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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 1.5.201 

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

 

Mikä on mielestäsi keskeisin perus- tai ihmisoikeushaaste Suomessa? Entä maailmanlaajuisesti? 

(vastauksia 931 kpl) 

"Kaikki palautuu globaalin, kansallisen ja paikallisen eriarvoisuuden kasvuun ja ennen kaikkea taloudellisten 

resurssien eri arvoiseen jakautumiseen kaikilla tasoilla." 

"Maahanmuuttajien oikeudet Suomessa, maailmanlaajuisesti pakolaisten, naisten ja lasten oikeudet" 

"Saada asiansa puolueettoman oikeusistuimen käsiteltäväksi kohtuullisessa ajassa. On paljon 

viranomaispäätöksiä, joista ei voi valittaa. Jos niistä kuitenkin valittaa, valitusta ei hyväksytä vaikka 

päätäntäprosessissa olisi ilmiselviä menettelytapa- tai toimivaltavirheitä. Jos kansalainen itse on 

huomannut nämä prosessivirheet, niitä ei oteta huomioon lainkaan, jos hänellä ei asioita ole hoitamassa 

virallinen asianajaja. Laki on ihan sama vaikka itse ajaisi asiaansa. Riskinä on, että vaikka voittaisi oman 

asiansa joutuu asiakokonaisuuden monimutkaisuuden vuoksi maksamaan oikeudenkäyntikuluja (vrt. 

tuontiautojen alv-maksut) Maailmanlaajuisesti: Keskituloisilla ei ole varaa nostaa kannetta omassa 

asiassaan. " 

"Yksilön oikeus koskemattomuuteen niin fyysisesti kuin henkisesti. Koskemattomuuteen puututaan 

toistuvasti naisten ja vähemmistöjen osalta. Tämä on häpeällistä yhteiskunnassa jossa on osaaminen ja 

resurssit toteuttaa jokaisen yksilön perusoikeutta koskemattommuuteen." 

"Kattavan poliisiturvan palauttaminen suomeen jotta järjestäytynyt rikollisuus lisää jalansijaa." 

"Köyhyys, syrjäytyminen, rasismi, homofobia, misogynia" 

"Poliisin tutkintavallan laajentaminen ilman demokraattista tai oikeudellista kontrollia vaarantaa 

yksityisyydensuojaa. Poliisi pitää mm. itse määrittelemäänsä salaista mustaa listaa netistä muka 

lapsipornon vuoksi, mutta listalle voi päätyä kuka vain. Maailmanlaajuisesti sama mutta enemmänkin 

tiedustelujärjestöjen puolesta. Internet-sensuurin kehittyminen samanlaista kaikkialla, samoilla tekosyillä." 

"Suomessa: perhe-ja lähisuhdeväkivalta; samaa sukupuolta olevien parien asema (avioliitto, adoptio jne); 

tietoturva-asiat ja yksityisyyden suoja; syrjintä etnisen taustan, seksuaalisen suuntautumisen tai 

sukupuolen perusteella Maailmanlaajuisesti: Ongelmat ovat hyvin erilaisia maasta riippuen. Länsimaissa 

tietoturva-asiat ja yksityisyydensuoja, samaa sukupuolta olevien avioliitto ja adoptiot, yleisesti 

syrjintä/yhdenvertaisuus. Hauraissa valtioissa yhteiskunnalliset ja sotilaalliset konfliktit uhka perus-ja 

ihmisoikeuksille. Venäjällä uusi lainsäädäntö heikentänyt perus-ja ihmisoikeuksia (seksuaalivähemmistöt, 

sananvapaus). " 

"OIkeus työhön ja toimeentuloon" 
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"On mahdotonta valita yhtä. Ihmisoikeushaasteet ovat erilaisia: seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin 

kuuluvien ihmisten tilannne on todella huolestuttava esim. Venäjällä ja Ugandassa, mutta myös muualla - 

valitettavasti joissakin mielissä myös Suomessa. Myös mielenterveyskuntotujien vammaisten ihmisten, 

erityisesti kehitysvammaisten ihmisten ihmisoikeuksia poljetaan, vrt. avotyö (=orjatyö. Miksi yhdelle 

ryhmälle on luotu tällainen sorron mahdollisuus. Kuka muu suostuisi tällaiseen??!) sekä oikeus itsenäiseen 

asumiseen. Suomessa vanhusten laitoshoito on ruokotonta ja todellinen ihmisoikeusongelma. " 

"En tiedä, onko keskeisin, mutta keskeinen kuitenkin: Hallinto monimutkaistuu kovaa vauhtia. Tämä 

aiheuttaa aikamoisia vaikeuksia päästä käsiksi niihin oikeuksiin, jotka ihmisillä lakisääteisesti on. Ilman apua 

ei vanhempi tai vammainen ihminen selviydy esim. mutkikkaista avunhakemisen prosesseista. Tässä iso 

osasyyllinen on teknologia, jota ei tehdä käyttäjiä kuunnellen. Ohjelmistosuunnittelijat sortuvat omaan 

näppäryyteensä ja luovat ja tarjoavat ohjelmia, jotka muodostuvat käyttäjille esteeksi omiin oikeuksiin." 

"Kaikilla ihmisillä ei ole samoja oikeuksia. Kiinnitän huomiota erityisesti homoparien oikeuksiin ja 

transihmisten oikeuksiin, joita lokataan törkeästi Suomessa. " 

"vammaisten tai laitoshoidossa olevien oikeus valita asuinpaikkansa" 

"Perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat epätasa-arvoisesti eri ihmisryhmien välillä. Vähemmistöillä (romanit, 

vammaiset ihmiset jne) ei ole käytännössä samoja oikeuksia kuin ns. valtaväestöllä. Ihmisoikeuskasvatus 

puutteellista, tulisi olla opetussuunnitelmassa vahvemmin. Valitusmahdollisuudet heikot, syrjintään 

puuttuminen yhä vaikeaa." 

"Naisiin kohdistuva väkivalta, rasismi, Suomen ja EU:n tiukka turvapaikkapolitiikka." 

"Ihmisoikeusongelmat vammaisten ja vanhuksien asumispalveluissa, kuten pakkotoimenpiteet ja 

välttämättömän avun puute. Heikoimpien ryhmien (lapset, vammaiset, vanhukset) osallisuus ja 

kuuleminen. Mielenterveyspalvelujen heikko saatavuus. " 

"uskonnonvapaus/vapaus uskonnosta, maailmanlaajuisesti naisten asema (myös uskontoon liittyen)" 

"Ihmisillä pitäisi olla demokraattista valtaa, joka koskee heidän asuinaluettaan, ja sen vallan pitää olla 

laajempi kuin asuinpaikasta kauempana oleva valta. Esimerkiksi, Pirkanmaan pitäisi voida säätää omat lait, 

ja Pirkanmaan laeilla pitäisi olla enemmän vaikutusvaltaa kuin Suomen (koko maan) laeilla." 

"järjestäytymisoikeuksien säilyminen, oikeus toimeentuloon, pakkotyön kielto" 

"Niitä on monta." 

"Suomessa: Julkisen vallan tosiasialliset mahdollisuudet edistää perusoikeuksien toteutumista (perustuslain 

22 §:n edellyttämällä tavalla) heikkenevät kansallisvaltioiden vaikutusvallan vähentyessä. Suomessa 

turvallisuusviranomaisten pyrkimykset kasvattaa perusoikeuksia rajoittavia toimivaltuuksiaan ja 

kansalaisten valvontaa ovat lisääntyneet ilman ymmärrettäviä, läpinäkyviä ja hyväksyttäviä perusteluita. 

Vaikutuksiltaan ne heikentäisivät lukuisten perusoikeuksien toteutumista. Maailmanlaajuisesti: Valtioiden 

harjoittama massavalvonta ja yksityisyyden suojan ja viestinnän luottamuksellisuuden suojan loukkaukset 

internetissä ovat törkeitä ja heikentävät kansalaisten luottamusta valtioiden toimien hyväksyttävyyteen, 

oikeasuhtaisuuteen, laillisuusperiaatteeseen jne. Massavalvonta on ilmiönä ennen näkemätön ja 

vaikutuksiltaan globaalisti kaikkiin kansalaisiin ulottuvaa, toisin kuin välittömiltä vaikutuksiltaan 
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vakavimmat henkeen ja terveyteen kohdistuvat loukkaukset, jotka ovat sinänsä yksiklön kannalta 

vakavimpia, mutta ne koskevat rajattua joukkoa." 

"" 

"Suomessa on niin paljon rasismia." 

"Yleinen asevelvollisuus vapaudenriistoineen ja sukupuolisine epätasa-arvoineen on suurin ongelma 

kansallisella tasolla. Sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti suuria ongelmia ovat rakenteellinen 

sukupuolten epätasa-arvo sekä eriarvoistava parisuhdelainsäädäntö. " 

"Lapsissa on tulevaisuus, mutta ei heitä Suomessa kyllä arvosteta. Perheiden pitäisi olla huomattavasti 

enemmän yhdessä. Maailmanlaajuisesti mielestäni näitä 'suljettuja', 'rajoitettuja' yhteiskuntia pitäisi 

valtiotasolla jotenkin paheksua.. " 

"Se, että ne oikeudet ei toteudu, toteutumista ei vaadita, ei ole mitään vakavia sanktioita oikeuksien 

toteuttumattomuudesta." 

"Sukupuolesta, kansallisuudesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumaton tasa-arvo. Suomessa 

sukupuolten välisestä tasa-arvosta ei ole tietoakaan ja maailmanlaajuisesti asiat ovat hyvin huonosti." 

"Epätasa-arvo ja tuloerojen kasvu" 

"Työnteon pitäisi olla aina kannattavaa ja palkalla pitäisi pystyä myös matalapalkka-alalla työskentelevän 

elämään. Esim. palvelualoilla itsensä elättäminen on nykyisellä kustannustasolla vaikeaa, varsinkin jos on 

vaikkapa yksinhuoltaja. Tukijärjestelmä on liian monimutkainen ja rankaisee keikkatöiden tekemisestä. 

Järjestelmä on monimutkainen ja jäykkä ja ottaa huonosti erityistilanteet, kuten vaikka haastavan 

elämäntilanteen tai työkykyä alentavan sairauden huomioon. Myös auttavien tahojen löytäminen on 

vaikeaa ja tuntuu sattumanvaraiselta. Asuminen Helsingissä on aivan liian kallista. Työttömiin 

suhautuminen politiikassa on alentavaa. Maailmanlaajuisesti huolettaa ihmisten köyhyys, nälänhätä, 

vaatteiden yms. tuotannon epäeettiset työolosuhteet ja tuloerojen jatkuva kasvu." 

"Suomessa: Yhteiskuntaa ei suunnitella siten että kaikki ihmiset voisivat edes kohtuullisen tasa-arvoisesti 

toimia yhteiskunnassa. Esteettömyys on hyvä esimerkki: Jo katujen ns. hulevesiviemärit estävät 

pyörätuolilla liikkumisen useimmissa kaupungeissa. Samaten katukivetykset on tehty huolimattomasti siten 

että itsenäinen liikkuminen on erittäin vaikeaa katua ylitettäessä. Täten vaarannetaan liikuntarajoitteisten 

turvallisuus. Suunnittelumäräykset edellyttävät esteettömyyttä, mutta silti systemaattiseti kaikkien 

rakennusten sisäänkäynti on liikkumistasoa ylempänä. Asiallisella suunnittelulla rakennukset todellakin 

voitaisiin tehdä esteeömiksi lisäämättä mitenkään kustannuksia. Itseasiassa jos esteettömyys otetaan 

suunnittelussa heti huomioon säästetään merkittävästi toteutuskustannuksissa." 

"Nuorten mahdollisuus valita oma tulevaisuutensa on uhattu. Nuorisotakuu ei ole ongelmaton. Se saattaa 

nuoria loukkuun, opiskelupaikan vaihtamisesta on tehty vaikeampaa. Ihminen ei ole kone: jos opinnot tai 

työ tuntuvat väärältä, ei työntekokaan ole tehokasta. Henkilö alkaa voida pahoin. Uusin laein on opinto- ja 

tukijärjestelmästämme tehty pakotteinen putki, johon hoputetaan, painostetaan eikä suuntaa voi muuttaa 

ilman kohtuuttomia sanktioita, vaikka oma kokemus sanoisi, että parasta itselle olisi juuri vaihtaa alaa. 

Yhteiskunnan reiluus mitataan siinä, miten se kohtelee heikoimmassa asemassa olevia. Mm. sukupuolten 

väinen tasa-arvo, sukupuolen moninaisuuden ymmärtäminen ja huomioiminen lain tasolla. Esim. laki 



4 
 

yhdenvertaisuudesta, translaki sekä tasa-arvoinen avioliittolaki aloite. Valtion tulisi paremmin tunnustaa 

samaa sukupuolta olevien parien oikeudet elämän eri osa-alueilla. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt eivät 

ole pieni vähemmistö ja koskettaa myös välillisesti suurta joukkoa suomalaisia. Lisäksi maahan muuttavia 

tulisi kohdella paremmin. Konflikteja ja huonoa ihmisoikeustilannetta pakenevia ihmisiä tulisi kohdella 

paremmin, ei säilöä loputtomiin vastaanottokeskuksissa. Näissä ihmisissä on potentiaalia, he eivät ole uhka. 

Kansalaisuuden saamisen perusteita tulisi tarkistaa, ketkä käännytetään / eivät saa turvapaikkaa." 

"Att alla skall få likvärdig vård och utbildning oberoende av var man bor i Finland eller om man talar 

svenska eller finska. Globalt är det att alla skall få upplysning om vilka rättigheter de har." 

"Sama palkkaisuus ja lastenhuoltajuus asiat" 

"Näiden perustuslain pykälien noudattaminen työttömien kohdalla työvoimapoliittisista syistä tapahtuvissa 

kieltäytymistapauksissa. 6 § Yhdenvertaisuus 18 § Oikeus työhön ja elinkeinovapaus 19 § Oikeus 

sosiaaliturvaan 21 § Oikeusturva 22 § Perusoikeuksien turvaaminen 106 § Perustuslain etusija 107 § Lakia 

alemmanasteisten säädösten soveltamisrajoitus" 

"Tasa-arvo kaikille kaikilla aloilla ja rasismin poistaminen, leipajonojen poistaminen. Maalmanlaajisesti 

kaikille ruokaa ja vetta, naisten ja tyttojen kohtelu tasa-arvoiseksi. Rauha. " 

"eriarvoisuuden lisääntyminen, köyhyys." 

"Suomessa lasten perusoikeudet.Maailmanlaajuisesti naisten ja lasten ihmisoikeudet" 

"Koska tietoa ei välttämättä ole avoimesti saatavilla, kenties yksi haaste on epäluulo ja epäluottamus. On 

ymmärrettävää, että vastuulliseen yhteiskuntaan kuuluu velvoite auttaa niitä maita ja yhteisöjä, joissa asiat 

ovat todella huonosti. Järjestelmien väärinkäyttäjät romuttavat kuitenkin ihmisten halukkuutta auttaa. 

Suomessa olen huolestunut keskiluokan kurjustumisesta. Toimeentulotuessa on aukkoja, kun bruttotulot 

nousevat mutta kenties velkaantuminen (osittain) ilman omaa syytä on ollut liian suurta. Yhteiskunta ei 

oikein anna mahdollisuutta päästä jaloilleen mitään kautta vaan perheen tilanne voi kurjistua ja lopulta 

päästään tilanteeseen, jossa ollaankin sitten toimeentuloluukulla... Rikkain 5 prosenttia on taas todella 

ahneita eivätkä he anna omastaan mitään... " 

"Lasten oikeudet" 

"NS USKONNOLLINEN AIVOMUOKKAUS ON SAATAVA KOKONAAN POIS KOULUISTA, 

PÄIVÄHOITOSEKTORILTA, KEHITYSVAMMAISTEN KERHOTOIMINNASTA, VANHUSTEN PALVELUTALOISTA/-

KESKUKSISTA, VARUSMIESKOULUTUKSESTAKIN....TOINEN HIRVIÖMÄINEN AIVOMUOKKAAJA YNNÄ 

MILJOONIEN SUOMALAISTENKIN ELÄMÄN PILAAJA ON ALKOHOLI JA SEN PYSYVÄSTI, LOPPUELÄMÄKSEEN 

ORJUUTTAMAT MILJOONA SUOMALAISTA RISKIRYYPPÄÄJÄÄ." 

"Mielipidevapaus, Suomessa" 

"Suomessa: Valitettavasti sanan- ja ilmaisunvapaus ovat eniten uhattuina Suomessa tällä hetkellä. Kansa 

sekä päättäjät eivät käsitä miten tärkeitä nämä oikeudet ovat, eivätkä ymmärrä niiden filosofista perustaa, 

ja ovat siksi valmiita rajoittamaan niitä paljon enemmän kuin mitä on välttämätöntä. Maailmanlaajuisesti: 

Uskonnonvapauden rajoitukset. Viime vuosina uskonnollisten sekä uskonnottomien vähemmistöjen vaino 

on lisääntynyt. Näiden ryhmien edustajia on myös tapettu ja kidutettu kiihtyvään tahtiin, ja näitä tekoja on 

perusteltu jos jonkinlaisilla irrationaalisilla väitteillä." 



5 
 

"" 

"Suomessa mielenterveyslaki ja se sallimat poikkeukset. Maillaan laajuisesti ääri liikkeet jä ääri teot." 

"Lasten ja perheiden oikeudet sekä viranomaisten saattaminen vastuuseen jatkuvista rikoksista. Samat kuin 

edellä." 

"Naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta. Pienet tuomiot seksuaalirikoksista, uhria syyllistävä 

asenneilmapiiri poliisissa, tuomioistuimissa ja mediassa. Ongelma sekä Suomessa, että 

maailmanlaajuisesti." 

"Julkinen vallankäyttö ei usein perustu mihinkään lakiin, vaan mielivaltaan. Mielivallan uhrit eivät saa 

suomessa oikeutta." 

"Suomessa sukupuolten tasa-arvo, erityisesti palkkasyrjintä; maailmanlaajuisesti koulutus, erityisesti 

tyttöjen koulutuksen parantaminen. " 

"Yhdenvertaisuus lain edessä" 

"Lastensuojelu" 

"Suomessa lastensuojelun epäkohtien korjaaminen. Ihmisoikeudet yleensä, koska rahan valta on tekemässä 

kansalaisista orjia ja ihmisoikeudet jäävät joka suunnasta jalkoihin." 

"Ymmärrys siitä, että jokainen voi itse toiminnallaan vaikuttaa omien oikeuksiensa toteutumiseen. Kaikille 

mahdollisuus koulutukseen ja sivistyksen kautta kohti tasapuolisempaa maailmaa." 

"Lapsia, kidutettuja ja raskaana olevia suljetaan edelleen vankilanomaisiin olosuhteisiin Suomessa. 

Paperittomien siirtolaisten oikeudet. Eurooppaan pyrkivien turvapaikanhakijoiden ihmisoikeudet." 

"Suomessa: oikeus hyvään ja turvalliseen lapsuuteen Maailmanlaajuisesti: naisten tilanne (mahdollisuudet 

käydä koulua; ihmiskauppa; naisten ympärileikkaukset ja alaikäisenä naittaminen)" 

"Alipalkkaus. Työttömien nöyryyttäminen turhilla kursseilla ja palkattomalla harjoittelulla vääristää ja 

heikentää työpaikkojen avautumista julkisiksi. Miksi ottaa maksullinen työntekijä kun saman voi teettää 

harjoittelijalla. Maailmanlaajuisestikin ongelma on sama. Miksi teettää työtä aikuisilla kun lapset tekee 

saman halvemmalla. Kiinasta ja bangladeshista saa kaikki puoli-ilmaiseksi. Lisäksi Amerikkalaisten 

ihmisoikeusloukkaukset ja hyökkäykset suvereenien valtioiden kimppuun ja niissä tehdyt 

ihmisoikeusrikkomukset ja näiden vastuuhenkilöt tulisi saada oikeuden eteen." 

"Suomen keskeisin ihmisoikeushaaste on köyhyys. Köyhille ei ole tarjolla esimerkiksi 

perusterveydenhuoltoa, eikä heidän ihmisarvoaan pidetä tasavertaisena hyvin toimeentulevien kanssa. 

Maailmanlaajuisesti suurin ongelma on oikeus puhtaaseen juomaveteen ja riittävä ravinnonsaanti. 

Maailmanlaajuisesti resurssit jaetaan yhä epätasa-arvoisemmin, länsimainen elämäntyyli ylikuluttaa 

luonnon tarjoamia resursseja samaan aikaan kun resurssien väheneminen kuristaa erityisesti köyhien 

valtioiden asukkaita. " 

"Vammaisten kaikenikäisten mahdollisuus osallistumiseen työelämässä ja yhteiskunnan kaikkiin 

toimintoihin" 
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"mahanmuuttajien asema Suomessa ja köyhyyden poisto maailmanlaajuisesti" 

"Yhdenvertaisuus. Erilaisten maailman- ja elämänkatsomusten yhdenvertaisuus. " 

"Suomessa ulkomaalaistaustaisten kohtelu. Maailmanlaajuisesti isot tulo- ja elintasoerot." 

"Lastensuojelu. Ulkomailla kehitysmaiden työolosuhteet." 

"Suomessa tällä hetkellä keskeisin haaste on seksuaalisen tasa-arvoisuuden takaaminen ja 

maailmanlaajuisesti naisten oikeuksien varmistaminen." 

"Seksuaalitasa-arvo Suomessa, maailmanlaajuisesti tuloerot." 

"Haaste on jo yrittää edes säilyttää heikentynyt nykytaso. Suomeen on tullut uudenlaista korruptiota, joka 

ei kuitenkaan näy kovin voimakkaasti sananvapauskysymyksissä. Maailmanlaajuisesti tavoitteet ovat suuria. 

Ihmisoikeudet ja sananvapaus asiat ole välttämättä useinkaan tärkeitä normaali-ihmisille, vaan niille, joilla 

on poikkeavia mielipiteitä tai muita ominaisuuksia käytössä." 

"Työttömiin kohdistuva taloudellinen kiristys. Palkattomat pakkotyöt ja mielivaltaisilla karensseilla 

uhkaaminen. Työttmyyskorvausten riittämättömyys = eivät riitä elämiseen ilman muita tukia." 

"Suomen talous on hyvää vauhtia ajautumassa umpikujaan, mikä ennemmin tai myöhemmin heijastuu 

myös perusoikeuksien toteutumiseen. Maailmanlaajuisesti perimmäinen ongelma on holtiton 

väestönkasvu. On täysin kestämätöntä, että yhä suurempi ja suurempi populaatio on oikeutettu 

perusoikeuksiin, kuin nykyisenkään populaation kohdalla oikeuksien tehokas toteuttamien ei ole 

mahdollista." 

"Se että kaikki Suomen ja maailman kansaialiset saisivat tasavertaiset olosuhteet ja kohtelun riippumatta 

iästä, rodusta, sukupuolesta yms...." 

"Tasa-arvon puute niin suomessa kuin maailmanlaajuisesti. Maailman mittakaavalla tarkasteltuna 

"hyvinvointi"valtiot elävät köyhien maiden ja näiden maiden kansalaisten kustannuksella, eikä köyhien 

maiden köyhillä kansalaisilla ole mahdollisuutta tuoreeseen monipuoliseen ruokaan tai puhtaaseen 

veteen." 

"Miesten oikeudet, jotka jäävät "naisen euron" ja muiden pseudokäsitteiden varjoon. "Positiivinen" syrjintä 

on myös ongelmallista." 

"Luokkaerot - Ihmiset jakaantuvat yhä syvemmin rikkaisiin ja köyhiin sekä Suomessa, että ulkomailla." 

"Tasarvoinen kohtelu ja rikkaiden ja köyhien välinen ero mikä nähtävästi on kavusuuntainen ainakin 

pienellä uutisten seurannalla. " 

"Svenskans ställning samt romernas, samernas och sexuella minoriteternas situation i Finland. 

