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Esipuhe
Suomen ulkopolitiikan tavoitteena on oikeusvaltion, demokratian ja ihmisoikeuksien edistäminen maailmanlaajuisesti. Ihmisoikeuspuolustajien tukeminen
ja suojelu ovat tärkeä osa tätä tavoitetta. Nämä ohjeet EU:n ihmisoikeuspuolustajia koskevien suuntaviivojen käytännön toteuttamisesta on laadittu entisestään
vahvistamaan ulkoasiainhallinnon työtä ihmisoikeuspuolustajien tukemisessa.
Ihmisoikeuspuolustajat tekevät työtä, jotta ihmisoikeudet toteutuisivat kaikkialla maailmassa. He nostavat esille ihmisoikeusloukkauksia ja vaativat hallinnolta toimia ihmisoikeuksien toteuttamiseksi. Ihmisoikeuspuolustajilla on myös
tärkeä rooli konfliktien ennaltaehkäisyssä. He raportoivat eriarvoisuudesta,
syrjinnästä ja räikeistä ihmisoikeusloukkauksista, jotka usein ovat konfliktien
taustalla.
Ihmisoikeuspuolustajien työn tunnettavuus on parantunut maailmanlaajuisesti
viime vuosikymmenten aikana. Silti he edelleen tekevät työtään lukuisissa maissa oman turvallisuutensa ja jopa henkensä uhalla. Tuki ja suojelu ovat tarpeen.
Suomen tavoitteena on kehittää ihmisoikeuspuolustajien toimintaympäristöä
sellaiseksi, että ihmisoikeuksien vapaa ja turvallinen edistäminen on mahdollista. Samalla edistetään ihmisoikeustilanteen yleistä kohentumista kyseisessä
maassa.
Naiset ihmisoikeuspuolustajina ovat usein vaikeassa tilanteessa. Siksi heidän
työtään on tarpeen tukea erityisen aktiivisesti monissa maissa. Samalla tavalla
prioriteetti on tukea ihmisoikeuspuolustajia, jotka toimivat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten ja ryhmien oikeuksien edistämiseksi.
Ihmisoikeuspuolustajien tukemiseksi ei ole tarjolla yhtä kaikkiin tilanteisiin
soveltuvaa mallia. Maa- ja aluetuntemuksen lisäksi on tärkeää kuunnella ja
kunnioittaa ihmisoikeuspuolustajien omaa arviota - he itse ovat oman alansa ja
tilanteensa parhaita asiantuntijoita. Kahdenvälisen vuoropuhelun lisäksi EU:n
ja kansainvälisten järjestöjen puitteissa tehtävä yhteistyö ovat Suomelle keskeisiä kanavia vaikuttaa ihmisoikeuspuolustajien tilanteeseen.
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Nämä ohjeet pohjautuvat EU:n ihmisoikeuspuolustajia koskeviin suuntaviivoihin ja ulkoasiainhallinnon ihmisoikeusstrategian prioriteetteihin. Ohjeiden
tärkein tavoite on rohkaista kaikkia ulkoasiainhallinnon toimijoita eri puolilla
maailmaa ihmisoikeuspuolustajien tukemiseen sekä aktiiviseen vuoropuheluun
heidän kanssaan. Ohjeet on tarkoitettu käytännönläheiseksi työkaluksi ja tueksi
tässä työssä. Ne on laadittu läheisessä yhteistyössä edustustojen kanssa, joiden
rooli kentällä on ensiarvoisen tärkeä.
Näiden ohjeiden myötä kannustan koko ulkoasiainhallinnon väkeä aktiivisuuteen ihmisoikeuspuolustajien tukemisessa ja suojelemisessa.

Erkki Tuomioja
Ulkoasiainministeri
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1

Johdanto

Ihmisoikeuspuolustajien tukeminen on jo pitkään ollut vakiintunut osa Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikkaa ulkosuhteiden alalla. EU:n ihmisoikeuspuolustajia koskevien suuntaviivojen tavoite on edistää ihmisoikeuksien
puolustamista koskevan oikeuden kunnioittamista. Suuntaviivoja voidaan soveltaa yhteydenpidossa kolmansiin maihin kaikilla tasoilla sekä monenvälisissä
ihmisoikeuksia koskevissa yhteyksissä. EU:lla on lisäksi useita muita ihmisoikeustyötä tukevia suuntaviivoja, joita voidaan hyödyntää1.
Nämä edustustoille suunnatut julkiset ohjeet ihmisoikeuspuolustajien suojelusta on laadittu EU-suuntaviivojen pohjalta Suomen ulkoasiainhallinnon ihmisoikeusstrategian toimintaohjelman tavoitteiden mukaisesti2 ja niiden tarkoitus
on rohkaista edustustoja toimimaan aktiivisesti ihmisoikeuspuolustajien
toimintaympäristön ja toimintamahdollisuuksien parantamiseksi sekä ihmisoikeuksien edistämiseksi.

