan perheenlisäyksestä. Neuvola-
käynnillä seinällä oli juliste, jossa lu-
ki ”Lapsi tarvitsee äidin ja isän”.

”Siitä tulee sellainen olo, että jään jo-
tenkin ulkopuoliseksi. Tuntuu, et-
tä äitiyteni kyseenalaistetaan. Tämä 
adoptioprosessi on ollut sekä meidän 
että yhteiskunnan resurssien väärin-
käyttöä”, Susanna herkistyy.

”Yhdessä me olemme lapsemme 
hankkineet. Ei sillä, kumpi ne on 
kantanut, ole mitään tekemistä van-
hemmuuden kanssa”, Ella jatkaa.

Susanna ja Ella toivovat, että ihmi-
set otettaisiin vastaan ihmisinä, eikä 
vähemmistöjen tarvitsisi pelätä mis-
sään tilanteissa. Jonkun toisen en-
nakkoluulot eivät saisi vaikuttaa ke-
nenkään omiin elämänvalintoihin.

Susanna ja Ella istuvat vierekkäin 
kotinsa lempipaikalla, ison sohvan 
nurkalla. Ilta-auringon valo paistaa 
sälekaihtimien läpi. Tähän paikkaan 
tiivistyvät monet muistot ja läheis-
ten kanssa vietetyt hetket.

”Tässä me olemme aina lasten kans-
sa. Kun meillä käy kylässä ystäviä tai 
perheenjäseniä, mahdumme tähän 
kaikki istumaan”, Ella sanoo.

Tulevaisuuden haaveissa Susannal-
la ja Ellalla on vielä kolmas lapsi. He 

unelmoivat myös Legolandista ja ko-
dista järven rannalla. Tällä hetkellä 
he kuitenkin keskittyvät vauvauintei-
hin, muskariin ja ennen kaikkea yh-
dessä olemiseen.

”Me elämme ihan normaalia arkea. 
Olemme aivan tavallinen perhe, jossa 
vain sattuu olemaan kaksi äitiä.”
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Tästä äitiyslaissa on kyse
Äitiyslaki mahdollistaa sen, että naisparin lapsen juridinen suhde molem-
piin vanhempiin voidaan tunnustaa neuvolassa isyyden tunnustamisen 
tavoin, ilman pitkää perheen sisäistä adoptioprosessia.

Eduskunta hyväksyi äitiyslain selvällä enemmistöllä 28.2.2018 ja laki 
tuli voimaan 1.4.2019. Laki koskee naisparin lapsia, jotka saavat alkun-
sa virallisista hedelmöityshoidoista, jotka on annettu lain voimaantulon 
jälkeen.

Äitiyslaki takaa naispareille samat oikeudet kuin heteropareille ja lapsen 
oikeuden molempiin vanhempiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
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Tämä on minun perheeni
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”Tämänkaltaiset 
tapahtumat ovat 

tärkeitä, koska täällä 
me voimme auttaa 

toinen toisiamme. ”

Jokaisella on oikeus läheisiin

”Milloin rakastuit ensimmäisen kerran?”, kysyy Amjad Sher. Hetken 
pöydässä on hiljaista. Sitten ihmiset alkavat kertoa tarinoita 

rakkaista, perheestä ja elämästä.

 

nen kertoo, kuinka ei uskaltanut esi-
tellä ensirakkautta perheelleen.

Pöytien ääressä keskustellaan kui-
tenkin myös vaikeista kysymyksis-
tä. Mikä on pisin aika, jonka olet ollut 
erossa perheestäsi? Lähetätkö hyvän 
yön viestin, jos olet kaukana kotoa?

Pääkaupunkiseudulla asuva Ahmed 
saapui Suomeen yksin turvapaikan-
hakijana vuonna 2015, koska tilanne 
kotimaassa Irakissa oli sietämätön.

”Minulla ei ole Suomessa ketään, jo-
ka auttaisi elämän suurten päätösten 
kanssa. Asun yksin ja opiskelen yksin.”

Olemme Helsingin Kampissa, Am-
nestyn järjestämässä Syömään - 
Around the table -tapahtumassa. 
Tapahtuma kutsuu ihmisiä eri taus-
toista ruokailemaan saman pöydän 
ääreen ja jakamaan muistoja ja unel-
mia perheestä.

Paikalle on tullut lähes 70 ihmis-
tä. Osa on turvapaikanhakijoita, osa 
muista syistä Suomeen tulleita ja 
osa niin sanottuja kantasuomalaisia. 
Täällä taustalla tai statuksella ei ole 
merkitystä.

Taustalla soi rauhallinen kitaramu-
siikki. Yksi tapahtuman vapaaeh-
toisista, Ibrahim, valmistaa ruokaa 
suuressa keittiössä muiden osallistu-
jien kanssa. Listalla on muun muassa 
tabouleh’ta, hummusta, munakoisoa 
ja vöneriä.