Internationellt är det framförallt minoriteters ställning runt om i Världen, t.ex. romerna och baskerna i 

Europa, indianstammar i Syd- och Nordamerika och minoriteter i Kina, Burma, Indien och Sri lanka i Asien. 

Yttrandefrihet är också mycket viktigt global sett. " 

"Köyhyys, niin Suomessa kuin maailmanlaajuisestikin. " 
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"Keskeisin ihmioikeushaaste Suomessa on se ettei väestön valtaenemmistöllä ole mahdollisuuksia osallistua 

itseään koskevaan päätöksentekoon, päätösten suunnitteluun ja valmisteluun, eikä päätösten 

toteuttamiseen sekä valvontaan. Tähän ihmisoikeushaasteeseen liittyy päätöksenteon vinoutuminen siten 

että päätösten perusteena ei ole kansalaisten hyvinvointi vaan päätöksenteon kohteena olevan toiminnan 

taloudellinen kannattavuus. " 

"Terveydenhoito Fysioterapeuttien ammattitaito" 

"Vakuutusalan sisäinen korruptio. lakisääteiset vakuutukset ovat pakollisia, mutta vakuutusyhtiöt 

kieltäytyvät korvaamasta vahinkoja. Vakuutusyhtiöiden toiminta on suojattu lailla, joka ei anna mitään 

suojaa vammautuneelle, elantonsa menettäneelle suomalaiselle. " 

"vähemmistöjen oikeudet, lasten syrjintä, väkivaltaisuus, naisten ja työttömien syrjintä, ikäsyrjintä, 

maailmanlaajuisesti sodat ja rotuviha" 

"Oikeusturvan, sosiaaliturvan ja eläketurvan toteutuminen. Ennen Kelan tehtävä oli auttaa ihmisiä esim. 

sairauden yllättäessä, nykyisin on enemmän sääntö kuin poikkeus, että Kelan päätökset tulevat hylättyinä 

takaisin ja tiedossa on jopa kaksi vuotta kestävä vääntö Sosiaaliturvan muutostenhakulautakunnan kautta. 

Sama pätee työeläkevakuutusyhtiöihin ja jopa pakolliseen liikennevakuutukseen. Lähtöoletuksena on, että 

olet sosiaali-/vakuutusturvan väärinkäyttäjä, kunnes toisin todistat. Todistusvastuu on hakemuksen 

laittajalla, kun taas vakuutusyhtiöllä riittää yksinkertainen vastaus "ei" ilman minkäänlaisia perusteluja. " 

"Miesten pakollinen siviili- ja varusmiespalvelu." 

"Poikien ja miesten perus- ja ihmisoikeudet on unohdettu Suomessa kokonaan. Meillä on lukuisia lakeja, 

jotka ovat miehiä sukupuolen perusteella syrjiviä, kuten asevelvollisuuslaki tai tasa-arvolaki. Pojille ei-

lääketieteellisistä syistä tehtäviä ympärileikkauksia ei ole kielletty, vaikka ne vaarantavat poikien hengen ja 

terveyden sekä loukkaavat heidän oikeuksiaan. Isyyslain mukaan äiti voi yksipuolisella päätöksellään estää 

isyyden selvittämisen lastenvalvojan toimesta ja riistää näin lapselta isän ja isältä lapsen. 

Huoltajuuskiistoissa isät kohtaavat viranomaisten harjoittamaa syrjintää jatkuvasti. Etävanhempien, jotka 

ovat pääsääntöisesti isiä, asema on surkea. Miehiin kohdistuvaa väkivaltaa ei oteta Suomessa vakavasti. 

Rikosoikeudenkäynneissä miehet saavat samoista rikoksista kovempia tuomioita kuin naiset." 

"" 

"Perus- ja ihmisoikeustilanne on Suomessa pääsääntöisesti hyvä, tosin muutamia haasteitakin on: (1.) vain 

miehiä koskeva "yleinen" asevelvollisuus; (2.) oikeusprosessien hitaus ja kallis hinta; (3.) viranomaisten ja 

julkisen vallan jatkuva "tarve" holhota ja urkkia kansalaisten tekemisiä. Maailmanlaajuisesti on paljon työtä 

perus- ja ihmisoikeuksien suhteen." 

"Kuntoutuksen riittämättömyys ja vaikea varattomana saada esim.riittävän paljon ja riittävän 

ammattitaitoista kuntoutusta. Kelan tuet, moni joutuu olemaan työtöntyönhakija työkyvyttömänä kun 

kelasta ei löydy sopivaa tukea." 

"Työsuhteessa olevan henkilön sananvapaus" 

"" 
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"Suomessa romanien ja maahanmuuttajien yleinen kohtelu vaatii lisätoimia. Maailmanlaajuisesti, 

poliittisten vankien kohtelu." 

"Vähävaraisista huolehtiminen, niin että ketään ei jätetä heitteille. Yritysten häski käyttäytyminen 

kehitysmaissa pitäisi lopettaa." 

"LGBTIQ-ihmisten tasa-arvoiset ihmisoikeudet ja miehiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta." 

"Vammaisten ja sairaiden tasavertainen mahdollisuus osallistua oman elämänsä järjestämineen. 

Tosiasialliset toimet, jotka mahdollistaisivat osallistumisen yhteiskuntaan. Tukitoimidta päätettäessä ei 

huomioida kokonaistilannetta. On ilmeisesti helpompi arvioida vain joitain osa-alueita. Varsinkin 

harvinaisten sairauksien kohdalla ei kysytä tai oteta selvää. Lisäksi edelleen julkisten virastojen ja laitosten 

tiloista ei poisteta allergeenikasveja tai vaadita hajusteettomia pesuaineita. Henkilökunnalla on oikeus 

käyttää suuria määriä hajusteita tai suihkia lakkaa hiuksiinsa yhteisissä wc, pukutila ym tiloissa. Ortoosien 

hankinta lääkinnällisenä kuntoutuksena liian hankalaa kipeelle ihmiselle. Kela keskittyy vain yhteen 

sairauteen ei kaikkiin saatikka asiakkaan olosuhteiden vaikutukseen." 

"Suomessa erilaisuuden kaikissa muodoissaan hyväksyminen. Maailmanlaajuisesti naisten ihmisoikeudet." 

"Suomessa keskeisintä nykyisten oikeuksien säilyttäminen. Maailmanlaajuisesti tietoisuuden ja 

toteuttamisen haaste eri kulttuureissa ja niiden hallintatekijöissä. Puhutaan myös vallasta, mutta ongelma 

on paljon laajempi. " 

"Turvapaikanhakijat Suomessa. Maailmanlaajuisesti köyhyys/nälkä." 

"Työttömyys ja siitä seuraava syrjäytyminen. Miten on mahdollista, että Suomessa on enemmän työttömiä 

kuin vuosikausiin ja silti rikkaat rikastuvat? Sama haaste taitaa koskea koko maailmaa." 

"Suomessa on edelleen olemassa "piilona" sanonta "viedään hiljaa sauna taakse", elikkä rasistisia ajatuksia 

on edelleen voimakkaasti varsinkin maaseudun asukkaissa." 

"Suomessa: Maahanmuuttajien ja seksuaalivähemmistöjen oikeudet, naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisy. 

Maailmanlaajuisesti: Sananvapauden toteutuminen, naisten ja tyttöjen oikeudet, seksuaalivähemmistöjen 

oikeudet, rakenteellisen syrjinnän torjuminen, ihmiskaupan lakkauttaminen." 

"Huomioida nykyistä enemmän vähemmistökieliä; saame, romani, viittomakielet (suomalainen ja 

suomenruotsalainen viittomakieli) ja paneutua enemmän kieliolosuhteisiin. " 

"Sukupuolenvaihdos leikkauksen haluavan pakkosterilointi valtion toimesta" 

"Itsemääräämisoikeus" 

"Perusoikeuteen kuuluu mielestäni vaikutusmahdollisuus hyvään elämään. " 

"Laillisuusperiaatteesta lipsuminen" 

"naisiin kohdistuva väkivalta" 

"Suomessa työttömyys, köyhyys ja syrjäytyminen, maailmanlaajuisesti ruokaturva." 
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"Suomessa keskeisin ihmisoikeushaaste lienee eri asteisten valituselimien käsittelyaikojen kesto. Kuulin 

esimerkiksi, että Hesingissä toimeentulotukea koskevat muutoksenhaut käsitellään YLI 6kk päästä, kun 

oikaisua on haettu. On erityisen paha, jos asia käsittelee ihmisen viimesijaista tuloa tai esimerkiksi lasten 

huoltajuutta. Maailmanlaajuisesti sanoisin että oikeus maksuttomaan perusopetukseen on haaste, joka olisi 

syytä ratkaista. Sillä varmaan estettäisiin jopa sotia ja muita pahoja ihmisoikeusrikkomuksia (epätasa-arvo, 

naisten rituaalinen silpominen). " 

"Suomessa: Työttömien ja pienituloisten/köyhien kohtelu. Tuloerot ja varallisuuden jakautuminen 

kansalaisten kesken. Maailmalla: Tuloerot ja varallisuuden jakautuminen ihmisten kesken." 

"Vanhustenhoidon organisoinnin ja järjestämisen hajanaisuus ja aliresursointi. Toinen merkittävä ongelma 

oikeuslaitoksen kehittymättömyys, joka ilmenee mm. aliresursointina (kolmasosa vähemmän per capita 

Ruotsiin verrattuna), ministeriöstä/hallinnosta riippumattoman tuomioistuinviraston puuttumisena, 

valtiosääntötuomioistuimen puuttumisena ja myös PL 106 §:n ilmeisyyskriteerin kautta. Globaalisti voidaan 

puhua haasteiden sijasta eri kategorian ja mittaluokan ongelmista, joiden perussyynä on väestöräjähdys; 

köyhyyttä, lukutaidottomuutta, fundamentalistisuutta, ihmiskauppaa, kriisejä, sotia..." 

"lastensuojelun tilanne" 

"Nationellt = hälsovårdstjänsternas kvalitet och tillgänglighet (ojämlikhet i tillgång). Internationellt = 

diskriminering och våld" 

"Suomessa sairaanhoito, maailmanlaajuisesti ihmisten perustarpeet (sairaudenhoito, ruoka, rauha ...)" 

"Lasten oikeudet,maahanmuuttajien kotouttaminen" 

"Sekä Suomessa että maailmalla taloudelliset intressit kiilaavat usein oikeuksien toteutumisen edelle" 

"Laittomat huostaanotot" 

"Perusturvan ongelmallisuus ennen kaikkea, koulutus, vapaus valita, pakkotyö, 

tempputyöllistäminen/orjayhteiskunnan tulo, karenssit, korkeakouluopiskelun tekeminen mahdottomaksi 

toisen tutkinnon kohdalla, liian alhainen toimeentulotuki, toimeentulotukeen liittyvät laittomuudet, 

sosiaalityöntekijöiden ja työvoimatoimiston virkailijoiden harjoittama sadistinen mielivalta. Mielestäni vain 

tosi alhainen valtio vie valinnan vapauden yksilöiltä (mm. mahdollisuuden kouluttautua uuteen ammattiin 

jos vanha ei työllistä). Suomessa ei tunnu olevan kuin velvollisuuksia. Köyhän on lähes mahdotonta 

selviytyä nykypäivän Suomessa, jollei ole omaisia auttamassa. Vanhusten hoito on täysin ala-arvoista, 

samoin tulevat eläkkeet ovat mitättömiä. Media on täynnä propagandaa ja valheita. Kurjistuminen on 

huipussaan. Samoin yleinen pahoinvointi. Eriarvoisuus kasvaa ja oikeudenmukaisuuden tunne ja 

yhteisöllisyys sekä isänmaallisuuden tunne ovat kadonneet. Maailmanlaajuisesti: epäoikeudenmukaisuus, 

eriarvoisuus. " 

"Koulutuksessa säilyvä tasa-arvo, lasten tasa-arvo harrastuksissa." 

"Transihmisten ja muiden sukupuolivähemmistöjen asema." 

"Sukupuolivähemmistöjen tunteminen ja oikeudet" 

"Maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden ihmisoikeudet niin taalla kuin maailmanlaajuisesti. " 
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"Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen eriarvoinen kohtelu " 

"Tasavertaisuuden toteutuminen." 

"Omalla kohdallani olen joutunut kokemaan "vääryyttä" ainoastaan siinä, että erotessani rekisteröidystä 

parisuhteesta, en voinut lain mukaan anoa tai pyytää lasten tapaamisoikeutta, vaikka olin lasten kanssa 

elänyt koko heidän ikänsä. Kun lasten biologinen äiti haki lähestymiskieltoa, se myönnettiin heppoisesti ja 

maksimimääräisesti vuodeksi, vaikka olinkin perheenjäsen. Minua ei tunnistettu lain mukaan lasten 

vanhemmaksi, olin kuin kuka tahansa kadunkulkija, joka halusi tavata lapsia ilman mitään sidettä. Lasten 

oikeus tavata molempia vanhempia ei siis toteutunut. Maailmalla naisten asema huolestuttaa sekä Venäjän 

tiukentunut laki homoja kohtaan." 

"Suurin asia mitä ei hyväksytä Suomessa (mielestäni) on ulkomaalaiset, eritoten pakolaiset" 

"Suomessa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet ovat kehityksestä jäljessä. " 

"Seksuaalivähemmistöjen tasa-arvoisuus Suomessa, maailmanlaajuisesti ihan yleisesti ottaen ihmisten tasa-

arvoisuus keskenään." 

"Tasa-arvoisen kohtelun toteutuminen. Täysivaltaisen kansalaisuuden kokemus puuttuu usein vammaisilta, 

erilaisilta seksuaalivähemmistöiltä, maahanmuuttajilta, työttömiltä, vaikeassa elämäntilanteesssa olevilta 

eli monella tapaa valtakulttuurista erilailla eläviltä. Yhteiskunta ei salli poikkeamista valtakulttuurin 

arvoista." 

"" 

"Suomessa tasa-arvon toteutuminen eri ihmisryhmien välillä. Kuinka Suomi voi väittää olevansa tasa-

arvoinen maa kun esim. armeijan suhteen miehiä ja naisia kohdellaan eriarvoisesti tai entä lasten 

ruumiillinen koskemattomuus? Tukistamisesta saa sakkoja mutta poikien sukuelimiä saa silpoa. Homot ja 

trans-ihmiset ovat pohjasakkaa Suomessa . Tässä vain muutama esimerkki." 

"Se, ettei valtio ja julkinen sektori ole riittävän tarmokkaasti ja vakavasti ole pyrkinyt editämään tasa-arvoa 

ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Useimmiten ihmisoikeuksien edistäminen tyssää jonkun poliitikon tai 

viranomaisen vastustukseen. Tästä hyviä esimerkkejä on yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien muuttaminen, 

tasa-arvoisen avioliittolain aikaansaaminen tai transsukupuolisia koskevan lain muutostyö." 

"Oikeus työhön" 

"Tasa-arvoisuuden saavuttaminen.Kaikessa." 

"Suomessa homojen avioituminen. Maailmalla lapsiavioliitot." 

"Tasa-arvoinen avioliitto laki. Sukupuolivähemmistöjen oikeudet. Ei pakko sterilisaatiota." 

"Suomessa transihmisten hoitoonpääsyn vaikeudet sekä lain ja tutkimusyksiköiden hyvin kapea-alaiset 

edellytykset sukupuolenkorjaukseen juridisesti ja lääketieteellisesti, mitkä esimerkiksi ajavat transihmisiä 

hakemaan hormonihoitoa laittomilta steroidikauppiailta. Maailmanlaajuisesti keskeisin ihmisoikeushaaste 

on tarjota jokaiselle ihmiselle kohtuulliset edellytykset hyvään elämään ja terveyteen." 
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"Keskeisin haaste on kaikkien vähemmistöjen tasa-arvoinen kohtelu yhteiskunnassa, kuten esim. 

seksuaalivähemmistöjen ja yhden vanhemman perheiden kohtelu. Maailmanlaajuisesti haasteena on 

mielestäni naisten tasa-arvoinen asema yhteiskunnassa." 

"lastesuojelu vaatii paljon korjaamista" 

"Suomessa sukupuolineutraali avioliittolaki. Maailman laajuisesti " 

"Suomessa trans-ihmisten oikeudet. Maailmanlaajuisesti naisten oikeudet." 

"Avioliittolaki Suomessa. Sukupuolivähemmistöjen turvallisuus ja ilmaisuvapaus maailmalla." 

"Suomessa liian pitkä aika kuluu epäillystä rikoksesta mahdolliseen seuraamukseen. Maailmanlaajuisesti 

suurin haaste on köyhyys." 

"Suurin haaste Suomessa on tällä hetkellä tuloerojen kasvu. Tästä aiheutuu yhteiskunnan jakautuminen 

kahteen luokkaan, rikkaat/hyvätuloiset joilla on mahdollista hankkia mm omistusasuntoja, kouluttaa 

lapsensa jne. sekä pienituloiset jotka ovat kalliiden vuokrien aiheuttamassa loukussa, rahat eivät riitä lasten 

koulutukseen jne. Köyhyys sekä rikkaus ovat periytyviä ominaisuuksia tutkimusten mukaan. Näkisin 

maailmanlaajuisena tämän ongelman, mutta kenties isompi ongelma on naisten koulutusmahdollisuuksien 

heikkous maailmanlaajuisesti." 

"Suomessa on monia tasa-arvo "kuiluja", joiden pohjalta löytyy toinen toistaa räikeämpiä tarinoita 

suvaitsemattomuudesta ja syrjinnästä. Me emme ole yhdenvertaisia. Meillä kaikilla ei ole samanlaista 

sananvapautta. Meistä harva kantaa aidosti vastuuta ympäristöstä. Samat aiheet lienevät maailmalla 

tuttuja. Puutteiden painotus vain vaihtelee. " 

"Poikien ympärileikkaus. Sekä suomessa että maailmalla, se tulisi lailla kieltää! Lapsen koskemattomuuden 

suojaan kajotaan jolloin lapsi menettää ihmisoikeutensa valita omasta kehostaan! Uskonvapauden taas 

tulisi olla YKSILÖN, ei vanhemman valinta siinä määrin ettei uskoaan saa lapsen kehoon raapustaa." 

"Yhdenvertaisuuden tinkimätön toteuttaminen kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Niin Suomessa kuin 

maailmanlaajuisestikin. Erityisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt sekä uskonnolliset/uskonnottomat 

vähemmistöt ovat usein syrjittyjä ja vainottuja." 

"Suomesta puuttuu yhdenvertainen avioliittolaki joka sallisi samaa sukupuolta olevien avioitumisen . 

Myöskin adoptio-oikeus pitäisi olla hakuehtoihin sopivilla kandidaateilla sama, oli pariskunta sitten samaa 

tai eri sukupuolta. Lapsen hankkiminen tai hankkimatta jättäminen pitäisi olla jokaisen aikuisen oikeutettu 

päätös,huolimatta seksuaalisesta suuntautumisesta." 

"Suomen translaissa on monta epäkohtaa, eikä vähäisimpänä steriiliysvaatimus. Laki aiheuttaa 

epäinhimillistä kohtelua transihmisiä kohtaan hoitoon pääsyssä, ja mahdollistaa hoitojen epäämisen 

ihmisiltä, jotka niitä oikeasti tarvitsisivat. Toinen haaste on tasa-arvo sukupuolesta riippumatta. Tässä 

kysymyksessä usein unohdetaan sukupuolen moninaisuus, että ihmisiä on muitakin kuin naisia ja miehiä. 

Maailman laajuisesti samat haasteet, ja lisäksi seksuaalivähemmistöjen ihmisoikeuksia poljetaan pahasti. " 

"Tasa-arvoinen kohtelu kaikille." 

"Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, saamelaiset ja maahanmuuttajat. Maailmanlaajuisesti ainakin 

seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ovat edelleen haaste, samoin varmaan alkuperäiskansat." 
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"Sukupuolivähemmistöjen oikeudet, mm. transsukupuolisilla strerilisaatiovaade. " 

"Köyhyys joka paikassa" 

"Ihmisten eriarvoisuuden lisääntymisen torjuminen (sosiaalinen eriytyminen). Köydyyden ja ympäristö 

tuhoutumisen tuoma eriarvoisuus." 

"Suomessa keskeisintä tällä hetkellä on mielestäni se, että seksuaalivähemmistöillä ei ole oikeutta 

avioliittoon. Maailmanlaajuisesti se, että tytöillä ei ole oikeutta koulutukseen ja tätä kautta he joutuvat 

lapsimorsiamiksi tai orjiksi tai lapsityövoimaksi. Koulutuksella näitä voitaisiin ehkäistä." 

"Tasavertainen avioliitto- ja adoptioasiat seksuaaliseen suuntaukseen katsomatta, sekä trans asioissa ja 

vanhusten hoidossa on puutteita. Maailman laajuisesti isoin ongelama lienee nälkä ja huonopalkkaus joka 

ei mahdollista elämistä saatika esim koulutusta." 

"En ole tarpeeksi tutkinut ja seurannut asiaa, että osaisin sanoa mikä on keskeisin, mutta itseäni kohtaan 

harmittaa verenluovutuksessa oleva "syrjintä" seksuaalivähemmistöjä vastaan. Vaikka olenkin 

homoseksuaali, haluaisin kyllä luovuttaa verta kun tiedän, että jollekkin se voi olla elintärkeä apu." 

"Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet (sekä Suomessa että maailmalla)" 

"Samaa sukupuolta olevien parejen mahdollisuuden avioitua puuttuminen. PL 6§: "Ihmiset ovat 

yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, 

iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun 

henkilöön liittyvän syyn perusteella." Nykyiselle erottelulle ei ole annettavissa riittävän selkeätä 

hyväksyttävää perustetta. Perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista tulisi tarkkailla paitsi muodollisesti myös 

käytännön valossa. Tasa-arvon tulisi toteutua käytännön elämässä. Toinen Suomen haaste ovat pitkittyneet 

oikeusprosessit. Maailmanlaajuisesti huolestuttavaa on naisten, lasten ja seksuaalivähemmistöjen 

oikeuksien toteutuminen, tai toteutumattomuus." 

"Trans-ihmisten hoito." 

"" 

"Seksuaalivähemmistöjen kohtelu Suomessa. Maailmanlaajuisesti kuolemanrangaistusta käyttävät maat. 

Kuolemanrangaistus on brutaali ja ihmisoikeuksien vastainen." 

"Suomessa koen suurena ihmisoikeusloukkauksena sen, että samaa sukupuolta olevat parit eivät ole 

avioliittolain piirissä. Muutoin seksuaalivähemmistöjen tilanne on luojan kiitos paljon paremmassa jamassa 

kuin jossain muualla maailmassa. Kuten vaikkapa naapurissamme Venäjällä, jossa ajetaan rajusti anti-gay 

lakia. Myös monissa Afrikan maissa on sama tilanne." 

"Suomessa maahanmuuttajien, muun sukupuolisten ja seksuaalivähemmistöjen epä-arvoinen kohtelu. 

Maailmanlaajuisesti vähävaraisten maiden erityisesti naisiin kohdistuvat ihmisoikeusrikokset." 