1
Ml. EU Human Rights Guidelines on Freedom of Expression Online and Offline; Guidelines to Promote and Protect the Enjoyment of all Human Rights by Lesbian, Gay, Bisexual,
Transgender and Intersex (LGBTI) Persons; EU Guidelines on Torture and Other Cruel Treatment; EU Guidelines on Violence against Women and Girls; EU Guidelines on Human Rights
Dialogues with non-EU Countries.
2
“..valmistelee edustustoille julkiset ohjeet EU:n ihmisoikeuspuolustajia koskevien suuntaviivojen käytännön toteuttamisesta.” Suomen ulkoasiainhallinnon ihmisoikeuspoliittinen
toimintaohjelma 2013–2015, s. 18.
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2

Kuka on ihmisoikeuspuolustaja?

Tärkein kansainvälinen instrumentti, jonka perusteella voidaan määritellä ihmisoikeuspuolustaja on vuonna 1998 hyväksytty YK:n ihmisoikeuspuolustajajulistus3. Julistuksen 1. artiklassa todetaan, että “jokaisella on oikeus yksilönä ja
yhdessä muiden kanssa edistää ja tavoitella ihmisoikeuksien ja perusvapauksien
suojelemista ja toteutumista kansallisella ja kansainvälisellä tasolla”. Julistuksen
perusteella ihmisoikeuspuolustajaksi voidaan määritellä kuka tahansa, joka
yksin tai yhdessä muiden kanssa, työskentelee rauhanomaisesti ja väkivallattomasti edistääkseen ja suojellakseen ihmisoikeuksia.
Tukemalla ihmisoikeuspuolustajien työtä voidaan edistää heidän asemaansa
sekä osallistumis- ja toimintamahdollisuuksiaan ja näin parantaa maan ihmisoikeustilannetta. Päämääränä on ensisijaisesti toimintaympäristön kehittäminen
sellaiseksi, että se mahdollistaa ihmisoikeuspuolustajien turvallisen ja vapaan
työskentelyn.

Suomi tukee kansalaisyhteiskuntamäärärahalla ihmisoikeuspuolustajien toimintaa Afganistanissa suomalaisten kansalaisjärjestöjen kautta. Toiminnalla tuetaan mm. naisten
oikeuksien edistämistä sekä naistoimittajien työtä. Kuva: Laura Rantanen.
3
YK:n julistus yksilöiden, ryhmien ja yhteiskuntaelinten oikeudesta ja velvollisuudesta
edistää ja suojella yleismaailmallisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia ja perusvapauksia.
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3

Painopisteenä heikoimmassa asemassa
olevat ryhmät ja heidän oikeuksiaan
ajavat ihmisoikeuspuolustajat

Suomen painopiste ihmisoikeuspuolustajia tukevassa työssä on edistää heikoimmassa asemassa oleviin ryhmiin kuuluvien sekä heidän oikeuksiaan
ajavien ihmisoikeuspuolustajien osallistumis- ja toimintamahdollisuuksia
kaikilla tasoilla ja tuoda esille heidän kohtaamiaan haasteita.

Ulkoasiainministeriö ja Yhdysvaltain suurlähetystö järjestivät elokuussa 2014 keskustelutilaisuuden vammaisten henkilöiden oikeuksien edistämisestä kansainvälisesti. Kuvassa ulkoministeri Erkki Tuomioja, Yhdysvaltain ulkoministerin vammaiskysymysten
ihmisoikeusneuvonantaja Judith Heumann, suurlähettiläs Bruce Oreck ja Kynnys ry:n
toiminnanjohtaja Kalle Könkkölä. Kuva: Raino Heinonen
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Kaikki ihmisoikeudet – kansalais- ja poliittiset oikeudet (KP) sekä taloudelliset,
sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet (TSS) – ovat samanarvoisia ja toisistaan
riippuvaisia. KP- ja TSS -oikeuksien parissa työskentelevien ihmisoikeuspuolustajien työ on yhtä arvokasta. Ihmisoikeuspuolustajien työn painotukset riippuvat paikallisesta ja maakohtaisesta tilanteesta.