Ruoanlaitossa avustavan Selma 
Hopsun mukaan yhdessä syömiseen 
tiivistyy ajatus siitä, että rakkaiden 
valmistama ruoka maistuu parem-
malta.

”Kun jaetaan ruokaa, jaetaan myös 
muita asioita, kuten kuulumisia ja 
ajatuksia maailmasta”, Hopsu sanoo.

Juuri ennen ruokailua Ibrahim pitää 
täydelle salille puheen.

 ”Tämä hetki muistuttaa minua 
omasta perheestäni. Aina kun tu-
lin teini-ikäisenä kotiin, halusin en-
simmäisenä tietää, missä äitini on. 
Kaikki me tarvitsemme perhettäm-
me ja he tarvitsevat meitä.”

Ibrahim saapui Suomeen vuonna 
2015. Hän joutui jättämään kotikau-
punkinsa Irakissa, kun sota levi-
si kaupungin rajoille. Nyt hän asuu 
tyttöystävänsä kanssa Helsingis-

sä, työskentelee osa-aikaisesti verk-
kosuunnittelun parissa ja tekee va-
paaehtoistyötä eri tapahtumissa.

Ibrahim elää omien sanojensa mu-
kaan onnellista arkea Suomessa. Ai-
na arkeen keskittyminen ei kuiten-
kaan ole helppoa, kun ajatukset vael-
tavat tuhansien kilometrien päähän 
perheen luokse. Ibrahimin vanhem-
mat ja sisarukset ovat yhä Irakissa.

”Haluaisin heidät turvallisempaan 
paikkaan, mutta tämänhetkisillä 
laeilla ja käytännöillä se on mahdo-
tonta.”

Perhe auttaa eteenpäin
Jokainen pöydän ympärillä istuva 
muistaa ensirakkautensa. Muiste-
lu on helppoa ja naurun saattelemaa. 
Joku muistelee rakastuneensa nai-
misissa olleeseen naiseen. Joku toi-
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Perhe – rikkaiden ja onnekkaiden oikeus?

Syömään - Around the Table
-tapahtuma on järjestetty kevään 2019 aikana Helsingin 

lisäksi myös Lahdessa, Tampereella ja Turussa. Tapahtuma 
on osa Amnestyn perheenyhdistämiskampanjaa, joka tähtää 

perheenyhdistämisen helpottamiseen.

Jokaisella on oikeus läheisiin

”Tämänkaltaiset tapahtumat ovat 
tärkeitä, koska täällä me voimme 
auttaa toinen toisiamme. Tämä on 
kuin minun perheeni”, Ahmed jatkaa.

Syömään - Around the table -tapah-
tuman koordinaattori Amjad She-
rin mukaan ihmisten on tärkeää ta-
vata toisiaan, jotta ennakkoluulot ka-
risevat.

”Pelkästään median kautta saatu tie-
to ei riitä. Ihmisten on muodostetta-
va itse mielipiteensä toisista ihmisis-
tä, heidän kulttuuristaan ja persoo-
nastaan.” 

Pakistanilainen Sher toimii Amnes-
tyn perheenyhdistämiskampanjan 
toisena koordinaattorina. Hän mat-
kustaa tapahtumatiimin kanssa ym-
päri Suomea, koska haluaa lisätä tie-
toisuutta perheenyhdistämisen mer-
kityksestä.

”Perheenyhdistämistä on vaikeu-
tettu Suomessa pala palalta. Nyt si-
tä säätelevät rajoitukset alkavat olla 
niin tiukkoja, että ne loukkaavat ih-
misoikeuksia”, Sher kertoo.

Perheenyhdistämistä rajoittava toi-
meentuloedellytys on niin korkea, 
että moni suomalainen tienaa vä-
hemmän. Puolison ja kahden lapsen 
saamiseksi Suomeen, perheenkoko-
ajalla tulee olla 2600 euron kuukau-
sittaiset nettotulot. Samat edellytyk-
set koskevat myös yksin tulleita ala-
ikäisiä.

 Syömään - Around the table -tapah-
tuma tiivistää läheisten ja perheen 
merkityksen ihmisen elämässä. Per-
he auttaa elämässä eteenpäin. Mo-
nelle se merkitsee henkistä turvaa 
elämän suurten päätösten kohdalla 
ja kantavaa voimaa arjessa.

”Sen jälkeen, kun tyttäreni syntyi, 
en ole voinut kuvitella eläväni ilman 
perhettäni. Niin tärkeä hän on mi-
nulle”, sanoo Sher.

Tänään täällä tapahtumassa on il-
massa todellista ystävyyttä ja per-
heen tuntua, joka ylittää rajoja.

Ibrahimin ja Ahmedin nimet on 
turvallisuussyistä muutettu.
 

Suomi on viime vuosikymmenenä tiukentanut perheenyhdistämislainsäädän-
töä. Hakemusprosessi on niin vaativa ja kallis, että se on omiaan estämään ha-
kemuksen jättämisen kaikkein haavoittuvimmissa asemissa olevilta.    

