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https://www.otakantaa.fi/fi-

FI/Selaa_hankkeita/Perus_ja_ihmisoikeudet_Suomessa/Perus_ja_ihmisoikeudet_Suomessa_kysely%28279

86%29/KyselynTulokset 

linkki toiminnassa 1.5.2014 

Yllättävän paljon "" - merkinnällä varustettuja rivejä. Toivottavasti ei sensuroituja? 

 

Kansainvälinen ihmisoikeustilanne on mielestäni: (vastauksia 931 kpl)  

Heikentynyt selvästi  
 18% (168/931)  

Heikentynyt jonkin verran  
 29% (276/931)  

Pysynyt ennallaan  
 22% (212/931)  

Parantunut jonkin verran  
 19% (177/931)  

Parantunut selvästi  
 2% (20/931)  

En osaa sanoa  
 8% (78/931) 

 

Voit halutessasi perustella vastausta: (vastauksia 931 kpl) 

"Etenkin kehittyvissä maissa on otettu useita merkittäviä edistysaskelia." 

"" 

"" 

"Toisen maailmansodan jälkeen ihmisoikeustilanne ja sen kehitys on ollut nousujohdanteista, viime vuosina 

kehitys on ollut jatkuvasti huonompaan suuntaan, nimenomaan yksilö tasolla ja yksilöiden ihmisoikeuksiin 

kajoamisena. " 

"Orjakauppa on palannut ja voimalla, ihmisten maita ryöstetään kuin kolonialismin aikoina konsanaan." 

"" 

"NSA ja fakta, että ihmisoikeusrikkomukset *tunnutaan* yhä useammin ohitettavan jos tekijä on rahakas." 

"" 

https://www.otakantaa.fi/fi-FI/Selaa_hankkeita/Perus_ja_ihmisoikeudet_Suomessa/Perus_ja_ihmisoikeudet_Suomessa_kysely%2827986%29/KyselynTulokset
https://www.otakantaa.fi/fi-FI/Selaa_hankkeita/Perus_ja_ihmisoikeudet_Suomessa/Perus_ja_ihmisoikeudet_Suomessa_kysely%2827986%29/KyselynTulokset
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"" 

"Venäjän ja Ugandan tilanne lhbtiq-ihmisten ihmisoikeudet esimerkiksi." 

"" 

"" 

"" 

"" 

"Kansainväliset kriisit, jotka aiheuttavat pakolaisuutta vs. länsimaiden yhä tiukentuva 

maahanmuuttopolitiikka ovat keskenään valtavassa ristiriidassa. Äärioikeistolaisen liikehdinnän kasvu on 

uhka demokratialla ja kaikkien oikeuksille, mutta koskee erityisesti, naisia, homoja ja maahanmuuttajia. " 

"Kehitys on varsin hidasta ja vaihtelevaa. " 

"" 

"Monet maahat kuuluvat nyt EU:hun, joka on heikentänyt oikeuksien tasoa." 

"" 

"" 

"Valtiot osoittavat äärimmäisen huonoa esimerkkiä ja välinpitämättömyyttä perus-/ihmisoikeuksista 

harjoittamalla järjestelmällistä yksityisyyden suojaa ja viestinnän luottamuksellisuuden suojaa loukkaavaa 

massavalvontaa. Internetin kehittämisessä tulisi perusoikeuksien loukkausten sijasta keskisttyä toimiin, 

jotka lisäisivät internetin taloudellisia ja sosiaalisia oikeuksia edistäviä vaikutuksia ihmiskunnalle." 

"" 

"" 

"" 

"Putin. " 

"Jos ei parane, tarkoittaa, että heikkenee." 

"Lisääntynyt epäkohdista uutisointi saattaa vaikuttaa mielipiteeseeni. Kenties tilanne onkin parantunut." 

"" 

"" 

"" 

"Venäjän homopropagandalaki, toimet Ukrainassa, lukuisat ihmisoikeuksia loukkaavat lait ja konfliktit 

ympäri maailmaa. Työtä siirretään maihin, joissa työvoima on halpaa. Monikansalliset suuret yhtiöt eivät 

kuitenkaan aina kanna vastuuta työntekijöidensä hyvinvoinnista tai ympäristöstä. Suomessakin työstä 
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halutaan koko ajan tuottavampaa ja alituisesta kiireestä on tullut työelämän suurin haitta. Tuottavuuteen 

pyritään keinolla millä hyvänsä." 

"Det blir allt flera som inte får ha egna åsikter , inte får grundläggande behov tillgodosedda" 

"" 

"" 

"En nae mitaan edistysta naisten ja tyttojen kohtelussa, rasismi kukoistaa, ahneus lisaantyy, Demokratia 

kuihtuu." 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"kylläkin tilanne on parantunut mutta samalla vaarallistunut ja uhka kuvat suurentuneet." 

"Yhä useammissa valtiossa jotka ovat aiemmin olleet vakavammassa tilassa - on tilanne parantunut." 

"" 

"" 

"" 

"" 

"Yhtä huolestuttavaa tarinaa saa lukea myös naapurimaista samasta asiasta." 

"Jos tunnistat mitä ympärillä tapahtuu asioiden ei pitäisi olla vaikeaa." 

"" 

"Törkeintä on se miten Eurooppa on sulkenut rajansa ja jättää raskaimman taakan kehittyvien maiden 

kannettavaksi ja ihmisiä hukkuu Välimereen EU:n rajojen sulkemisen vuoksi. Esim. Syyrian pakolaisia EU on 

vastaanottanut alle 1%. Törkeää vastuunpakoilua. Euroopan romanien epätoivoinen tilanne." 

"En ole tarpeeksi tietoinen maailman ihmisoikeustilanteesta (niin paljon vaihtelua eri maiden ja maanosien 

välillä), jotta tietäisin onko se heikentynyt vai parantunut)" 
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"Voi tätä ahneuden aikaa. Jenkit etunenässä ja koko maailma polvillaan niiden hegemonian alla." 

"Ilmastonmuutos ja luonnon resurssien ylikuluttaminen kurjistaa selvästi monen perheen oloja ja pakottaa 

miljoonia hakemaan uusia elinympäristöjä. Kuitenkaan ympäristöpakolaisuudelle ei ole kansainvälistä 

hyväksyntää, eikä ympäristön tuhoutumisen estämiseksi tehdä juuri mitään. Tämä yhtälö on kestämätön ja 

johtaa levottomuuksiin sekä köyhinpien suhteen nälänhätään ellei ympäristöasioita aleta ottaa tosissaan 

myös kansainvälisessä politiikassa." 

"" 

"globalisaatio on tehnyt myös ihmisoikeuksista aiempaa näkyvämpiä" 

"Olen tämän asian puitteissa julkisen median tietojen vallassa - luottamus niihin ei ole hyvä. Mutta 

vähäinen kokemus sanoo, että ihmiskauppa ainakin on lisääntynyt." 

"Tähän vaikuttaa eri puolella (esim. Syyriassa) käytävät sodat, jotka vaikuttavat naapurimaiden tilanteeseen 

myös. Jo muutenkin köyhien maiden on autettava isoa pakolaismäärää, kun ei muitakaan vastaanottajia 

heille tahdo löytyä. Monissa maissa on myös lainsäädännöllisesti vaikeutettu seksuaalisten vähemmistöjen 

asiaa (Venäjä, monet Afrikan maat)." 

"" 

"Ainut konkreettinen esimerkki mitä voin käyttää on Venäjä ja sen seksuaalivähemmistöjen vastaiset 

kampanjat ja lait. Mielestäni Venäjällä on vielä todella paljon vaikutusvaltaa maailmanlaajuisesti, etenkin 

itä-Euroopan maissa ja Venäjän ideologiat saattavat ajaa muitakin maita tekemään takapakkia 

ihmisoikeuksien osalta. Myös yksi tärkeä maininta ihmisoikeuksien heikentämisestä on Venäjän käytös 

Ukrainan tilannetta ajatellen." 

"" 

"Kansainvälisesti tilanne on ollut varsin huono pitkän aikaa, kokonaisuudessaan ei huonontunut, koska raha 

lisääntyy." 

"" 

"Kehitystä on tapahtunut sekä myönteiseen että kielteiseen suuntaa. Sama kaksijakoinen suuntaus 

jatkunee tulevaisuudessakin." 

"" 

"Tilanteeseen ei puututa vaikka tietoisuus on kasvanut, tämä jos mikä on huolestuttavaa. Vauvan on 

huomattu pissaavan jatkuvasti housuunsa, vaippaa ei kuitenkaan anneta.." 

"" 

"" 

"julkinen media seuratessa ajatus olisi että mikään ei ole muuttunut." 

"" 
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"Fasismi on noussut uudestaan keskiöön. Minä olen huolissani tietysti räikeästä fasismista kaikkine 

hakaristitunnuksineen, mutta hiljaisesta ja akateemisesta myötämielisyydestä olen vielä huolestuneempi. " 

"Läntisten suurvaltojen ja Usan ja EU:n yhä häikäilemättömämmäksi käynyt muun maaailman riisto ja 

alistaminen." 

"Markkinavoimien laajin kohdealue otetaan huomioon. Mutta seim. reumatauteja ei, koska samojen Kelan 

lausunnonantajalääkäreiden "bisnes" ovat olleet yksityissairaalan palveluksessa tehdyt turhat leikkaukset, 

jotka on tehty kaupungin tiloissa. Apuvälineet on varattu näille yksityispotilaille." 

"" 

"" 

"Jostain kumma syystä Suomi syytää enemmän rahaa kehitysapuun kuin omiin kansalaisiinsa." 

"" 

"Miesten oikeuksien polkeminen on universaali ilmiö." 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"Maailoamalla on merkittäviä kriisipesäkkeitä jotka luovat esteitä ihmisoikeuksien parantamiselle." 

"" 

"Intia, Uganda Venäjä ovat tiukentaneet lakejaan. Ihmiset voivat kuolla seksuaalisen identiteettinsä, 

suuntautumisensa tai sukupuoliroolinsa vuoksi." 

"Esim ukrainan kaltaiset tilanteet. Kun mennään tilanteeseen, jossa sisällis-sota on tosiaska ei voida puhua 

kenenkään ihmisoilsulsien toteutumisesta. Sota riistää ne kaikilta osapuolilta." 

"Venäjällä törkeitä lakeja. Naisrten oikeudet muslimimaissa?" 

"Jos jossain edistytään, niin toisaalla taannutaan" 

"Tilanne vaihtelee alueittain ja aiheittain ajan yli." 

"" 

"" 

"Taloustaantuma heikentää aina ihmisoikeustilannetta. Esimerkiksi Euroopassa talouskriisi on lisännyt 

ääriliikkeiden nousua erityisesti Etelä-Euroopassa. Ääriliikkeiden nousu puolestaan lisää vähemmistöihin 

kohdistuvaa väkivaltaa ja syrjintää. " 
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"Vaikea sanoa että onko tietyn maan ihmisoikeustilanne parantunut kun ei tiedä tarpeeksi taustaa." 

"Esim. seksuaalivähemmistöjen tilanne paranee, hitaasti, mutta varmasti uskontojen, vanhojen uskomusten 

ja tapojen lieventyessä." 