Ulkoasiainhallinnon ihmisoikeusstrategiassa todetaan naisten, lasten,
vähemmistöjen, alkuperäiskansojen ja vammaisten henkilöiden olevan usein muuta väestöä heikommassa asemassa.
Esimerkiksi naisten ja tyttöjen asema on monessa maassa erittäin haavoittuva. Naisihmisoikeuspuolustajat saattavat kohdata moninkertaisesti haasteita ottaessaan aktiivisen roolin yhteiskunnassa, ja erityisesti nostaessaan esille usein sensitiivisiksi tai ”tabuiksi” nähtyjä asioita,
kuten naisiin kohdistuva väkivalta tai seksuaali- ja lisääntymisterveys
ja -oikeudet. LHBTI-oikeuksien puolustajien työtä voi vaikeuttaa ympäröivän yhteiskunnan negatiivinen asenne ja sosiaalinen stigma. Ihmisoikeuspuolustajien kanssa työskennellessä on muistettava myös
moniperustaisen syrjinnän yleisyys: esimerkiksi vammaiset naiset
kohtaavat syrjintää vammansa ja sukupuolensa vuoksi. Toimintaympäristöä arvioitaessa ja ihmisoikeuspuolustajien kanssa toimiessa onkin hyvä muistaa sukupuolisensitiivinen lähestymistapa.

Vaikka ihmisoikeuspuolustajien työn tunnettavuus on maailmanlaajuisesti parantunut vuosikymmenten aikana, kohtaavat he edelleen ihmisoikeustyössään
suuria haasteita. Joidenkin maiden pyrkimykset rajoittaa ihmisoikeuspuolustajien
työtä mm. järjestöjen toimintaa rajoittavan lainsäädännön tai hallinnollisten määräysten kautta ovat huolestuttavia ja vaativat ihmisoikeuspuolustajilta ja heidän
tukijoiltaan uudenlaisia toimintamalleja.
Ihmisoikeuspuolustajien työn tunnustaminen auttaa pitämään heidän ajamansa
asiat poliittisella agendalla. Ihmisoikeuspuolustajat itse korostavat yhteistyön
ja tuen merkitystä haastavissa ympäristöissä. Pahimmassa tapauksessa heidän
oma tai perheenjäsentensä turvallisuus on uhattuna. Hauraissa valtioissa ja konfliktitilanteissa toimivat ihmisoikeuspuolustajat ovat erityisen haavoittuvassa
asemassa ja tarvitsevat tukea.
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Suomen ulkoasiainhallinnon ja erityisesti edustustojen on tärkeä tiedostaa
ja tunnistaa ihmisoikeuspuolustajien kohtaamat riskit. Lähtökohta on, että
ihmisoikeuspuolustajien omaa arviota tilanteesta kuunnellaan ja kunnioitetaan. Edustustojen vuosittaisessa tavoitteenasettelussa on hyvä huomioida
ihmisoikeuspuolustajien toimintaympäristö sekä yhteyksien luominen ja yhteistyömahdollisuudet ihmisoikeuspuolustajien kanssa.
Kahdenvälisessä vuoropuhelussa asemamaan hallinnon kanssa ihmisoikeuspuolustajia koskevat kysymykset nostetaan esille maan ihmisoikeustilanne
huomioiden. Edustustojen toimintamahdollisuuksiin vaikuttavat rahalliset ja
henkilöstöresurssit, sekä se, miten Suomi kyseisessä maassa on edustettuna
(erityisesti, onko Suomella maassa edustusto vai hoidetaanko edustautuminen
sivuakkreditoinnin kautta).
EU:n puitteissa tehtävä yhteistyö on keskeinen vaikuttamiskanava ja ihmisoikeuspuolustajia koskevassa poliittisessa vuoropuhelussa on järkevää toimia
EU-yhteistyön kautta. Suomi on aktiivisesti mukana EU:n ihmisoikeuspuolus
tajia koskevassa työssä ja sen kehittämisessä maatasolla. Esimerkiksi maakohtaiset EU:n ihmisoikeuspuolustajatyöryhmät ovat hyvä käytäntö. Ryhmien
toiminta on tärkeä yhteensovittaa muun EU:n vaikuttamisen, muiden muassa
edustustojen päällikköjen toiminnan, kanssa. Toimiminen pohjoismaisen yhteistyön kautta on Suomelle luonnollinen kanava. Lisäksi yhteistyö ja vaikuttaminen yhdessä muiden samanmielisten maiden kanssa on tärkeää.
YK:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen kautta tehtävä työ lisää toiminnan
vaikuttavuutta. Suomen edustustoilla kansainvälisissä järjestöissä ja yhteistyöelimissä on tärkeä rooli. Ihmisoikeuspuolustajien tukea ja suojelua edistetään
mm. YK:n, Etyjin ja Euroopan neuvoston puitteissa, huomioimalla ihmisoikeuspuolustajien asema Suomen puheenvuoroissa, osallistumalla aihepiirin kokouksiin ja temaattiseen työhön. Myös maatasolla voidaan osallistua YK:n ja
alueellisten järjestöjen tekemään ihmisoikeuspuolustajia tukevaan työhön.
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Suomen suurlähetystö kenttämatkalla yhdessä UNDP:n kanssa tapaamassa Nepalin kansallisen ihmisoikeuskomission toimistoa sekä paikallisia ihmisoikeuspuolustajia Pokharassa. Kuva: Merja Lahtinen