"Tasa-arvoinen avioliittolaki" 

"Transsukupuolisten ihmisten uhmisoikeudet." 
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"Suomen osalta keskeisinä hassteina näkisin yksityisyyden suojan loukkaukset, jonka oikeutukseksi 

esitetään usein turvallisuuden lisääminen. Lisäksi ongelmia on selvästi uskonnonvapauden saralla, joka 

ilmenee vahvasti valtion harjoittamana uskontunnustuksena. Olemme valmiita tuomitsemaan ja tukemaan 

demokraattisesti valittujen hallintojen kaatamista, kuten Egyptissä kävi muslimiveljeskunnan osalta, pitäen 

samaan aikaan yllä perustuslailla turvattua järjestelmää, jossa lapsia pakotetaan vastoin omatuntoaan 

harjoittamaan uskontoa eri muodoissa vedoten kulttuuriin ja peruskoulujärjestelmään. Kolmas 

ongelmakohta on sukupuoli ja seksuaalivähemmistöjen kohtelu ja oikeudet. Tällä alueella ongelmat ovat 

niin moninaisia, että yhtä esimerkkiä on vaikea edes nostaa esiin. Kaikkein keskeisin haaste perus- ja 

ihmisoikeusruíntamalla olisi varmasti lainsäätäjien ja soveltajien asenteiden muuttaminen ymmärtämään, 

että esim. Euroopan ihmisoikeussopimus määrittelee minimitason ja tuomioistuimen oikeuskäytännöstä 

voidaan vetää lopulta vain johtopäätös ko. asian ratkaisuksi ja sen hetkisestä tulkinnasta. ihmisoikeuksien 

suojan ollessa ko. sopimuksen osalta riippuvainen ajasta ja siihen kuuluvien maiden yhteiskuntien 

kehityksestä." 

"Suomessa nuorten tukemimen, yli kansalaisuuksien. Maailmalla kestävät rauhanneuvottelut." 

"Suomessa: intersukupuolisten lasten lääketieteellisesti ei-välttämättömät leikkaukset ennen kuin heiltä 

voidaan kysyä, haluavatko he leikkauksia, sekä transsukupuolisten ihmisten pakkosterilointi. 

Maailmanlaajuisesti: Todella vaikea sanoa." 

"Tällä hetkellä varmaanki sukupuoli- ja seksuaalivähemmistökysymykset." 

"Maailmanlaajuisesti ihmiskauppa. Suomessa esim seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet 

(sp.neutraali avioliitto ja ns. transsukupuolisten pakkosterilisaatio)" 

"Lasten ja vanhusten huono kohtelu. Kummankin ryhmän kohtelussa on paikoin unohdettu täysin, mitä 

ihmisarvoinen elämä tarkoittaa. Kun on kysymys ryhmistä, jotka vaativat erityistä hoivaa, pitäisi 

näkökulman olla jossakin aivan muualla kuin talouden mittareissa. Ja kun havaitaan joku räikeäkin 

epäkohta, siihen on todella vaikea puuttua ja saada aikaan muutosta." 

"" 

"Suomessa yksi törkeimmistä ihmisoikeusongelmista on transsukupuolisten pakkosterilointi. 

Maailmanlaajuisesti pahin ongelma liittynee naisten oikeuksien polkemiseen." 

"Suomessa sukupuolivähemmistöjen asema ja maailmalla naisten ja tyttöjen oikeudet. " 

"Transihmisten lainsäädäntö." 

"kunnioitus yleensäkin ihmisiä kohtaan." 

"Syrjintä molemmissa." 

"Vähemmistöjen oikeudet, lailliset ja sosiaaliset. Maailmanlaajuisesti sananvapaus ja yksilöiden oikeudet 

ovat uhattuina useissa maissa. Esimerkiksi oikeus omaan seksuaaliseen suuntautumiseen on valitettavasti 

useissa maissa olematon." 

"Miesten asema avioerojen oikeusprosessia edeltävissä selvityksissä sosiaalityöntekijöiden kanssa." 
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"Suomessa tasa-arvoinen avioliittolaki sekä työttömien ja pätkätyöläisten asema. Maailmalla köyhyys, 

kurjat työolot sekä naisten, lasten ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asema. " 

"Seksuaalivähemmistöjen tasavertaisten ihmisoikeuksien toteutuminen Suomessa. Maailmanlaajuisesti 

naisten ja lasten oikeuksien toteutuminen." 

"Suomessa ehdottomasti transsukupuolisten oikeus fyysiseen koskemattomuuteen (pakkosterilointi) sekä 

vanhemmuuteen. Nämä asiat tulee korjata ensitilassa. Myös homoseksuaalien oikeus avioliittoon ja 

perheeseen ovat Suomessa puutteita, jotka tulee korjata. Maailmalla erityisesti tyttöjen ja naisten oikeudet 

päättää omasta ruumiistaan (aborttilakien kiristykset eri puolilla maailmaa) sekä oikeus saada tietoa 

turvaseksistä ja perhesuunnittelusta. Lapsiavioliittoihin ja tyttöjen sukupuolielinten silpomiseen on 

länsimaiden otettava tiukasti kantaa ja tehtävä voitavansa niiden lopettamiseksi, samoin kuin 

homoseksuaalien kokemaan vainoon esimerkiksi Venäjällä. Myös raiskauksiin suhtautumisessa on 

parannettavaa myös Suomessa: uhrien syyllistämisen tai teon oikeuttaminen esim. uhrin humalatilalla tai 

pukeutumisella on loputtava!" 

"Suomessa tasa arvoinen avioliitto. Maailmalla sananvapaus ja naisten oikeudet." 

"Itsemääräämisoikeus sekä sanan- ja ilmaisunvapaus." 

"Suomessa on lasten huostaanotot, joita tehdään heppoisin perustein, esim sen takia ettei perhe halua 

käydä neuvolassa (joka ei edes ole pakollinen). Lisäksi se, että ei saa päättää omasta kehostaan, esim valita 

sektiota kun synnyttää eikä esim valita sterilisaatiota ehkäisykeinoksi jos on alle 30-v. Lisäksi 

seksuaalirikosten pienet tuomiot. Myös poikalasten ympräileikkaukset uskonnollisista syistä pitäisi 

ehdottamasti kieltää. Maailmalla ihmiskauppa ja ympärileikkaukset. " 

"Laaja yhteiskunnallinen syrjintä maailmanlaajuisesti (seksismi, rasismi, seksuaali- ja sukupuolisyrjintä, 

köyhyyden lisääntyminen), mutta Suomessa erityisesti rasismin (vaikeus työllistyä, rasistiset huomautukset 

jokapäiväisessä elämässä sekä jopa eduskuntatasolla) ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen (tasa-

arvoisen avioliittolain toteutumattomuus, transhenkilöiden monet yhteiskunnalliset esteet), sekä 

luokkaerojen lisääntymisen osalla." 

"Suomessa ehkä epätasa-arvo sukupuoli- ja seksuaalisuuntausten käsittelyssä, mitä tulee lakiin esim. 

transsukupuolisia käsittelevä laki on nöyryyttävä ja loukkaa ihmisoikeuksia, samoin samaa sukupuolta 

olevien eriarvoiset avioliittomahdollisuudet. Maailmanlaajuisesti nämä ongelmat ovat yhtälailla esillä, 

mutta siellä ehkä suurempi ongelma on perusoikeuksien kuten sananvapauden puute. Suomessa tämä asia 

on kunnossa, joten esiin nousevat ehkä yksityiskohtaisemmat asiat." 

"Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien uudistaminen. Tällä hetkellä syrjintäsuoja on kirjattu puutteellisesti 

lakeihin, ja uudistuskaan ei ilmeisesti edistä riittävästi esim. vammaisten asemaa työmarkkinoilla. 

Transihmisten suhteen on onneksi edistytty, mutta esimerkiksi nykyinen hoitojärjestelmä on 

epäinhimillinen, josta YK:n kidutuksen vastainen erikoisrapporteur on antanut lausunnon. Myös armeija 

epätasa-arvoisena instituutiona kaipaisi uudistamista." 

"Positiivinen syrjintä, se aiheuttaa ainoastaan katkeruutta kanta-väestössä. Maailmanlaajuisesti suurin 

ongelma on naisten ja lasten alisteinen asema." 

"Tasa-arvoinen avioliittolaki ja adoptio-oikeus" 
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"Suomessa: vanhuusten hoito ja tukeminen jotta myös vanhuuksilla olisi ihmisarvoista elämää. Muualla: 

inhimillinen työ kaikille, työ ja toimeentulo on perusedellytys ihmisarvoiseen elämään " 

"Tasaarvo ja ihmisoikeudet eivät vielä toteudu suomessa. Esim. ei ole vielä saatu aikaan tasarvoista 

avioliittolakia ja transukupuolisten pakkosterilointi rikko ihmisen oikeutta henkilökohtaiseen 

koskemattomuuteen. Maailmanlaajuisesti suurin haaste lienee toteuttaa oikeus elämään sekä 

henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen . " 

"Seksuaalivähemmistöjen oikeudet" 

"kantaväestön mielipiteiden kuunteleminen -ei aina tehdä niin kuin muualta tulleiden LUULLAAN haluavan . 

Liikaa hyysätään "rosvoja" ihmisoikeuksien varjolla .Muualla tyttöjen koulutus ja islamin vaikutuksen 

vähentäminen -nälänhädän ja sotien vähentäminen. " 

"Suomessa ei edes vammaiset ihmiset ole tasa-arvoisia keskenään. Viittaan erityisesti sosiaalitoimeen, jossa 

psyykkisesti/neurobiologisesti vammaisia henkilöitä ei päästetä vammaispalveluiden asiakkaiksi." 

"Seksuaalisen väkivallan ja lapsiin kohdistuvan uskonnollisen väkivallan vähättely kuten sukupuolielinten 

silpominen. Seksuaalivähemmistöjen kohtelu tasavertaisena. Uskonnottomien pakottaminen uskonnon 

harjoittamiseen mm valtion kouluissa. Kerjäämisen ja ihmiskaupan lopettaminen täysin, on aivan 

luokatonta että "perheen kesken" ei ole järjestäytynyttä rikollisuutta vaikka on hyvin selvää, että mm tädit 

myyvät muiden tyttäriä kadulle muille maille." 

"Sekä suomessa että maailmalla suurin haaste on kaikkien ihmisten oikeuksien tasapuolistaminen ja 

asenteiden korjaaminen. muun muassa erilaisten etuuksien jakaminen suomessa pitäisi olla 

puolueettomampaa. Iso asia on myös tulevaisuuden sukupolven asennekasvatus, niin että vanhemmat 

eivät siirtäisi negatiivisia asenteitaan lapsille ja nuorille." 

"Suomessa yksityisyyden suoja valtion laitoksissa on huononemaan päin. Se huolestuttaa paljon. 

Maailmanlaajuisesti lasten ihmisoikeuksissa on paljon parannettavaa." 

"PÄIVÄKOTI- JA KOULURUOKA JA LAITOSRUOKA VANHUKSILLE" 

"Suomessa tasa-arvo, ihan kaikilla alueilla. Maailmanlaajuisesti myös haasteena perustarpeiden 

tyydyttäminen." 

"Tasa-arvoinen avioliittolaki, transsukupuolisten pakkosterilointi, palkkatasa-arvo" 

"Tasa-arvo ja sukupuolineutraalisuus. Samat asiat globaalisti." 

"kehitysvammaisten erillislain eli kehitysvammalain purkaminen ja yhteisen vammaislain säätäminen, 

kehitysvammalaitosten purkaminen ja yhdenvertaisten ihmisoikeuksien ulottaminen myös 

kehitysvammaisiin, nälän poistaminen maailmanlaajuisesti" 

"" 

"Ihmisten tasavertaisuus. Suomessa laki tulkitaan eri kaupungeissa eri tavoin vaikka sen tulee olla kaikille 

sama. On kyse sitten sosiaaliturvasta tai muusta palvelusta jotka kansalaisten verovaroilla järjestetään. Esim 

Tampereella Autisminkirjon henkilöille ei myönnetä vammaispalvelusta mitään palvelua ja Helsingistä saa 

coaching, asumispalvelua ja jopa henkilökohtaisen avustajan. Tampereella ei ole saatavana palvelua 
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laisinkaan . Toimeentulotuessa sama Kaupungeilla on omat säädöksensä ja linjauksensa joissa kansalaiset 

laitetaan täysin eri asemaan toisiinsa nähden. Toimeentulotuki Kelaan jonne kaikki perustason sosiaaliturva 

tulee saada sekä myös sähköisinä palveluina jotta kansalaiset ovat tasa vertaisia. Haasteen' näkisin myös 

sen että EU laki ei ole Suomen perustuslain kanssa yhteneviä...Eusta tulee liikaa huonoja asioita joita 

mielestäni näin pienessä maassa kuin Suomessa tule kaikkia noudattaa. Esim Gmo ruoka..Jokaisella 

Suomalaisella on oikeus valita mitä syö..Täällä on allergioita ja autistisia tarpeeksi..Samoten jokaisella on 

oikeus syödä mitä haluaa ja samoten viljellä luomua. Se ei ole Eu asia ! Suomen kansalaisella on oikeus 

päättää omista asioistaan ja syöminen kuuluu niihin asioihin. Maailman laajuisesti mielestäni myös valinnan 

vapaus ja oikeus päättää omissa asioissa ja tulla kuulluksi omissa asioissaan sekä mielipiteet tulee ottaa 

aina huomioon. Palvelut tulee saada räätälöityinä tarpeen mukaisina. Maailmanlaajuisesti näen tämän tasa-

arvoisen kohtelun ja ruoka asian samoten..Gmo ja Monsato ei kuulu tänne Eu:hun ..se tuhoaa ympäristön, 

pohjavedet, ilmanlaadun tappaa hyönteiset ja lisää autismia, syöpää, hedelmättömyyttä, epämuodostumia 

(synnynnäiset) , allergioita lisää jne.. Haaste on myös se että Suomessa pidetään Suomalainen politiikka niin 

että pidetään ihmisistä ja hyvinvoinnista huolta ja sitä ei tule tehdä Eu:n kustannuksella. Suomi ei ole 

Saksa..Suomeen ei voi luoda kaikkea mitä Saksassa tai muualla on..Suomi on uniikki suomi ja meillä on 

omanlainen maa ja omanlaiset tarpeet. Tämä tulee huomioida Eu politiikassa..sekä Suomalaisessa 

politiikassa.." 

"Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien toteutuminen / toteutumattomuus." 

"Tasa-arvo ja yleinen hyväksyntä sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta on edelleen 

haaste Suomessa ja maailmanlaajuisesti. Syrjintää on monessa muodossa ja monenlaista." 

"Tällä hetkellä Suomessa meneillään oleva avioliittolakikeskustelu. Maailmanlaajuisesti ehdottomasti 

naisten oikeudet." 

"yhteiskunnasta ja kulttuurista ulkoistaminen "vähemmistöjä ei ole olemassa, ne eivät ole relevantteja" -

tyyppinen ajattelu. Tämä siis varsinkin Suomessa. Maailmanlaajuisesti homofobia ja syrjintä sekä 

ymmärtämättömyys seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaaan ja vastakkainasettelu eri 

uskontokunnilla. Suomessakin transasioita käsitellään hälyttävän syrjivästi!" 

"Esimerkiksi transihmisten pakkosterilointi on törkeä ihmisoikeusrikos. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden 

ihmisoikeuksista joustetaan Suomessa todella helposti." 

"Seksuaalinen tasavestaisuus" 

"Syrjäytyminen = eri ryhmät omina ryhminään ei sekoittumista." 

"viranomaiset ,sosiaaliviranomaiset ja oikeuslaitos" 

"Suomessa: Sosiaali- ja terveyspaleluihin liittyvät asiat, jotka ilmenevät mm. lastensuojelutyössä, 

terveydenhuollossa, vammaispalveluissa sekä vanhusten hoidossa. Nostaisin suurimmaksi ja vaietuksi 

epäkohdaksi lasten ja perheiden kohtelun lastensuojeluasioissa. Lastensuojelun työote ei useinkaan tue 

perhettä, vaan rikkoo kaikkien perheenjäsenten perus- ja ihmisoikeuksia. " 

"1) Transsukupuolisten ihmisten lisääntymiskyvyttömyys- ja naimattomuusvaatimus sukupuolen juridisen 

tunnustamisen ehtoina ovat puuttumista ihmisten yksityisyyteen ja perhe-elämään. Ihmiselle kuuluu 

sukupuolen tunnustaminen etenkin mikäli hoidot ovat tuottaneet jo vastakkaista sukupuolta vastaavan 
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fenotyypin 2) Lastensuojelussa viranomaiset syyyttävät vanhempia hallinnollisessa prosessissa eikä 

mahdollisuutta puolustautua ilmeisiä rikossyytteitä vastaan ole hallinnollisessa prosessissa vaan hallinto-

oikeudet hyväksyvät jopa perusteettomia väitteitä kuten makaronilaatikon koostumus huostaanoton 

perusteina." 

"Oikeusjärjestelmän mielivaltaisuus" 

"Suomessa kansalaisten, ihmisten yhdenvertaisuus. Maailmanlaajuisesti sananvapaus." 

"Oikeudet perusturvaan ja terveyspalveluihin ovat Suomessa huonolla tolalla. Tämä koskee erityisesti 

köyhimpiä kansanosia, ja tulo- ja omaisuuserojen kasvaessa tämän tilanteen voi odottaa vain pahenevan. 

Samalla köyhyys ja rikkaus periytyvät, eikä kaikilla Suomessa asuvilla ole yhtäläisiä mahdollisuuksia hyvään 

elämään. Terveyspalveluita, muun muassa mielenterveyspalveluita, on leikattu ja leikkaukset näyttävät 

jatkuvan, vaikka nykyiselläänkin palvelut pystyvät tuskin enää hoitamaan tehtävään. Perusturvalla ei elä, ja 

perusturvan hakeminen voi olla nöyryyttävää, kun esimerkiksi sossussa joutuu todistelemaan tarvettaan, 

sairauttaan jne. epäuskoisille työntekijöille. Suomessa esiintyy myös rasismia, joka uhkaa tiettyjen ryhmien 

perusoikeuksia. Rasismia ei kuitenkaan haluta tunnustaa, ja näin ollen sille ei myöskään voida tehdä mitään. 

Myös sananvapaus on uhattuna, sillä nyky-Suomessa on aiheita, joista ei kannata julkisesti puhua, jollei 

halua saada niskaansa vihapostia. Homoseksuaaleilla ei edelleenkään ole samoja avioillisia oikeuksia kuin 

heteroilla." 

"Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ihmisoikeudet." 

"Lasten huolto- ja tapaamisratkaisut konaisuutena" 

"Suomessa: Joko vanhuksien laitoshoidon laatu tai sitten transsukupuolisten sterilointipakko ja 

sukupuolitettujen tilojen käytön mahdottomuus. Maailmanlaajuisesti: seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöjen ihmsioikeuksien puute, he saavat joissain maissa jopa kuolemantuomioita." 

"Lasten ääni mailmassa ja suomessa" 

"Lasten vieraannuttamisen kriminalisointi l LA27/2012 ja LA28/2012 ovat pahasti väärinymmärretty ja ne 

olisikin kiireellisesti satava laiksi saakka." 

"Saada aikaan lapselle oikeudet tavata molempia vanhempiaan tasapuolisesti. Elatus molemmille 

vanhemmille maksettavaksi. Kuunnellaan lasta ja otetaan huomioon hänen mielipiteet eikä kuunnella vain 

manipuloivaa ihmistä jonka luona lapsi joutuu asumaan." 

"Vieraannuttaminen lapsista vanhempien erotilanteessa on Suomessa jätetty täysin huomiotta 

lainsäädännöllisesti. Isillä ei ole minkäänlaisia oikeuksia. " 

"Viranomaisvastuun tosiasiallinen puuttuminen suomessa. Sanonta "ei korppi korpin silmää noki" on 

viranomaissääntelyn lisääntyessä enenevissä määrin tosi. Tämä aiheuttaa mielivaltaa ja tosiasiallisesti 

asettaa kansalaiset eriarvoiseen asemaan lain edessä, kun on tuurin kauppaa minkä henkilön saat asiassasi. 

Maailmanlaajuisesti finanssitalouden erityssuojelu joka aiheuttaa suurimmat muut 

ihmisoikeusloukkaukset." 

"Lastensuojelu suomessa maailmanlaajuisesti köyhyyden ja rikkauden jakautuminen ja sen raon 

kasvaminen" 
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"koulutus, terveyspalvelut.. maailmanlaajuisesti samat." 

"Lastensuojelu Suomessa, kaikenlainen syrjintä maailmanlaajuisesti" 

"Erityis- ja huostaanotettujen lasten oikeudet. Pakolaiskeskuksissa asuvien lasten oikeudet. 

Maailmanlaajuisesti naisten ympärileikkaukset ,oikeus koulutukseen, orjuus ja pakko avioliitot." 

"Suomessa keskeisin on jokaiselle Suomen kansalaiselle taattu perustulo. Maailman parannukseen en 

ryhdy." 

"sosiaaliturva" 

"Tasa-arvo palveluiden saamisessa, niin alueellisesti kuin henkilötasollakin. Esimerkiksi vanhuspalveluissa 

ihmiset ovat aivan ala-arvoisessa tilanteessa. Ne, joilla ei ole ketään ajamassa asiaansa, jäävät heitteille. Ne, 

jotka yrittävät läheistään auttaa, uupuvat monimutkaisen järjestelmän viidakkon ja asenteisiin " pitää olla 

oikeusnkuolla kotiin" - niin, yksin ja turvattomana.... Sotaveteraaneista ja erityisesti sotainvalideista 

pidetään huolta ja hyvä niin, mutta jo heti pari vuotta nuoremmat putoavat järjestelmän aukkoihin. 

Tehottomuus, vähäinen tiedon jakaminen ja neuvonta, kaikki varat nielevä byrokratia, inhimillisyyden 

puute. Kun näistä selvittäisiin, myös rahat riittäisivät paremmin. Vähemmän siis virkamiehiä ja byrokratiaa, 

enemmän tekeviä käsiä." 

"Lapsilla ei ole oikeuta.Lastensuojelulaki ei noudata ketään. Alle 12v. lapsi kukaan viranomaiselta ei 

kuuntele.Rikoslaki ja suomen *oikeusvaltio*tukee vaan riikolisia" 

"Syvenevä eriarvoisuus Suomessa. Nopea väestönkasvu ja pakolaisuus maailmanlaajuisesti." 

"oikeusistuimen käsittelyajat Suomessa erityisesti talousasioissa venyvät usein 5-10 vuoden mittaisiksi, 

mikä pitää yleisimmin syyttömäksi todettuja ihmisiä suuren osan elämästään puolihirressä. 

Maailmanlaajuisesti vakavin haaste ovat sellaiset diktatuurit, joiden purkamiseen muilla valtioilla ei ole 

intressejä tai niiden ylläpitämiseen on intressejä." 

"Viimesijaisen perusturvan alentaminen rangaistuksena. Maailmanlaajuisesti: Talouden asettaminen 

ihmisten edelle." 

"Suomessa:mielenterveysongelmia ja päihderiippuvuuksia ei lasketa kelan näkökulmasta aina 

kuntoutustukeen riittäviksi sairauksiksi, mikä hidastaa kuntoutujien paranemista ja heikentää taloudellista 

toimeentuloa. Kelan toiminta ajaa sairaita ihmisiä toimeentulotukiasiakkaiksi, mikä heikentää sairaan 

ihmisen omanarvontuntoa, itsemääräämisoikeutta (kaikki rahankäyttö syynötään, mikä on nöyryyttävää) ja 

hidastaa paranemista. Maailmanlaajuisesti köyhyys ja tasa-arvon puute." 

"Että maahanmuuttajia ei syrjittäisi esim työnsaanti on hyvin vaikeaa. Ennakkoluuloja pitäisi saada 

poitettua" 

"Sama palkkaisuus miesten ja naisten välillä. Lukutaito" 

"Erilaiset ympäristösairaudet. Sisäilmasta, kemikaaleista tai sähkömagneettisesta säteilystä tai näiden 

yhteisvaikutuksista sairastuneet suomalaiset jäävät usein kaiken sosiaaliturvan ulkopuolelle, koska 

sairauksia ei tunnusteta olemassa oleviksi. Laajoja kansainvälistä tutkimuksia ei huomioida ja samalla 

Suomessa jätetään tutkimatta kyseisten altisteiden vaikutuksia terveyteen. " 
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"Perhelainsäädännössä lapsen oikeus isään uhattuna ja vaarassa valmisteillä olevassa adoptiota koskevassa 

lainsäädännössä, missä lesboille ja homopareille kaavailtaisiin kyseistä adoptiooikeutta. Loukkaa lapsen 

oikeutta isään ja äitiin. Sanavapaus totalitaarisissa maissa - esim. Venäjä." 