Suomea sitova kansainvälinen lainsäädäntö ja Suomen laki nykyiselläänkin suo-
jaavat oikeutta perhe-elämään. Maahanmuuttovirastossa lain tulkinta on kui-
tenkin erittäin tiukkaa ja kielteisiä päätöksiä tehdään liian herkästi.

Erään pakolaisaseman saaneen isän ja tämän vaimon ja lasten perhesiteen 
katsottiin vapaaehtoisesti katkenneen, kun isä ei ollut pystynyt useisiin vuosiin 
vankeusaikana ja pakolaisleirillä ollessaan olemaan heihin yhteydessä. Toises-
sa päätöksessä, jossa hakijana olivat vaimo ja alaikäinen lapsi, väitettiin kerto-
muksissa olleiden epätarkkuuksien perusteella, ettei perhe-elämää olisi lain-
kaan vietetty. Kolmannessa ei huomioitu sitä, että perhe-elämä on katkennut 
pakomatkan aikana, pakolaisuudessa.  

Päätöksissä sivuutettiin se, miksi ihminen alun perin sai turvapaikan Suomesta 
ja myös perheenjäsenten olosuhteet kotimaasta paenneina pakolaisina. Vaikka 
saimme päätökset kumottua jo hallinto-oikeudessa, käsittely tuomioistuimessa 
kesti noin vuoden ja vahinko perheille ehti tapahtua. 

Ihmisoikeuslakimiehen työhön kuuluu ihmisraunioksi kuukausien vieriessä 
muuttuvan asiakkaan kannattelu ja uskon valaminen tilanteessa, jossa täyttä 
varmuutta päätöksen muuttumisesta ei ole. Toisinaan saan antaa tiedoksi oi-
keudenmukaisen päätöksen. Mikään ei ole parempaa kuin puhelinsoitto, jos-
sa asiakas kertoo, että perhe on saapunut Suomeen.   

Hanna Laari
Kirjoittaja on Pakolaisneuvonnan vastaava lakimies 
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Muutama vuosi sitten Hilla Ma-
rin raiskattiin hänen omassa ko-
dissaan. Tapahtuma johti yhdek-
sän kuukauden mittaiseen oike-
usprosessiin, joka vei Marinin 
jaksamisen äärirajoille. Nyt hän 
puhuu, jotta uhrien kokemuksista 
ei vaiettaisi ja että oikeusproses-
seja voitaisiin kehittää edelleen.

Hilla Marin on yksi Amnestyn Oi-
keuksien arpapeli -tutkimukseen 
haastatelluista raiskauksen selviy-
tyjistä. Maaliskuussa julkaistun tut-
kimuksen mukaan suurin osa seksu-
aalista väkivaltaa kokeneista ei Suo-
messa tee ilmoitusta poliisille. Ne, 
jotka tekevät, joutuvat käymään lä-
pi pitkän oikeusprosessin, jossa kan-
sainväliset ihmisoikeusvelvoitteet 
eivät toteudu.

Marin tajusi nopeasti, mitä oli tapah-
tunut. Psykologian opinnot 

olivat val-
mistaneet 

hänet toimi-
maan kriisi-

tilanteessa. 
Myös kämppä-

kaveri oli sitä 
mieltä, että nyt 

on soitettava hä-
tänumeroon.

”Minulla soi 
vain päässä, et-

tei minulta kysyt-
ty lupaa, minulta ei 

muuten kysytty lu-
paa.”

”Jos ihmisillä on tie-
toa siitä, mitä rais-

kaus tarkoittaa, heillä on paremmat 
valmiudet toimia tällaisissa tilan-
teissa. Uskon, että avoin keskustelu 
aiheesta lisää ihmisten tietoa seksu-
aalirikoksista”, Marin jatkaa.

Poliisit veivät Marinin ensiapuun, 
minkä jälkeen hän pääsi antamaan 

lausunnon. Marinia kohdeltiin ko-
ko oikeusprosessin ajan pääasiassa 
hyvin, mikä oli toipumisen kannal-
ta tärkeää. Ensiavun työntekijät sen 
sijaan eivät vaikuttaneet niin koke-
neilta. Heissä oli havaittavissa lievää 
paniikkia, joka tarttui myös Mariniin. 

”Olisin toivonut heille enemmän val-
miuksia turvallisen ympäristön luo-
miseen, ettei siinä ainakaan trauma-
tisoituisi enempää.”

Poliisin esitutkinnan käynnistyttyä 
Marin etsi itselleen asianajajan ja oi-
keudellisen tukihenkilön. Tämän jäl-
keen alkoi pitkä odottelu, jonka päät-
tymisajankohdasta ei ollut tietoa. 

”Minulla oli kauhea tarve saada jo-
tain hallinnan tunnetta. Netti oli 
väärällään kauhukuvia siitä, miten 
prosessi voi jatkua kuukausitolkul-
la”, Marin sanoo. 