YK:n määräaikaistarkasteluprosessin (UPR) yhteydessä huomioidaan ihmisoikeuspuolustajien tilanne. Suomi pitää YK:n ihmisoikeuspuolustajien asemaa
seuraavan erityisraportoijan4 työtä erittäin tärkeänä ja tukee ihmisoikeuspuolustajien vuorovaikutusta YK:n ihmisoikeussopimusten täytäntöönpanoa valvovien sopimusvalvontaelinten kanssa.
Alueellisten järjestöjen ihmisoikeustyötä tuetaan. Alueellisten ihmisoikeusnormien tulee pyrkiä YK:n tason ylittävään ihmisoikeuksien suojeluun. Euroopassa
EU:n laatimien ihmisoikeuspuolustajia koskevien suuntaviivojen lisäksi Etyj/
ODIHR (Office for Democratic Institutions and Human Rights) on laatinut julkiset suuntaviivat ihmisoikeuspuolustajien suojelusta. Yhteistyö kansainvälisten
kansalaisjärjestöjen kanssa on avainasemassa esimerkiksi kampanjoitten toteuttamisessa.
Kun Suomessa järjestetään ihmisoikeustilaisuus, johon kutsutaan ihmisoikeuspuolustajia eri maista, on järjestävän tahon suositeltavaa olla yhteydessä ulkoministeriöön ja Suomen edustustoihin ko. maissa viisumianomuksista hyvissä
ajoin, jotta käytännön järjestelyt sujuisivat ongelmitta. Viranomainen käyttää
harkinnassaan maahantulolupia ohjaavia kriteereitä.
4
YK:n ihmisoikeuspuolustajien asemaa seuraavan erityisraportoijan internet-sivut: http://
www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/SRHRDefendersIndex.aspx
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Esimerkkejä edustustojen hyvistä
käytännöistä ihmisoikeuspuolustajien
työn tukemiseksi

Tapaamiset ja tilaisuudet
Lounas- ja aamiaistapaamiset ihmisoikeuspuolustajien kanssa. Mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä EU- ja pohjoismaiden kanssa, sekä muiden samanmielisten maiden kanssa.
Puhujatilaisuuksien järjestäminen ja osallistuminen ihmisoikeuspuolustajien järjestämiin tilaisuuksiin.
Teemapäivien, kuten ihmisoikeuspäivä, huomioiminen esimerkiksi järjestämällä tilaisuuksia.

Yhteistyö
EU-delegaation ihmisoikeustoimintaan osallistuminen, erityisesti ihmisoikeuspuolustajatyöryhmät.
Yhteistyö kansalaisjärjestöjen kanssa, esimerkiksi koulutusseminaarien
tukeminen, kapasiteetin kehittäminen, ml. turvallisuushaasteiden ja riskien arviointi.
Yhteistyö ja tiedonvaihto YK:n maatiimin ihmisoikeusvastaavien kanssa.
Kenttämatkat, mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Yhteistyö oppilaitosten kanssa, esimerkiksi ihmisoikeuskurssit opiskelijoille.
Syvennetty yhteistyö ihmisoikeuspolitiikan yksikön, kansalaispalveluiden, alueosastojen ja edustustojen välillä ihmisoikeuspuolustajan ollessa
riskitilanteessa omassa maassaan.
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Edustusto
Ihmisoikeusyhdyshenkilön nimeäminen ja tiedon esittäminen edustuston verkkosivuilla (huomioitava, että tiedon laittaminen nettiin ei ole
mahdollista kaikissa maissa, jolloin yhteyden saa edustuston yleisten yhteystietojen kautta).
Linkki EU-suuntaviivoihin edustuston verkkosivuilla. Mahdollisuuksien
mukaan paikalliskielellä.
Saavutettavuuden huomioiminen viestinnässä, esim. vähemmistö- ja viittomakielisen tulkkauksen järjestäminen tapahtumiin.
Tapahtumien esteettömyyden varmistaminen.
Videokonferenssien järjestäminen edustuston ja ministeriön välillä yhdessä ihmisoikeuspuolustajien kanssa ajankohtaisista kysymyksistä.
Ihmisoikeuspuolustajien tiedottaminen heidän oikeuksistaan ja käytettävissä olevista apuvälineistä.