"Some ja tiedotuksen lisääntyminen tuovat aiempaa enemmän epäkohtia esiin, mutta tilanne on varmaan 

yhtä kehno ollut ennenkin." 

"Esimerkiksi vaateteollisuuden työntekijät Aasiassa ei kyllä nauti työssäkäymiseen." 

"" 

"Monessa maassa käydään sisällissotia, Afganistanin tilanne on huono, tosin Afrikan maissa on myös 

positiivista kehitystä, kuten Rwanda." 

"Uskonnon-, sanan- ja ilmaisunvapaus heikentynyt esimerkiksi arabikevään myötä. Tähän kytkeytyy myös 

sotaa ja liikkumisvapauden rajoituksia. Myös Ukrainan tilanne vaikuttaa." 

"Krimin tilanne, ylipäätään Putinin toimet. Tosin ehkä tilanne on Venäjällä ollut aina huono, nyt vaan tulee 

päivänvaloon kaikennäköistä. " 

"" 

"Vankilennot (George W. Bush), miehittämättömät pommilennot, Venäjän sotatoimet (viimeksi Krimillä ja 

Ukrainassa) heikentävät kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden perusteita 

merkittävällä tavalla." 

"" 

"Många ekonomiska och sociala rättigheter har kunnat förbättras med hjälp av strävan att uppnå 

millennium målen. Ojämlikheterna mellan olika grupper och regioner har dock blivit större då processen 

inte varit människorättsbaserad och jämlik.Kvinnor och sårbara grupper utsätts ofta för diskriminering och 

marginalisering. Våld mot kvinnor är vanligt och tar sig fortfarande uttryck i form av tvångsäktenskap, 

könsstympning osv. Å andra sidan förekommer det fortfarande mycket våld och krig vilket medför att 

rättigheter så som rätten till liv och fysisk integritet kränks. I många länder är det fortfarande svårt att få 

information om tex. beslutsfattande och tjänser, eller delta i landets allmänna förfaranden. Det samma 

gäller möjligheterna att kunna föra sin sak inför en opartisk och sakkunnig domstol eller myndighet i fall där 

kränkningar eller felförfaranden förekommer. Överlag tror jag dock att folk är mer medvetna om sina 

rättigheter och således kan organisera sig för att kräva dem. Det finns också mer regionala och 

internationella övervakningsmekansimer man kan få stöd av i sin sak." 

"Selkkauksia, sotia, terrorismia ja taloudellista riistoa on lisääntyvässä määrin." 

"Paljon on saatu hyvinvointia aikaan,paljon on vielä tehtävää" 

"Joissakin maissa tilanne on edistynyt merkittävästi kun taas toisaalla on tullut takapakkia." 

"" 

"Epäoikeudenmukaisuus on kasvanut, ihmisiltä on mennyt luotto toisiinsa, EU:hun, asioiden järjestymiseen. 

Tuntuu että olisi käynnissä kaikkien sota kaikkia vastaan. " 
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"" 

"Äärioikeiston nousu useissa maissa on tarkoittanut takapakkia esimerkiksi HLBT-ihmisten oikeuksille." 

"" 

"Esimerkkina vaikkapa Australian torkea kohtelu turvapaikanhakijoita kohtaan. Ja tietenkin Liettuan tilanne. 

" 

"Joissain maissa edistytään, toisissa taannutaan selvästi. " 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"Nykyään on ihan sallittua huudella rasistisia mielipiteitä kunhan muistaa sanoa, ettei ole rasisti. Valtioiden 

rajapolitiikkaa pitäisi muuttaa ihmisarvoisemmaksi. Myös yhteisesti yhtenä rintamana pitäisi nousta 

vastutamaan mm .Venäjän ihmisoikeusrikkomuksia." 

"" 

"Naisten, lasten ja seksuaalivähemmistöjen tilanne romahtanut monessa maassa. " 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"Ihmisoikeudet ja hyvinvointi jäävät markkinoiden, valtiollisten liikesuhteiden ja poliittisen päsmäröinnin 

jalkoihin." 

"" 

"" 

"Venäjän ihmisoikeustilanne on heikentynyt rajusti niin homopropagandalain myötä että sananvapauden 

kohdalla. Usan terveysuudistus on askel parempaan suuntaan." 

"Vaikka joissain maissa (etenkin Venäjällä) vähemmistöjen oikeuksia ja ihmisoikeuksia on rajattu, 

useimmissa maissa vanhoja rajoituksia on purettu." 

"" 
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""Terrorosmin vastainen sota" on ollut perusteena vapauksien vähentämiselle ja ihmisoikeusloukkauksien 

hyväksymiselle." 

"Globaali pankkiirieliitti kiristää otetaan maailmanlaajuisesti." 

"" 

"Afrikassa kampanioidaan ympärileikkauksen puolesta HIV riskin alentajana.. Homojen oikeudet ovat 

heikentyneet maailmalla. " 

"Homopropagandalakeja on säädetty useissa EU-jäsenmaissa. Sharialaki leviää islamin mukana." 

"" 

"" 

"" 

"Toisissa asioissa mennään eteenpäin (vaikkapa Saksan kolmannen sukupuolen hyväksyminen), toisissa 

asioissa mennään reilusti takapakkia (esim. Syyrian tilanne, Nigerian homolait, Venäjän homolait)." 

"" 

"Samaa sukupuolta olevien parien tilanne joissakin paikoissa parantunut joissakin huonontunut sekä 

köyhyys lisääntynyt" 

"Vaikka jukinenvalta tekee kehitystyötö ei tulokset näy sillä: Yleinen ilma piiri maassa ei torju / paheksu 

arjen syrjintää, päin vastoin sen jopa annetaan lisääntyä (SOME-ympäristö))" 

"Toisaalla on tapahtunut kehitystä, mutta samanaikaisesti toisaalla on otettu valtavaa takapakkia. En pysty 

arvioimaan tilannetta." 

"" 

"Venäjän veto homoseksuaalisuutta kohtaan kielii Putinin ja venäjän poliitikkojen ahdasmielisyydestä. 

Monia muitakin valtioita on jotka kohtelevat ihmisiä huonosti, kohteena myös naiset ja lapset" 

"" 

"Venäjän homopropaganda-lait." 

"HLBTIQ-ihmisiä alistetaan maailmalla entistä enemmän." 

"" 

"" 

"" 

"" 

"Venäjän tilanne" 
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"" 

"Voistaisiin ehkä sanoa, että ihmisoikeustilanne on parantunut oikeastaan vain Euroopassa, jossa tosin 

yksityisyyden suojaa heikennetään jatkuvasti vedoten valheellisesti turvallisuuteen. Yksittäisenä 

ihmioikeuksien paranemisena voidaan toisaalta mainita Yhdysvaltain terveydenhuollon uudistus, joka 

ilmeisesti on nyt parantamassa tilannetta tältä osin merkittävästikin USA:ssa " 

"Venäjä-Ukraina, homoviha Afrikan maissa." 

"" 

"" 

"Vakavia epäkohtia on paljon (surkeat työolot ja -palkat, ihmiskauppa, lapsi- ja orjatyö), enkä tiedä onko 

niiden tila muuttunut mihinkään." 

"" 

"" 

"" 

"Mm. naistenasema on parantunut ja asioista keskustellaan huomattavasti enemmän luin ennen. " 

"" 

"" 

"" 

"Yksilöiden oikeuksia on nostettu hienosti esiin ja useat maat tunnustavat mm. Homoavioliitot ja ajavat 

sananvapauden asiaa" 

"" 

"Useissa maissa esim. homoseksuaalisuus on uudelleen tai tiukemmin kriminalisoitu, on paikallisia vainoja 

ja väkivaltaa. Halpatyövoiman käyttö ei ole vähentynyt. " 

"Tuloerojen kavsvu maailmanlaajuisesti heikentää ihmisoikeustilannetta." 

"Tyttöjen ja naisten kokema uhka, raiskauksiin suhtautuminen, aborttilakien tiukentaminen, homojen ja 

transihmisten kokema vaino." 

"" 

"" 

"seksiperäinen ihmiskauppa " 

"" 

"On hankalaa saada kokonaiskuvaa maailmanlaajuisesta tilanteesta." 
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"Esimerkiksi Venäjän kehitys on huolestuttava askel taantumukseen." 

"" 

"" 

"talousasiat painaa, ihmiset eivät" 

"" 

"On ollut aivan kauheata seurata kuinka Venäjällä vainotaan HBLT-ihmisiä, keinot ovat suoraan natsi-

saksasta" 

"Venäjä häiritsee naapureitaan taas , eikä ihmisoikeuksia kunnioiteta Venäjällä. .Syyriassa soditaan ,Afrikka 

on kaaoksessa " 

"" 

"" 

"erilaiset kriisitilanteet maailmalla ovat heikentäneet etenkin köyhempien ihmisten oikeuksia" 

"" 

"" 

"Esimerkiksi Venäjän ihmisoikeustilanne on heikentynyt oleellisesti homojen oikeuksien polkemisen 

myötä." 

"" 

"" 

"diktatuurinen hallinto monissa maissa lisääntynyt, erityisryhmät jäävät jalkoihin ja toisinajattelijat 

tuhotaan," 

"Jos naapurimaamme Venäjä voi täysin vapaasti pidättää homoseksuaaleja eikä Suomi ota siihen mitään 

virallista kantaa, se on pelottavaa. Maailman tilanne vähemmistöjä kohtaan pelottaa. " 

"Naisten asema , vammaisten ja sairaiden asema sekä lasten aseman huonontamista...Korruptio ja 

rahanjako ei ole hyvä asia vaan tulisi auttamisessa perustaa erilaisia projekteja joiden kautta rahaa laitetaan 

jakoon ja käyttöön...suora raha lisää korruptiota. Rahat menee johtajien taskuun." 

"Hlbtiq -väestön oikeudet ovat ratkaisevasti heikentyneet, vaikka monissa maissa onkin edistytty 

lainsäädäntötasolla." 

"Naisten asema ei ole edes kohtalainen kehitys- ja muslimimaissa. Tasa-arvoisuus on vain unelma monessa 

maassa.. Naisia ja tyttöjä saa yleisen hyväksynnän mukaisesti syrjiä ja jopa pahoinpidellä ilman 

rangaistusta." 
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"On ollut mukava huomata että esimerkiksi muotimaailmassa ihmiset kiinnittävät hiukan enemmän 

huomiota siihen, missä vaatteet on tehty, miten ne on tuotettu ja kuka ne tekee. Vastuullisuutta on alettu 

korostaa enemmän." 

"Äiti-ja lapsikuolleisuus on vähenemässä ja köyhyysrajan alapuolella olevien määrää pyritään vähentämään. 

Toisaalta hälyttävät homolait esim. Ugandassa, Nigeriassa ja jopa Venäjällä ovat merkkejä kohti 

huonompaa." 

"Tuloerojen kasvu on myös kansainvälisesti relevantti" 

"Naisten oikeudet maailmassa ovat koko ajan vähentyneet" 

"Eri ryhmien väliset taistelut; aseellset ja demokraattiset" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"Sananvapaus." 