"Syinessa lastensuojelun lainvastainen epäeettinen toiminta. Maailmanlaajuisesti koulutuksen puute ja 

köyhyys. Varallisuuden epätasainen jakautuminen, rikkaiden maiden itsekkyys." 

"Tasavertaisuus ja ihmisarvoinen elämä." 

"Pitkäkestoisesti ja systemaattisesti perus-ja ihmisoikeuksia loukkaava, perustuslain vastainen valtakoneisto 

Suomessa. Samat henkilöt ja organisaatiot käyttävät paikkoja ristiinvaihtaen lainsäädäntö-, toimeenpano- ja 

tuomiovaltaa. Lisätietoa avoimen internetin hakukoneilta - nelikantainen toimintamalli" 

"Hallitsematon maahanmuutto ja vallan antaminen EU:lle on kaventanut suomalaisten ihmisoikeuksia 

huomattavasti." 

"Suomessa suurin haaste liittyy suomalaisten oikeuteen omaan maahansa ja kulttuuriinsa. Tällä hetkellä tuo 

oikeus on vakavasti uhattuna massiivisen ja kontrolloimattoman maahanmuuton seurauksena. " 

"Lasten mielivaltaiset huostaanotot. Viranomaisten mielivalta joka käänteessä. Vanhemmilla ja lapsilla ei 

ole Suomessa minkäänlaisia oikeuksia. Olemme palanneet 30-luvulle, jolloin punaisten lapsia 

huutokaupattiin talollisille orjiksi. Nyt vanhemmat erotetaan lapsista satojen kilometrien päähän, 

vanhemmat eivät tiedä, missä heidän lapsensa ovat, tapaamisoikeuksien rajoituksilla rangaistaan lapsia ja 

vanhempia, lapsia pahoinpidellään myös sijoitus- ja lastenkodeissa. Oulussa jyllää lestadiolaisuus; lahkoon 

kuuluu melkoinen osa lastensuojeluviranomaisista, jotka sijoittavat lapsia lestadiolaisperheisiin. 

Vanhemmat eivät halua, että heidän lapsensa kasvatetaan tähän lahkoon. 2. Toinen ongelma on 

tiedonkulku. Vanhemmilta salataan tietoja. He eivät saa edes tietää, mihin heidän lapsensa on sijoitettu, ei 

ainakaan Oulussa. Sen sijaan kuka tahansa viranomainen saa tietää lasten sijoituksista hamaan maailman 

tappiin asti. Miksi tietoja ei hävitetä, kun ne eivät enää ole ajankohtaisia? 3.Kolmas on huoliyhteiskunnan 

synty. Ei voi olla oikein, että lapsia vihaava naapuri saa tehdä lastensuojeluilmoituksen, joka sitten 

käynnistää suojeluruletin. (Eerikaan on turha vedota. Eerikan isällä oli lastensuojelussa suojelija, joka esti 

viranomaisten puuttumisen. Tämä tieto on todennäköisesti huhupuhetta, mutta sitä ei ole tutkittu.) Oikeus 

lastensuojelun ilmoituksen tekoon on otettava pois jalankulkijoilta ja naapureilta. Jos se säilytetään, 

lastensuojeluviranomaisten on tutkitutettava asia psykologilla, lääkärillä, kuultava opettajia ja päiväkotia ja 

vasta sen jälkeen kirjoitettava lasta ja perhettä koskeva lastensuojeluilmoitus. Toinen vaihtoehto olisi 

tietojen tuhoaminen, jos epäily osoittautuu aiheettomaksi. Mutta kun niin EI TEHDÄ. Kaikki jää näkyviin 

viranomaisille maailman tappiin asti. Lisäksi tietoja katselevat myös sellaiset. joilla ei ole siihen oikeutta. 

Ottakaa nyt ihmeessä yhteys tietosuojavaltuutettuun ja tehkää jotain, etteivät tiedot jää lapsen synniksi 

aikuisikään ja kuolemaan asti. Neljäs ja ehkä tärkein asia: lastensuojelupäätlkset on käsiteltävä 

käräjäoikeudessa, ei hallinto-oikeudessa, kuten nykyään. Näin siksi, että oikeudenkäynti on Euroopan 

neuvoston ja EIT:n vastainen. Nyt syytetyn eli vanhempien tulee todistaa, että he ovat syyttömiä, kun taas 

käräjäoikeudessa syyttäjä tulee todistaa, että syytetty todella on syyllinen. Toivon muutosta lakialoitteella 

vuonaa 2008. (Varmaan tiedätte, miten rivikansanedustajien aloitteille käy.) Samaa muutosta on vaatinut 

myös emeritus professori JP Roos. " 

"Suomen keskeisin ihmisoikeushaaste on kielipolitiikka, lasten segregaatio, suomenruotsalaisten lasten 

kasvatus suomivihaajiksi" 
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"Sananvapauden rajoitukset ovat Suomessa suurin epäkohta. " 

"Julkinen terveydenhuolto tulisi saattaa myös työssäkäyvien saataville. Täällä kotipaikkakunnalla 

terveyskeskuksesta heitetään ulos jos pyytää aikaa lääkärille tai terveydenhoitajalle. Perusteena on se, että 

henkilöllä voi olla rahaa käyttää muita palveluja." 

"Köyhyyden poisto " 

"Keskeisin perus- ja ihmisoikeushaaste sekä Suomessa että muualla maailmassa on alkuperäiskansojen 

aseman parantaminen ja alkuperäiskulttuurien vaalimisen edistäminen. Esimerkiksi Suomessa pitäisi lisätä 

itämerensuomalaisten alkuperäiskulttuuriemme ja itämerensuomalaisen kulttuurihistoriamme tietämystä." 

"Sisäilmasairaiden perus- ja ihmisoikeudet. Tai ylipäätänsä vakavasti sairaiden oikeudet. Etenkin sellaisten 

sairauksien kohdalla, jotka eivät olen yhteiskunnassamme "hyväksyttyjä" ( johtuen siitä, ettei 

lääkärikunnalla ole tietotaitoa asiaan, eikä halua opetellakaan )." 

"Suomalaiseten on saatava jälleen olla Suomalaisia -Suomen EI KUULU olla koko maailman 

sosiaaliturvalaitos." 

"Suomalaisten sortaminen maailmanennätys tason veroilla joista suurin osa käytetään valtavan 

virkakoneiston ylläpitoon ja valtapuolueita lähellä olevien "kansalais"järjestöjen sekä III maailman 

satusetien ja diktaattorien rahoitukseen." 

"Kyyläys eli viranomaisvalvonnan jatkuva laajentaminen. Nyt jo ihmisiä valvotaa kameroin monissa 

paikoissa. Internetissä tapahtuva tietojen keruu on täysin pois hallonnasta. Hallitus suunnittelee kaiken 

aikaa lisää uusia valvontateknologioita kuten esimerkiksi autoihin asennettavat gps- seurantalaitteet. 

Jnejne...." 

"Sanan-, mielipiteen-, ilmaisun- ja julkaisunvapaus. " 

"Keskeisin haaste on se, että suomen valtion on ENSISIJAISESTI huolehdittava Suomen kansalaisten 

hyvinvoinnista. Nyt hallintoa kiinnostaa enemmän kaikkien muiden hyvinvointi. " 

"Ihmiskauppa ja seksuaalinen hyväksikäyttö. Vähemmistövaltuutetun ylitarkastajan mukaan ƒ "Suomessa 

seksuaalisen hyväksikäytön kohteiksi joutuneiden ihmiskaupan uhrien tunnistaminen ja avun piiriin 

ohjautuminen on erityisen suuri haaste"." 

"Oikeudenkäynti, erityisesti rikosprosessi on muuttunut lähinnä farssiksi. Lisäski se on tullut yhteiskunnan ja 

asianosaisten kannnalta tavattoman kalliiiksi ja hitaaksi. Vanhemmat laiminlyövät lastensa 

kasvatuksen.Lapset viedään päivähoitoon jo vauvoina ja lapsilta puuttuu täysin turvallinen koti ja 

kehittymisympäristö." 

"Suurin ongelma tällähetkellä on sananvapauteen liittyvät kysymykset. Tähän otan esimerkkinä tuomio, 

Jussi Halla-ahon sai kirjoituksestaan. " 

"Suurin ongelma tällähetkellä on sananvapauteen liittyvät kysymykset. Tähän otan esimerkkinä tuomio, 

Jussi Halla-ahon sai kirjoituksestaan. " 

"Sananvapauden kaventuminen ja viranomaisvalvonnan ulottuminen pitkälle yksityiselämään ovat 

ehdottomasti suurimmat ongelmat, etenkin Suomea koskien." 
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"Ihmisiä täytyisi kohdella enemmän yksilöinä eikä määritellä heitä tiettyyn ryhmään. Tämä on ongelma 

varsinkin monille etnisille vähemmistöille. Työmarkkinoilla ei käytännössä ole samat oikeudet." 

"tasa-arvo ja kunnioitus ihmisten välisessä kanssakaymisessä, turvattu perustoimeentulo" 

"Sananvapauden rajoittaminen mm. islamista ja maahanmuutosta keskusteltaessa (tuomiot kiihottamisista 

ja uskonrauhan loukkaamisista) ja positiivinen syrjintä (vähemmistöjen suosiminen esim. työnhaussa)" 

"Suomessa maahanmuuttajataustaisten henkilöiden mahdollisuus työhön. Monilla työpaikoilla on vielä 

ennakkoluuloja palkata henkilö joka selvästi (mm. ihonväri) poikkeaa valtaväestöstä. Kotoutumiskoulutus 

"ontuu" esim. mahdollisuus suomen kielen oppimiseen ei ole riittävästi monipuolisia mahdollisuuksia. 

Maailmanlaajuisesti alkuperäiskansojen oikeudet on heikosti hoidettu mm. Venäjällä mutta myös muualta 

löytyy ongelmia. Halpatuotannon lisääntyminen - esim. Aasiasta - edelleenkin esim. vaatteita tuotetaan 

maksamalla huonoa palkkaa ja teettämällä pitkiä työpäiviä. " 

"Oikeuskansleri ja syyttäjä, sekä DEMLA toimivat poliittisin perustein. Sananvapautta on törkeästi rajoitettu 

vihapuhe-termillä perustellen." 

"Suomessa tasa-arvo-oikeuksien toteutuminen on ajoittain haastavaa. Maailmanlaajuisesti pidän 

suurimpina haasteina poliittisten ja ns. TSS-oikeuksien toteutumista." 

"Valkoisen veroja maksavan heteromiehen oikeus elää ihmisarvoista elämää omassa maassaan. " 

"Suomessa on vaikea saada työtä ja asuntoa, jos on muulta kuin suomalaiselta tai ruotsalaiselta kuulostava 

nimi. Maailmassa on henkilöitä, joilla on liikaa valtaa järjestää muiden ihmisten elämisen olosuhteet todella 

kurjiksi tai jopa mahdottomiksi." 

"Oikeus työhön " 

"eriarvoistumiskehitys on sekä kotimainen että globaalihaaste - erityisesti tuloeroihin liittyen - köyhyys. 

myöskin vammaisten oikeudet ovat retuperällä edelleen, työntekijänkin oikeudet ovat kaupallistuvassa 

maailmassa menneet huonoksi. " 

"Kantasuomalaisten syrjiminen = positiivinen syrjintä" 

"Suomi pitäköön huolen suomalaisista jotka ovat maan rakentaneet. Maailmanlaajuisesti Suomi voi olla 

neuvoa antava muttei rahoittava niin kauan kun valtiollamme velkaa on." 

"" 

"Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen perusoikeudet. Nämä vähemmistötö ovat Suomessa selvästi 

eriarvoisessa asemassa muihin kansalaisiin nähden. Maailmanlaajuisesti kasvava taloudellinen eriarvoisuus 

on suurin haaste. Rikkaat länsimaat rikastuvat köyhempien maiden kustannuksella. 

Kehitysyhteistyömäärärahoja leikataan kaikkialla eikä riistotalouteen puututa. Yhä kiihtyvä ilmastonmuutos 

lisää kurjistumista." 

"Suomessa ihmisten oikeus hyvään kuolemaan (eutanasia). Maailmassa köyhien ja rikkaiden välinen kuilu." 

"Tavallisen suomalaisen hyvinvoinnista ei olla huolissaan, vaan koko ajan pieneneviä resursseja käytetään 

kohtuuttomasti maailmanparantamiseen . Suomalaisia syyllistetään suomalaismediassa ja poliitikoiden 
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taholta jatkuvasti rasismista ja sulkeutuneisuudesta ja meidän odotetaan suvaitsevan kulttuureita, jotka 

eivät suvaitse meitä omassa maassamme." 

"Ns. perusoikeusfundamentalismi, jossa kaikkien muiden oikeudet saavat väistyä, kun jonkun valikoituneen 

elementin "ihmisoikuksia" puolustetaan. Maailmalla on laaja perusoikeuksien puute, jolla rikotaan kaikkia 

sopimusten takaamia oikeuksia." 

"Rasismi ja äärioikeistolaiset mielipiteet ovat mielestäni Suomen suurin ihmisoikeushaaste. 

Maailmanlaajuisesti pidän suurimpana haasteena sitä, että kauppapolitiikka määrittelee sen mitä ja missä 

ihmisoikeuksia kunnioitetaan eli suljemme simämme esim. Kiinan ja Saudi-Arabian ihmisoikeusloukkauksilta 

vain sen takia, että emme halua vahingoittaa kauppasuhteitamme. Monet yritykset rikkovat ihmisoikeuksia 

myös halpatuotantomaissa." 

"Maahanmuuttajat tulevat Suomeen sanelemaan vaatimuksiaan ja niihin suostutaan kritiikittömästi. 

Muslimien aiheuttama turvallisuusuhka maailmanlaajuisesti." 

"Vakaumusten tasa-arvon saavuttaminen." 

"Suomessa isien syrjintä avioeron jälkeisissä lapsiin liittyvissä asioissa. Maailmanlaajuisesti maat, jotka eivät 

ole demokratioita." 

"Humaani laiton maahantulo ja pakolaistulva. Rasistisesti murskaa eurooppalaisen elämäntavan." 

"Sananvapaus" 

"Vanhustenhoidon osittain lähes ala-arvoinen taso. Miten on mahdollista, että taso poikkeaa niin paljon 

esim. muista Pohjoismaista? Maailmanlaajuisesti kriisialueiden pakolaispolitiikka." 

"Maahanmuuton tuomat ongelmat- nimnomaan humanitäärinen maahanmuutto tuo niitä." 

"Lasten koskemattomuuden suoja Suomessa on kansallisella tasolla suurin haaste. Lapset joutuvat 

väkivallan ja seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi eikä heitä vieläkään kyetä auttamaan asiallisesti. Hengen 

ja terveyden suoja ja siihen liittyvä turvallisuuden takaaminen ovat tärkein ihmisoikeus. Lasten kohdalla 

tämä ei toteudu. Tapaus Eerika eli 8-vuotiaan tapaus osoittaa, että Suomessa on jotakin erittäin pahasti 

vialla lastensuojelussa. Suomeen pitäisi kehittää jotakin ennakkoluulottomasti uutta korjaamaan 

oikeusturvajärjestelmässä olevia puutteita lasten asioissa. Lapset eivät osaa yleensä itse hakea apua, joten 

jotakin uutta tulisi kehittää. Maailmanlaajuisesti lasten kaupallinen seksuaalinen hyväksikäyttö ja sen 

lopettaminen on mielestäni keskeisin haaste. Pelkästään lapsiseksiturismin piirissä arvioidaan olevan n. 2 

milj. alaikäistä uhria. Unicefin mukaan lapsikaupan kohteena on vuosittain 1,2 milj. lasta. Ranskan 

turismiministeri arvioi v. 2005, että lapsiseksiturismin piirissä riiston kohteena on 3 milj. lasta. Suomalaisia 

lapsiseksituristeja on jäänyt kiinni mm. Virossa, Venäjällä, Bulgariassa, Thaimaassa, Brasiliassa. Lasten 

kaupallinen seksuaalinen hyväksikäyttö pahenee internetin ansiosta. Jotain pitäisi tehdä kiireellisesti. Suomi 

voisi järjestää kansainvälisen kongressin esim. Lappiin. Järjestyksessä IV maailmankongressi odottaa 

itseään." 

"Mielestäni syntymättömien lasten oikeudet ovat Suomessa aliarvostetussa asemassa. Abortti on 

mahdollinen liian myöhään ja liian kevein perustein. Miksi naisen oikeus menisi aina lapsen oikeuden 

edelle? Koska lapsi on erillinen ja koska osa naisen ruumista? Syntynytkään lapsi ei selviydy itsenäisesti 

ilman huoltajan hoivaa. Mielestäni abortin vastaista työtä voisi kehittää esimerkiksi rohkaisemalla aborttia 
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harkitsevia naisia antamaan lapsensa adoptioon ja tukemalla eri ehkäisymahdollisuuksien käyttöä 

esimerkiksi tarjoamalla niitä terveyskeskuksista ilmaiseksi. Lisäksi olisi upeaa, jos valtion taholta tarjottaisiin 

helposti keskusteluapua kaikille aborttia harkitseville sekä tietysti tukea abortin läpikäyneille naisille. 

Maailmanlaajuisesti mielestäni esimerkiksi ihmiskauppa ja moderni orjuus (esim. velkatyö, pakkotyö, 

pakkoavioliitot, kastijärjestelmät) ovat todella haastavia rakenteita." 

"Suomessa sosiaalipummit käyttävät hyväkseen järjestelmää. Kansainvälisesti Suomi tukee yhä väkivaltaisia 

diktatuureja, kuten Kuubaa." 

"Suomessa ja maailmanlaajuisesti Homoseksuaalisten ihmisten epätasa-arvo monissa eri yhteyksissä, 

avioliitto, perintöasiat, nimiasiat,, adoptio,, jne., köyhyys, ihmiskauppa, erilainen kohtelu syntyperän, 

uskonnon ja ihonvärin perusteella." 

"Keskeisin haaste suomessa on se, että ihmisoikeuksien tasoa alennetaan koko ajan koska päättäjien ja 

oikeuslaitoksen toimesta suositaan naisiin ja lapsiin kohdistuvia ihmisoikeusrikkomuksia, kuten 

ympärileikkauksia ja tuomioiden muodoissa raiskauksia. Maailmanlaajuisesti keskeinen ongelma on se, että 

ihmisoikeuksia pitäisi viedä niihin maihin, missä niitä räikeästi rikotaan, eikä sitävastoin tuoda 

ihmisoikeusongelmia niihin maihin, missä ihmisoikeudet toteutuvat." 

"Suomen lainsäädännöstä valtaosa tulee Euroopan Unionista, jossa Suomen kansalaisten osuus 

päätösvallasta on pari prosenttia. Päätöksenteko on etääntynyt ihmisyksilöstä niin kauas, että 

kansanvallasta puhuminen on lähinnä vitsi. Kun kansanvalta kuitenkin on niin perustavanlaatuinen 

perusarvo, kehitys tulisi saada kääntymään toiseen suuntaan: sen sijaan, että EU toimii yhä enemmän kuin 

valtio, kunnille tulisi antaa enemmän suvereniteettia. Globaalisti merkittävin ongelma on väestönkasvu. 

Kun ihmisten määrä on rajusti yli ekosysteemin kantokyvyn, on selvää, että yksittäisen ihmisen arvo painuu 

negatiiviseksi." 

"taloudellinen ja sosiaalinen pirstoutuminen" 

"Suurin ihmis- ja perusoikeushaaste Suomessa on vakaumusten tasa-arvon toteutuminen. Ateisteja 

kohdellaan toisen luokan kansalaisina. Tällä hetkellä uskontokuntiin kuulumattomat lapset joutuvat 

helposti syrjinnän kohteeksi koulussa. Jokaisella on oikeus harjoittaa tai olla harjoittamatta uskontoa. Tämä 

oikeus ei koulujärjestelmässä toteudu, jos uskontoa tuputetaan lapsille. Uskonnon harjoittamiseen ei ole 

opetuksen kannalta tarvetta, vaan se heikentää yhteisöllisyyttä, koska kaikki eivät voi osallistua 

tilaisuuksiin. Koulussa on keskityttävä tieteellisen maailmankuvan edistämiseen, eikä minkään ideologian 

tai uskonnon lobbaamiseen. Ongelmat tiivistetysti (wiki): 1. Kouluissa on pakollista uskonnon tai uskontojen 

opetusta, joka suosii vahvasti uskontoja ja erityisen vahvasti kristinuskoa. 2. Hautaustoimi on annettu 

evankelis-luterilaisen kirkon hoidettavaksi ja kilpailu hautaustoimen alalla on lailla estetty. 3. Useilla 

uskonnoilla on veronkanto-oikeus eli oikeus kerätä jäsenmaksunsa verotuksen yhteydessä. 4. Valtio 

kustantaa pappien ja valtiokirkkojen työntekijöiden koulutuksen. 5. Valtio pitää yllä teologisia tiedekuntia. 

6. Uskontokunnilla on valtiolle ja muille yhteiskunnan tahoille kuuluvia tehtäviä kuten oikeus vihkiä 

avioliittoon. 7. Valtio tukee valtiokirkkoja muilla tavoilla." 

"Oikeuslaitoksen tila, perusoikeuksien toteutuminen ja oikeuksiinsa pääsemisen osalta Suomen 

ihmisoikeustilanne on todella surkea. Omaisuuden suoja ja oikeusprosessien kesto ovat kaikkein 

surkeimmat seikat. Jopa perustuslaissa sanotaan, että omaisuus on suojattu eli siis sanamuodosta voitaisiin 

päätellä, että omaisuus on suojattu, vaikka omistaja ei itse ponnistelisikaan mitenkään. Samoin 
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asianajotoiminta on suorastaan rikollista hyvin usein. Omalta kohdaltani voin sanoa, että äitini kuolinpesän 

selvittäjä ja perinnönjakajaksi määrätty asianajaja on niin sanotusti selvittänyt pesää jo muutamaa 

kuukautta vaille 10 vuotta ! Tämä pitkä kesto johtuu siitä, että sanottu asianajaja haluaa pitkäkestoisen ja 

hyvän tulolähteen varakkaasta pesästämme. Tämä ilmiö on varsin yleistä asianajajien keskuudessa. Lisäksi 

asianajajat pelaavat yhteen omaksi hyödykseen näissä asioissa - kas kun samoissa piireissä ollaan 

vuorotellen kuka missäkin roolissa. Siten ei auta mitään sekään, että kuolinpesän osakas palkkaa itselleen 

asianajajan. Asianajajapiireissä on paljon mafian tyylistä toimintaa. Eikä yksistään kuolinpesissä, vaan myös 

konkurssipesien selvittelyissä sekä luultavasti monissa muissakin asioissa. Jo monta kymmentä vuotta sitten 

muuan entinen Korkeimman oikeuden jäsenkin moitti kirjassaan asianajajien hidasta, vuosikausia kestäviä 

kuolinpesien selvittelyjä, joiden syyksi hän sanoi asianajajien halun rahastaa pesiä pitkäkestoisesti. Suomen 

keskeisin perus-(perusoikeuksien) ja ihmisoikeushaaste on oikeusjuttujen pitkä kesto, mikä johtuu 

oikeuslaitoksen resussoinnista ja siitä, että asianajajien suhteen pitäisi olla tiukka kontrolli. Asianajajien 

palkkiot ovat myös usein sellaisia, ettei työn laatu ja/tai määrä vastaa suorituksia. Usein asianajajat 

rahastavat huikeasti sellaisitakin suorituksista, joiden suorittamiseen riittää hyvin vanhanajan kansakoulun 

oppimäärä. Myös palkkioista prosessaamisen suhteen (mm. varatun ajan suhteen) on puutteita. Tämäkin 

seikka siis loukkaa kansalaisten omaisuuden suojaa." 