Taloudellinen ja poliittinen tuki
Paikallisen yhteistyön määrärahan (PYM) hyödyntäminen ihmisoikeuspuolustajien työn tukemiseksi niissä maissa, joissa PYM-instrumentti on
käytettävissä.
Tilaisuuksien järjestäminen ja osallistuminen ihmisoikeuspuolustajien
järjestämiin tilaisuuksiin.
Tuki paikallisille ihmisoikeuspuolustajakoalitioille.
Osallistuminen ihmisoikeuspuolustajia koskevien oikeudenkäyntien monitorointiin.

Vaikuttaminen ja näkyvyys
Sosiaalisen median aktiivinen käyttö ja esim. Facebookin ja Twitterin
hyödyntäminen eri kohderyhmien tavoittamisessa.
Vaikuttaminen tiedotusvälineiden kautta, esim. lehtikirjoitukset ja radio-ohjelmat.
Tapahtumiin, kuten Pride-kulkueisiin osallistuminen ja sateenkaariliputus.
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5

Taloudellisen tuen muodot

Suomella on käytössään erilaisia rahoitusinstrumentteja ihmisoikeuspuolustajien työn tukemiseen. Pääosa niistä lukeutuu kehitysyhteistyön piiriin, joten rahoitusinstrumenttien käytettävyys riippuu toiminnan maantieteellisestä alueesta. Myös maiden oma lainsäädäntö voi vaikuttaa niiden käyttöön.
Ihmisoikeusjärjestöjen työtä voidaan tukea edustustojen hallinnoiman paikallisen yhteistyön määrärahan (PYM) kautta, jota paikalliset kansalaisjärjestöt voivat hakea edustustoilta. PYM-ohjeen mukaisesti5 suositellaan, että PYM-hankevalintaa tehdessä huomioidaan prioriteettiryhmien, esim. naisten, vammaisten
henkilöiden, LHBTI-henkilöiden, vähemmistöjen ja alkuperäiskansojen oikeuksien edistäminen.

ESIMERKKI PYM-HANKKEESTA:
Suomi tukee paikallisen yhteistyön määrärahalla (PYM) esimerkiksi Kenian kansallista ihmisoikeuspuolustajien koalitiota (National Coalition
on Human Rights Defenders – Kenya). Koalitio tukee ihmisoikeuspuolus
tajia muun muassa antamalla heille oikeudellista ja psykologista apua,
vierailemalla pidätettyjen ja/tai vangittujen ihmisoikeuspuolustajien luona ja suojelemalla vaaran tai uhan alla olevia ihmisoikeuspuolustajia mm.
tukemalla heidän sijoittamistaan uuteen paikkaan. Koalitio on merkittävä ihmisoikeuspuolustajien yhteistyötä, verkottumista ja vaikuttamistyötä edistävä toimija niin Keniassa kuin Itä-Afrikan alueella. Koalition
kautta suojelua ovat saaneet myös Itä-Afrikan alueelta Keniaan paenneet
ihmisoikeuspuolustajat. Koalition tuella osa puolustajista on myös jatkanut ihmisoikeustyötä maanpaossa olonsa aikana.

5

Ks. Paikallisen yhteistyön määrärahan käyttöä koskeva ohje, 2014.

19

On tärkeää tukea ihmisoikeuspuolustajia, jotka puolustavat helposti syrjäytyvien ja syrjittyjen ryhmien oikeuksia myös maaseudulla ja kaukana pääkaupungista. PYM ja NGO-yhteistyö antavat tähän hyvät välineet, sillä NGO:t voivat
järjestöjensä verkostojen avulla saavuttaa myös syrjäisemmät alueet.
Lisäksi Suomi tukee kansainvälisten kansalaisjärjestöjen (INGO) ihmisoikeusja demokratiatyötä. INGO:illa on maatasolla useita kumppanijärjestöjä, joiden
kautta ne vaikuttavat paikallistason ihmisoikeuspuolustajien työhön. Verkostoituminen ja kumppanuus INGO:jen kanssa lisää myös paikallisten ihmisoikeuspuolustajajärjestöjen vaikuttavuutta ja suojaa.
Ihmisoikeuspuolustajat voivat varsinaisten ihmisoikeushankkeiden ohella olla
myös osana eri sektoreiden hankkeissa mm. kumppaneina tai konsultaatioiden
kautta.