"Joitakin parannuksia on tapahtunut ja globaali hyvinvointi on levinnyt. Toisaalta kuitenkin rikkaat maat 

riistävät edelleen köyhiä, suuri osa ihmiskuntaa elää köyhyydessä ja pieni osa yltäkylläisyydessä" 

"vammaisuuden ja sairauksien tieto on parantunut, yhteiskunnan tuki parantunut, ennakkoluuloisuuden 

häiventäminen pitkän ajan tehtävä" 

"" 

"Aika monetkin maat ovat alkaneet laillistaa neutraaleja avioliittoja ja adoptioita, mutta toisaalta, 

transsukupuolisille ei ole annettu mitään oikeuksia muualla kuin Intiassa." 

"" 

"-" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"Reilunkaupan tuotteita ostamalla voi tukea kehitysmaiden viljelijöitä esimerkiksi.Naisten 

koulutusmahdollisuudet ovat parantuneet." 
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"eos" 

"" 

"Joissakin maissa saadaan isoissakin asioissa edistystä aikaan, mutta yleisestinottaen yksittäisten ihmisten 

tilanne ei ole kovin hyvä missään." 

"" 

"Uskon että tiedonkulun paraneminen on vaikuttanut myönteisesti. Nykyisin kehitysmaissakin useilla on 

puhelin ja nettiyhteys, joten räikeimmät ihmisoikeusloukkaukset tulevat ainakin tietoon myös maan 

ulkopuolella." 

"venäjän aggressiot, afrikan sisällisodat, pohjois-korean tilanne, syyrian tilanne, Afganistanin tilanne, 

Pakistanin tilanne" 

"Mitä enemmän globaalit yritystoimijat levittäytyvät maailmalle, sitä huonommaksi ihmisoikeuden 

menevät." 

"Taloudellinen vauraus tuo mukanaan koulutusta ja hyvinvointia yhä laajemmin maailmaan. Naiset ovat 

hiljalleen nousemassa tasa-arvoiseen asemaan miesten kanssa ja apartheid on väistymässä. " 

"" 

"sotilllaaiset konfliktit lisääntyneet" 

"" 

"Toimittajien murhat, Etyjin ja YK:n heikkous puolustaa ihmisiä totalitaristisissa maissa: Venäjä, Kiina, 

Syyriä, jne. " 

"Mikäli tiedot köyhyyden vähentymisestä maailmanlaajuisesti pitävät paikkansa, lienee myös 

ihmisoikeustilanne parantunut mm. koulutusmahdollisuuksien myötä." 

"10/90" 

"Ei taideta olla edes yhteisessä sovussa siitä, mitä perus- ja ihmisoikeuksilla tarkoitetaan? Myös sisällöllinen 

päivitys on jäänyt kehittyneissä maissa, kuten Suomi kokonaan tekemättä." 

"Mitä väliä sillä on, korjatkoot muut omat ongelmansa tai olkoot korjaamatta." 

"Vapaa liikkuvuus sortaa alkuperäiskansoja." 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 
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"Länsimaisten modernien yhteiskuntien monikultturistuminen on heikentänyt alkuperäisväestön perus- ja 

ihmisoikeuksia. Samaan aikaan kolmansien maiden ihmisoikeustilanne ei ole parantunut merkittävästi 

viimeisten vuosien tai vuosikymmenten aikana. " 

"" 

"vapaa liikkuvuus sallii rikolisuuden sekä islamin leviämisen, jonka voi todeta olevan kuin syöpä-

maailmanlaajuisessa kansojen kehossa." 

"III mailman taloustilanne paranee riippumatta suomalaisten loisten tihutöistä." 

"Kyyläys. (Ks. Snoedenin paljastukset.)" 

"" 

"" 

"" 

"Laajat levottomuudet ja useat sisällissodat." 

"" 

"" 

"Vähemmistöjen asema Venäjän etupiirissä." 

"" 

"koska tilannetta ei aktiivisesti yritetä parantaa, mielestäni se on huonontumista" 

"" 

"Monikansallisten yhtiöiden vastuuton toiminta esim. öljy ja mineraaliesiintymien alueilla. Korruptio ja 

hallintojen tehottomuus eivät tue oman maan kansalaisten elinolojen paranemista. " 

"EU." 

"Kun uutisia seuraa, saa käsityksen, että maailmalla menee vain huonosti. Kuitenkin esimerkiksi naisten 

asema, lukutaito, rokotustilanne jne ovat hitaasti mutta vakaasti parantuneet." 

"Ei voisi vähempää kiinnostaa, kun omassa maassa kunnioitetuin ihmisryhmä on lukutaidoton 

somalialainen homoseksuaali. " 

"Putinin heikentyvä valta ja Venäjän taloudellinen ahdinko etsii purkautumistietään. On löydettävä 

yhteinen vihollinen ja se on löydetty läntisestä hapatuksesta: Esim Syyriassa soditaan vaikka tilanne olisi 

voitu ratkaista nopeasti. Nyt tuodaan epäjärjestystä Eurooppaan, tavoitteena kiristää etuja Venäjälle." 

"Kylmän sodan loppumisen vaikutukset ovat vieläkin myönteisiä." 

"" 

"" 
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"" 

"" 

"Konfliktialueilla ei noudateta Geneven sopimuksia, räikeät ihmisoikeusloukkaukset ovat lisääntyneet. 

Ilmastonmuutos koettelee eri alueiden asukkaita eri tavoin, erityisesti köyhimmät maksavat korkean 

hinnan." 

"Käsitykseni mukaan ainakin naisten ja miesten tasa-arvo on viime vuosikymmenien aikana jonkin verran 

parantumut globaalistikin. Toisaalta kansainväliselle tilanteelle aiheuttaa haastetta globaalistuminen, jossa 

myös huonot vaikutteet voivat alkaa levitä takaisin niihin maihin, joissa tilanne on jo parantunut." 

"Sananvapautta koitetaan suitsia koko Euroopassa ja esim. maahanmuuton kritisointi yritetään vaientaa ja 

tehdä rangaistavaksi. Omalta väestöltä viedään oikeus mielipiteeseensä ja yritetään näin viedä oikeus 

säilyttää oma kulttuurinsa ja tapansa. " 

"Globaali media tuo esiin yhä tehokkaammin ihmisoikeusrikkomuksia, mutta todellisuudessa mm. naisten 

asema ja oikeuskäytäntöjen kehittyminen samoin kuin perusoikeuksien muu toteutuminen lienee ottanut 

edistysaskelia samlla kun diktatuurien määrä on vähentynyt. " 

"Kiina uhkaa ihmisoikeuksia maailmanlaajuisesti..." 

"Katso yllä." 

"" 

"" 

"Ei niistä paimentolaisesta tule koiskaan mitään ja aina niiltä on ollut ruoka loppu." 

"" 

"Syyria, Ukraina, Turkki, Unkari jne." 

"Euroopan rajat vuotavat kuin seula. Afrikkalaisia tunkeilijoita kutsutaan siirtolaisiksi ja pelastusveneet 

partioivat ja raahaavat heidä Eurooppaan sisälle." 

"Lasten kaupallinen seksuaalinen hyväksikäyttö lisääntyy (lapsiprostituutio, lapsipornografia, 

lapsiseksiturismi, lapsikauppa) eikä mitään todella tehokasta ennalaehkäisemistä näytä tulevan. Poliikot 

eivät turvaudu boikottiin, vaikka alaikäisiä myydään eri puolilla maailmaa. Sen sijaan muut asiat näyttävät 

aikaansaavan boikottiuhkaa." 

"Uskon, että tietoisuus ihmisoikeuksista lisääntyy koko ajan ja sen myötä myös ihmisten käytös muuttuu." 

"Kommunistisia diktatuureja on saatu maailmalla kaadettua." 

"Osittain tiedon lisääntyessä tietoisuus ongelmista on lisääntynyt. Mutta samalla kun ongelmia pyritään 

ratkomaan, syntyy uusia valtavia ongelmia, sisällissota, köyhyyden lisääntymistä, pyrkimyksiä 

pienentämään palkkoja, mikä johtaa köyhyyden lisääntymiseen. Liian pienillä palkoilla ei tulla toimeen 

suurissa asutuskeskuksissa, joissa elinkustannukset ovat suuret. Kaupunkien köyhyys kasvaa. Rikollisuus 
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kasvaa. Vaara ihmiskauppaan ja orjuuteen lisääntyy ja näihin ei osata tai haluta puuttua riittävän 

tehokkaasti tai ei ollenkaan. " 

"" 

"Yhä jatkuva väestöräjähdys kehitysmaissa ja sen purkatuminen teollisuusmaihin on katastrofi. Olemme 

paradoksaalisesti tilanteessa, jossa ihmisten kuoleminen on eduksi muille ihmisille." 

"" 

"" 

"Kiina parantanut selvästi, mutta lisää vielä tehtävä. Venäjän Ukraina-juttu on uskomaton möhläys. 

Tyttöjen naittaminen." 

"" 

"verrattuna lähiaikoina. Toki jos verrataan jonnekin vuodisatojen päähän tilanne on nyt hieman parempi... " 

"" 

"" 

"Erään uskonnon uskonnonvapaus tuntuu menevän (varsinkin Euroopassa) ihmisoikeuksien, 

sananvapauden ja eläinten oikeuksien edelle." 

"" 

"katso edellinen vastaus" 

"" 

"Jos vastaisin, että se on heikentynyt, se tarkoittaisi sitä, että uskoisin sen olleen aikaisemmin nykyistä 

parempi. Tietoja ihmisoikeutilanteesta maailmalta tulee nykyisin paljon enemmän kuin aikaisemmin. Näimä 

tiedot kuitenkin valikoituvat niiden mediaseksikkyyden ja kuohuttavuuden perusteella, ne painottuvat 

erittäin voimakkaasti kielteisiin tai sellaisiksi tiedottamisen kohdealueilla ymmärrettyihin tietoihin, joten 

tietojen edustavuus on olematon. Ts. maailmalaajuisen ja kunkin alueen omaa koettua todellisuutta 

tasapainoisesti heijastavan kuvan muodostaminen on hyvin haasteellista. YK:n ihmisoikeusraporteista ja 

esim CIA:n netissä julkaisemasta 'World Factbook'sta tosin on apua. " 

"Vain häviävän pieni osa maista takaa vähemmistöille tasa-arvoisen laillisen kohtelun ja suurempi osa jopa 

törkeästi rajoittaa tai loukkaa sitä. Se, ettei vähemmistöjen oikeuksissa ja turvallisuudessa eikä esimerkiksi 

universaalissa koulutuksessa ja terveydenhuollossa tai lapsityön, köyhyyden ja orjuuden kitkemisessä ole 

tapahtunut merkittävää edistystä, on huolestuttavaa." 

"Moraali tuntuu kadonneen kaikkien maiden hallintoelimissä ja kumarretaan rahaa." 

"Den religiösa fundamentalismen och framförallt den muslimska varianten är ett stort hot för de mänskliga 

rättigheterna. Men också den katolska fundamentalismen i katolska länder och den kristna 

fundamentalismen i t.ex. i USA är stora hot mot de mänskligs rättigheterna. Jag tänker då t.ex. på hur 

kvinnor rätt till abort kontinuerligt försvåras och abortläkare dödshotas av dessa religiösa monster." 