”Olisin kaivannut lisää tietoa ja 
jonkinlaisia aikarajoja käsittelyl-
le. On hirveän raskasta elää nor-
maalia arkea tietämättä, eteneekö 
oikeusprosessi huomenna vai vuo-
den päästä.”

Marin toivoo, että tapausten kä-
sittelyajat olisivat mahdollisim-
man lyhyitä ja kaikille uhreille 
olisi tasavertaisesti tarjolla ma-
talan kynnyksen tukipalveluita. 
Hän kokee itse saaneensa tukea 
hyvin, mutta sitä oli osattava ja 
jaksettava hakea itse.

”Ollakseen 
vahva, tarvitsee 

oikeudenmukaista 
kohtelua”

 Seksuaalisen väkival-
lan lopettaminen on 
meidän kaikkien 
asia. Tuomarit te-
kevät tärkeää ih-

misoikeustyötä käsitellessään ja rat-
kaistessaan seksuaalirikoksia. Ho-
vioikeudenneuvos Timo Ojalan 
mukaan seksuaalinen tasa-arvo on 
tärkeä osa yleistä tasa-arvokehitystä.

Ojala painottaa seksuaaliri-
koksissa uhrin koh-
taamisen 

Hilla Marin puhuu raiskausta 
seuranneista kokemuksistaan, jotta 

kenenkään ei tarvitsisi pysyä piilossaTe
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Naisiin kohdistuva väkivalta
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ja käsittelyn nopeuden merkitystä 
henkisen kuorman lievittämiseksi.

”Monesti tämä on tahtokysymys. Jo-
kaisesta vaiheesta voidaan varmasti 
ottaa aikaa pois ihan pienilläkin toi-
menpiteillä.”

”On myös tärkeää kohdata ihminen 
ihmisenä. Usein vaihdan muutaman 
sanan uhrin kanssa ennen oikeuden-
käyntiä. Silloin hän voi kokea, että 
ihminen se tuo tuomarikin on ja tä-
mä asia on meillekin tärkeä”, Ojala 
jatkaa.

Kaksi viikkoa Marinin oikeuden-
käynnin jälkeen tekijä tuomittiin kä-
räjäoikeudessa ehdolliseen vankeu-
teen ja korvausten maksuun. Kum-
pikaan osapuolista ei valittanut 
hovioikeuteen. Pitkän prosessin jäl-
keen oli huojentunut olo, mutta vas-
ta silloin Marinilla oli kunnolla aikaa 
kysyä, mitä hänelle itselleen kuuluu.  

”Minulle on jäänyt mieleen erään 
opettajani sanat. Hän käski minua 
varautumaan siihen, että oma käsit-
telyni alkaa vasta oikeuden päätök-
sen jälkeen. Silloin kohtasin proses-
sin syvimmän vaiheen.”

Vaikeassa elämäntilanteessa Ma-
rinia auttoi ennen kaikkea puhu-
minen. Ensin ystäville ja läheisille 
ja myöhemmin terapiassa. Maalis-
kuussa Marin puhui Oikeuksien ar-
papeli -tutkimuksen julkistamisti-
laisuudessa.

”Ollakseen rohkea ja vahva, tarvitsee 
tukea ja oikeudenmukaista kohtelua”, 
Marin sanoi täydelle salille ihmisiä.

”Kun puhun tästä omalla nimelläni ja 
omilla kasvoillani, haluan tukea aja-
tusta, ettei kenenkään tarvitse pysyä 
piilossa eikä hävetä kokemuksiaan.”

Järjestöjen sydän on kansalaisaktivistit. Ilman aktivis-
teja järjestöjen työ jää keskeneräiseksi. 

Lähdin mukaan Amnestyn Joku raja! -verkostoon joi-
takin vuosia sitten, koska halusin keskittää energiaani 
naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiseen vapaaehtois-
työhön. Toimiessani Amnestylla kuulin myös Suostu-
mus2018-kampanjasta. Minulle raiskauslainsäädännön 
muuttaminen on sekä ihmisoikeuskysymys että henkilö-
kohtainen asia. 

Raiskauslainsäädäntöämme on vuosikymmenten ajan 
uusittu pala ja asenne kerrallaan, yleensä reilusti poh-
joismaisia naapureitamme jäljessä. 1990-luvun alku-
vuosina käytiin vääntöä siitä, voiko avioliitossa 
tulla raiskatuksi. Puolustuskyvyttömän ihmisen rais-
kaus ei ollut raiskaus ennen vuotta 2011, mikäli uhri oli 
itse aiheuttanut puolustuskyvyttömän tilansa. Ajatus 
”lievästä raiskauksesta” poistettiin ainakin sanallisessa 
muodossa rikoslaista 2014. 

Meillä on velvoite muuttaa raiskauslainsäädäntöä suos-
tumusperusteiseksi. Keskustelu muutoksesta nostattaa 
kuitenkin voimakkaita vastareaktioita. Puhutaan esi-
merkiksi näytön puutteesta ja tuodaan esiin kiristämi-
sen mahdollisuudet. Unohdetaan, että vastuu on aina 
tekijällä.