ESIMERKKI INGO-HANKKEESTA:
Esimerkki Suomen antamasta tuesta ihmisoikeuspuolustajatyölle on INGO-tuki International Federation of Human Rights (FIDH) –järjestölle.
Pariisissa päämajaansa pitävä FIDH harjoittaa aktiivista ihmisoikeustarkkailua, -raportointia ja tiedonhankintamatkoja eri maihin. Suomi tukee
FIDH:n toimintaa, jonka päämääränä on vahvistaa ihmisoikeuspuolustajille turvallista toimintaympäristöä ja kasvattaa kansalaisjärjestöjen kapasiteettia vaikuttaa ihmisoikeuksien toteutumisen puolesta.
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6

Tuki ja suojelu, kun
ihmisoikeuspuolustaja on uhan alla

Suomi tukee uhan alla olevia ihmisoikeuspuolustajia EU-suuntaviivojen mukaisesti. Lähtökohta on, että maan hallintoon pyritään vaikuttamaan poliittisen
vuoropuhelun kautta – bilateraalisti tai usein EU:n piirissä – jotta se turvaisi
ihmisoikeuspuolustajien vapaat toimintamahdollisuudet alueellaan. Tapauksissa, joissa ihmisoikeuspuolustajiin kohdistuu uhkaa ja vainoa maan hallinnon
taholta, pyritään vaikuttamaan tilanteeseen nostamalla tapaus esille hallinnon
kanssa. Joissain tapauksissa yhteys edustustoon – ja kansainvälinen huomio
– voi tuoda lisäturvaa. Edustustojen maa- ja aluetuntemuksen pohjalta tulee
tapauskohtaisesti arvioida, onko tehokkain vaikutustapa hiljainen vai julkinen
vaikuttaminen. Ihmisoikeuspuolustajien omaa näkemystä on ensiarvoisen tärkeää kuunnella ja kunnioittaa.
Edustustot saavat ajoittain viestejä äärimmäisessä hädässä olevien ihmisoikeuspuolustajien tilanteesta, joista vakavimmissa ihmisoikeuspuolustajan henki on
vaarassa. Edustuston tulee välittää tieto ministeriölle käyttäen turvattuja viestintävälineitä harkinnan mukaan. Suositeltavaa on välttää avoimia sähköposteja.
Pääsääntö näissä tilanteissa on toimia yhteistyössä EU:n kanssa. Kansallinen
toiminta on joissain tapauksissa perusteltua esim. perhesyistä.
Usein ihmisoikeuspuolustajan toivomus on jatkaa toimintaansa joko omassa
maassaan tai naapurimaassa, jolloin edustusto voi mahdollisuuksien mukaan
ja lain puitteissa auttaa häntä siirtymään maan sisällä tai toiseen maahan. Mikäli henkilö pyytää apua Suomesta, tarvitaan yhteistyötä sekä ulkoasiainhallinnon sisällä, ml. edustusto, alueosasto, poliittinen osasto, kansalaispalvelut ja
ministereiden kansliat, että hallintojen välillä ulkoministeriö - sisäministeriö/
maahanmuuttovirasto. Turvapaikkaa Suomesta voi hakea vain Suomen valtion
alueella. Turvapaikkaa ei voi hakea Suomen ulkomailla olevassa edustustossa.
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Seuranta ja raportointi