"Oikeusviranomaisen mielivalta" 

"Orjakauppa. Suomessa työntekijöiden edut, mm. rakennusalalla ulkomaiset työntekijät jotka eivät saa 

kunnon palkkaa eikä heillä ole juuri oikeuksia. Ulkomailla seksiteollisuus ja työntekijöiden edut. " 

"Vaikea sanoa yhtä keskeisintä. Maailmanlaajuisesti suurin ihmisoikeusongelma on köyhyys, jota voitaisiin 

lievittää jos kansianvälinen yhteisö niin tahtoisi. Toiseksi naisten oikeudet, sekä siviilien tilanne sodissa ja 

kriiseissä. Suomessa ongelmana on ikäperusteinen sorto ja tiettyjen ryhmien kuten mielenterveyspotilaiden 

tilanne. " 

"Viranomaisten pyrkimykset rajoittaa ihmisten vapautta." 

"Sananvapauden rajoittaminen" 

"Vammaisten oikeudet: asumispalvelut, avustajat, tulkit, opislelutulkit, terveydenhoito, vammaisten 

vanhempien ja omaishoitajien asema, opiskelu- ja työskentelymahdollisuudet, harrastusmahdollisuudet" 

"tasavertaisuuden puute, niin Suomessa kuin maailmalla. Meillä se näkyy esim. syrjäytymisen 

periytymisenä. Maailmanlaajuisesti varallisuuden epätasainen jakautuminen." 

"Suomessa ikääntyneiden ihmisten inhimillinen hoito, sekä kotona että laitoshoidossa hoidettavien osalta. 

Vanhusten hoidossa ei voida supistaa. Suomalaisten ihmisoikeudet eivät toteudu Suomessa. Siitä on 

todisteena kehitysapumäärärahat, jotka rahoitetaan velkarahalla (esim. nyt käyttämättöminä olevat yli 4 

miljardin kehitysapurahat lisää Suomen lainanhoitokuluja miljoonilla euroilla ja valtion talouden 

tarkastusviraston mukaan tilannetta pidetään kestämättömänä). Voisiko kehitysapusuunnitteluyksikkö 

käyttää nämä varat suomalaisten köyhien hyväksi, jotka nyt elävät puutteenalaisissa oloissa. " 

"Syrjäytyneiden alimman sosiaaliryhmän miesten asema. Tässä ryhmässä kuolleisuus, sairastavuus, 

asunnottomuus, riski joutua väkivallan uhriksi ja ylipäätään kaikki negatiiviset elämänlaatutekijät ovat 

paljon korkeammat kuin missään muussa väestöryhmässä, ja sen suhteellinen asema on erityisen huono 

myös muihin länsi-eurooppalaisiin maihin verrattuna. Jos esille voi ottaa toisenkin haasteen, se olisi ilman 
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muuta kolmannesta maailmasta kotoisin olevan maahanmuuttajaväestön pitäminen syrjässä suomalaisesta 

sosiaalisesta, yhteiskunnallisesta ja työelämästä käyttäen verukkeina sinänsä hyvää tarkoittavia 

kielitaitovaatimuksia, sopeuttamistarvetta 'maassa maan tavalla' elämiseen, työsuojelua, koulutustarvetta, 

jne. joiden vaatimilla resursseilla on kuitenkin helppo perustella taustaltaan rasisitisia tavoitteita, ennen 

kaikkea maahanmuuttajaväestön pitämisenä mahdollisimman pienenä ja eristettynä." 

"Eniten Suomessa ja maailmanlaajuisesti huolettaa tuloihin ja elintasoon liittyvän eriarvoisuuden 

kasvaminen sekä vähemmistöjen (muut rodut kuin valkoiset, naiset, lapset, seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöt) oikeuksien ja perusturvallisuuden törkeä puuttuminen ja heikkeneminen. Myös ns. 

kehittyneissä maissa tarvitaan enemmän ja parempaa lainsäädäntöä turvaamaan vähemmistöjen asemaa, 

jotta voidaan kitkeä yhteiskunnallista syrjintää, eriarvoisuutta ja väkivaltaa. Esimerkiksi naisiin kohdistuva 

väkivalta (seksuaalinen häirintä, raiskaus, aborttien rajoittaminen etc) on yhä vieläkin ongelma kaikkialla 

maailmassa ja se on joko normalisoitua tai siitä annetaan häpeällisen keveitä tuomioita. Ympäri maailman 

täytyy vahvemmin puuttua sotilaallisista tai yhteiskunnallisista konflikteista syntyvään eriarvoisuuteen ja 

humanitaarisiin katastrofeihin. Myös ihmisoikeuskoulutusta olisi Suomessa hyvä lisätä vaikka ihan 

peruskoulutasolla." 

"Paikallisviranomiselle annettu mielivalta. Maailmanlaajuisesti raha tekee rajattoman vaikutusvallan, jopa 

maailmanpoliittisesti." 

"Den religiösa fundamentalismen och då speciellt den muslimska varianten som är en stor fara för den 

mänskliga civilisationen." 

"Samaa sukupuolta olevien parien avioitumis-perintö-ja -adoptio-okeuden epäkohdat.Suomen 

maahanmuuttoviranomaisten pakolaisiin ja maahannmuuttajiin kohdistuva muukalaisviha/asioiden hidas 

käsittely.Yksilön sukupuolisen suuntauksen johdosta hengenvaaraan tai syrjinnän kohteeksi joutuneiden 

turvapaikan hakijoiden tilanteen arviointiin ei ole riittävää ammattitaitoa/halua 

maahanmuuttovirastossa.Tämä on syrjintää/välinpittämyyttä/piilorasismia. 

Köyhien,naisten,lasten,toisinajattelijoiden,homoseksuaalisiten ihmisten aseman kohentaminen." 

"Homoseksuaaleilla ei ole samoja oikeuksia lainsäädännössä kuin heteroilla. Maailmanlaajuisesti suurin 

ongelma on naisten valtava syrjintä muslimimaissa." 

"Perustuslain 21 ; puutteita oikeudessa joutuisaan ja kohtuuhintaisen oikeudenkäyntiin," 

"Suomessa ei todellisuudessa ole mitään ihmisoikeuksia ja turha niitä on euroopastakaan hakea koska 

järjestelmä on suunniteltu koneiston varaan, missä itsensä tärkeäksi tekevät ihmiset ajavat huomion 

olennaisista puutteista toisaalle. Yleensä nämä tärkeilevät ihmiset ovat poliitikkoja (esim. Tuomioja jne. yli 

puoluerajojen), lakimiehiä tai järjestyksenpitokoneiston edustajia. Ulkomaiset instanssit on miehitetty siten 

em. koneiston edustajilla, ettei todellisia käsittelymahdollisuuksia jutuilla ole. Suomen ongelma juontaa 

agrikaarikulttuurin ajalle, mitä täydensi Natsi-Saksan kanssa solmittu kansallissosialistinen liitto, miltä ajalta 

Suomeen jäi perinne minkä mukaisesti Natsi-Saksan aikana opitut konstit ja tekijöiden rankaisematta 

jättäminen jäi itämään - suomaisen tavallaan oppivat näille tavoille ja ovat olleet niille uskolliset siitä lähtien 

ja kuten mallitapauksien avulla voidaan tyhjentävästi osoittaa. Voitte aivan vapaasti tehdä millaisia kyseyitä 

haluatte, koska niiden avulla todellisesta tilanteesta ei koskaan saada sellaista objektiivista tietoa mitä 

tutkimuksen onnistumisen kannalta olisi oleellisen tärkeätä saada, jotta johtopäätökset olisivat oikean 
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suuntaiset. Sen vuoksi on parempi aina täydentää havainnot muiden valtioiden edustajille, koska he 

vastaanottavat suomesta maanpakoon lähteneet uhrit." 

"Suomessa oikeuslaitoksen toiminta vaarantaa kansalaisten perusoikeudet. Nykyisellään ollaabn jo lähellä 

tilaa, jossa oikeuslaitoksen legitimiteetti katoaa." 

"Perustoimeentulon ja terveydenhoidon takaaminen kaikille Suomessa asuinkunnasta riippumatta. 

Maailmanlaajuisesti oikeus elää ilman sodan pelkoa." 

"Suomessa etnisten suomalaisten oikeuksien turvaaminen, maailmanlaajuisesti kansojen auttaminen 

omissa maissaan." 

"Julkisen hallinnon pyrkimys murtaa yksityisyyden suojaa mm. Gps seurannalla verotusta määrättäessä. 

Toisaalta kun kokonais veroaste Suomessa menee yli 60% voidaan mielestäni kysyä onko kyseessä riisto tai 

jopa orjuus. Maailmanlaajuisesti suurimmat haasteet lienevät vieläkin puhtaan veden, riittävän ruoan, 

terveydenhuollon ja riittävän hygienia saralla." 

"Täällä sallitaan uskonto- ja kulttuuriperusteiset ihmisoikeuksien rikkomukset. Lisäksi suomalaisten miesten 

perusoikeuksia poljetaan erilaisilla pätevyyteen perustumattomilla naiskiintiöillä, joita pyritään saamaan 

jopa osakeyhtiöihin. Maailmanlaajuisesti on suurena haasteena uskonnollisten ääri-ilmiöiden yleistyminen 

ympäri maailmaa, sekä monien maiden kosmeettinen näennäisdemokratia. " 

"sanan- ja mielipiteenvapaus tulisi taata erityisesti uskontojen kritisoinnissa sekä Suomen 

alkuperäisväestön ihmisoikeudet, erityisesti oikeus oman alkuperäisen kulttuurinsa säilymiseen. 

maailmanlaajuisesti naisten ja lasten oikeudet omaan fyysiseen ja psyykkiseen koskemattomuuteensa tulisi 

pyrkiä turvaamaan entistä tehokkaammin." 

"Suomen lastensuojelu on retuperällä. Maailmanlaajuisesti köyhyys suurin haaste. Myös 

seksuaalivähemmistöjen oikeudet suuri haaste." 

"Suomessa keskeisimmät ongelmat liittyvät valtionkirkkoon, sekä yleiseen asevelvollisuuteen joka 

koskettaa vain tiettyjä väestöryhmiä." 

"Suomessa lisääntynyt tai ehkä näkyvämpi ja hyväksytympi vähemmistöjen syrjintä; rasismi, seksismi, 

homo- ja transphobia. Se, ettei lainsäädäntö takaa näiden ryhmien perusturvaa ja -oikeuksia. Valtaväestön 

kieltäytyminen ottamasta vastuuta omista etuoikeuksistaan, jotka perustuvat vähemmistöjen syrjintään. 

Maailmanlaajuisesti kasvavat tuloerot, naisten ja lasten oikeudet sekä sotilaalliset konfliktit." 

"Sisäilmaongelmat rakennuskannassa, niiden vähättely ja välinpitämättömyys, ihmisten terveyden 

menetys." 

"SAADA PUHTAAT KOULUT,PÄIVÄKODIT JA ASIOIMISPAIKAT YMS TERVEYSPALVELUT JA SAIRAALAT 

HOMEETTOMIKSI JA SISÄILMAONGELMAT JO PIKKUHILJAA KURIIN! MEITÄ SAIRASTUNEITA JA MEIDÄN 

PERHEENJÄSENIÄ ON JO LIIKAA!" 

"Vanhusten olot Lasten mielivaltaiset huostaanotot " 

"Saada Suomen kansalaiset samalle tasolle mamujen kanssa" 
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"Alkuperäisten ihmisoikeuksien, vapauden ja tasa-arvon, edelle on nostettu kolmas ihmisoikeus 

”turvallisuus”, jonka avulla ensiksi mainitut on kumottu. Valtiot ovat muuttumassa 

turvallisuusdiktatuureiksi. " 

"Suomen lastensuojelulaki" 

"Keskeisin ihmisoikeusongelma Suomessa on lastensuojelun toiminta. Globaalisti köyhyys. Lastensuojelussa 

eivät toteudu hyvän hallinnon tai sosiaalihuollon yleiset oikeusperiaatteet. Lastensuojeluperheille tulisi 

taata edes fair trial- oikeudenkäynti ja oikeusapu. Myös sosiaalitoimen virkamiesten tulisi olla vastuussa 

työnsä laadusta ja tekemistään virheistä." 

"" 

"Maahanmuuttajien asema ja rikosten uhrien asema Suomessa. Ihmisten elämä diktatuurien alla. Naisten ja 

lasten asema useissa maissa." 

"Syrjinnän uhrien oikeusturvakeinojen saavutettavuus. . Oikeusjärjestelmän pitää olla yhdenvertaisesti 

käyttökelpoinen ja sen tulosten pitää olla oikeudenmukaisia, ihmisoikeuksia kunnioittavia." 

"Keskeisin perusoikeushaaste on perusoikeuksien tasavertainen alueellinen kohdentuminen. Mitä 

syrjäisemmällä alueella suomalainen asuu sitä vähäisemmät ovat hänen tosiasialliset perusoikeutensa. Ja 

kun asian ottaa esille, aina löytyy vastuunkantajia, jotka toteavat ettei kenenkään ole pakko asua seudulla, 

missä perusoikeuksien toteutumisessa on puutteita. 1990-luvun alkupuolella alkanut suunnitelmallinen 

kehitys on askel askeleelta heikentänyt syrjäisten seutujen elämisen edellytyksiä, koska enää ei 

yhteiskunnallisen kehittämisen tavoitteena ole ollut mahdollisimman monen suomalaisen tasaveroinen 

hyvinvointi, kuten oli aina 1980-luvun lopulle saakka. Ihmisistä on tullut talouskasvun välineitä ja 

yhteiskuntaa on kehitetty kuvitellen, että markkinatalous pitkää säätelemättömänä huolen hyvinvoinnin 

oikeudenmukaisesta jaosta. Näinhän ei ole ja tästä seurauksena harvaanasuttujen seutujen ihmiset 

joutuvat maksumiehiksi. Jopa siinä määrin että suuri osa taitaa itsekin uskoa olevansa jotenkin 

arvottomampia kansalaisina kuin kaupungeissa asuvat, vaikka maksavat veronsa siinä kuin 

suurkaupunkilaisetkin. Tarkoitushakuinen propaganda on jo tehonnut vähintään yhtä hyvin kuin 

Ukrainassa. Keskeisin ihmisoikeushaaste ovat säädökset, joiden olemassaolosta huolimatta syrjintä ja 

kiusaaminen kukoistaa työpaikoilla. Vain äärimmäisen harvassa tapauksessa syrjityt ja kiusatut saavat 

oikeutta tilanteissa, jolloin kiusaaja on esimiesasemassa. Muodolliset puheeksi ottamiskäytännöt saatetaan 

käydä säädösten edellyttämällä tavalla läpi, mutta prosessissa mukana olijat vain kohauttelevat 

olkapäitään, ajattelevat omaa etuaan ja toteavat, että "kun on vain sana sanaa vastassa" ei voida tehdä 

mitään - Kaikki kun ovat riippuvuussuhteessa tästä samasta kiusaajasta eivätkä valmiita asettamaan 

kiusattua oman urakehityksensä edelle. Samassa junassa ovat työsuojeluviranomaiset." 

"Suomessa ja maailmanlaajuisesti keskeisin haaste on mielestäni oikeuden riittävään toimeentuloon 

turvaaminen. " 

"Oikeus yksityisyyteen / oikeus terveyspalveluihin" 

"Tuomioistuinlaitos on oikeusministeriön poliittisessa ohjaukssa. Tuomioistuinvirasto veisi Suomea 

askeleen nykyaikaisen oikeusvaltion suuntaan. Ihmisoikeussopimusten velvoitteita tunnutaan noudattavan 

viimeisen pakon edessä. Esimerkkinä tästä ne bis in idem. Hyvä veli- järjestelmä toimii ja virkamiehet eivät 
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tosiasiallisesti ole vastuussa virheistään. Kaveri pelastaa ja viime kädessä tuomioistuin toimii 

viranomaistoiminnan jatkeena." 

"Taloudellinen eriarvoisuus on kasvanut valtavan suureksi. Yhä suuremmalla väestön osalla ei ole 

taloudellisia mahdollisuuksia yhdenvertaiseen ravitsemukseen, asumiseen, koulutukseen, eikä 

yhdenvertaiseen osallisuuteen yhteiskunnassa kuten esimerkiksi kulttuurielämyksiin. Vammaisten ja 

muutoin "erilaisten" ihmisten osallisuus yhteiskunnassa vähenee jatkuvasti." 

"Seksuaalivähemmistöjen asema on keskeisin perusoikeusongelma Suomessa. Maailmalla suurin 

perusoikeusongelma on uskonnon aiheuttama kapeakatseisuus." 

"Suomessa on perinteisesti ollut varsin hyvä ihmisoikeustilanne. Suomi ei ole ollut luokkayhteiskunta. 

Tasavertaisuus lain edessä on toteutunut varsin hyvin. Ilmainen tasokas koulutus on tarjolla kaikille ja 

sosiaalinen nousu on aidosti mahdollista, koulutusta arvostetaan. Valtiokirkko on suvaitsevainen ja 

sopeuttaa toimintaansa moderniin yhteiskuntaan (esim. naispappeus). Sukupuolten välinen tasa-arvo on 

muutenkin kehittynyttä. Homogeeninen kansa on ollut yhteiskunnan peruskysymyksistä samaa mieltä ja 

suomalaisen yhteiskunnan rakentaminen on nähty yhteisenä me-projektina, esim. maanpuolustustahto on 

kansainvälistä huipppua. Yhteiskunta on kaikkiaan ollut hyvin rauhallinen ja riidaton ja siten myös 

turvallinen. Keskinäisen luottamuksen ilmapiiri ja avoimuus on edistänyt myös osaltaan taloutta. Kaikkiaan 

kyseessä on ollut menestyksen takaava yhtälö ja Suomi on ollutkin maailman menestyksekkäimpiä 

yhteiskuntia. Jostakin oudosta syystä tämä asetelma halutaan nyt purkaa ns, monikulttuurisuuden nimissä. 

Suomeen tuotetaan aktiivisesti ihmisiä, jotka eivät millään muotoa jaa ja hyväksy niitä arvoja ja 

toimintatapoja, jotka ovat olleet suomalaisen yhteiskunnan menestymisen takana. Lisäksi näille ryhmille 

annetaan virallisia ja epävirallisia vapauksia ja valtuuksia vastustaa ja vaatia muutoksia maallemme 

tyypillisiin käytäntöihin. Suurimpana ihmisoikeushaasteena näen kuitenkin sen, että tämän asian 

perusteltukin kritisoiminen torjutaan ja kielletään syyllistämällä, vaikenemalla ja painostamalla. Tilanne 

muistuttaa hyvin paljon suomettuminsen ajan yhteiskunnallista ilmapiiriä, jolloin eri mieltä oleva (mistä 

tahansa aiheesta) leimattiin neuvostovaistaiseksi, mikä riitti helposti tuhoamaan henkilön uran ja 

yhteiskuntakelpoisuuden. Tämän lisäksi myös monikulttuurisuuden myötä lisääntyvä radikaalin islamin 

vaikutus maassamme tulee käytännössä kaventamaan (ja on kaventanut jo) erilaisia ihmisoikeuksia 

(sukupuolten tasa-arvo, eläinten oikeudet, lasten oikeus koskemattomuuteen, uskonnonvapaus, 

suvaitsevaisuus jne). Muslimimaissahan ihmisoikeustilanne on yleisesti esim. Pohjoismaihin verrattuna 

erittäin huono. Keskeisimmät perus- ja ihmisoikeushaaseet maailmanlaajuisesti ovat Kiina, Venäjä ja islam. 

Olisi mielenkiintoista kuulla, mitä Suomen valtiovalta aikoo tehdä asian suhteen, kun tällaista kerran 

tiedustellaan.. Siis muuta kuin laittaa päänsä pensaaseen. " 

"Suomessa tällä hetkellä vanhusten kohtaaminen, kohtelu ja palvelut. Maailmanlaajuisesti naisten ja 

tyttöjen oikeudet ja asema." 

"Erittäin halveksuva asenne Suomea ja suomalaisuutta kohtaan. Tätä menoa koko kansamme oma kulttuuri 

ja perinteet tuhoutuvat. Suvivirsi kielletään vasemmiston päätöksellä, kaikkea muuta paitsi suomalaisuutta 

pitää "suvaita". Elämme sairaassa yhteiskunnassa. Demokratia on muuttunut kansandemokratiaksi." 

"kaikille kansalaisille samantasoiset ja yhtäläiset palvelut, erityisesti terveyspalvelut eivät ole Suomessa 

kaikille samantasoiset. Työlliset saavat jonottamatta verovaroin subventoituja palveluja 

työterveyshuollossa helposti ja maksutta, mutta vähävaraiset työttömät ja eläkeläiset juotuvat maksamaan 

palveluistaan ja saavat jonottamalla vain heikot palvelut. Vähävaraisia asetetaan jonoihin. Hoitoa ei saa, 



29 
 

vaan hoitoa lykätään niin kauan, että lopulta ihminen ei enää kykene huolehtimaan itsestään 

puhumattakaan muista, eikä lopulta saamansa hoito enää voi parantaa terveystilannetta paljoakaan. 

Suomessa ei saa puhua vapaasti epäkohdista. Maailmanlaajuisesti lapsiin kohdistuva riisto ja vaino, 

uskonnon varjolla tehty epäoikeudenmukaisuus. Naisten asema yhteiskunnissa." 

"Suomessa oikeudenkäyntien kohtuuton pituus. Maailmassa vielä haasteita kaikkien ihmisoikeuksien 

toteutumisessa, mm. naisten asema ja sananvapaus." 

"Sananvapaus." 

"Perhesuhdeväkivalta Suomessa, maailmanlaajuisesti lasten oikeudet elää lapsen elämää ja käydä koulua. 

Lisäksi kuolemanrangaistuksen poistaminen maailmanlaajuisesti." 

"1. työehtosopimusten yleissitovuus loukkaa järjestäytymättömyysvapautta 2. ns. solidaarisuusverotuksen 

rakenne loukkaa kansalaisten yhdenvertaisuutta, eläkeläisiin kohdistuu ikäsyrjintä. Maailmanlaajuisesti 

puuttuu oppivelvollisuus" 

"Yhdenvertaisuus molemmissa" 

"Lastensuojelun toiminta on pahin ihmisoikeushaaste. Naisten ja tyttöjen asema maailmanlaajuisesti." 

"Vanhusten hoito tulevaisuudessa." 

"Suomessa: Kaikkein heikoimmassa ja köyhimmässä asemassa olevien ihmisten elämänlaadun 

puuttuminen: heidän elämänsä on vain hengissä pysymistä päivästä päivään. Laadun kanssa sillä ei ole 

mitään tekemistä. Maailmanlaajuisesti keskeisintä ihmisoikeushaastetta on vaikea nimetä, koska niitä on 

paljon. Jossakin päin maailmaa edelleen tänäkin päivänä kuollaan nälkään, kun toisaalla rahaa käytetään 

vaikka mihin. Jossakin päin maailmaa ihmiset voivat joutua mielipiteensä/seksuaalisen suuntautumisensa 

tms. seikan johdosta ahdistelluksi, kidutetuksi, tapetuksi." 

"Tänä päivänä tuodaan esille aivan liian voimallisesti maahanmuuttajien etuja. Taloudelliset edut. heille on 

hoidettu käsittämättömän ylitsevuotavasti verrattuna Suomessa syntyneisiin eläkeläisiin.Oma eläkkeeni on 

735.79/kk.Jos joku niin tämä on haaste. Rikoksista ei anneta riittäviä tuomioita ja vankilat Ovat hotelleja ja 

vankilalomat lopetettava." 