16 
 

"" 

"" 

"" 

"Maailma näyttäisi toimivan edelleen samojen lainalaisuuksien nojalla kuin n. 6800 vuotta sitten. Silloinen 

tilanne ja ihmiskohtalot kuvattiin kirjaan nimeltä Pyhä Raamattu, eikä tilanne ole tuon vajaan seitsemän 

tuhannen vuoden aikana juurikaan muuttunut - vain menetelmät ja henkilöt ovat leikissä vaihtuneet." 

"" 

"Mm. Venäjän toimet valtansa kasvattamiseksi uhkaavat miljoonia ihmisiä." 

"" 

"" 

"Entistä kiihkomielisemmät uskonnolliset tai poliittiset voimat ovat nousseet valtaan ympäri maailman, 

mutta erityisesti kehittyvissä maissa / kehitysmaissa. Harvinaisena poikkeuksena uusi paavi on aiempia 

selvästi suvaitsevaisempi ihminen, parantaen omalta osaltaan ihmisoikeustilannetta katolisissa maissa." 

"" 

"" 

"Ihmisoikeustilanne on talouskriisin myötä heikentynyt globaalisti, eikä merkittäviä parannuksia maailman 

ihmisoikeustilanteeseen ole tapahtunut monellakaan saralla." 

"Kovinkaan monessa maassa vähemmistöjen asema ei ole tasa-arvoinen ja useissa sitä myös aktiivisesti 

rajoitetaan. Myös tuloerot ja naisiin ja lapsiin kohdistuva väkivalta lisääntyvät (niin länsimaissa kuin 

muuallakin)." 

"" 

"" 

"" 

"Ollaan liikaa pienten ääriryhmien puolella, enemmistöä eli normaaliväestöä sorsitaan. " 

"Vuonna 1789 julkaistun Ihmis- ja kansalaisoikeuksien julistuksen ( Déclaration des droits de l'homme et du 

citoyen) keskeiset periaatteet olivat Vapaus ja tasa-arvo, jotka katsottiin syntymässä saaduiksi 

kumoamattomiksi oikeuksiksi. Vapauden katsottiin käsittävän mahdollisuuden tehdä kaikkea sellaista, mikä 

ei vahingoita muita ihmisiä. Filosofi John Stuart Mill täsmensi käsitystä vapauden ja tasa-arvon 

kumoamattomuudesta vuonna 1859 ilmestyneessä kirjassaan ”On Liberty” toteamalla, että kyse on niin 

tärkeistä asioista, että edes ihmisen kuviteltu tai todellinen oma etu ei oikeuta muita puuttumaan hänen 

vapauteensa. Ihmistä voidaan neuvoa ja ohjata, silloin kun on kyse hänen omasta hyvinvoinnistaan ja 

turvallisuudestaan, mutta pakon käyttäminen ei tule kyseeseen. Myös Immanuel Kantin filosofiassa on 

nähtävissä ajatus siitä, että hallitsijan taholta tuleva isällinen holhoaminen kontrolloimisineen ja 

rankaisemisineen loukkaa aikuisen kansalaisen ihmisarvoa. Nykyisessä yhteiskunnallisessa ajattelussa edellä 
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mainitut periaatteet on täydellisesti hylätty, ja koko asetelma on käännetty irvikuvakseen. Nyt ajatellaan, 

että mikä tahansa pieninkin kuviteltu parannus ihmisten turvallisuudessa oikeuttaa lainsäätäjien ja 

viranomaisten rajoittamattoman puuttumisen heidän vapauteensa. Kansalaisia holhotaan ja kontrolloidaan 

kuin alaikäisiä lapsia, joilla ei oleteta olevan kykyä huolehtia omasta turvallisuudestaan ilman rangaistuksen 

pelkoa. Turvallisuudesta on tullut taikasana, jolla kaikki kritiikki ja keskustelu vaiennetaan. Turvallisuuden 

nimissä yhteiskunta on muuttumassa demokratian kulissien suojissa toimivaksi simputusvaltioksi ja 

diktatuuriksi. " 

"" 

"Venäjän toimet Ukrainassa vaarantavat myös Suomen turvallisuutta. Pelottavinta on vapaan 

kansalaisjournalismin sensurointi. Sananvapaus on uhattuna kaikkialla,." 

"" 

"Kuulostaa siltä, että sotaa käyvissä maissa kansalaisten asema on heikko, vrt. Syyria, jossa on 

kansanmurha, samoin Kongossa." 

"" 

"Vastaus perustuu mielikuvaan, jonka pääosin Suomessa eläen ja tiedotusvälineitä seuraten on 

muodostunut. Totuus saattaa olla toisenlainen." 

"Monissa valtioissa on etenkin viime vuosina otettu takapakkia monissa ihmisoikeuskysymyksissä." 

"" 

"Esim. Yhdysvallat ja Venäjä." 

"" 

"Rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät. Ryssien kirkko on myös saanut liian vahvan aseman Moskovassa 

oleviin styränkeihin." 

"Maailmasta on viime vuosina saatu ilahduttavan monta diktaattoria pois päiviltä. " 

"Sodat yms. kriisitilanteet heikentävät aina ihmisoikeuksia. " 

"Ihmiskauppa ja kansainvälinen rikollisten (vapaa) liikkuvuus lisääntynyt. " 

"Ihmisoikeusrikkomuksia peitellään enenevässä määrin" 

"" 

"" 

"Kuolemanrangaistuskäytäntöön sen sallivissa maissa on kiinnitetty huomiota." 

"Vaalitarkkailijat ovat parantaneet äänestyskäytäntöjä. Kehitysapu on parantanut 

koulunkäyntimahdollisuuksia" 

"Tietoisuus on lisääntynyt myös maailmalla." 
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"Ääri-islam liikkeet uhkaavat monissa maissa naisten ja tyttöjen oikeuksia esim. koulunkäyntiä" 

"Venäjän toimet sananvapautta vastaan." 

"" 

"Pakolaisten ja vammaisten vastaanotto eri maihin lisääntynyt, mutta sen ohella elintasopakolaisten määrä 

lisääntynyt rajusti." 

"" 

"Köyhissä maissa kurjistutaan ja asioihin ei puututa vaikka niistä tiedetään. Taloudelliset edut menevät 

kaiken edelle ja esim. olympialaisia ja jalkapallokilpailuja järjestetään vaikka niiden takia paikallisiet ihmiset 

karkotetaan kodeistaan ym.." 

"Köyhien osuus on kasvanut ja perusoikeudet eivät jo sen vuoksi toteudu." 

"" 

"Taloudellinen epätasa-arvo on heikentänyt selvästi ihmisten oikeuksia. " 

"Mahdotonta vastata. Yhtäällä huono, toisaalla parempi. " 

"" 

"Esimerkkejä löytyy läheltä: Unkarin uusi perustuslaki ja parlamentin toiminta siellä,, Venäjän kehitys jne." 

"Pidän ilmaisunvapauhden rajoittamista suurissa maissa kuten Turvaneuvosto-maa Venäjällä ja Nato-maa 

Turkissa äärimmäisen huolestuttavana maiden tulevan ihmisoikeuskehityksen kannalta. " 

"" 

"" 

"Lapsikaappaussopimus tuhoaa lähivanhemman mahdollisuuden tehdä esim kansainvälistä uraa sitoo 

lapset yhteen valtionn ja tuhoaa heidän mahdollisuutensa elää muualla kuin 'kotimaassaan'." 

"Niin kauan kuin useissa maissa on systemaattinen naisten syrjiminen sallittua ei voida puhua 

minkäänlaisesta ihmisoikeustilanteen paranemisesta. " 

"" 

"Kaikki ihmisoikeudet huomioon ottaen parantumista on keskimäärin, mutta ei välttämättä joka suhteessa 

ja kaikkialla, väistämättä tapahtunut pa" 

"Uskonnonvapauden varjolla tapahtuvat perusarvojen loukkaukset ovat arkipäivää." 

"" 

"Uutiset sodista ja hikipajoista puhuvat puolestaan" 

"Jenkit sotii, muut lennättää avustusta" 
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"" 

"" 

"" 

"" 

"Euroopan Ihmisoikeusjulistus" 

"" 

"työtä teetetään ihan liian halvalla, käytetään lapsityövoimaa ja suorastaan osa "halpamaiden" 

työntekijöistä on orjia" 

"" 

"" 

"" 

"Ihmisoikeuksien tunnistaminen on parantunut selvästi, mutta monia ratkaisevia askelia täytyy ottaa niiden 

varmistamiseksi." 

"" 

"Venäjä, Pohjois-Korea ja arabikevään korvannut arabitakatalvi ovat varoittavia esimerkkejä." 

"" 

"Au kuvittelee ettei Suomessa ole käytetty vielä kaikkia valitusasteita hyväksi." 

"Liikaa diktatorisia, puolue ja/tai uskonnolliskiihkoisia yms. ilmiöitä!" 

"Samanaikaisesti on kyetty parantamaan ihmisoikeuksia esim. lisäämällä naisten koulutusta ja 

tiedottamalla ihmisoikeusasioista, joka vaikuttaa myös siten, että ihmisoikeusrikkomukset saavat enemmän 

julkisuutta. Tämä lienee osatekijänä siihen, että edistystä on vaikea arvioida. Modernin orjuuden laajuus- 

sekä aiheen sivuuttaminen mediassa ja politiikassa - on kuitenkin kiistämätöntä." 

"Erilaiset diktatuurimaat sekä näennäisesti demokraattisetkin maat ovat heikentäneet ihmisoikeuksia. 

Demokraattisissa maissa ei selkeitä parannuksia entisiin ole näkyvissä." 

"" 

"" 

"" 

"" 

"Jossakin ja joissakin asioissa edistytty. Esim. eräät naisten asiaa ja kohtelua koskevat asiat ovat hieman 

edistyneet. Taantumistakin on näkyvissä. Yhä vielä naiset ovat "kohteita", ei oman elämänsä subjekteja. YK 

on täysin neuvoton, avuton paperi"tiikeri"." 
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"" 

"yksinkertaisesti tämä maailma ja varsinkin Suomi lapsi asioissa on todella säälittävää. " 

"" 

"" 

"Globaali asioiden tiedostaminen lisääntynyt." 

"englannissa saa homot mennä naimisiin. milloin meillä saa?" 

"On vaikeaa todeta kokonaisuudesta juuta tai jaata. Toisaalta tietyissä maissa elintaso on esimerkiksi 

noussut suhteessa aiempaan, mutta myös uusia ongelmia on tullut ympäristön pilaantumisen myötä. 

Pakolaisuus lienee yksi mittari, joka osottaisi ongelmien hieman kasvaneen ainakin väkimäärällisesti. 

Hyvääkin tapahtuu paikallisesti, kun kouluja ja kaivoja on tullut lisää tai korruptio vähentynyt." 

"Raha ja ne keillä rahaa on päättävät asioista yhä voimakkaammin omilla ehdoillaan, ihmisoikeuksia 

polkien" 

"" 

"Selkeästi on nähtävissä liikehdintää, jossa kansat uskaltavat osoittaa mieltään entistä vapaammin. Yksin 

konkreettinen parannus on esim. Tunisian vallankumouksellisen demokraattinen perustuslaki, jossa mm. 

säädetään naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, siitä että terveydenhuolto on jokaisen ihmisoikeus 

jne." 