Ihmisoikeuspuolustajien toimintamahdollisuudet kertovat maan ihmisoikeustilanteesta, ja yhteistyö heidän kanssaan on tehokas tapa saada tietoa ajankohtaisista ihmisoikeuksiin liittyvistä kysymyksistä. Poliittisen vaikuttamisen
tueksi tarvitaan ajanmukaista seurantaa ja raportointia ihmisoikeuspuolustajien
tilanteesta sekä heihin mahdollisesti kohdistuvista uhkista. Raportointi auttaa
ihmisoikeuspuolustajille annettavan tuen kohdentamisessa (esim. kapasiteetin
kehittämiseen sekä ihmisoikeuspuolustajille että paikallisille viranomaisille ja
poliitikoille).
Tehokkaan ja tarpeisiin vastaavan seurannan edellytyksenä on jatkuvuus. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa on keskeinen työtapa ja erityisen hyödyllistä sivuakkreditointien kautta hoidetuissa maissa, joissa edustusto ei ole fyysisesti läsnä.
Ihmisoikeuspuolustajien tilanteen raportointi tulee liittää osaksi edustuston
vuosittaista tavoitteenasettamista sekä seurantaa ja rutiininomaista ihmisoikeusraportointia. Tämä on erityisen tärkeää niissä maissa, joissa ihmisoikeuspuolustajien asema on vaikea. Raportointia tapahtuu myös olennaisena osana
ulkoasiainhallinnon ihmisoikeusstrategian ja -toimintaohjelman seurantaa.
Raportoinnissa esille nostettavien ja seurattavien asioiden samoin kuin tietolähteiden esimerkkilista löytyy liitteestä 1.
Seurannan ja raportoinnin tukena tulee mahdollisuuksien mukaan hyödyntää
kenttämatkoja, joiden aikana tavataan erityisesti kaukana pääkaupungista olevia ihmisoikeuspuolustajia. Lisäksi kansalaisjärjestöyhteistyöllä on merkittävä
rooli. Myös paikallis- ja kansainvälisen median edustajien kanssa tehdään yhteistyötä. On tärkeää, että edustustot myös jakavat tietoa ja ovat itse aktiivisesti
yhteydessä ihmisoikeuspuolustajiin, jotta nämä saavat tietoa ajankohtaisista
ihmisoikeuskysymyksistä ja Suomen toimista ihmisoikeuspuolustajien tukemiseksi.

23

24

8

Tuki edustustoille

Edustustojen keskeiset apuvälineet tämän ohjeistuksen lisäksi ovat EU:n ihmisoikeuspuolustajia koskevat suuntaviivat, Suomen ulkoasiainhallinnon ihmisoikeusstrategia ja –toimintaohjelma sekä kehityspoliittinen toimintaohjelma.
Ministeriössä ihmisoikeuspolitiikan yksikkö antaa tukea ihmisoikeusasioissa.
Ministeriö voi myös ohjeistaa edustustoja videoyhteyden kautta. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään alueellisia koulutuksia, joihin voi osallistua useampi
edustusto.
Ministeriö tekee aktiivisesti yhteistyötä ja järjestää koulutustilaisuuksia ihmisoikeuspuolustajien kanssa, erityisesti Helsingissä. Yhteistyötä kannustetaan
lisäämään myös edustustoissa.

Edustustojen henkilökunnan osallistuminen pride-tapahtumiin on yksi hyvä tapa tukea
LHBTI-oikeuksia ajavien ihmisoikeuspuolustajien työtä. Kuva: Teemu Särkelä.
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Hyödyllisiä linkkejä:
Suomen ulkoasiainhallinnon ihmisoikeusstrategia ja ihmisoikeuspoliittinen toiminta
ohjelma 2013-2015:
http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?contentid=282901&contentlan=1&culture=
fi-FI;

Valtioneuvoston selonteko Suomen ihmisoikeuspolitiikasta:
http://formin.finland.fi/public/download.aspx?ID=69310&GUID={0AFC392E-12BD41C4-927C-257A392DB382}

Suomen kehityspoliittinen toimenpideohjelma:
http://formin.finland.fi/public/download.aspx?ID=91847&GUID={8FF2E517-F1D2-477FAB6D-206155DD1C5F}

EU:n ihmisoikeuspuolustajia koskevat suuntaviivat:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/GuidelinesDefenders.pdf

Muita EU-suuntaviivoja:
EU Human Rights Guidelines on Freedom of Expression Online and Offline:
http://eeas.europa.eu/delegations/documents/eu_human_rights_guidelines_on_
freedom_of_expression_online_and_offline_en.pdf

EU Guidelines to Promote and Protect the Enjoyment of all Human Rights by Lesbian,
Gay, Bisexual, Transgender and Intersex (LGBTI) Persons:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/137584.
pdf

EU Guidelines on Torture and Other Cruel Treatment:
http://eeas.europa.eu/human_rights/guidelines/torture/docs/20120626_guidelines_
en.pdf

EU Guidelines on Violence against Women and Girls:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16173cor.en08.pdf

EU guidelines on human rights dialogues with non-EU countries:
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/human_rights_in_third_
countries/r10109_en.htm
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Etyj/ODIHRin ihmisoikeuspuolustajia koskevat suuntaviivat:
http://www.osce.org/odihr/119633

YK:n julistus yksilöiden, ryhmien ja yhteiskuntaelinten oikeudesta ja velvollisuudesta
edistää ja suojella yleismaailmallisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia ja perusvapauksia:
http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Translation.aspx

YK:n ihmisoikeuspuolustajien asemaa seuraava erityisraportoija ja hänen sivuiltaan
löytyvät ohjeistot ja muut materiaalit:
http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/SRHRDefendersIndex.aspx