Kansalaisaloitteemme kerättyä 50 000 nimeä, oikeus-
ministeriö on aloittanut raiskauslainsäädännön uu-
distuksen, jossa suostumuksen asema vahvistuisi. Mi-
nun huoleni on, että uudistuksessa päädytään johonkin 
kompromissiin ja ajatus seksuaalisesta itsemääräämis-
oikeudesta jäisi edelleen hämäräksi. 

Raiskaus on väkivaltainen teko, jota ei voi lieventää mil-
lään. Lain tulee tehdä selväksi, että vain kyllä tarkoittaa 
kyllä.

Asenteita voidaan muuttaa vain, jos niistä puhutaan. Jos 
muutosta ei tapahdu, kansalaisaktivismin avulla voimme 
pitää ääntä. Yhdessä me saamme aikaan.

2019

Vain kyllä tarkoittaa kyllä

Satu Sahlman 
Kirjoittaja on Amnestyn Joku raja! -verkoston pitkäaikainen jäsen 
ja yksi Suostumus2018-kansalaisaloitteen takana vaikuttavista 
aktivisteista
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Iisalmelainen Tiina 
ja Latifa, joka tiesi liikaa

Latifa Al-Maktoum ei poistunut kotimaas-
taan Dubaista 18 vuoteen. Ei siksi, etteikö hän 
olisi halunnut. Hänellä ei ollut omaa passia, 
saati lupaa matkustaa.

Tiina Jauhiainen on aina rakastanut mat-
kustamista ja asunut suurimman osan elä-
mästään ulkomailla. Iisalmessa vuonna 1976 
syntynyt Tiina kävi koulunsa kotipaikkakun-
nallaan, mutta lähti heti lukiosta au pairiksi 
Kaliforniaan. Monien vaiheiden jälkeen hän 
asettui Dubaihin.

Vastoin kaikkia todennäköisyyksiä näistä 
kahdesta naisesta tuli erottamattomat ystävät, 
joiden ensimmäisestä yhteisestä matkasta tuli 
maailmanlaajuinen uutinen.

 2000-luvun taitteessa Dubai oli matkailuo-
pinnoissa esimerkkimaa. Paikassa, jossa oli 
kesä ympäri vuoden, turismi kasvoi vauhdik-
kaasti. Siksi myös Jauhiainen päätyi Dubaihin 

Ihmisoikeuspuolustajat

ja asui siellä 17 vuotta. Hän työskenteli niin 
matkailualalla, kiinteistönvälittäjänä kuin 
personal trainerinakin.

Latifaan Jauhiainen tutustui vuonna 2010. Prin-
sessa lähetti Tiinalle sähköpostia ja pyysi tätä 
pitämään hänelle yksityisiä capoeiratunteja.

Latifan henkilöllisyys paljastui Jauhiaisel-
le vasta ensimmäisellä tunnilla. Vuosien mit-
taan Latifa ja Tiina ystävystyivät.

”Siinä meni kauan, ennen kuin hän pystyi avau-
tumaan ja luottamaan minuun. Oli vaikea ym-
märtää, miksi hän vältteli katsekontaktia ja oli 
niin varautunut. Jälkikäteen olen tajunnut, että 
se johtui siitä, minkälaisen elämän hän on elänyt.” 

Lopulta Latifa kutsui Tiinan täysipäiväiseksi 
työntekijäkseen. Jauhiainen jätti muut työt ja 
vietti kaiken aikansa prinsessan kanssa.

”Jos palaisin sinne, minusta ei 
varmaan enää kuultaisi”
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Teksti Iina Lindeman
Kuvat Aino Haili & Tiina Jauhiainen

Tästä Latifan tapauksessa on kyse
Dubain prinsessa Latifa al-Maktoum yritti paeta isänsä Sheikh Mo-
hammed Bin Rashid al-Maktoumin diktatuurista maaliskuussa 2018. 
Paossa Latifaa auttoivat hänen ystävänsä Tiina Jauhiainen ja ranskalais-
amerikkalainen Hervé Jaubert.

Pakomatka katkesi Goan edustalla, kun Intian erikoisjoukot valtasivat pa-
koaluksen. Latifa, Jauhiainen, Jaubert ja miehistö palautettiin takaisin 
Arabiemiraatteihin. Jauhiainen ja Jaubert vapautettiin kaksi viikkoa kes-
täneiden kuulusteluiden jälkeen. Latifan tarkkaa olinpaikkaa ei tiedetä.

”Video pelasti meidät”
Ulkopuolisen saattaa olla vaikea kä-
sittää, millaista elämää Latifa eli ja 
miksei hänen annettu lähteä Dubais-
ta. Jauhiaisen mukaan syitä on mo-
nia, joista yksi on naisen asema Ara-
biemiraateissa – jos yksi nainen voisi 
karata ja lähteä, se toimisi esimerk-
kinä muille.