"" 

"" 

"" 

"Kriisien pitkittyessä ihmisiltä viedään kaikki oikeudet, jotta pankit saadaan pidettyä pystyssä. " 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"Ikävää kyllä, vaikka tyttöjen aseman eteen on tehty valtavasti töitä on pöyristyttävää edelleenkin se 

väkivallan ja riiston määrä, mikä kohdistuu lapsiin, nuoriin, naisiin ja mm. myös miehiin esim. 

siirtotyöläisiin." 
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"Ongelmat kasaantuvat, koska osa maista ei lähde mukaan yhdessä suunniteltuihin tavoitteisiin. Kaikkien 

maiden pitäisi lähteä mukaan ja muiden maiden pitäisi tukea muita maita niin että kaikki voisivat lähteä 

mukaan." 

"Syyrian sota on jatkunut jo yli 3 vuotta." 

"" 

"Esim. Netin kautta tapahtuva verkkovakoilu ei ole merkittävästi vähentynyt, eikä vakoilusta ole tuomittu 

merkittäviä toimijoita." 

"" 

"Oikeata vaihtoehtoa ei tuossa ole. Jossain parantanut, jossain huonontunut. Kansainvälinen on iso alue..." 

"" 

"" 

"" 

"Ostovoiman heikentyessä ei enää ole halu auttaa kaukana olevia." 

"ensin hoidetaan omat vakavat ongelmat, vasta sitten muiden -asenne leviämässä" 

"" 

"Ihmisiä tapetaan jatkuvasti " 

"" 

"" 

"Eri kansallisuuksien ja uskontojen vastakkainasettelu sen sijaan että olisi rinnakkaiselo" 

"" 

"Lähi-idässä on menty taaksepäin esimerkiksi naisten asemassa uskontoon perustuvien hallitusten vuoksi. 

Kiinassa ja Venäjällä pysytty ennallaan tai menty taaksepäin kehityksessä." 

"-" 

"" 

"sotia ja pakolaisvirtoja, köyhyys lisääntynyt , rikkaaat rikastuneet" 

"Vallanpitäjät joutuvat ottamaan kansalaisten vaatimuksia enemmän huomioon, internetin ansiosta, vrt. 

ed. " 

"" 
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"Ihmisoikeuksista puhutaan aiempaa enemmän, mutta samalla esimerkiksi ympäristökatastrofit vaikuttavat 

kurjistavasti miljoonien ihmisten elämään. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuva vaino on jopa 

lisääntynyt ympäri maailmaa samalla, kun monissa maissa on tapahtunut myös edistystä lainsäädännössä." 

"" 

"Vahvemman ja taloudellisesti vahvemman oikeus menee aina edelle ja esim. uskonto ei enää ehkäise mm. 

sotatilanteessa raiskauksia tai silmittöntä väkivaltaa." 

"" 

"Pitkällä aikavälillä edistystä on ehdottomasti tapahtunut ainakin Euroopan sisällä. Länsimaiden 

ulkopuolella kehitys on hitaampaa." 

"Ongelmat tulevat ainakin todennäköisemmin esiin mediassa ja internetissä kuin ennen" 

"Globalisaation vaikutukset ja monikansallisten offshore-yritysten liian suuri koko ovat lisänneet ja 

helpottaneet epäeettisten yritysten toimintaa. Rahan-, harvainvalta ja korruptio edesauttavat toimintaa ja 

vaikeuttavat valvontaa. Yhteiskuntavastuu käsitteen merkitys on unohtunut monikansallisten yritysten 

toiminnassa." 

"" 

"" 

"Eurooppaan pyrkivien pakolaisten kohtalo on yhä edelleen julma, ja rasistiset hyökkäykset heitä kohtaan 

eivät osoita laantumisen merkkejä. Toisaalta esimerkiksi Syyrian kansasta puolet saa kuolla kaikessa 

rauhassa, sillä Syyrialla ei ilmeisesti ole merkittäviä kaasu- tai öljyvaroja. Taloudellisen voiton mahdollisuus 

sanelee, kiinnostavatko ihmisoikeudet ulkomaailmaa. Kiinassa tilanne tuntuu parantuneen 

kansalaisjärjestöjen rekisteröinnin helpottumisen myötä, mutta samanaikaisesti hallituksen arvostelijoita 

tuomitaan pitkiin vankeusrangaistuksiin. " 

"" 

"Naisten asemassa ei merkittäviä parannuksia" 

"" 

"Valittaminen ihmisoikeus tuomioistuimiin on tehty niin vaikeaksi, etteivät vammaiset saa kanteluaan läpi, 

eivätkä voi käyttää äidin kieltään. Saadut korvaukset vahingoista ovat olemattomia." 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 
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"" 

"" 

"" 

"" 

"USA:ssa lait, jossa tummaihosilta viedään äänioikeuksia pois (Florida), voit uskonnonpuolustuksena olla 

palvelematta ravintolassasi homoja tai "vääräuskoisia" (Teksas)" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"Poliittinen paine Venäjällä, Syyrian sisällissota" 

"" 

"" 

"Eiköhän jokainen tiedä, että Idästä tuulee. On vaikeaa kun näin lähellä sorretaan vapauksia." 

"" 

"Monissa maissa on viimeaikoina hyväksytty samaa sukupuolta olevien avioliitot. " 

"" 

"" 

"" 

"tuntuu että ollaan menossa vain huonompaan suuntaan, kun miettii kaikkia kriisejä, viharikoksia ym. Toki 

joissain asioissa edetäänkin, mutta huonolta näyttää edelleen." 

"Venäjällä ja Afrikassa seksuaalivähemmistöjen oikeuksia vähätellään ja naisten oikeudet ovat edelleen 

olemattomat monissa maissa." 

"" 

"Esimerkiksi maahanmuuttajien ja pakolaisten oikeudet ovat vaarassa, mikäli heitä ei kohdella yksilöinä, 

joilla on yhtäläiset ihmisoikeudet, vaan haitallisena ongelmana ja kasvottoman pelkkinä massan osasina." 
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"Tilanne vaihtelee, tasa-arvo parantunut joissain maissa, mutta mm. ranskan pukeutumissääntö 

musliminaisten käyttämän asun kohdalla rajoittaa (ja vapauttaa). Myös seksuaalitasa-arvon saralla on 

tapahtunut vastaavaa." 

"" 

"" 

"" 

"Tiedonkulku on vapautunut, mutta toisaalta monissa maailmankolkissa säätely, sisäänpäinkääntyneisyys ja 

sulkeutuminen muulta maailmalta on kasvanut. Ollaan menty toisaalla selvästi parempaan suuntaan, mutta 

toisalla selvästi huonompaa." 

"Sekä parantunut että heikentynyt." 

"" 

"" 

"Ihmisoikeustilanne maailmanlaajuisesti on mielestäni vain heikentynyt, vaikka siihen kiinnitetään nykyisin 

paljon huomiota. Esimerkiksi itänaapurimme Venäjän tilanne on erittäin huolestuttava. 

Ihmisoikeusrikkomuksia näkyy kaikkialla nykymaailmassa, ja niihin pitäisi puuttua tarkemmin. " 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"Olen vielä nuori niin en osaa miettiä asiaa kuin suhteellisen lyhyeltä aikaväliltä." 

"Plusmiinusnolla." 

"Plusmiinusnolla." 

"" 

"" 

"" 

"" 

"Propaganda uutisointi mm kiinassa, venäjällä ja itäblokin maissa. Homojen oikeudet etenkin venäjällä. 

USAssa uskonnon yritys kieltää tieteen edistystä. " 

"" 
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"Tasa-arvo on kohentunut monissa maissa monin tavoin, mutta kehitettävää on. Naisten asema on hieman 

parantunut tiedotuksen ja opettamisen myötä." 

"Joissakin maissa on laillistettu miedompia huumeita, se on edistystä ja nähtävä väliaskelena pirin 

laillistamiselle." 

"" 

"" 

"" 

"Ei uskalleta puuttua tarpeeksi ja puuttumisen riski on aika heikko. Ennemmin puututaan ja tehdään jotakin 

eikä vaan puhuta." 

"Jokainen ihmisoikeuksia rajoittava poliittinen päätös heikentää selvästi ihmisoikeuksia, siitä huolimatta, 

että monet poliittiset päätökset ovat vahvistaneet niitä." 

"" 

"" 

"Syyrian pakolaiset, Ukrainan tilanne, Venäjän anti-homolaki, Uganda ja Nigeria, Pohjois-Korea, Fenno-

Skandian maahanmuuttopolitiikka kokonaisuudessaan" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"Konfliktien jalkoihin jää jatkuvasti valtava määrä ihmisiä, joiden kohtalo vähintäänkin epävarma. Toisaalta 

seksuaalivähemmistöjen oikeuksien suhteen ollaan kulkemassa oikeaan suuntaan ja esim 

kuolemanrangaistuksesta on suurelta osin luovuttu. Rasismi (esim tummaihoisten kohtelu USA:ssa) ja 

sukupuolten välinen epätasa-arvo vielä ongelmana." 

"Useat maat ja osavaltiot ovat viime vuosina hyväksyneet lakimuutoksen heteronormatiiviseen avioliittoon. 

" 

"" 

"Jossain ovat ihmisoikeustilanteet parantuneet, jossain taas heikentyneet" 

"ks. ylläoleva" 

"" 

"" 
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"Jossain maissa on menty eteenpäin, toisissa taaksepäin.. " 

"" 

"Venäjää lukuun ottamatta olen saanut lukea eri maiden hyväksyttyä tasa-arvoisen avioliittolain, toki ne 

ovat "lööpeissä" olleet ns. isosti esillä" 

"Joissakin maissa tilanne on parantunut, mutta joissakin maissa tilanne on jopa huonontunut" 

"" 

"" 

"Viimeisimmät käänteet mm. Venäjällä, Ugandassa ja Bruneilla riittänee perusteluksi." 

"Vaikka sinänsä ns. klassiset ihmisoikeudet vähitellen menevät eteenpäin valtaosassa maailmaa, niin 

samalla tapahtuu myös taloudellista kehitystä, joka heikentää ihmisten peruselämää mm. 

ilmastonmuutoksen kautta." 

"" 

"" 

"" 

"" 

"Euroopan union ulkorajoilla tapahtuva epäinhimillinen pakolaisten kohtelu ja vaarat joita Eurooppaan 

pyrkivät ihmiset kokevat." 

"" 

"Vaikka työtä on tehty monessa maissa ihmisoikeuksien puolesta, ovat monet maat niistä lipsuneet ja jopa 

menneet päinvastaiseen suuntaan. Itä-euroopassa on tilanne parempi mielestäni, mutta esimerkiksi Afrikan 

ja Lähi-idän maissa tilanne on huolestuttava." 

"" 

"Naisia kohdellaan yhtä huonosti kuin ennekin monessa maassa, esim. Intiassa ja arabimaissa. Venäjällä 

syrjitään ja hakataan homoja. " 

"" 

"Putinin Venäjä polkee räikeästi ihmisoikeuksia" 

"" 

"" 

"" 

"Mielestäni ihmisoikeusjärjestöt ovat hieman onnistuneet parantamaan tilannetta, vaikka parantamisen 

varaa on yhä reippaasti." 
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"" 

"Esimerkiksi Venäjän uudet homopropagandalait ja Ugandan lakien kiristyminen aiheen tiimoilta ovat hyvin 

ongelmallisia." 