"Oikeudenmukisuus ei toteudu sisäilma, home, rakentaminen ym tääsä ongelmavyyhdessä. Kukaan ei ota 

vastuuta. Sisäilmasairaat eivät saa diagnoosia, rakennuksia ei korjata kunnolla. Leimataan hulluiksi ja 

turhasta valittajiksi. Maailmalla huonotpalkat globalisaatio. " 

"Suurin haaste Suomessa on kansalaisten huono oikeusturva rikoksen uhriksi joutuessa. Rikolliset saavat 

hyvin lieviä tuomioita ja uhrit jäävät jopa ilman korvauksia ja tukea. Vakavien rikosten tuomiot lasketaan 

naurettavan pienikis hovioikeudessa, mikä on pilkantekoa uhreja kohtaan. Kansalaisten oikeustaju kärsii 

kovasti. Maailmanlaajuisesti suurimpia ongelmia ovat esim. Pohjois-Korean kansalaisten kärsiminen ja sen 

sallitaan jatkuvan. Ja myös Eu:n sisällä esim. romaneiden kohtelu, valtioiden pitäisi huolehtia 

kansalaisistaan tai tällaiset valtiot pitäisi erottaa eu:sta tai asettaa hyvin suuret sanktiot ym." 

"Koko maailmassa: Etnisin perustein tapahtuva syrjintä. Se on epäinhimillistä ja aiheuttaa katkeruutta, joka 

on tuhoisaa koko yhteiskunnan toimivuudelle, hyvinvoinnille ja turvallisuudelle." 
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"Suomessa ja koko läntisessä maailmassa yhteiskunta puuttuu lasten oikeuteen vanhempiinsa ja 

vanhempien oikeuteen lapsiinsa erittäin rajusti. Näin tapahtuu kun vanhempien erotessa lapselta estetään 

tapaamiset etävanhemman ja isovanhempien kanssa. Lapsen kehityksen kannalta yhteys molempiin 

vanhempiin ja isovanhempiin on keskeistä. Suomen lastensuojelu ja eroasioita hoitavat tuomioistuimet 

toimivat täysin mielivaltaisesti ja rikkovat säännöllisesti YK:n ihmisoikeussopimuksen artikloja 12, 16, sekä 

25 vastaan. Lisäksi rikotaan jatkuvasti YK:n lasten oikeuksien sopimusta vastaan riistämällä lapselta toinen 

vanhempi tai molemmat vanhemmat. " 

"Taloudellinen tasa-arvo sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti" 

"Köyhyys ja tuloerojen kasvu sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti." 

"Niin Suomessa kuin maailmalla keskeisimpänä haasteena näen ihmisten yhdenvertaisuuden toteutumisen; 

käytännön toimia ja yhteiskunnallista asennetta, joilla varmistetaan, ettei vahvempi voisi painostaa 

heikompaa. Turvattava on, etteivät yksittäiset vaikutusvaltaiset tahot kykenisi oman etunsa mukaisesti 

toimimaan siten, että toiset joutuisivat kärsimään tai kokemaan vahinkoa." 

"Suomessa suhtautuminen vähemmistöihin, erityiseti samaa sukupuolta oleviin pareihin ja heidän 

oikeuksiinsa. Maailmanlaajuisesti naisiin kohdistuva väkivalta" 

"Suomessa vanhusten itsemääräämisoikeuteen liittyvät kysymykset ja ihmisarvoisen elämän toteutuminen 

myös elämän ehtoopuolella. Toisaalta haluaisin tuoda esiin myös vähemmän 'trendikkäiden' 

kansanomainen ihmisoikeudet, kuten esim. yksinasuvat. Keski-ikäiset miehet ovat avioero- ja 

työttömyystilanteissa usein syrjäytymisvaarassa. Pienten lasten ja lapsiperheiden ihmisoikeuksista on 

suosittua puhua vaalikamppanjoissa, mutta samalla esimerkiksi pääkaupunkiseudulla suuri osa 

kotitalouksista koostuu yhden hengen yksiköistä. Kansainvälisesti seksuaalivähemmistöjen asema 

naapurissamme Venäjällä on viime vuosien huolestuttavin kehityssuunta kehittyneessä maailmassa. 

Toisaalta Syyrian sisällissodan tragediat ylittävät ihmisoikeusloukkausten syytekynnyksen millä tahansa 

kansainvälisellä mittarilla. Tällä saralla Suomi voisi aktivoitua keräämällä todistajanlausuntoja esim. 

pakolaisista - tällaisella aineistolla saattaa olla ensiarvoisen tärkeä asema, kun tulevaisuudessa pohditaan 

Assadin hallinnon tai kapinallisten syyllisyyskysymyksiä Haagissa vaikkapa suhteessa siihen, onko 

raiskauksia käytetty systemaattisesti sodankäynnin välineenä. " 

"YKn oikeudet pitäisi "laittaa toimintaan" oikeasti niin Suomessa kuin globaalisti. YKlle pitäisi antaa 

enemmän toimivaltaa ja esim USAta pakottaa maksaa YKlle velkansa sekä allekirjoittaa mm lasten oikeudet. 

Suomessa heikko-osaisten oikeudet ovat vain paperilla toimivia, käytännössä totuus on toinen. Esim 

pakolaisten kohtelu on meillä ihan 1800-luvulta samoin kun vankilaolot josta suomi on jo saanut moitteita 

mm haalareista. Tuloerojen kaventamiseen on myös aivan liian vähän laitettu panoksia samoin kun sosiaali- 

& terveyspalveluihin. Eli poliitikoilla on paljon tekemistä!! Pitäisi näihin keskittyä pikemmin kun esim uusien 

lakien ja säännösten miettimiseen!" 

"ns. laittoman vakuutuslääkäri-järjestelmän purkaminen. tästä ei ole ollut muuta kuin haittaa, 

vammautuneet jätetään heitteile ja/tai yhteiskunnan vastuulle. tästä seuraa se että yhteiskunta joutuu 

maksamaan vakuutuslaitosten vastuut. mikään pikkuraha se ei ole.(HS2006 T.Kietäväinen) ... 

vakuutusvammautuneet rasittavat pelkästään kuntataloutta n. 1miljardi per vuosi. vakuutiuslaitokset 

käyttävät häikäilemättömästi julkista valtaa päättäessään "oikeudellisesti" yksilön 



31 
 

vakuutusturvasta(myydään pakollisia vakuutukset ja jätetään korvaukset maksamatta, pommin varma 

systeemi)" 

"Vanhusten huollon kehittäminen ja yksinhuoltajien asema yhteiskunnassa. Molempiin liittyy 

viranomaisten mielivaltaa. Yksinhuoltajia voidaan kiusata vuosikausia turhilla selvityksillä lastensuojelun 

toimesta ja oikeuslaitos ylipainottaa vastapuolen sanomisia. Samasta asiasta voidaan käydä oikeutta 

kiusaamistarkoituksessa vuosikausia. Vanhukset voidaan sitoa, sänkyihin jättää ravinnotta ja kunnallinen 

virkaholhooja vie omaisuuden. Virkaholhooja saatetaan määrätä vaikka omaiset olisivat kykeneviä 

hoitamaan vanhuksenb asiat. Kyseessä lienee kuntasektorin ja oikeulaitoksen 'yhteistyö'." 

"Heikoimmassa asemassa olevian ihmisoikeustilanteessa on Suomessa yhä parannettavaa. Tämä koskee 

lähinnä vanhuksia, lapsia ja kehitysvammaisia. Maailmanlaajuisesti suurin ongelma on naisten syrjintä." 

"Köyhyyden ja syrjäytymisen estäminen" 

"Suomessa lasten ja nuorten uskonnonvapaus on puutteellinen. Kiireisin ja yksinkertaisin korjaus olisi sallia 

kaksitoista vuotta täyttäneen lapsen erota omalla päätöksellään uskonnollisesta yhdyskunnasta ja tällöin jo 

peruskoulussa tulla samalla siirretyksi uskonnonopetuksesta elämänkatsomustiedon opetukseen, ellei 

sitten halua jatkaa edellisessä. Vaativampi korjaus on poistaa kaikenmoinen uskonnonopetus julkisen vallan 

koulusta. Koulun olisi kuitenkin pidättäydyttävä siinä tieteen käsityksessä, että luonto on koko todellisuus. 

Vastaava koskee varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen uskontokasvatusta. Ylipäätään uskonnonvapaus ei voi 

toteutua, ellei kirkkoa eroteta valtiosta. Uusi pelottava uhka on uskontotieto, joka olisi kaikille pakollista 

uskonnonopetusta. Oireena on Kulosaaren yhteiskoulun käytäntö yhdistää yläkoulussa 

elämänkatsomustieto osittain uskonnonopetukseen. Esiopetuksen OPS-luonnos sisältää 

katsomuskasvatuksen, joka olisi hyvin huolestuttavasti kaikille pakollista uskontotietoa. Uskontotieto 

rikkoisi vanhempien perus- ja ihmisoikeuksia lastensa kasvattamisesta päättämisessä. Jos vastavetona olisi 

lasten hankkimisesta pidättäytyminen, eikö kysymyksessä olisi jo kansanmurha? Arvostelen Ruotsia ja 

Norjaa niiden kaikille pakollisesta uskontotiedosta. Muuten ne ovat monessa mielessä ihannevaltioita, 

mutta niissä ei voisi kasvattaa lasta. Suomen ei pidä seurata perässä." 

"Ihmisillä ei enään ole oikeuksia elää rauhassa omassa maassaan. Rikollisilla ja ulkomaalaisilla on 

suuremmat oikeudet kuin asukkailla." 

"Kaikki eivät ole tasa-arvoisia syntyperän suhteen. Kaikkialla sama haaste." 

"häpeällinen vanhustenhoito ja vanhusten eriarvoisuus jatkuu Suomessa. Maailma on täynnä ongelmia, 

pahin sodat." 

"Saada raha pois määräämästä hallinnon päätöksiä." 

"Vakuutuslääkärit ja heidän omavaltaiset ja täysin vailla totuutta olevat lausunnot. Maailmanlaajuisesti 

köyhyys ja eriarvoisuus." 

"Ns. sosiaalituomioistuinten on täysin puolueellista, esim. vakuutusoikeus on ainoastaan vakuutusyhtiöiden 

hylkypäätösten kumileimasin.Päätökset usein ns. liitepäätöksiä, eli sanasta sanaan vakuutusyhtiön 

päätösten mukaisia.Päätökset jätetään perustelematta, kun niitä ei pystytä perustelemaan uskottavasti." 

"Oikeus kohtuuhintaiseen terveydenhoitoon." 
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"Sananvapauden rajoittaminen, erityisesti tapaus Halla-aho" 

"Euroopassa keksityn vallan kolmijako-opin toteutumattomuus jokapäiväisissä asioissa, missä tuomiovalta 

ja toimeenpanovalta toimivat liian läheisessä yhteistyössä (sisäisen korruptio) toistensa kanssa. " 

"lasten oikeuksien toteutuminen ja sitä kautta perheen oikeuksien toteutuminen lastensuojelussa" 

"Suomessa: Homeesta sairastuneiden ja monikemikaaliyliherkkien puuttuva sosiaaliturva, oikeus työhön ja 

asuntoon =oireita aiheuttamattomat tilat ja toisena massatyöttömyys Maailmanlaajuisesti: ihmiskauppa ja 

toisena olemattomalla palkalla teetetään töitä ja lapsityövoiman käyttö" 

"Suomessa uskonnonvapauden heikko toteutuminen niiden kohdalla, jotka ovat uskonnottomia. 

Maailmanlaajuisesti tasa-arvon toteutumattomuus ja heikossa asemassa olevan työvoiman riisto 

globaalissa tuotantotaloudessa (en pysty sanomaan, kumpaa pidän keskeisempänä ja mielestäni nämä 

osittain kietoutuvat yhteen)." 

"Vain toista sukupuolta koskeva asevelvollisuus. Maailmanlaajuisesti koen naisiin kohdistuvan väkivallan 

isoksi haasteeksi." 

"Ikääntyvän väestön hyvinvoinnin turvaaminen: laitoksessa asuvien vanhusten ihmisarvoinen kohtelu ja 

kaikille yhtäläiset mahdollisuudet elää elämänsä viimeiset vuodet niin, että tulee kohdelluksi hyvin. 

Eutanasia tulisi laillistaa." 

"Erilaisten sosiaaliturvan muotojen jakautuminen ihmisryhmien kesken. Toisaalta on olemassa 

perusteettoman suuria tukia, ja toisaalta riittämättömän pieniä. Myös vammaiset tai kielitaidottomat 

kokevat hakuprosessin suhteettoman vaikeaksi. Jokaisella pitäisi olla sama ponnistuslauta, mutta toisaalta 

perusteeton tuki on pois heiltä, jotka oikeasti yrittävät päästä jaloilleen. Koska meillä on olemassa kattava 

tukijärjestelmä, en soisi kenenkään jäävän vain sen varaan mutta en myöskään tippuvan sen rei'istä. 

Ihminen tulisi arvioida tekojensa, ei sukupuolensa, terveydentilansa tai etnisen taustansa perusteella." 

"Suomessa: Vammaisten ihmisten syrjinnän ja välillisen syrjinnän tunnistaminen, tunnustaminen ja 

tilanteen korjaamiseksi tehtäviin toimenpiteisiin ryhtyminen." 

"Suomessa oikeusjuttujen liian pitkät käsittelyajat. Kansainvälisesti epädemokraattiset kehitysmaat, joissa 

kansan osaamistaso ei riitä todelliseen tasapuoliseen päätöksentekoon." 

"Lastensuojelussa ei noudateta lakeja, kukaan ei valvo sossujen toimia." 

"Normaali kaupassa asiointi. Maksaminen." 

"Kansalaisten yhdenvertaisuus ja toimeentulo. Elintasoerot, puolueen- tai henkilön yksinvaltius 

ihmisoikeuksien ja sukupuolten oikeuksien puute, saasteet, ruoka ja ylikansoittuminen." 

"Lisääntyvä eriarvoisuus. Maailmanlaajuisesti ihmiskauppa/moderni orjuus." 

"1) Uskonnon ja vakaumuksen vapaus ei toteudu Suomessa ale 18 vuotiailla eikä varusmiespalveluksessa. 

Vaikka Suomi on allekirjoittanut ihmisoikeussopimuksia ja perustuslaissa on sanottu, että jokaisellon em. 

vapaus, niin niitä rikotaan käytännössä laajasti valtion ja kuntien sekä kirkon toimesta. Myös lasten 

liittäminen yleensä vanhempiensa kirkon jäseneksi kasteessa on on selkeästi hyvän tavan ja sen lisäksi 

uskonnonvapauden ja ihmisoikeusperiaatteiden vastaista. Niiden mukaan ketään ei voida pakottaa 



33 
 

vanhempien tai muiden päätöksellä valitsemaan katsomustaan, sen voi tehdä ainoastaan yksilö itse siinä 

vaiheessa, kun hänellä on riittävä tieto ja ymmärrys asiasta. Kirkkoon liittämisestä kasteessa seuraa sitten 

altistuminen kirkon indikroinnille lapsuuden ja nuoruuden ajan kouluissa. Koulussa ET-opetusta eivät voi 

valita kirkkoon kuuluvat, mikä on erittäin törkeää syrjintää, mikä osoittaa, että Suomi ei ole sivitysvaltio 

tältäkään osin. Kirkon toiminta kokonaisuudessaan on jo kuluttajansuojan periaatteiden vastaista. 2) Lasten 

(sekä tyttöjen että poikien) sukuelinten silpominen muista kuin lääketieteellisistä syistä rikkoo Suomen 

perustulakia, jonka pitäisi taata ruumiillinen koskemattomuus. Myöskin Korkeimman oikeuden ratkaisut 

tässä asiassa rikkovat perustuslakia. 3) Maailmanlaajuisesti pahimpia ongelmia ovat uskonnolliset rajoitteet 

(esim. islamilaisissa maissa) ihmisoikeuksissa sekä sananvapauden ja poliittisen toiminnan rajoitukset (esim. 

Venäjällä)" 

"Ihmisoikeudet viranomaisissa. Virkamiesten "hyvä veli" ja "maan tapa" käytännöt ovat oikeasti 

korruptiota." 

"Työn arvon romahduttaminen sekä Suomen, että maailman mittakaavassa." 

"Taloudellisten ihmisoikeuksien epätasainen toteutuminen - oikeus työhön ja ihmisarvoiseen 

toimeentuloon on epätasaisesti toteutunut. Työpaikkoja ei löydy kaikille halukkaille ja niillä, joilla on 

työpaikka, tehokkuutta vaaditaan yhä enemmän, aina uupumiseen asti. Maailmanlaajuisesti haaste lienee 

samansuuntainen, kaikille ei riitä toimeentuloa ja siitä seuraa nälänhätää, selkkauksia, sotia.." 

"Molemmilla alueilla: Kaikkien hyväksyminen ihmisenä sellaisenaan ilman erottelua jonkin tekijän 

perusteella" 

"Lasten kohtelu vanhempien omaisuutena ja vanhusten heitteillejättö." 

"Lähisuhdeväkivalta, joka kohdistuu useimmiten naisiin. Mutta myös lapset ja miehet tulisi uhreina 

huomioida. Suomessa on edelleen liian vähän turvakoteja. Maahanmuuttajataustaiset naiset ovat vielä 

muita haavoittuvammassa asemassa. " 

"Molemilla vanhemmilla oikeus tavata lapsiansa yhtä paljon eron jälkeen" 

"Uskonnonvapaus ja eri näkemysten yhdenvertaisuus valtion silmissä. Valtionkirkko käsitteenä on 

tasavertaisten ihmisoikeuksien vastainen ja muita näkemyksiä tai maallistuneita syrjivä. Kirkkolain 

kumoamisella olisi valtaisat vaikutukset moniin muihin perus- ja ihmisoikeudellisiin asioihin. Esimerkiksi 

tasavertaiseen avioliittolakiin, jonka puuttuminen Suomen kaltaisessa "liberaalin ajattelun mallimaassa" on 

suorastaan pöyristyttävää." 

"Uskonnonvapaus ja eri näkemysten yhdenvertaisuus valtion silmissä. Valtionkirkko käsitteenä on 

tasavertaisten ihmisoikeuksien vastainen ja muita näkemyksiä tai maallistuneita syrjivä. Kirkkolain 

kumoamisella olisi valtaisat vaikutukset moniin muihin perus- ja ihmisoikeudellisiin asioihin. Esimerkiksi 

tasavertaiseen avioliittolakiin, jonka puuttuminen Suomen kaltaisessa "liberaalin ajattelun mallimaassa" on 

suorastaan pöyristyttävää." 

"Oikeusturva, ettei ns. institutionaalisen korruption/hyväveli&sisaryhteyksien ohjailemat virkajärjestelmät 

mahdollista yksilön totaalisen perusoikeusturvan polkemista määrittämällä, ettei henkilöllä ole oikeutta 

saada edes oikeusapua, koska oikeusistuimet ovat valmiiksi sitä mieltä, ettei hänen asiansa sitä ansaitse. 

Tämä kekkoslovakialainen perinne- symbioosi ulottaa toki lonkeronsa Euroopan yhteisöönkin (EY-
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tuom.istuin). Muutoin perusarvot = ihmisarvo ylitse muun tulisi tunnistaa globaalitasolla yleisoikeuksia 

määritettäessä. " 

"Opiskelija asuntoja ja kaupungin asuntoha onliian vähän ja ne menee aina ulkomaalaisille eli suomalaisille 

voisi myös antaa suomalaisia asuntoja. Lisäksi on epäreilua että meidän verorahoja tungetaan kaikkiin 

muihin maihin paitsi meille itsellee. Miksi vieläkin esim syötämme rahaa kiinaan jonkun 20 vuoden takaisen 

asian takia. Se on suurin ihmisoikeushaaste että meidän rahoja ei käytetä meidän auttamiseen." 

"Maailmanlaajuisesti ympäristöongelmien vaikutus ihmisoikeuksien toteutumiseen on keskeisin haaste. 

Suomessa tämä ei vielä ole konkretisoitunut, vaan kipukohtia ovat esimerkiksi vanhuksiin ja köyhiin lapsiin 

kohdistuvat rikkomukset sekä terveydenhuollon kuormittumien. Samoin maahanmuuttoon liittyvät 

haasteet, etenkin kaikkein haavoittuvaisimpien osalta ovat keskeisiä (yksintulleet lapset, paperittomat, 

ihmiskaupan uhrit)." 

"Hyvinvoinnin jakautuminen taloudellisin perustein, sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti" 

"Yksi helpoimmin unohtuvista ihmisoikeusasioista näyttää olevan vammaisten tasavertaisuus. Tähän 

kohdistuu monenlaisia heikennyksiä parhaillaan. Esim liikkumisvapautta ollaan rajoittamassa pariakin 

reittiä. ***Kun eurooppalaisille säädettiin vapaus valita oma terveydenhoitopaikkansa, siitä rajattiin 

suomalaiset kuljetuspalvelua tarvitsevat vammaiset pois. Kelakyyti maksetaan vain lähimpään 

terveydenhoitopisteeseen, vaikka osaamista tämän ryhmän tarpeisiin on terveydenhuollossa harvassa. 

Matkoista kertyvä säästö hupenee nopeasti väärien hoitoratkaisujen seurausten kustannuksiin. 

Perustuslain mukaan ihmisiä ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan terveydentilan tai vamman takia, mutta 

rajaamalla kulkemisoikeutta näin juuri tehdään. **** Liikenneministeriön julkista liikennettä ja 

kuljetuspalveluja miettivä työryhmä on kuulema harkitsemassa kuljetuspalvelujen määrän vähentämistä 

12-14krt/kk, mikä tarkoittaisi, että vammautunut voi käydä kodin ulkopuolella enää 6-7 krt/kk nykyisen 

9kerran sijaan. Jokainen voi miettiä, miten esimerkiksi välttämätön asioiminen onnistuu, jos matkat kuluvat 

pelkkiin ruokaostoksiin. Matkathan on rajattu niin, että vain yhden asian hoitaminen kerrallaan on 

mahdollista. KUN vammattomat voivat käyttää julkista liikennettä ympäri vuorokauden, kuukauden 

jokaisena päivänä, vaikka aamusta iltaan ja illasta aamuun niin halutessaan, on ehdottomasti kohtuutonta, 

että säästöjä etsitään siltä ihmisryhmältä, jonka liikkuminen kodin ulkopuolella on jo nyt rajoitettu 

yhdeksään kertaan kuukaudessa. **** Vammaisten liikkumista myös kontrolloidaan. On järjestelmiä, joista 

voi seurata kuljetuspalvelun kulkeman reitin. Ilmeisesti kunnat ovat myös hankkimassa 

seurantajärjestelmiä. Kyse lienee siitä, että laitemarkkinoija haluaa myydä järjestelmiään, eikä kunnissa 

mietitä asiaa vammaisten kannalta. Kuljetusmaksun loppusumma kertoo kyllä sen, että matka on pysynyt 

sallittujen kuntarajojen sisällä, sen pitäisi riittää täysin valvontatavaksi. Vammaiset henkilöt joutuvat 

vammattomien kanssa eriarvoiseen asemaan, jos viranhaltija tai ostopalvelu sitä, minne matkat 

suoritetaan. Vammaisten henkilöiden yksityisyyttä ei kunnioiteta, jos tästä kerätään tietoa viranhaltijoille. " 

"Keskeisin perusoikeushaaste muuttuvalle Suomelle on se, että meillä ei ole valtakunnallista strategiaa ns. 

myöhään maahan tulleiden maahanmuuttajanuorten koulutuksen turvaamiseksi. Jos nuori muuttaa 

Suomeen 16- tai 17-vuotiaana, voidaan sanoa, että hän todennäköisemmin syrjäytyy kuin kotoutuu 

Suomeen, koska koulutusmahdollisuudet ovat surkeat. Ylipäätään Suomessa ei ole kunnollista tutkimusta ja 

tutkimukselle perustuvaa hyvää käytäntöä koskien sitä millaista koulutusta olisi järkevintä tarjota näille 

nuorille. Tällä hetkellä meillä on valtava määrä nuoria syrjäytettyinä TE-toimiston asiakkaiksi, koska 

riippuen kunnasta, heille ei ole koulupaikkaa tai mahdolliset opiskeluryhmät ovat täynnä. Näin jopa 

Espoossa, jossa kuitenkin on panostettu maahanmuuttajanuorten opetukseen. Eikö olisi syytä kuunnella 
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Ruotsia, joka myöntää epäonnistuneena tässä samassa asiassa ja on kehottanut Suomea laittamaan tämän 

asian kuntoon?" 