”Toinen merkittävä syy on se, että La-
tifa tietää kaiken isänsä likapyykeis-
tä. Hän tietää, montako ihmistä isä 
on tapattanut ja millä tavalla ihmisiä 
on kohdeltu.”

Latifa suunnitteli pakoaan pitkään. 
Hän otti yhteyttä ranskalaisamerik-
kalaiseen Hervé Jaubertiin, jonka 
ansioluettelosta löytyi jo yksi onnis-
tunut pakomatka – mies oli aiemmin 
paennut Dubaista kumiveneellä, nai-
seksi pukeutuneena.

Myöhemmin Latifa paljasti suunni-
telmansa myös Tiinalle.

”Olin tosi innoissani paosta. Ei se mi-
nua erityisesti huolestuttanut tai pe-
lottanut, vaikka Hervé korostikin, et-
tä tästä tulee tosi vaikeaa.”

Siltä varalta, että pako epäonnistui-
si, Latifa nauhoitti videon, jolla hän 
kertoo kaiken elämästään. Latifa ko-
rostaa videolla, että hän halusi paeta 
perheeltään, eikä häntä missään ni-
messä kidnapattu.

”Ilman sitä videota olisimme kaikki 
vankeudessa tai pahempaa. He oli-
sivat syyttäneet meitä sieppaukses-
ta. Video pelasti meidät”, Jauhiainen 
kertoo.

Ihmisoikeustyö vei mukanaan

Latifan kohtalo käynnisti uuden lu-
vun Jauhiaisen elämässä. Tällä het-
kellä hän asuu Lontoossa, sillä Du-
baihin ei ole enää asiaa.

”Jos palaisin sinne, minusta ei var-
maan enää kuultaisi. Ennen kuin mi-
nut päästettiin pois, minun piti tehdä 
videotunnustus rikoksistani. Minun 
oli allekirjoitettava arabiankielinen 
tunnustus ja lista asioista, joita en 
saa tehdä”, Jauhiainen kertoo.

Nyt hän arvioi rikkoneensa todennä-
köisesti jokaista allekirjoittamaansa 
vaatimusta.

”Tämä on heille erittäin henkilökoh-
tainen asia. Minulle sanottiin, että 
olen puukottanut Dubain hallitsijaa 
selkään. Heidän mielestään olen teh-
nyt kauheimman mahdollisen asian.”

Paon jälkeen Jauhiainen on keskitty-
nyt Latifan tilanteen selvittämiseen. 
Ihmisoikeustyö on vienyt mukanaan 
ja kirvoittanut myös kiitosta.

”Ihmiset kiittävät minua siitä, mitä 
teen. He kokevat, etten auta pelkäs-
tään Latifaa vaan kaikkia naisia. Se 
on ollut kannustavaa”, Jauhiainen 
hymyilee.

Missä Latifa on?
Viimeisimmät kuvat Latifasta näh-
tiin joulukuussa 2018, yhdeksän kuu-

kautta pakoyrityksen jälkeen. Tuol-
loin Irlannin entinen presidentti ja 
YK:n entinen ihmisoikeusvaltuutet-
tu Mary Robinson vieraili Dubais-
sa ja tapasi hallitsijaperheen lyhyen 
lounaan merkeissä.

Myöhemmin Robinson antoi haas-
tatteluja, joissa hän kuvaili Latifaa 
haavoittuvaiseksi ja väitti, että prin-
sessa katuu niin pakoyritystä kuin 
kuvaamaansa videota.

Amnesty Internationalin Suomen 
osaston toiminnanjohtaja Frank Jo-
hansson pitää kuvia ja Robinsonin 
kommentteja hämmentävinä.

”Onko oletettua, että Latifa kertoi-
si hädästään perheensä luona, jonka 

”kultaisesta häkistä” hän on yrittänyt 
paeta?” Johansson kysyy.

”Vierailun perusteella tuntuu entistä 
tärkeämmältä, että riippumattomat 
asiantuntijat pääsisivät tapaamaan 
Latifaa ilman perheen läsnäoloa. 
Luulisi, että 33-vuotias nainen saisi 
itse päättää, missä haluaa elää ja ke-
nen kanssa, mutta Dubaissa näin ei 
tapahdu.”

Niin kauan kuin Latifan voinnista ja 
olinpaikasta ei ole tietoa, Tiina kokee 
velvollisuudekseen puolustaa tämän 
oikeuksia.

”Olen ajatellut, että esiintymisjän-
nityksestä on päästävä eroon, jotta 
voin jatkaa hänen työtään. Loppujen 
lopuksi minä olen ainoa, joka tämän 
pystyy tekemään.”



14

Amnestyposti Kolumni

ILMASTON LÄMPENEMINEN on 
suurin koskaan ihmisiin kohdistu-
nut uhka. Ihmisoikeuksista puhu-
minen muuttuu tarpeettomaksi, jos 
planeettamme ei pian enää monin 
paikoin sovellu ihmislajin asuinpai-
kaksi. 