"Tietoisuus ja kannatus ihmisoikeuksille on kasvussa, ja uusia oikeuksia pyritään aktiivisesti kehittämään. 

Ongelmaksi onkin muodostumassa eräänlainen kyllääntyminen, jossa kilpailevat ihmisoikeudet syövät tilaa 

toisiltaan." 

"USA:ssa monissa liittovaltioissa ja useissa muissa valtioissa (esim. UK) parisuhdelaissa on jo siirrytty 

tasavertaiseen lakiin." 

"" 

"Toisissa maissa edistytään, toisissa otetaan takapakkia. Vastaukset tähän kysymykseen perustuvat 

varmasti pitkälti uutisointiin. " 

"" 

"Maailmassa on maita jossa ihmisarvo toteutuu hyvin, mutta samalla on myös maita, jossa ihmisarvoa 

poljetaan suunnattomasti." 

"Venäjän tilanne seksuaalivähemmistöjä kohtaan. Myös monessa muussakin maassa heikennetty 

seksuaalivähemmistöjen oloja." 

"" 

"" 

"kriisiytyneillä alueilla on otettu takapakkia." 

"Joka puolella ongelmat lisääntyy kaikissa asioissa. " 

"" 

"En ole kovin pitkällä aikavälillä tutkinut asiaa." 

"" 

"" 

"Uskon että ihmisoikeudet ovat paranemaan päin, tietoisuus rikkeistä ja taistelu niitä vastaan on 

lisääntynyt. " 

"" 

"Tilanne vaihtelee eri maanosissa, joten en osaa sanoa, millainen tilanne on kokonaisvaltaisesti. Sen 

selvittämiseksi olisi mitattava keskiarvot." 

"Mm. Venäjän tilanne homoseksuaaleja kohtaan, turkin erilliset vankilat homoseksuaaleille ym" 

"" 
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"Vaikka ihmisoikeuskysymykset ovatkin uutisissa, en koskaan lue siitä kuinka tilanne on parantunut." 

"" 

"" 

"" 

"Kansainvälisesti esimerkiksi homoseksuaaleja kohdellaan huomattavasti paremmin." 

"" 

"Tällä hetkellä tilanne on useissa maissa kriittinen ja sen vuoksi vähemmistöt kärsivät." 

"Allt fler människor omfattas globalt av de mänskliga rättigheterna och allt flera lyfts ur fattigdom. IT-

revolutionen t.ex. i afrika möjliggör informationsutbyte och utbildning vilket är hoppingivande." 

"Länsimaissa ollaan varmaan edistyttykin, mutta silti maapallolla on maita, joissa naisten ja lasten asema on 

kurja ja käydään ihmiskauppaa ja pakotetaan ihmisiä orjatyöhön." 

"" 

"useat maat ovat säätäneet homofobisia lakeja. " 

"" 

"" 

"Kansainväliset ihmisoikeusongelmat tuntuvat kasvavan kokoajan, kun erinnäiset ryhmät päättävät vihata 

ja syrjiä toisia ryhmiä. Ihmisillä ei ole enää kivikautisia heimovihollisia, joten näitä vihattavia"vieraita 

heimoja" ja "tuntematomia" on jostain syystä pakko kehitellä jostain." 

"" 

"" 

"En seuraa maailman tilannetta niin aktiivisesti että osaisin vastata." 

"kokoajan syntyy lisää kehitysmaita" 

"" 

"maailma menee huonompaan useassa maassa. hyvin menee myös esim. homoilla euroopassa mutta 

superhuonosti sitten venäjällä.." 

"Haluaisin uskoa että suurempi näkyvyys eri medioissa vaikeuttaa asioiden salaamista ja helpottaa niihin 

puuttumista." 

"" 

"" 

"" 
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"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"Järjestöt ovat olleet aktiivisia." 

"" 

"Kovasti yritetään, mutta armomurhien edelleen tapahtuessa ja kastijärjestelmien sanellessa 

ihmiskohtaloita, tähänastiset saavutukset ovat marginaalisia." 

"Useat maat ja osavaltiot ovat hyväksyneet samaa sukupuolta olevien avioliitot. Parannettavaa on kuitenkin 

vielä paljon ja muissakin epäkohdissa, kuten naisten ja lasten oikeudet. " 

"Naisten oikeuksista ainakin puhutaan, toisaalta ehkä naisten asema oli ennen kolonialismia joissain paikoin 

nykyistä parempi?" 

"" 

"" 

"" 

"Syyrian tilanne, kansanmurha Afrikassa, Venezuela, Ukraina, Turkki ja Egypti ovat esimerkkejä maista joilla 

menee nyt selvästi aiempaa huonommin." 

"" 

"Köyhien olot maailmanlaajuisesti." 

"" 

"Onhan se parantunut, vaikka petrattavaa on vielä reilusti. Naapurimme Venäjä on yksi hyvä esimerkki siitä, 

miten suuri valtio voi olla niin takapajuinen." 

"Vähemmistöihin kohdistuvaa syrjintää valkopestään muuallakin kuin Suomessa, puhumalla kriittisyydestä 

ja "maan tapojen" kunnioittamisen tärkeydestä." 

"" 

"Oma näppituntuma on, että ihmiskauppa on lisääntynyt. " 

"Tällä hetkellä mediassa esiintyy eniten seksuaalivähemmistöjen avioliitto-oikeuden hyväksyntää Euroopan 

eri maissa ja USA:n osavaltioissa. Kuitenkin esimerkiksi Venäjän kanta seksuaalivähemmistöihin on 

taantunut. Muita ihmisoikeusasioita liittyen esimerkiksi lasten ja naisten oikeuksiin ei ole juuri ollut 
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uutisoituna, joten oletettavasti tilanne on edelleen melko heikko esimerkiksi itä- ja kaakkois-Aasiassa. 

Yleisesti ottaen siis kohentunut hieman, mutta kokonaiskuvassa on vielä paljon kehitettävää." 

"Köyhien maiden velkataakka, köyhien maiden epätasa-arvoinen asema wton neuvotteluissa gatt, trips, 

lapsiköyhyyden lisääntyminen, sotilaalliset kriisit joissa siviiliväestö ja lapset joutuvat kärsimään" 

"Riippuu paikasta... Lännessä parantunut, kehitysmaissa heikentynyt" 

"" 

"Sukupuolineutraali avioliittolaki on viime aikoina hyväksytty useassa maassa, mutta Venäjällä ja Afrikan 

maissa homoseksuaalisuus tai sen ilmaisu julkisesti on säädetty rangaistavaksi rikokseksi." 

"" 

"" 

"" 

"" 

"venäjä "pelottaa", intiassa joukkoraiskataan ym ym" 

"" 

"" 

"" 

"Venäjän tilanne " 

"Venäjän homopropagandalaki, Ugandan suhtautuminen seksuaalivähemmistöihin. Pohjois-Korean 

ihmisoikeusloukkaukset. Lasten huono kohtelu köyhissä maissa. Hikipajojen käyttö ja niiden 

ihmisoikeusongelmat. Kiinan maaseudulla tapetaan yhä tyttölapsia." 

"" 

"uutta tietoa ihmisoikeusloukkauksista tulee jatkuvasti, vaikea uskoa että maailmanlaajuisesti tilanne olisi 

parantunut" 

"Minusta on surullista sekä naurettavaa että jopa niinkin lähellä kuin naapurimaassamme tapahtuu 

ihmisvainoja vielä tänäkin päivänä. " 

"" 

"Ääriryhmittymät ovat saaneet valtaa ja tämä näkyy mm. demokratian heikentymisenä ja 

suvaitsemattomuutena." 

"Katsoessani historiallisesta perspektiivistä on ympärillämme tapahtunut paljon kaikenlaista, joten 

menneisyyteen vertaamisesta ei ole mitään hyötyä. Mielestäni on paljon parempi kysyä, mikä tilanne on 

nyt ja miten tässä edetään. Esimerkiksi yritysten yhteiskuntavastuu alkaa kyllä näkyä viimeinkin lehdistössä, 

mutta se on edelleen harmittavan pieni osa yrityksistä, jotka todella tätä erityisemmin harjoittavat." 
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"" 

"" 

"Yksityisyydensuoja-asioissa on menty aimo harppauksissa taaksepäin, tai ainakin rikkomukset asian 

suhteen on nostettu päivänvaloon. Tämän lisäksi kansainvälisen oikeuden rikkomuksia henkilöön 

kohdistuvissa rikoksissa on tietenkin järisyttävä määrä ympäri maailmaa." 

"Epävakaissa oloissa ihmisoikeudet ovat usein se josta tingitään, oli sitten kyse sodasta tai terrorismin 

pelosta." 

"" 

"" 

"Sotimisesta on tullut ongelmien "ratkaisukeino" N:o 1. Ruoka- ja vesiturvallisuutta heikentää resurssien 

yksityistäminen ja markkinoistaminen, samoin bionenergian tuotanto." 

"" 

"" 

"Asioista puhutaan yhä enemmän niin ajan myötä ehkä asiat paranevatkin." 

"Sodissa naisia sorretaan. Toisaalta arabimaissa naisten jo saavutettuja oikeuksia on tarkoituksellisesti 

heikennetty. Edelleenkään naisten eivät saa päättää omista asioistaan tai liikkua vapaasti eikä käydä 

töissä." 

"" 

"" 

"" 

"Mielestäni harppaukset toisaalla kumoutuvat takaiskuilla muualla. Tietenkin kyseessä on paljon myös 

uutisoinnin luoma mielikuva." 

"Kenen tahansa kaikki oikeudet voidaan hetkessä poistaa lähes missä tahansa terrorisminvastaisen sodan 

verukkeella." 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"Varakkuutta pidetään ansaittuna etuna, kun taas köyhyyttä omana saamattomuutena. Tässäkin tilanteessa 

ihmisen yksilölliset syyt ja vastoinkäymiset tulisi ottaa huomioon." 
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"" 

"" 

"kuukausittain lukee uutisia, joissa homoseksuaaleja ihmisiä tapetaan/vainotaan/vangitaan 

suuntautumisensa vuoksi" 

"Erityisesti naisten asema on pysynyt ennallaan (eli huonona) useimmissa sen suhteen kriittisimmissä 

maissa. " 

"" 

"" 

"Tietoisuus asioista lisääntynyt, asiat saavat helpommin julkisuutta. Kauppasuhteet ym. eivät saa estää 

ihmisoikeusrikkomuksiin puuttumista." 

"" 

"Tilanne paranee hiljalleen. Vaikka kaikkia vuosituhattavoitteita ei saavutetakaan, on merkittävää edistystä 

silti tapahtunut monella taholla." 

"Erilaiset sodat ja konfliktit vaikeuttavat perusoikeuksien turvaamista." 