"Avioeroissa lasten ja isien suhde murskataan (vain 3% lapsista on isän lähihuoltajuudessa ja yli puolet 

erolapsista saa tavata isää satunnaisesti tai ei lainkaan). Sosiaalitoimen työntekijät harjoittavat 

häikäilemätöntä lapsikauppaa ottamalla huostaan toinen toistaan käsittämättömimmin syin lapsia, 

leimaamalla lasten vanhemmat toinen toistaan törkeämpiin tekoihin syyllistyneiksi ilman tarvittavaa 

esitutkintaa ja vähät välittävät tuomioistuinten päätöksistä palauttaa lapset kotiin. " 

"Avioeroissa lasten ja isien suhde murskataan (vain 3% lapsista on isän lähihuoltajuudessa ja yli puolet 

erolapsista saa tavata isää satunnaisesti tai ei lainkaan). Sosiaalitoimen työntekijät harjoittavat 

häikäilemätöntä lapsikauppaa ottamalla huostaan toinen toistaan käsittämättömimmin syin lapsia, 

leimaamalla lasten vanhemmat toinen toistaan törkeämpiin tekoihin syyllistyneiksi ilman tarvittavaa 

esitutkintaa ja vähät välittävät tuomioistuinten päätöksistä palauttaa lapset kotiin. " 

"Viranomaisten välinpitämättömyys. Lestadiolaisten päättäjien mielivalta" 

"Lastensuojelun mielivalta. YK:n ihmisoikeusjulistus: 12. artikla. Älköön mielivaltaisesti puututtako 

kenenkään yksityiselämään, perheeseen, kotiin tai kirjeenvaihtoon älköönkä loukattako kenenkään kunniaa 

ja mainetta. Jokaisella on oikeus lain suojaan sellaista puuttumista tai loukkausta vastaan. Maailmalla 

NATON:n laajentuminen ja tuominen kolmannen maailmansodan uhan meidän kaikkien päälle. " 

"Suomessa sairaiden ja vanhusten hoidon parantaminen ja oikeuksien kohentaminen. Maailmanlaajuisesti 

ihan perusihmisoikeuksien toteutuminen joka maassa." 

"Syrjäytymisen ehkäisy. Maailmanlaajuisesti ihmisten nostaminen köyhyydestä. " 

"" 

"Suomessa oikeus työhön. Maailmanlaajuisesti keskeisimpiä ovat oikeus asumiseen ja terveyden hoitoon." 

"" 

"Lapsen oikeus vanhempiin.Vieraannuttaminen silloin kun ei pidä tehdä niin.Huastaanotot peräättömästi!" 

"Tyttöjen- ja naisten oikeudet. Mitä enemmän Suomeen muuttaa väkeä eri kulttuureista, entistäkin 

suuremmaksi kasvaa riski, etteivät Suomessa asuvien tyttöjen- ja naisten perus- ja ihmisoikeudet toteudu. 

Suomi on historiallisesti naisille väkivaltainen maa, mutta niin on Venäjäkin puhumattakaan kulttuureista, 

joissa naisten liikkumista, opiskelua ja seksuaalisuutta kontrolloidaan jopa mitä julmimmilla tavoilla. Kyse 

on myös todellisista mahdollisuuksien tasa-arvosta. Työelämään liittyvät perus- ja ihmisoikeusloukkaukset 

kohdistuvat sekä lapsiin, naisiin että miehiin. " 

"Ihmisellä pitää olla oikeus hengittää puhdasta ilmaa ja näin oikeus myös terveelliseen sisäilmaan. 

Homeasuntoon joutuneilla ja homeista sairastuneita ei suomessa kohdella ihmisarvoisesti. Heidän 

sairáuttaan ei oteta vakavasti. Ei ole edes diagnoosin turvaa vielä. Ei saa mistään sosiaalista tai taloudellista 

tukea. Useat eivät pysty tekemään töitä, koska rakennuksissa on sisäilma ongelmia ja homeille altistuneet 

reagoivat myös usein hajusteille ja kemikaaleille. Ei löydy sopivaa työympäristöä tai 

koulu/päiväkotiymoäristöä homeista sairastuneelle. Myöskään yhteiskunnassa palveluja ei löydy niin että 

sairastunut ei saisi oireita palveluja käyttäessään. Saati sitten harrastuksia. Maailman laajuisesti kyse on 
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myös ympäristön saastumisesta. Meillä kaikilla ja myös tulevilla sukupolvilla pitää olla oikeus puhtaaseen 

ilmaan, ympäristöön ja puhtaaseen ruokaan. Turha kemikaalien käyttö on lopetettava ennenkuin ihmisiä 

sairastuu niistä lisää. " 

"Tuloerojen kasvu Suomessa. Köyhyys maailmanlaajuisesti." 

"Tapaturmaisesti vammautuneiden vaikeus saada heille lain mukaan kuuluvat korvaukset, vanhusten 

kohtelu laitoksissa ei ole ihmisarvoista, sisäinen korruptio. Maailmanlaajuisesti korruptio-siitä seuraa kaikki 

kurjuudet." 

"Suomessa: Kaikki ihmiset eivät ole tasavertaisia esim. rikostutkinnassa, ja oikeudessa eri oikeusasteissa, 

vaan rikostutkintaan ja oikeuksiin vaikuttaa liian paljon erilaiset suhteet, esim. poliittiset suhteet, tai 

varallisuus, tai jos jokun rikoksesta epäilty, tai rikoksen uhri tuntee jonkun poliisin, tai poliisin tutun, joka 

voi vaikuttaa esitutkintaan. Myös oikeusasteisiin ja valvontaviranomaisiin (esim. hätäkeskusten valvonta) 

voi vaikuttaa suhteilla, esim. esittelijän kautta, tai esim. ex ministerien kautta, joilla voi olla vaikutusvaltaa. 

Maailmanlaajuisesti: Eri maiden viranomaisten pitäisi toimia huomattavasti tehokkaammin, esim. tyttöjen 

ympärileikkauksia vastaan. Eri maiden viranomaisten pitäisi toimia yhdessä estääkseen ja paljastaakseen 

esim. Irakin sodan epäselvyydet (epämääräiset vankikuljetukset ja kidutukset). Myös niitä ihmisiä pitäisi 

suojella, jotka paljastavat eri maissa viranomaisten tms, tekemiä laittomuuksia." 

"Suomi: kokoontumisen vapaus, vapaat vaalit toteutuvat. Sanan- ja mielipiteenvapauden suhteen ongelmia 

joissakin valikoiduissa asioissa. Esimerkkinä Halla-ahon tuomio lapseen sekaantumisen kutsumisesta 

pedofiliaksi. Maailma: perusoikeuksilla mahdollisuus toteutua vain hyvinvoivissa länsimaissa. Suurimmassa 

osassa maailmaa eivät sananvapaus tai vapaat vaalit toteudu. " 

"Se, että ihmiset eivät välitä toisten kärsimyksistä." 

"(Naisiin kohdistuvan) seksuaalisen väkivallan rikosoikeudellinen vastuu. Meneillään oleva lakiuudistus ei 

mielestäni ole edellenkään näitä tekoja tarpeeksi tuomitseva." 

"Suomessa järjestäytynyt rikollisuus: Suomessa on mielikuva, että olemme rehellisiä, korruptiota ei juuri ole 

ja Suomi on turvallinen oikeusvaltio asua. Todellisuudessa järjestäytyneellä rikollisuudella on lonkeronsa 

kaikkialla, esim. monet yritykset, oikeuslaitos, vartiointipalvelut, poliisi, jne.jne. Silloin kun tavallinen 

kansalainen joutuu tämän järjestäytyneen rikollisuuden mielenkiinnoin kohteeksi (esim. yksinasuva, seniori-

ikäinen, jotain omaisuutta) , nämä lonkerot selviävät ainakin tälle uhrille. Lisäksi uhrin arki ja henki ovat 

rikollisten käsissä (esim. kiristäminen, petos, vainoaminen), koska he "valvovat" kaikkea. Uhrit leimataan 

vainoharhaisiksi / sairaiksi. Lopuksi uhrin elämä todennäköisesti päättyy lavastettuun onnettomuuteen / 

itsemurhaan jengiläisten avustamana. Kostaminen ja sen pelko on tehokas keino sulkea lähipiirin suut." 

"Suomessa oikeus terveydenhuoltoon. Maailman laajuisesti sananvapaus" 

"Vanhuspalveluja tarvitsevien määrän tahallinen väärininformoiminen omien tarkoitusperien ajamiseksi. 

Tähän syyllistyvät huippupoliitikot, huippuvirkamiehet ja huippututkijat ja jopa median edustajat. Tahallaan 

pidetään yllä sellaista mielikuvaa, että tällä rikkaalla maalla ei ole varaa tarjota kaikkein eniten avun 

tarpeessa oleville vanhuspalveluja. Vanhuspalvelu laki tuomitsi kaikkein avuttomimmatkin heitteille kotiin 

hoidettavaksi. Suomessa hoidetaan kotona jopa täysin autettavia sänkypotilaita, joiden luona käydään 8 

kertaa vuorokaudessa. Ihmisiä huijataan ns. palvelutaloihin, ja siellä voi maata kuolleena 0,5 - 1 vuotta 

ilman, että kukaan tietää asiasta. Tällaisista asioista pitäisi yleisen syyttäjän nostaa ihmisoikeusloukkaus 
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palvelun järjestäjää ja palvelun tilaajaa kohtaan. Vanhuspalvelulakiin pitää taata oikeus 

vanhainkotipalveluun muistisairaille, näkövammaisille, liikuntakyvyttömille ja muille avun tarpeessa 

oleville." 

"Vanhuspalvelut Naisten asema" 

"Huostaanotettujen lasten sellaiset ihmisoikeudet joiden valvominen on vaikeinta, kuten oikeus hyvään 

elämään, oikeus yhteydenpitoon itselle läheisiin ihmisiin ja oikeus osallisuuteen." 

"Jokapäiväinen ateria, turvallisuus, " 

"" 

"Vanhuspalvelut: ihmismuumiot palvelutaloissa" 

"Köyhyyden torjuminen sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti" 

"Vähemmistöjen syrjintä, vanhusten huono kohtelu" 

"Ihmisoikeusloukkauksia Suomessa: Transihmisten pakkosterilisaatio. Kolmannen sukupuolen (ei nainen 

eikä mies)puuttuminen sukupuolikategorioista. Tasa-arvoisen avioliittolain puuttuminen. --> 

http://www.amnesty.fi/raportti-transihmisten-ihmisoikeuksia-loukataan-torkeasti-suomessa/ 

Maailmanlaajuisesti naisten asema sekä rotuvähemmistöjen asema. " 

"Mielipiteenvapauden rajoitus syytteillä "uskonrauhan häirinnästä" ja "kiihottamisesta kansanryhmää 

vastaan"." 

"" 

"Kohdussa kasvavan sikiön suojeleminen huumeiden ja alkoholin väärinkäyttäjästä. Huume-ja 

alkoholistiäidit pakkohoitoon! Myös lasten huostaanotto on lisääntynyt. Syitä ei tutkita, oireita vain 

hoidetaan yhä pienenevillä resursseilla. Lainsäätäjät eivät hallitse alkoholipolitiikkaa. Hyvissä ajoin alkoholin 

ja huumeiden väärinkäyttäjät saatava hoitoon ja tarvittaessa pakkohoitoon. " 

"Suomessa uskonnottomien ja toisuskoisten uskonnonvapaus ja yhdenvertaisuus, erityisesti kouluissa ja 

päiväkodeissa. Maailmanlaajuisesti naisten heikko asema muslimimaissa, erityisesti tyttöjen ympärileikkaus 

ja kouluun pääsy." 

"Kaikkiin kansalaisiin ja kansalaisryhmiin kohdistuva tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaisuus lain valmistelussa 

ja lain täytäntöönpanossa." 

"Transihmisten ja intersukupuolisten lasten fyysisen koskemattomuuden ja itsemääräämisoikeuden 

loukkaukset, kuten lisääntymiskyvyttömyysvaatimus sukupuolen vahvistamisen ehtona ja 

intersukupuolisten lasten sukueilnten manipulaatio ilman lääketieteellisiä perusteita" 

"Lasten oikeuksien vastuu ja valvonta on täysin vailla pohjaa.Siitä ei mikään taho halua tai ei 

ammattitaidottomuutensa johdosta pysty kantamaan vastuuta." 

"Erityisryhmien (vammaisten, sairaiden, maahanmuuttajien ja vähemmistöjen jne.) oikeudet - näihin liittyvä 

asenneilmasto, joka vaikuttaa yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Näihin voisi lisätä vanhukset, vaikka 

'erityisryhmä' ei heihin oikein sovi!" 
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"Pakolaisten kohtelu siviili- ja viranomaispuolella, tässä on edessä pitkän aikavälin asennemuutos jotta 

asiaan saataisiin näkyvää parannusta. Maailmanlaajuisesti keskeisimmät ongelmat liittyvät kansainvälisten 

lakien ja toimintamallien noudattamatta jättämiseen mm. kuulusteluissa erityisesti kriisialueilla." 

"Yhdenvertaisuus - etenkin tekeillä olevien sote- ja kuntauudistusten aikana on tärkeää turvata alueellinen 

tasavertaisuus eri ikäryhmien (erityisesti vanhukset ja lapset), etnisten vähemmistöjen, opiskelijoiden ja 

työttömien välillä. Suomessa asiat ovat sinänsä hyvällä tolalle, että maailmalla suurimmat haasteet liittyvät 

hyvin perustavanlaatuisiin ihmisoikeusongelmiin, kuten oikeuteen terveyteen, ruokaan, turvallisuuteen ja 

työhön." 

"Koulutusmahdollisuuksien säilyminen tasa-arvoisina (Suomi) ja vaikutukset yhdenvertaisuuteen. 

Kansainvälisesti laajemminkin taloudellisten, sivistyksellisten ja sosiaalisten oikeuksien puuttuminen tai 

pääsy niihin. " 

"Suomessa haasteena terveyspalveluiden laatuun liittyvän epätasa-arvon kasvu. Yleisesti haasteina 

yhtenäisen perusturvan puute, jokaisen oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin, sekä oikeus 

peruskoulutukseen. Tietyissä maissa sukupuolisen tasa-arvon puute. Useissa maissa työntekijöiden 

oikeudet liittoutua sekä määritellä aluekohtaiset työehtosopimukset." 

"Vakuutusyhtiöiden käyttämä "isomman" oikeus tapaturma asioissa, lakia ei noudateta vaan asioita 

vääristellään ja jopa valehdellaan tapaturman uhrin terveydentilasta, apuna suuri joukko vakuutus 

"lääkäreitä" ja lakimiehiä, korvauksien maksamista vältellään jopa oikeusistuimissa valan vannoneen 

vakuutuslääkärin voimin. Minä olen täysin todistanut että vakuutusyhtiön lääkäri valehteli oikeudessa ja 

kirjoittamassaan lausunnossa, poliisi tutki asian ja vei syyttäjälle, syyttäjä ei nostanut syytettä ja hänen 

perustelunsa olivat aivan onnettomat, kumosin perustelut ääninauhoituksilla oikeudesta ja asiapapereilla, 

uusia perusteluja en saanut. Lisäksi syyttäjä lopetti esitutkinnan mikä olisi osoittanut hänen perustelunsa 

syyttämättäjättämisestä täysin paikkaansa pitämättömiksi. Mikä on mielestäsi keskeisin perus- tai 

ihmisoikeushaaste Suomessa???? Oikeuslaitoksen toiminta että Suomen kansalainen saa puolueettoman ja 

oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin. Syyttäjien toiminta kun kyseessä on varakkaan ja vaikutusvaltaisen 

ihmisen tekemä rikos josta kärsii toinen osapuoli oikeudessa ja kokee oikeuden menetyksen, miksi 

Suomessa syyttäjän on mahdollista täysin kunnollisia perusteita jättää syyte nostamatta vakavassa 

rikoksessa joka loukkaa Suomen perustuslakia ja kansainvälisiä ihmisoikeus sopimuksia ???" 

"Viittomakielisten oikeuksien toteutuminen tasa arvoisesti valtaväestön kanssa. Viittomakielisten 

ammattihenkilöstön työllistyminen yhteiskunnassa." 

"Suomessa ongelmallisinta on mielestäni se, että rikoksentekijän oikeusturvasta huolehditaan 

huomattavasti paremmin kuin uhrin oikeusturvasta. Moni rikoksen uhri ei saa silminnäkijöiden puuttuessa 

edes kunnollista esitutkintaa asialleen. Poliisi ei myöskään ohjeistuksesta huolimatta ohjaa uhreja 

kriisiapuun. Kun poliisi laiminlyö työnsä, uhrilla ei ole oikeusturvaa myöskään haettaessa korvauksia 

valtiokonttorista ja valitusasteena vakuutusoikeudesta. Maailmanlaajuisesti ongelmat ja haasteet ovat 

tietenkin paljon laajempia ja koskevat ihmisten oikeutta oman mielipiteensä vapaaseen ilmaisuun ja oman 

identiteettinsä täysimääräiseen ilmaisuun ja toteutukseen silloinkin, kun henkilö kuuluu vähemmistöön." 

"Turvata ikääntyvien henkilöiden ihmisoikeudet muuhun väestöön nähden" 

"Suomessa: asunnottomuus ja naisiin kohdistuva väkivalta (perheväkivalta). Maailmanlaajuisesti: naisten 

asema monissa maissa (pakkoavioliitot, ympärileikkaukset, perheväkivalta)" 
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"lasten vieraannuttaminen etävanhemmasta (suomi)" 

"Homesairaiden kohtelu ja ihmisoikeudet. Sairautta ei tunnisteta eikä tunnusteta olevan edes olemassa. 

Yleinen tapa on että lääkärit luokittelevat oireilevat ihmiset mielenvikaisiksi, heidät ohjataan psykiatriseen 

pakko hoitoon ja he pääsevät sieltä pois vain jos tunnustavat kiristyksen jälkeen kuvitelleensa oireensa. He 

ovat menettäneet terveytensä, työpaikkansa, kotinsa, omaisuutensa, heillä ei ole mitään oikeusturvaa eikä 

ihmisarvoa. Heille ei löydy enään tervettä asuntoa, joutuvat asumaan teltassa. Sairastuvat 

parantumattomiin, hengen vaarallisiin sairauksiin." 

"tasa-arvoinen avioliittolaki" 

"Samaa sukupuolta olevien parien oikeudet." 

"Seksuaalivähemmistöjen oikeudet Suomessa. Maailmanlaajuisesti suureimat ongelmat ovat 

seksuaalivähemmistöjen oikeudet ja naisten oikeudet (mm. naisten ympärileikkaus, naisen asema 

avioliitossa, naisen oikeus koulutukseen)." 

"Keskeisimmät ihmisoikeushaasteet Suomessa ovat tuloerojen kasvu ja epätasaarvoinen avioliittolaki. 

Maailmanlaajuisesti keskeinen ihmisoikeushaaste on kehitysmaiden riistäminen länsimaiden talouskasvun 

vuoksi. " 

"" 

"Epätasa-arvoinen avioliittolaki Suomessa sekä maailmanlaajuisesti. Tosin maailmanlaajuisesti useita 

muitakin ihmis- ja perusoikeushaasteita maasta riippuen." 

"Tasa-arvoinen avioliittolaki. Maailmanlaajuisesti taloudellisen ja sosiaalisen epätasa-arvon lisääntyminen." 

"Suomessa seksuaalivähemmistöjen asemaan liittyvät kysymykset, maailmalla naisten asema" 

"Suomessa tasa-arvoinen avioliittolaki, maailmanlaajuisesti oikeus koulutukseen" 

"Seksuaalivähemmistöjen oikeudet, maahanmuuttajien asema" 

"Molemmissa ihmisten tasa-arvoinen kohtelu sukupuolesta, rodusta tai seksuaalisuudesta riippumatta. " 

"Uskonnottomien kohtelu. Seksuaalivähemmistöjen kohtelu. Sekä suomessa että maailmalla." 

"Suomessa seksuaalivähemmistöjen avioliitto-oikeuden puuttuminen. Maailmanlaajuisesti lasten 

oikeudet." 

"rasismi ei syntyperäisten suomalaisten kohdaalla, ja naiskysymykset ympäri maailmaa" 

"Yhdenvertaisuus" 

"Sukupuolineutraalin avioliittolain etenemisen etanavauhti on ollut huolestuttavaa katsottavaa. Samoin 

vanhusten oikeus inhimilliseen kohteluun on resurssipulan takia vaakalaudalla. Maailmanlaajuisesti 

sukupuoltenvälinen tasa-arvo ja lasten oikeudet eivät valitettavasti vielä ole itsestäänselvyyksiä. " 

"Tasa-arvoisen avioliittolain toteutumattomuus. Maailmalla varmaan sama, sekä naisten asema 

kehitysmaissa tulisi olla parempi." 
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"Suomessa tas-arvoisen avioliittolain puuttuminen sekä rasismi. Maailmanlaajuisesti baisten ja erityisesti 

tyttöjen heikko ja sorrettu asema yhteiskunnassa. " 

"Suomessa riittävä toimeentulo opiskelijoilla, vanhuksilla ja työttömillä. Maailmanlaajuisesti tasa-arvo." 

"Suomessa tällä hetkellä silmään pistää se, että seksuaalivähemmistöjen perusoikeudet eivät toteudu. 

Maailmanlaajuisesti naistenoikeuksien epäkohdat huolettavat." 

"Suomessa keskeisin perus-tai ihmisoikeushaaste on tasa-arvolaki, eikä pelkästään Tahdon 2013 nostamat 

oikeudet. Suomessa pitäisi jo siirtyä nykyaikaan ja erottaa kirkko ja valtio toisistaan, ja arvostaa jokaista 

ihmistä ihmisoikeuksien lähtökohdasta, eikä Raamatullisten näkemyksien perusteella. Mistä juontuu 

punainenlanka tasa-arvoiseen avioliittolakiin SEKÄ adoptiolakiin. Toinen homma mihin pitäisi kiinnittää 

huomiota on isän oikeudet lapsiin kohdistuvissa asioissa, joissa tällä hetkellä äiti on etusijalla. Suomessa 

tasa-arvoa voisi toki miettiä myös pakolaisten sekä maahanmuuttajien kantilta, miten saamme heidät 

samanarvoiseen asemaan, tämä asia pitäisi hoitaa myös maailmanlaajuisesti. Maailmanlaajuisesti tasa-arvo 

on vinksallaan monessa paikkaa, mutta myös sananvapaus ja yksilön autonomia ovat uhattuna. Tarvitaan 

vankkoja otteita,jotta voisimme edistää tätä yhdessä." 

"Suomessa yksi keskeinen ihmisoikeushaaste on tasa-arvoinen avioliittolaki. Maailmalla on paljon 

auurempia ongelmia, kuten ihmiskauppa ja lapsisotilaat." 

"Homoseksuaalien oikeudet" 

"Tasa-arvon toteutuminen; sukupuolten välillä ja esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen osalta. " 

"Vaikea sanoa; homoparien oikeus avioliittoon, miesten pakollinen asepalvelus, uskonnonvapaus myös 

koulussa/armeijassa" 

"seksuaalivähemmistöjen tasa-arvo Suomessa, tasa-vertainen avioliittolaki tuli säätää Suomeen. 

Maailmanlaajuisesti kuolemantuomio pois. " 

"vaikka kaikkien pitäisi olla tasa-arvoisia, näin ei todellakaan ole (miehillä ja naisilla eri palkka, ihonväri ja 

seksuaalinen suuntautuminen vaikuttavat mm. työnsaantiin ynnämuuhun)" 

"seksuaalivähemmistöjen oikeudet, maailmanlaajuisesti myös sukupuolten välinen tasa-arvo" 

"Vähemmistöjen oikeudet Suomessa, maailmanlaajuisesti riipuu täysin maanosasta, mutta tasa-arvoisuus 

miehen ja naisen kesken islamimaissa, lapsityövoima Aasiassa ja Afrikassahan ongelmia riittää." 