Jos tämä ei vielä jollekulle ole selvää, 
on kiire havahtua. Kuten nuori ruotsa-
laisaktivisti Greta Thunberg totesi 
maailman talouseliitille Davosissa: 
”Haluan, että panikoitte. Reagoikaa, 
kuten jos talonne palaisi, sil-
lä se palaa jo.” 

Thunbergin in-
nostama globaali 
koululaisten #il-
mastolakko on-
kin yksi parhais-
ta asioista pit-
kään aikaan. 
Nuoret näkevät 
käsillä olevan 
katastrofin pal-
jon meitä van-
hempia parem-
min, ja vaativat 
vastuussa ole-
vaa sukupolvea 
toimimaan. Mei-
dän tyhjät sanam-
me eivät enää riitä. 
Nyt on tekojen aika.

Polttavat 
kysymykset pitää 
ratkaista yhdessä
Ilmastonmuutos, eriarvoistumi-
nen, globaali muuttoliike ja päättä-
jien saamattomuus – ihmiskunnan 
polttavimmat kysymykset kietou-
tuvat tiiviisti toisiinsa. Ilmasto 
lämpenee rajusti ja samalla eriarvoi-
suus kasvaa. Muutama kymmenen 
keski-ikäistä miestä omistaa jo nyt 
saman verran kuin köyhin puolikas 
ihmiskunnasta. Ilmastotoimet ei-
vät saa olla sellaisia, että jo ennes-
tään köyhät ihmiset maksavat niistä 
isoimman laskun. 

Haluan, että panikoitte

Globaali muuttoliike kasvaa lämpe-
nevän ilmaston ja lisääntyvän eriar-
voisuuden liitosta. Omien yhteiskun-
tiemme eriarvoisuus on vaarallinen 
kasvualusta muukalaispelolle ja vi-
halle, jota muuttoliike Eurooppaan, 
Pohjois-Amerikkaan ja Australiaan 
ruokkii. 

Päättäjien saamattomuus sinetöi re-
septin helvettiin. Jos näitä suuria ky-
symyksiä ei ratkaista yhdessä sopien, 

kansainvälisten sääntöjen ja sopi-
musten mukaisesti – ne eivät ratkea. 
Aikamoinen agenda, mutta olemme 
valmiita tarttumaan siihen.

Yhteistyötä, tahtoa ja toivoa
Olemme aloittaneet läheltä, omas-
ta hiilijalanjäljestämme. Tärkein 
omaa toimintaamme koskeva muu-

tos on lentämisen vähentäminen: tä-
nä vuonna lennämme ratkaisevas-
ti vähemmän erilaisiin kokouksiin 
ja olemme entistä useammin muka-
na videolinkin kautta. Olemme myös 
ehdottaneet vastaavaa muutosta ko-
ko globaalin Amnestyn toimintaan.

Se, että maailma meidän ihmisten 
ympärillä on tuhoutumaisillaan, on 
myös nostanut ajattelussamme yh-
teistyön entistäkin suurempaan ar-
voon. Olemme mukana ilmastokam-
panjoissa, kuten #korvaamaton ja 
#ilmastoveivi2019 -avauksissa. Kir-
kon Ulkomaanavun ja Suomen Pu-
naisen Ristin kanssa haluamme olla 
inhimillisemmän Suomen eturinta-
massa, ja olemme aloittaneet yhdes-
sä tuntemattoman kohtaamiseen 
kannustavan Vain ihmisiä -kampan-
jan. Ensi vuonna lähdemme työhön 

talous- ja sosiaalioikeuksien to-
teutumiseksi täällä koti-
maassa, ja pakolaisten ja 
turvapaikanhakijoiden oi-
keuksien puolesta tehtä-
vää työtä teemme jatkossa 
entistäkin enemmän yh-
dessä heidän kanssaan.

Ratkaistavat kysymyk-
set ovat valtavia. Onko 

Amnestylla takataskus-
saan ratkaisu? Valmista re-

septiä ei ole, mutta olen luot-
tavainen, että yhdessä tehden, 

koko yhteiskunnan mukaan 
kutsuen, me voimme sellaisen 

löytää. Tarvitaan tahtoa ja toi-
voa, ja niitä haluamme olla ilmas-

tokeskusteluun tuomassa.

Frank Johansson 
Kirjoittaja on Amnestyn Suomen osaston 
toiminnanjohtaja
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Yksi Amnestyn tutkijoiden suurim-
mista haasteista on digitaalisen 
ajan informaatiotulva. Uusi tek-
nologia on kuitenkin tuonut muka-
naan myös uudenlaiset aktivismin 
muodot. Digiaktivismista on in-
nostunut muun muassa iowalainen 
Amy Landwehr, 45, joka on tukenut 
Amnestya jo yli 30 vuoden ajan.

Amnesty Decoders -verkostoon 
kuuluu vapaaehtoisia, jotka autta-
vat tutkijoita digitaalisen tiedon, ku-
ten sosiaalisen median, kuvien ja eri-
laisten dokumenttien läpikäymises-
sä. Decoders-verkosto perustettiin 
kesällä 2016 ja sittemmin siihen on 

liittynyt yli 53 000 aktivistia 150 eri 
maasta. Yksi heistä on Amy Land-
wehr.