"" 

"Venäjän tilanne erityisesti" 

"Vaikka tietyissä maissa (monet länsimaat) asioissa on toki edetty, useissa valtioissa ihmisoikeuksien 

parantamisessa riittää työnsarkaa" 

"Venäjällä ja Afrikassa ja Kiinassa tasa-arvo ja ilmaisunvapaus on taantunut selvästi" 

"Oma näkemykseni on, että monissa maissa otettu turhan paljon takapakkia, perustan mielipiteeni 

ulkomailla asuttuihin vuosiin." 

"Venäjä, Intia, lähi-itä yleisesti ja USA ovat lähiaikoina säätäneet kyllä kaikenlaisia lakeja suoraan 

kivikaudelta." 

"" 

"Toisissa maissa ollaan selvästi Suomea edellä. Suomen pitäisi kuitenkin oikeusavaltiona näyttää 

esimerkkiä." 

"Suhtautuminen esimerkiksi Venäjän pöyristyttävästi natsi-saksan alkua muistuttaviin säädöksiin 

homoseksuaaleja vastaan on ollut pelkurimaista. Taloushankaluuksia peläten eri maiden 

ihmisoikeisloukkauksiin ei uskalleta ottaa tarvittavalla vakavuudella kantaa. " 

"" 

"ukraina mennyt taaksepäin, intiassa lahgetettu tuomioita raiskaajille" 
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"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"Puolueetonta tietoa on mahdotonta saada. Jalleen vai raikeimmat tapaukset paasevat otsikoihin." 

"Absoluuttisesti laskettuna yhä useampi elää sietänmättömässä kurjuudessa vailla mitään oikeuksia." 

"" 

"" 

"Mielestäni on huolestuttavaa miten huonosti seksuaalivähemmistöjä ja naisia kohdellaan monissa maissa. 

Edelleen normi on heteromies, mikä on aika surullista." 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"Ylikansallisten yritysten perustelemattoman suuri vaikutus lainsäädäntöön etenkin Yhdysvalloissa, jonka 

vaikutukset levivät hiljalleen Euroopan Unioniin. Yksityisyydensuoja ei ole riittävä modernissa 

yhteyskunnassa. Valtiot toimivat perusteettomasti ja moraalisesti väärin (esimerkiksi Yhdysvaltain Patriot 

Act ja tiedustelupalvelut). Kansalaiset ovat muuttuneet pelinappuloiksi, valtasuhde on aivan liian epäsuhta. 

" 

"Esimerkiksi Venäjällä ja Intiassa tilanne on menossa kammottavaan suuntaan. " 

"" 

"Lähinnä Venäjän tilanne on noussut esiin ja sitä myötä vaikuttaa että tilanne heikentynyt. Samoin monissa 

Afrikan maissa erityisesti seksuaalivähemmistöjen asema heikko ja osittain jopa heikentynyt." 

"Demokratia on hieno asia, mutta ei kannata luulla, että koko maailma suostuu pohjoismaiseen 

elämäntapaan." 

"Esim. naisten tilanne on edelleen huono monissa maissa. Myös lasten oikeuksia poljetaan paljon." 

"" 
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"Kansainvälinen on niin laaja käsite että joudun pysymään niissä 20 maassa jossa olen käynyt useampia 

kertoja. Näidenkin sisältä löytyy selviä eroja: esim. saudi arabiassa on tultu selvästi takapakkia sitten 80-

luvunkin." 

"" 

"" 

"Mielestäni ulkomailla, ainakin maissa missä itse olen käynyt on tilanne parantunut" 

"epäluotettava toiminta maiden tiettyjen johtajien tahoilta lisääntynyt" 

"Lama on vaikuttanut ja ihmisiä on maapallolla liikaa: luo köyhyyden kierteitä, orjuutta jne." 

"Esim. Venäjän homopropagandalaki" 

"Monessa maassa mennään takapakkia uusien konservatiivisten ja fundamentalististen lakien tullessa 

voimaan." 

"Aiemmin mainitsemani homoavioliitot Ranskassa ja Isossa-Britanniassa." 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"Taloustilanne ja Venäjän propagandalaki huonontaneet tilannetta." 

"" 

"Delvis beror det på det ekonomiska läget, men det är ju ingen ursäkt." 

"On monta esimerkkiä, mutta ilmastonmuutoksen tuomat ongelmat ja myös Ukrainan kriisi osoittaa, ettei 

kansainvälisellä tasolla osata toimia ihmisoikeusmyönteisesti." 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"Vaikka jotakin parannuksia varmasti on saatu aikaan, ei ihmisoikeuksien toteutuminen maailmanlaajuisesti 

ole vielä edennyt niin hyvin kuin olisi voinut. Rikkaat rikastuvat edelleen ja köyhät köyhtyvät. Maapallon 

taloudelliset varat, luonnonvarat ja sosiaalinen hyvinvointi kasautuu entisestään harvoille ja valituille." 
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"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"Sotatilat, naisten aseman huonontuminen, ääri-islamistien vallan laajeneminen (esim. lähi-idässä)." 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"Köyhyyden väheneminen parantaa laaja-alaisesti ihmisoikeuksia maailmalla." 

"" 

"" 

"" 

"" 

"Erityisesti Venäjän ihmisoikeustilanne on mennyt taaksepäin. Myös vanhoilliset muslimihallinnot 

lapsiavioliittoineen ja kivitystuomioineen vievät useiden valtioiden ihmisoikeustilannetta takaisin kohti 

kivikautta." 

"Putin" 

"" 

"" 

"Useissa maissa on parantunut, mutta sitten on valitettavasti useita maita, joissa tilanne on pysynyt 

ennallaan tai huonontunut selkeästi. Huonoista esimerkeistä mainittakoon Venäjän tilanne." 

"" 

"Venäjän kehityssuunta on erittäin pelottava." 

"" 

"" 

"" 
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"" 

"" 

"" 

"Toisissa asioissa edistytään ja toisissa otetaan takapakkia. Tilanne on hyvin erilainen eri maissa." 

"" 

"" 

"" 

"Sisällissodat, homolait, orjatyövoima, ihmiskauppa, internetin käytön rajoittaminen, diktatuurivaltiot..." 

"" 

"" 

"" 

"Yksilön identiteetin luomiseen on annettu enemmän liikkuma varaa, eikä se ole enää murskattu 

yhteiskuntien kulttuurien hyväksymiin arvoihin." 

"" 

"" 

"" 

"Maailmassa keskimääräisellä henkilöllä on enemmän mahdollisuuksia ja parempi elintaso kuin koskaan. 

Tämä siitä huolimata etteivät maailman valtiot juurikaan edista ihmisoikeuksia." 

"Venäjän heikko ihmisoikeustilanne. Pohjois-Amerikassa äärikristittyjen ja oikeistolaisten vaikutus 

politiikkaan kasvanut, kansainvälisten suuryhtiöiden tekemät ympäristörikokset sekä työntekijöiden 

oikeuksien polkeminen esim. monissa Aasian maissa, Euroopassa maahanmuuttokriittisyys ja rasismi 

muuttuneet näkyvimmiksi sekä romanien huono kohtelu" 

"Homovastaisuuden lisääntyminen useissa maissa." 

"" 

"" 

"esim euroopan ihmisoikeudet liikkuvuuksineen ovat selkeästi parantuneet, Suomi kohtelee hyvin 

pakolaisia siinä määrin, missä heitä vastaanottaa." 

"Länsimaissa äärioikeisto ja rasistiset liikkeet ovat ryhtyneet väkivaltaisemmiksi. Islamilaisissa maissa on 

joissain parannettu naisten oikeuksia ja toisissa entisestään huononnettu. Syyria ja muiden koflitialueiden 

tilanne tietysti huonontaa keskiarvoa." 

"" 
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"Niisä maissa, jotka konfliktien ulkopuolella ellei niissä demokratiaa omilla sisäisillä toimenpiteillä ole 

heikennetty, hidasta myönteistä kehitystä.Konfliktimaissa (Syyria, Ruanda, Etelä-Sudan jne) tilanne mennyt 

pahasti huonompaan suuntaan. " 

"" 

"" 

"Venäjä, Kiina, Pohjois-Korea, rikkaiden rikastuminen ja köyhien köyhtyminen, sijoittajien edut polkevat 

kansalaisten etuja ja sitä kautta ihmisoiskeusia" 

"Venäjä, Kiina, Pohjois-Korea, rikkaiden rikastuminen ja köyhien köyhtyminen, sijoittajien edut polkevat 

kansalaisten etuja ja sitä kautta ihmisoiskeusia" 

"Hiukan parannusta ehkä tapahtunut, mutta yhä uudelleen ilmenee kauheita asioita naisten 

kiduttamisesta, lapsiavioliitoista, joukkoraiskauksista jne." 

"" 

"" 

"Venäjä ja Afrikka - homojen asema äärimmäisen vaikea" 

"" 

"Mahdotonta sanoa onko parantunut, mutta uskon tietoisuuden ihmisoikeuksista levinneen ja globaalin 

yhteistyön kasvaneen." 

"Edelleenkin teloitetaan ihmisiä, mitä kummallisimmista syistä. Vaikka jotkut maat ovat kertoneet 

luopuneensa ko. käytännöstä, sitä edelleen harjoitetaan." 

"Yleisesti tilanne on mielestäni parantunut, mutta yritysten pitäisi kantaa vastuunsa paremmin 

maailmanlaajuisesti. Lapsityövoiman käyttö ja kurjat, lähes orjuutta lähentelevät työolot kehitysmaissa ovat 

häpeälliset, ja joista voidaan syyttää miljoonayrityksiä ja heidän ahneuttaan." 

"" 

"" 

"" 

"Precis som i det tidigare svaret skulle jag vilja papeka att mansliga rattigheter ar nagot som andras och 

skall utvecklas hela tiden. Pa det internationella planet har det ocksa blivit mera synligt och ar nagot som 

det talas om. Men efetrsom manskliga rattigheter borde sattas in i alla instanser sa kan det vara svart att se 

var en krankning kan ske om man inte ar en manniskoratts expert. Pa det internationella planet ar det ennu 

svarare, eftersom de som ar mest utsatta kanske inte ar medvetna om sina rattigheter eller har mojlighet 

till hjalp. Pa det internationella planet finns det instanser som FNs manniskoratts rad och europeiska 

domstolen for manskliga rattigheter, men dessa ar for langsamma for att gjora en skilnad i en individuell 

manniskas liv. A andra sidan ar det bra att, som i FNs manniskoratts rad, konstant tala om de har sakerna 

och utiova patryckning pa stater for att de skall folja de internationella bestammelserna.. Oberoende sa ar 
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det svart att saga att situationen har forbattrats - den ar densamma: man manste fortfarande hart arbeta 

med dessa fragor." 

"" 

"pohjois koreassa veiläkin riehutaan ja rikotaan ihmissoileuksia." 

"" 

"" 

"Olen seurannut lähinnä Venäjän tilannetta, mutta lieka ihmisten kaulan ympärillä tuntuu kiristyneen. " 

"" 

"" 

"Tilanne on hyvin maakohtainen: joissain maissa asiat ovat paremmin kuin aiemmin, joissain maissa 

huonommin. Nykyään kuitenkin kiinnitetään enemmän huomiota ihmisoikeuskysymyksiin, kuin aiemmin." 