EIDHR:n materiaaleja koskien ihmisoikeuspuolustajien tukea:
http://www.eidhr.eu/human-rights-defenders

Linkkejä muiden maiden ihmisoikeuspuolustajaohjeisiin:
Alankomaat: http://www.government.nl/issues/human-rights/documents-andpublications/reports/2012/06/15/action-plan-for-human-rights-defenders.html
Norja: http://www.regjeringen.no/en/dep/ud/documents/handbooks_brochures/2010/
hr_defenders_guide.html?id=633052
Sveitsi: http://www.eda.admin.ch/eda/en/home/doc/publi/ppese.html

Linkkejä INGOjen sivuille:
FIDH: http://www.fidh.org/en/
International Commission of Jurists: http://www.icj.org
Front Line Defenders: http://www.frontlinedefenders.org/
ILGA: http://ilga.org/
Minority Rights Group: http://www.minorityrights.org/

Suomalaisia ihmisoikeusjärjestöjä ja -toimijoita löytyy mm. Kansainvälisten ihmis
oikeusasiain neuvottelukunnan sivulta:
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=208099&culture=fi-FI
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LIITE 1:
Esimerkkejä: kysymyksiä seurantaa ja
raportointia varten sekä yhteistyötahoja ja
tiedonlähteitä
• Keitä ihmisoikeuspuolustajat maassa ovat (järjestöt ja yksityishenkilöt)?
•
•

•
•
•

•
•

Ovatko he osa kansallista tai kansainvälistä ihmisoikeuspuolustajaverkostoa?
Millaiset toimintaolot ja yleinen ilmapiiri ihmisoikeustyölle maassa vallitsee? Tällä tarkoitetaan kaikenlaista toimintaa rajoittavaa lainsäädäntöä, toimintamalleja ja käytäntöjä.
Miten yleistä on viranomaisten, ihmisoikeuspuolustajien ja kansalaisyhteiskunnan välinen vuoropuhelu? Edesauttavatko viranomaiset kansalaisyhteiskunnan osallistumista julkisiin kuulemisiin, avoimiin väittelyihin?
Millaisia viranomaistoimia maassa toteutetaan ihmisoikeuspuolustajien suojelemiseksi? Onko ihmisoikeuspuolustajilla lakisääteinen suoja?
Sovelletaanko tällaista lainsäädäntöä?
Onko lain asettamia esteitä ihmisoikeuspuolustajien riippumattomuudelle tai kokoontumis- tai järjestäytymisvapaudelle tai mielipiteen ja
sananvapaudelle?
Mitkä ovat ihmisoikeuspuolustajien konkreettiset haasteet, mm. riittämättömät rahalliset resurssit sekä tekniset (esim. internet-turvallisuus)
ja tiedolliset taidot (esim. ihmisoikeuspuolustajien lailliset oikeudet ja
viimeisin ihmisoikeuskehitys ko. maassa ja maailmalla).
Mikä on viranomaisten kyky ja halukkuus tutkia ihmisoikeuspuolustajiin kohdistuneita loukkauksia (rankaisemattomuuden yleisyys)?
Kuinka laajamittaisesti paikalliset YK-toimistot, muut kansainväliset ja
alueelliset järjestöt ja muiden maiden edustustot työskentelevät ihmisoikeuspuolustajien suojelun hyväksi?
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Esimerkkejä yhteistyötahoista ja tiedonlähteistä:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Paikalliset ihmisoikeuspuolustajat
Kansalliset ja alueelliset ihmisoikeuspuolustajaverkostot
Kansalliset riippumattomat ihmisoikeusinstituutiot
YK-toimistot, erityisesti YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto (OHCHR)
ja/tai YK:n ihmisoikeusneuvonantajat
Alueelliset järjestöt
Samanmielisten maiden edustustot
Kansalliset julkislaitokset (ministeriöt, oikeusasiamiehet/-valtuutetut,
komiteat), kansalliset tutkimuslaitokset ja yliopistot
YK:n tuottamat raportit ja suositukset, eritoten YK:n ihmisoikeuspuolustajien asemaa seuraavan erityisraportoijan materiaalit. Maan oma
raportointi ihmisoikeusneuvoston alaisen UPR:n osalta
Alueellisten mekanismien tuottamat raportit ja suositukset
Viranomaispuheet ja – aloitteet kansallisilla ja kansainvälisillä keskusteluareenoilla
Ihmisoikeusraportointi paikallisissa ja kansainvälisissä medioissa
Kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt, jotka toimivat asemamaassa
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