 “Olin työskennellyt pitkään maa-
hanmuuttoon erikoistuneena asian-
ajajana, kun jouduin jättämään työni 
terveyshuolien vuoksi. Vaikka tilan-
teeni oli vaikea, halusin lahjoittaa ai-
kani hyvään tarkoitukseen”, Land-
wehr kertoo. 

“En kuitenkaan voinut sitoutua tiuk-
kaan aikatauluun tai kiinteisiin työ-
tunteihin. Innostuin digiaktivismis-
ta, koska saan tehdä tärkeää työtä 
silloin, kun se itselleni sopii.”

Landwehr kiittelee digiaktivismin 
aloittamisen helppoutta. Osallistu-
minen ei vaadi erityisiä taitoja tai vä-
lineitä, ja ilmoittautumisen jälkeen 
jokainen aktivisti saa yksinkertaiset 
ohjeet tehtävien suorittamiseen. 

“On huikeaa, että saan osallistua tär-
keään työhön näin helposti – en tar-
vitse muuta kuin puhelimeni ja muu-
taman minuutin ylimääräistä aikaa”, 
Landwehr iloitsee. 

Landwehr otti osaa muun muassa 
Strike Tracker -kampanjaan, jossa 
Amnesty tutki, miten Yhdysvaltojen 
johtaman liittouman pommitukset 

etenivät Syyrian Raq-
qassa vuonna 2017. 

Tulosten avulla Am-
nesty pystyi selvittä-
mään kaupungin tu-
houtumisen aikajanan 
ja sen, kuinka paljon 
siviilejä pommituksis-
sa sai surmansa.

Digiaktivismi on Am-
nestyn tutkijoille elin-
tärkeä apu informaa-
tiotulvan taklaami-
seen. Landwehrille se 
on merkityksellisyy-

den tunteita tarjoava henkireikä.

“Ihmisoikeudet ovat aina olleet into-
himoni, etenkin kuolemanrangais-
tukseen ja pakolaisiin liittyvät tee-
mat. Olen kiitollinen siitä, että saan 
vaikuttaa itselleni tärkeisiin asioi-
hin. Vapaaehtoistyö kohentaa itse-
tuntoani ja tunnen oloni arvokkaaksi 
myös arkisten kiireiden keskellä.” 

Kiinnostuitko digiaktivismista? 
Lähde mukaan osoitteessa:

decoders.amnesty.org.

Viime vuonna 
joka neljäs  
vetoomuk-

semme tuotti 
tulosta – 

liity hätäviesti-
verkostoon

Tekstiviesti on nopein 
tapa toimia hädässä 

olevan ihmisen puolesta! 
Hätäviestiverkoston 
kautta vetoomukset 
lähtevät matkaan 

viimeistään 72 tunnin 
kuluessa. Kun kidutus, 
teloitus ja muut vakavat 
ihmisoikeusloukkaukset 

uhkaavat, olemme 
valmiina. Mitä useampi 

on mukana, sitä 
merkittävämpi on 

hätäviestiverkoston voima. 
Tule mukaan!

Hätäviestiverkoston 
jäsenenä saat enintään 
20 vetoomuspyyntöä 
vuodessa ja osallistut 
vastaamalla viestiin 

(viestin vastaanotto sekä 
lähettäminen maksaa 

0,90€). Vuodessa maksat 
enintään 36€  

ja kuukaudessa  
keskimäärin 3€.

Tekstaa ”vetoomus  
liity etunimi sukunimi”  

numeroon 16499
Esimerkki:  

VETOOMUS LIITY  
VEERA  

VIRTANEN



TESTAMENTTILAHJOITUS ON LAHJOITUS TULEVILLE SUKUPOLVILLE
Mikä sinulle on tärkeää? Kenelle haluaisit antaa mahdollisuuden? Mahdollisuuden, jonka itse aikanaan sait – tai 
mahdollisuuden, joka sinulta jäi saamatta. Järjestölle osoitetulla testamentilla päätät itse, millaisten ovien 
avaamiseen varojasi käytetään. Haluatko vaikuttaa siihen, miltä maailma näyttää sinun jälkeesi? Yhä useampi 
suomalainen haluaa testamentin avulla paitsi huolehtia läheistensä turvasta myös vaikuttaa siihen, millaisessa 
maailmassa tulevat sukupolvet saavat elää.

Kaikensuuruiset lahjoitukset edistävät työtä ihmisoikeuksien puolesta. Testamenttilahjoitus käytetään toiveesi 
mukaisesti ihmisoikeuksia edistävään työhön Suomessa ja maailmalla.

Lue lisää: amnesty.fi/testamentti 

Lahjoitustili: Nordea, IBAN: FI74 1263 3000 0856 82, BIC: NDEAFIHH

Kun minä potkaisen tyhjää, 
minä päätän. 