"" 

"" 

"" 

"Uutisoinnista päätellen joitakin edistysaskeleita on otettu (esimerkiksi juuri parisuhdeväkivallan tai tasa-

arvoisen avioliittolain taholla), mutta samaan aikaan negatiiviset uutiset esimerkiksi homojen tai naisten 

oikeuksista kasvavat. " 

"Hankala ottaa kantaa laajasti, mutta esimerkiksi Venäjällä kehitys näyttää huonolta. " 

"" 

"USA ja Iso-Britannia, muiden muassa, ovat ottaneet selkeita lakipykälällisia askelia kohta tasa-arvoisempaa 

yhteiskuntaa. Suomi ei muutamien henkilöiden vaikutusvallan vuoksi ole päässyt asiass eteenpäin. " 

"Viime vuonna Nobelin rauhanpalkinnon voitti kemiallisten aseiden kieltojärjestö ja joukkotuhoaseiden 

kieltäminen on saanut kannatusta maassamme ja maailmassa. " 

"" 

"tulee ensimmäisenä mieleen venäjän tilanne ja esim. homoihin liittyvä propagandalaki." 

"Esim. Venäjän homolait" 

"" 

"joissakin maissa, mm. venäjällä ollaan menty ihmisoikeusasioissa vain taaksepäin. Lisäksi monessa maassa 

naisen asema on vielä uskomattoman huono ja asioita tapahtuu, joita ei voi uskoa 2000-luvun touhuksi." 

"Minulla ei taida olla tarpeeksi tietoa muutoksen arviointiin. Ehkä tiedottaminen on parantunut, ja siksi 

tuntuu, että menee huonommin." 
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"" 

"" 

"" 

"" 

"Suomi on tällähetkellä ainut pohjoismaa, joka ei ole vielä laillistanut tasa-arvoista avioliittolakia." 

"Venäjällä,Ukrainassa, ongelmia " 

"Venäjä" 

"Usa:n osavaltioiden laillistettua kannabis, ihmisoikeudet ovat parantuneet" 

"" 

"" 

"Lama heikentää aina yhteiskunnan turvaverkkoja ja näissä tilanteissa etenkin haavoittuvassa asemassa 

olevat ihmiset kärsivät. " 

"Ulkoista kontrollia harjoitetaan edelleen eniten ihmiskunnassa (vaihtoehtona sisäinen kontrolli). " 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"ei saada elää ja olla omassa maassa, vaan pitää aivan epäinhimillisiin oloiin lähteä pakoon voidakseen 

pysyä hengissä tai tulematta tapetuksi." 

"" 

"" 

"Sotia käydään,Krimiä valloitetaan,kaikkia vakoillaan" 

"" 

"Tilanne varmasti elää: kun jossain päin maailmaa tapahtuu parannuksia, jossain oikeudet heikkenevät." 

"Suuri itäinen naapuri on mennyt huonompaan suuntaan. " 

"" 

"Venäläiset ovat lähteneet ryöstöretkelle eivätkä aio palauttaa miehityksiään Karjalaa ja Petsamoa" 
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"Syyrian, Ukrainan ja Keski-Afrikan tasavallan tilanteet ovat järkyttävä osoitus siitä, miten heikosti 

kansainvälinen yhteisö edelleen reagoi ihmisoikeuskatastrofeihin. Syyriassa on erityisen kiinnostavaa 

huomata, miten ilmastonmuutos on ollut merkittävänä taustatekijänä kriisin puhkeamisessa (ks. Years of 

Living Dangerously)." 

"" 

"Yhä useammat maat (Venäjä, Afrikan maat, muslimimaat) uhmaavat avoimesti kansainvälisiä sopimuksia. 

Terrorismin vastainen sota rajoittaa ihmisoikeuksia." 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"Keskuspankkien miljardöörimistajat retuuttavat muuta ihmiskuntaa mennen tullen ja tuhoavat 

ahneudellaan luontoakin" 

"Köyhyys vähän vähentynyt" 

"" 

"Katsokaa itänaapuria." 

"" 

"" 

"" 

"" 

"Entiset ongelmat alkavat pikku hiljaa aina parantumaan, mutta uusia tuntuu tulevan koko ajan lisää... 

Kestää pitkään ennen kuin maailma muuttuu paremmaksi." 

"" 

"" 

"" 

"erlaisia väkivallantekoja ,sotia sekä köyhyys kurjuus maailmalla on järkyttävää . Lasten ja naisten asema 

joissakin maissa on käsittämätöntä , sillä julmuudella ei tunnu olevan rajaa." 

"Monia selkkauksia menossa eri maissa, silloin ei niitä vähäisiäkään pelisääntöjä noudateta." 

"" 
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"" 

"Taloudellinen tilanne on nostanut konservatiivisia tai ääripuolueita valtaan, jotka ovat sitten rajoittaneet 

perusoikeuksia, esim. Kreikassa maahanmuuttajien ja pakolaisten oikeudet, Espanjassa ainakin keskustelu 

abortin rajoittamisesta, Unkarissa perusoikeuksien rajoitus yleisesti, vain Eurooppalaisia esimerkkejä 

mainitakseni. Myös Eurooppaan pyrkivien ja jo tulleiden paperittomien maahanmuuttajien tilanne on 

huonontunut finanssikriisin myötä." 

"Esim. Yhdysvalloissa on otettu käyttöön monia lakeja jotka tekevät mm. valtion toiminnasta läpinäkyvää." 

"" 

"" 

"Liian vaikea kysymys minulle. En tiedä asiasta tarpeeksi ja siksi valitsin keskimmäisen vaihtoehdon." 

"Siirtokunnat Länsirannalla, Ukrainan tilanne, Syyrian siviilit, Fukushiman ydinonnettomuusevakot, 

halpavaatteiden tekijät - huonoissa oloissa olevia riittää. " 

"" 

"" 

"" 

"Eu:ssa pelataan todella tulen arkaa peliä. Suuri ja kaunis ei tule ikinä toteutumaan tasaarvoisesti." 

"Selkäranka on katkaistu. Ei kansalaiset ole niin tyhmiä kuin eliitti luulee ohjaillessa." 

"" 

"Suuryritykset riistävät köyhimpiä aina vain enemmän." 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"Lopetetaan taistelu asioita VASTAAN ja tehdään ennemmin asioita hyvän PUOLESTA!" 

"" 

"" 

"kapitalusmi syvenee. kilpailutus vie tuotannot halpatyömaihim, missä reilun kaupan ja työn periaatteet ei 

toteudu." 

"" 
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"Syyrian kriisi." 

"On olemassa EU:n ihmisoikeustuomioistuin, joka saa minulta uskomatonta postia OIKUSVALTIO 

Suomesta." 

"Eurooppalaisella tasolla romanit ovat joutuneet ahdinkoon, johon esim. EU, YK ei ole halukas puuttumaan 

riittävän voimakkasti, jotta tilanne muuttuisi." 

"Tähänkin voisi vastata monella tavalla riippuen siitä, millaisella aikavälillä muutosta tarkastelee." 

"Osittain oikeudet ovat parantuneet mm. nälkäongelman liennyttyä, mutta uskontojen aiheuttama sorto 

vaikuttaa lisääntyneen." 

"ihmisvirrat esim. Afrikan maista lisääntyneet, samoim Syyrian tilanne...mitä kohta Eurooppa enää 

kestää?..." 

"Agenda-hankkeet heikentävät samoin kuin Suomessa." 

"En näe että naisten asema esim muslimi- ja katolisissa maissa olisi ainakaan parantunut." 

"" 

"Eriarvoistuminen jatkuu, köyhät maat ovat yhä köyhiä. Globaali rahatalous, joka tekee rikkaista entistä 

rikkaampia ja köyhistä entistä köyhempiä, ei vain toimi. EU:n harjoittaman kurjistamispolitiikka on lisännyt 

eurooppalaisten köyhien ja syrjäytyneiden määrää ja tehnyt esimerkiksi Kreikan tilanteesta sietämättömän. 

Jos lapsikuolleisuus nousee sivistyneessä yhteiskunnassa 40 % muutamassa vuodessa, ollaan 

ihmisoikeuksien suhteen hyvin pahasti hakoteillä." 

"JotkJotkut ulkomaat ovat hyväksyneet homo-suhteet ja lesbo-suhteet, mutta joitakin maita vielä puuttuu 

kokonaan, esimerkiksi Suomi." 

"" 

"Ks. yllä koskien naisaktivisteja." 

"Globaalistuminen vaikuttanee osaltaan myös positiivisesti esimerkiksi työntekijöiden oikeuksien 

ratifioimiseen tiedottamisen ja tiedostamisen myötä. Sama pätee yleisemmin sukupuolten tasa-arvoon ja 

marginaalien oikeuksiin. " 

"Ehkäisykeinot ja esim. malarialääkkeet sekä koulutus ovat parantaneet köyhien maiden naisten ja lasten 

elämää." 

"Isomman oikeudella mennään ja yritetään saada lisää valtaa ja vaurautta omaan taskuun. " 

"" 

"Ohjattavien lennokkien käyttöön jotka tappavat sadoittain syyttömiä, ei yritetäkään puuttua." 

"" 

"" 



43 
 

"" 

"" 

"" 

"Venäjä, Afrikka, Aasia - naiset ovat edelleen paarialuokkaa, sananvapaus rajoitettua. Heikentynyt 

taloustilanne heijstuu ensimmäisenä ja pahiten köyhiin ihmisiin ja maihin. " 

"Sekä parantunut että heikentynyt. Riippuen maasta ja asiayhteydestä." 

"" 

"" 

"" 

"" 

"Ihmisten oikeuksia rajoitetaan päivä päivältä lisää "turvallisuuden" nimissä, päätökset tehdään kansan 

ulottumattomissa." 

"Raha kertyy rikkaille ja keskiluokka ja köyhät ovat yhä huonommassa asemassa. Äärioikeistolaisuus nostaa 

päätään sekä Euroopassa että muualla maailmassa." 

"Poliittiset konfliktit maailmalla ovat johtaneet valtavaan määrään pakolaisia ja vailla ihmisoikeuksia eläviä 

väestönosia. Kokonaisa sukupolvia elää vailla mitään oikeuskia ja tulevaisuutta. " 

"sama kuin edellisessä." 

"Nuoret demografisena ryhmänä: yli puolet maailman väestöstä on lapsia tai nuoria. Heistä 90 % asuu 

kehittyvissä maissa, joissa lasten ja nuorten pääsy suojeluun, koulutukseen, poliittisiin oikeuksiin ja 

toimeentuloon on erittäin vaikeaa. Erityisesti talouden alamäen myötä tämä koskee myös eurooppalaisia 

nuoria. Nuoret ovat valitettavasti ensimmäinen ryhmä, joka kärsii työttömyyden ja asunnottomuuden 

kasvusta sekä sosiaalitukien leikkaamisesta. Myös maahantulorajoitukset vaikuttavat negatiivisesti monen 

nuoren elämään ja mahdollisuuteen tulla toimeen omillaan." 

"" 

"" 

"" 

"Ääriuskonnolliset järjestöt ovat saaneet enemmän kannatusta viime vuosikymmeninä Pohjois-Amerikassa, 

Venäjällä ja Afrikassa." 

"" 

"" 

"" 



44 
 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 