"LGBTQI-ihmisten oikeudet ovat edelleen puutteelliset esimerkiksi avioliiton, adoptio-oikeuden ja 

vanhemmuuden suhteen. Myös mahdollista syrjintää tulisi ennaltaehkäistä entistä tehokkaammin ja 

selkeämmin." 

"Tasa-arvo" 

"Negatiivinen uskonnonvapaus sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti." 

"Suomessa seksuaalivähemmistöjen oikeudet, maailmanlaajuisesti sukupuolten tasa-arvo." 
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"Taata tasa-arvoinen kohtelu sukupuoleen, sekstuaalisuuteen, syntyperään tai ikään katsomatta. Ympäri 

maailman ihmisillä pitäisi olla oikeus samanlaisiin palveluihin ja instituutioihin esimerkiksi avioliittoon tai 

työpaikkaan." 

"Suomessa: täysi-ikäisen ja täysivaltaisen ihmisen tulisi pystyä avioitumaan toisen täysi-ikäisen ja 

täysivaltaisen ihmisen kanssa. Tällä hetkellä tämä on mahdotonta johtuen avioliiton rajaamisesta miehen ja 

naisen väliseksi. Maailmanlaajuisesti: orjuus, kidutus, syrjintä uskonnon/suuntautuisen perusteella ja 

rasismi." 

"Suurista ihmisoikeuskysymyksista merkittävin on kotimaassa mielestäni seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöjen oikeuksia koskevat kysymykset (mm. avioliitto- ja adoptioasiat). Myös 

uskonnonvapauden toteutuminen lähinnä päiväkodeissa ja kouluissa (miksi edelleen on uskonnollisia 

aamunavauksia ym.?) on huomionarvoinen tasa-arvokysymys. Maailmanlaajuisesti näkisin arkipäivän 

uskonnollisuuden vähenemisestä johtuvan uskontojen "ääriytymisen" olevan suurin ihmisoikeuksia 

rajoittava tekijä (uskontoihin jäävät jäljelle lähinnä fundamentalistisimmat seuraajat, jolloin uskontoja 

käytetään laajalti sortamaan mm. muita uskontoja tai kulttuurisia tms. vähemmistöjä)." 

"Suomessa: homojen oikeudet, esim. avioliittoon. Maailmalla: naisten oikeudet ja kohtelu" 

"Suomessa sukupuolineutraali avioliittolaki, maailmanlaajuisesti naisten asema." 

"Suomessa tällä hetkellä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen perusoikeudet ovat keskeisin haaste. 

Seksuaalivähemmistöille tilanne näyttää muuttuvan paremmaksi, mutta mielestäni 

sukupuolivähemmistöjen tilanne on edelleen vaikea. Esimerkiksi sukupuolenkorjasleikkausprosessia tulisi 

helpottaa huomattavasti. Pakolaisten ihmisoikeuksiin tulisi mielestäni kiinnittää enemmän huomiota. 

Mielestäni on pöyristyttävää että maahan pyrkiviä pakolaisia, siis lapsia myös, säilytetään vankilassa kun he 

odottavat maahanmuuttolupaansa. Pakolaisuuden ei pitäisi olla rikos! Maailmanlaajuisesti varmaankin eri 

uskontojen tai heimojen perusteella ihmisoikeuksien evääminen on melko yleistä. Lisäksi tietysti monissa 

maissa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvia kohdellaan huonosti, eikä heille usein anneta 

minkäänlaisia ihmisoikeuksia. " 

"Suomessa seksuaalinen tasa-arvo. Maailmalla seksuaalinen - ja suokupuolinen tasa-arvo." 

"sekä että maahanmuuttajat" 

"TAHDON 2014. en ymmärrä miksi on niin vaikea ymmärtää että tässä on kyse ihmisen oikeudesta omaan 

elämäänsä. Ihmisoikeusloukkaus jos tämä aloite ei mene nyt läpi." 

"Kaikkia ei kohdella tasaveroisina seksuaalisen suuntautumisen vuoksi, kuten avioliiton solmimisessa tai 

adoptioasioissa. Maailman laajuisesti naisten ja lasten oikeuksien toteutuminen. " 

"Erilaisuuden hyväksyminen ja yhdessäelo sovussa. Todella monilla ihmisillä on ongelmia hyväksyä erilaista 

käytöstä, kuin minkä itse on kasvatuksensa puitteissa oppinut oikeaksi. Erilaisuus koetaan uhkana, mikä 

estää toisten elämisen omana itsenään. Maailmassa suurin haaste on tietyllä tapaa sama, mutta 

enemmänkin se, miten tietynlaisilla ihmisillä on suurempi oikeus tehdä asioita kuin toisilla, esimerkiksi 

uskontojen määräämät asemat eri ihmisille, vallan väärinkäyttö, sosiaaliturvan puute. " 

"Maahanmuutajien kotoutuminen ja integraatio yhteiskuntaan suomessa. Maailmalla naisten ja 

seksuaalivähemmistöjen kohtelu esim. Lähi-Idässä ja Afrikassa." 
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"HLBTIQ-ihmisoikeudet Suomessa, maailmanlaajuisesti naisten asema sekä em. HLBTIQ-ihmisoikeudet." 

"HLBTIQ-ihmisoikeudet Suomessa, maailmanlaajuisesti naisten asema sekä em. HLBTIQ-ihmisoikeudet." 

"seksuaalivähemmistöjen yhdenvertaisuus" 

"Suomessa ihmisen oikeus päättää perhemuodostaan, globaalisti etenkin naisten ja tyttöjen heikot 

koulutusmahdollisuudet sekä oikeus päättää omasta elämästään ja kehostaan." 

"Tasapuolisen alvioliittolain puuttuminen" 

"Samaa sukupuolta olevien ihmisten oikeudet. Sekä Suomessa että maailman laajuisesti." 

"Suomessa: Lasten oikeus turvalliseen sekä hyvään arkeen. Ulkomailla: Sananvapaus ja puolueettoman 

tiedonsaanti." 

"Kaikkien vähemmistöjen tasa-arvoisen kohtelun takaaminen" 

"Suomessa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien puute muuhun kansaan nähden. Maailmalla 

naisten ja tyttöjen huonompi asema monella eri elämän osa-alueella." 

"Oikeus käyttää piriä" 

"Seksuaalivähemmistöjen oikeudet" 

"Samanarvoisuus uskontoon, sukupuoleen tai seksuaaliseensuuntautumiseen katsomatta. Yhteiskunnan 

järjestämien palveluiden tulisi aina olla täysin puolueetonta, uskonnoista riippumatonta ja samanlaista. 

Maailm anlaajuisesti edellisten li säksi lapsien oikeudet." 

"Tasavertainen avioliittolaki Suomessa ja Euroopassa. Ihmisen oikeus harjoittaa vapaasti omaa uskontoaan, 

on ongelma Aasian maissa. Köyhissä ja korruptoituneissa valtioissa lapsen ja naisen asema. Ihmisoikeus 

tilanne on heikentymässä jatkuvasti, tällä hetkellä on useita maita, joissa ihmisoikeudet puuttuvat lähes 

täysin." 

"Kaikki olisivat saman vertaisia sukupuoleen,väriin, vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen, 

tuloeroihin verrattuna ja se on todellinen haaste Suomessa." 

"Keskeinen ihmisoikeushaaste liittyy ihmisoikeuksia rajoittavaan holhoamiseen, jossa muuttuva maailma 

nähdään kehityksen sijaan uhkana." 

"Sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti, että haavoittuvaisessa asemassa olevista ihmisistä pidetään 

huolta." 

"" 

"Suomessa tasa-arvoinen avioliitto mutta myös terveyshuolto. Maailmanlaajuisesti myös." 

"Tasa-arvoinen avioliittolaki on pinnalla Suomessa. Maailmassa naisten ja miesten tasa-arvon kanssa 

taistellaan edelleen. " 

"Suomessa: tasa-arvoisen avioliittolain uupuminen, maailmalla: epätasa-arvoiset mahdollisuudet 

koulutukseen " 
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"Tasa-arvo-/vapausoikeudet. Kaikilla Suomessa asuvilla ihmisillä pitäisi olla samat oikeudet esimerkiksi 

avioliittoon rodusta, uskonnosta tai seksuaalisesta suuntautumisesta huolimatta. Maailmanlaajuisestikin 

tasa-arvo-oikeuksia pitäisi parantaa. Monissa maissa homoseksuaalien lisäksi naisten asemakin on erittäin 

huono edelleen." 

"Demokratia" 

"Sukupuolineutraaliavioliittolaki pitäisi saada suomeen. Myös sukupuolenvaihtajien pakkosterilisaatio on 

aivan käsittämätöntä nykypäivänä." 

"Suurin haaste Suomessa on mielestäni maahanmuuttajien sekä lisäksi pakolaisten kohtelu. 

Seksuaalivähemmistöjen oikeudet tärkeä haaste myös. Maailmanlaajuisesti pakolaisongelma on hälyttävä." 

"Keskeisin ihmisoikeushaaste on selvästi se, että vielä tänäkin päivänä, vuonna 2014, jokainen ihminen ei 

näytä ymmärtävän että jokaisella ihmisellä on samat oikeudet kaikkeen mihin muillakin. Saan käydä koulua, 

koska olen ihminen. En siksi koska olen valkoinen. Saan äänestää, koska olen ihminen. En siksi koska olen 

mies. Ja jonain päivänä, menen naimisiin koska olen ihminen. En siksi koska olen hetero." 

"Se, ettei Suomessa ole vielä tasa-arvoista avioliittolakia seksuaalivähemmistöjä koskien." 

"ihmisten tasa-arvo, elintaserojen kaventaminen siedettävälle tasolle. Pätee niin Suomeen kuin muuhun 

maailmaan" 

"Vaikea mainita vain yhtä, mutta sanon tasa-arvo. Tasa-arvo siis laajassa mielessä eli sekä miesten ja 

naisten välinen tasa-arvo, heteroiden ja homoseksuaalien tasa-arvo, syntyperäisten suomalaisten ja 

muualta tänne muuttaneiden välinen tasa-arvo, mutta myös esimerkiksi köyhien ja rikkaiden, ja terveiden 

ja sairaiden välinen tasa-arvo ja samat mahdollisuudet. Maailmanlaajuisesti suurin ongelma on joko 

köyhyys tai naisten huono asema. " 

"" 

"Tuloerot liian suuret, moni johtaja saa bonuksia vaikka firmalla menee huonosti ja työntekijät saavat 

potkut. Transihisten pakkosterilisointi on pöyristyttävää muutenkin translaki on todella syrjivä, lisäksi meiltä 

puuttuu tasa-arvoinen avioliittolaki." 

"Suomessa; ihmisen kohtelu rodusta ja väristä riippumatta Maailmalla sukupuolien ja uskontojen tasa-arvo" 

"Tasa-arvoisen avioliittolain toteutuminen" 

"tasa-arvoinen avioliittolaki" 

"Suomessa seksuaalivähemmistöjen tasa-arvoinen asema yhteiskunnassa. Maailmanlaajuisesti naisten tasa-

arvoinen asema yhteyskunnassa." 

"Ihmisten tasavertaisuus" 

"Suomessa seksuaalivähemmistöjen tasavertaisuus ja suvaitsevaisuus heitä sekä myös ulkomaalaisia 

kohtaan. Maailmanlaajuisesti vielä tärkeämpi haaste naisten ja ladten asema joissain maissa." 

"Perus- ja ihmisoikeudet ovat nykyisellään sinänsä hyviä, mutta niiden tulkinta ei ole riittävän neutraalia, 

esim. uskonnollisesta näkökulmasta. Suomessa keskustelu mm. Suvivirrestä on jokseenkin yliampuvaa, 
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mutta toinen ääripää on sitten taas tasa-arvokysymykset. Suomessa ollaan jo paremmalla tasolla, että 

meillä keskustelu on "onneksi" jo avioliiton tasolla, joissain maissa kyse on kuitenkin vielä elämästä ja 

kuolemasta. Uskonnonvapaus on totta kai tärkeä, mutta uskonto ei voi ylittää perus- ja ihmisoikeuksia 

millään tavoin ja sallia mm. väkivallan tai jopa kuoleman uskonnon takia." 

"Suomessa tuloerojen kasvu, koska köyhyys altistaa muille ongelmille. Köyhillä ei ole varaa parempiin 

yksityisiin palveluihin, köyhyys altistaa mielenterveysongelmille, päihdeongelmille, syrjäytymiselle, 

velkakierteille ja yhteiskunnalliselle passiivisuudelle, mikä syö demokratiaa. Kansainvälisesti myös 

eriarvoistuminen sekä ympäristöongelmat, erityisesti ilmastonmuutos ovat ongelmia. Kun tuloerot kasvavat 

ja rikkaat haluavat pitää kiinni rikkauksista, ei ympäristöongelmia saada ratkaistua, ja tämä iskee pahiten 

köyhimpiin." 

"" 

"Suomessa vanhusten hoito. Maailmanlaajuisesti naisten tasa-arvo," 

"Suomessa tasa-arvo sukupuolten ja etnisten ryhmien välillä. Maailmanlaajuisesti oikeus vapauteen ja 

itsemääräämisoikeuteen." 

"Suomessa: tasa-arvoinen avioliittolaki puuttuu. muita mieleen tulevia: Sukupuoltaan korjaavien 

pakkosterilointi loukkaa ihmisoikeuksia. Eutanasian puuttuminen rajoittaa ihmisen itsemääräämisoikeutta. 

Maailmanlaajuisesti naisten ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet ovat suurin haaste. " 

"Suomessa seksuaalivähemmistöjen oikeus avioliittoon ja adoptioon sekä kokonaisvaltainen syrjinnän ja 

vihapuheen kieltäminen laissa. Myös transsukupuolisten oikeudet ovat turvattava sekä pakkosterilisaatio 

lopetettava. Myös Suomen maahanmuuttopolitiikka on aivan liiaan tiukkaa, länsinaapurimmme Ruotsi on 

auttanut maailmanlaajuisissa konflikteissa kärsineitä huomattavasti enemmän. Suomessa vallitsee 

muukalaisvihan ja suvaitsemattomuuden ilmapiiri johon pitää puuttua. Samat asiat pätevät myös 

maailmanlaajuisesti, lasten ja naisten oikeuksien lisäksi." 

"Suomessa: tasa-arvoinen avioliittolaki. Maailmanlaajuisesti: ihmiskaupan estäminen." 

"Syrjinnän vastainen kampanjointi/työ on mielestäni tällä hetkellä tärkeä haaste Suomessa, asia joka ei 

hoidu avaamalla nettisivustoja vaan on annettava selkeitä viestejä syrjinnän vastaisista ja ennaltaehkäisy 

menetelmistä. Usein kuulee poliitikoilta sellaisia viestejä että jos nämä toteutettaisiin niin Suomessa 

poljettaisin joidenkin ihmisryhmien perus- ja ihmisoikeuksia. Eduskunnalta ja sen elimiltä on tultava 

ehdotuksia syrjinnän vaistaiseen toimintaan. Maanilmanlaajuisesti ajatellen keskeisin haaste on se että 

maat jotka ovat sitoutuneet YK ihmisoikeus yleismaailmalliseen julistukseen myöskin harjoittavat tätä." 

"Tasa-arvo sekä Suomessa että maailmassa." 

"Miesvaltaisilla aloilla palkka on suurempi kuin naisvaltaisilla aloilla, vaikka kumpienkin koulutus olisi yhtä 

pitkä. Maahanmuuttajataustaisten suomalaisten on vaikeampi työllistyä kuin suomalaisten. Jos nimesi on 

Jegorov, olet työnhakutilanteessa vaikeuksissa. " 

"Suomessa tällä hetkellä tasa-arvoinen avioliittolaki ja homojen adoptio-oikeus. Maailmalla naisten ja 

lasten asema. Itse asiassa kai köyhyys aiheuttaa suuren osan maailman ongelmista. " 

"Että venäläisten määrä Suomessa ei lisäänny samaa tahtia kuin nykyisin" 
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"Seksuaalivähemmistöjen asema Suomessa ja kansainvälisesti" 

"maailman laajuisestii oikeus koulutukseen ja ruuan saati sekä naisten asema. suomessa epätasa-arvoinen 

avioliitto laki ja työttömien, pitkäaikaissairaiden ja opiskelijoiden heikko asema." 

"Rasismi on keskeisin haaste Suomessa. Kuinka luoda Suomesta suvaitseva yhteiskunta, jossa jokaisella olisi 

lain ja yhteisön hyväksynnän puolesta samankaltaiset mahdollisuudet tavoitella onnea. Maailmanlaajuisesti 

sanoisin kapitalismin aiheuttamat haasteet ihmisoikeuksille, kuten esimerkiksi lapsityövoima. Euroopan 

tasolla ihmisoikeuksissa on paljon parantamisen varaa, mm. romanien syrjintä on jäänyt tyystin nykyisen 

talouskriisin jalkoihin. " 

"Suomessa: Avioliittolaki syrjii seksuaalivähemmistöjä, ja myöskään vanhustenhoito ja 

mielenterveyspalvelut eivät mielestäni ole hyvällä tolalla. Ihmisiä lääkitään liikaa ja jätetään muuten yksin, 

kuntoutustuki ei kata laadukasta terapiaa ja on liian lyhytaikainen, puhumattakaan pakkohoidosta, jossa 

potilas käytännössä suljetaan vastoin tahtoaan neljän seinän sisälle ja lääkitään hiljaiseksi ilman 

mahdollisuutta muuhun hoitoon. Maailmanlaajuisesti: Tasa-arvo sukupuolten välillä, sanan-, lehdistön- ja 

uskonnonvapaus sekä mahdollisuus koulunkäyntiin eivät vielä toteudu kaikkialla, ja mielestäni myös 

kuolemanrangaistus on asia josta olisi pyrittävä eroon." 

"Tasa-arvoinen avioliittolaki voimaan Suomessa! Maailmalla seksuaali- ja sukupuolivähemmistojen asema 

(esim. venäjällä)" 

"Tasa-arvoisen avioliittolain puuttuminen asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan sukupuolen perusteella. " 

"Keskeisin perus- tai ihmisoikeushaaste Suomessa on oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, 

erityisesti ylipitkien käsittelyaikojen vuoksi, mikä johtuu tuomioistuinlaitoksen kroonisesta alirahoituksesta. 

Maailmanlaajuisesti keskeisin ihmisoikeushaaste on oikeus tyydyttävään elintasoon, mikä ei toteudu 

erityisesti ruoan ja veden osalta suurelle osalle maailmaa." 

"Tasa-arvoinen parisuhdelaki ja tasavertaiset oikeudet sukupuoleen ja seksuaalisuuteen suuntautumiseen 

katsomatta, sekä meillä että maailmalla." 

"Samaa sukupuolta olevien avio-oikeuden, sekä adoptio-oikeuden puuttuminen" 

"Suomessa: 1. "Kaikki ovat tasavertaisia lain edessä" (esimerkiksi juuri avioliittolaki). 2. "Jokaisella on oikeus 

samaan palkkaan samasta työstä" (sukupuolten väliset tuloerot, työelämässä tapahtuva syrjintä esimerkiksi 

iän, sukupuolen tai etnisen taustan perusteella - työn saaminen tai työssä eteneminen ei aina/useinkaan 

perustu hakijan kykyihin). 3. "Jokaisella on velvollisuuksia yhteiskuntaa kohtaan" (osalla on vain oikeuksia, 

ei velvollisuuksia). Maailmanlaajuisesti esiintyy vakavampia ongelmia aina lapsityöstä ihmiskauppaan ja 

syrjinnästä vainoihin." 

"Tasa-arvoinen avioliittolaki puuttuu Suomesta. Maailmanlaajuisesti naisten asema niin parisuhteissa kuin 

yhteiskunnassakin." 

"Se, että tasa-arvo taataan kaikille ihmisille joka asiassa, eli siis myös avioliitto-oikeudessa." 

"Tasavertaisuus Suomessa varsinkin koskien seksuaalivähemmistöjen oikeuksia. Maailmanlaajuisesti myös 

tasavertaisuus. Monissa maissa naisten oikeudet huonot. Myös seksuaalivähemmistöjen oikeudet ja asema 

yhteiskunnassa." 
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"Suurin haaste on saada Tahdon2013 -kampanja läpi, jotta kaikilla olisi yhdenveroinen oikeus avioliittoon 

lain edessä." 

"Suomessa suurin haaste näyttää olevan tasa-arvoinen avioliittolaki, koska lain pitäisi olla itsestään selvyys 

jo suomessa, jos halutaan puhua tasa-arvoisesta suomesta. Maailmanlaajuisesti on paljon vielä 

muutettavaa, joissakin maissa tietenkin ollaan ajan tasalla ja ihmiset on tasa-arvoisia kaikin osin. Suurin 

ihmisoiekushaaste mailmalla on tietenkin naisen ja miehen välinen tasa-arvo." 

"Saman sukupuolisten ihmisten välisten liittojen alempiarvoisuus verrattuna perinteiseen avioliittoon." 

"Tasa-arvon saavuttaminen sukupuoleen, seksuaalisuuteen, ihonväriin, terveydentilaan tms. katsomatta. 

Tuloerot ja väestön jakautuminen vauhdilla köyhiin ja rikkaisiin on myös karkaamassa käsistä. Se varmasti 

tajutaan vasta sitten, nun on liian myöhäistä. Maailmanlaajuisesti ihmisoikeusongelmia on niin paljon, että 

on vaikea sanoa yleismaallisesti mikä olisi pahin." 

"Tasa-arvoinen avioliittolaki" 

"Suomessa: Homomaahanmuuttaja Maailmanlaajuisesti: Lapset/naiset vert. miehet" 

"Tasa-arvoisen avioliiton toteutuminen Suomessa. Naisten oikeus koulunkäyntiin ja oikeus omaan kehoon 

maailmanlaajuisesti." 

"Suomessa: transihmisten pakkosterilointi. Myös alkuperäiskansojen maa- ja kulttuurioikeudet. Maailmalla: 

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet, sananvapaus yleisesti. " 

"Tasa-arvoinen avioliitto ja tasa-arvoinen palkka. Maailmanlaajuisesti naisten ja tyttöjen oikeudet. " 

"Suomen suurin haaste on uskonnonvapauden ja sananvapauden takaaminen kaikille. Esim. homoasioissa 

pitää löytyä ratkaisu joka toteuttaa kaikkien ihmisoikeudet. Jokaisella on oikeus uskonnolliseen 

vakaumukseen joutumatta syrjityksi, mutta toisaalta uskonnollinen vakaumus ei ole oikeutus syrjivälle 

käytökselle. Esim. seurakuntia ei voi pakottaa muuttamaa tunnustustaan esim. homovihkimisissä, mutta 

jokaisella on oikeus perustaa oma seurakunta omalla tunnustuksellaan. Homopropaganda on saanut 

jalansijaa sananvapaudessa,mikä on hienoa, mutta samalla vapaa-ajattelijat pyrkivät rajoittamaan 

kristittyjen vastaavaa sananvapautta. Homojen pitäisi myös saada oikeus vihkiytyä maistraatissa sekä 

oikeus adoptoida. Kristittyjen oikeuksia ei myöskään pitäisi rajoittaa. Luonnollisesti kenelläkään ei ole 

oikeutta syrjimiseen, kunnianloukkauksiin ja vihapuheisiin. Asiatason keskustelu näkemyksistä riippumatta 

pitäisi kuulua sananvapauteen." 

"Tasa-arvoisen avioliittolain saaminen voimaan. Maailmanlaajuinen haaste on seksuaalivähemmistöjen 

sekä naisten tasa-arvoinen kohtelu." 

"eri seksuaaliseen suuntaumukseen kuuluvien ihmisten perus- ja ihmisoikeudet." 

"" 

"Suomessa: lgbt-ihmisten oikeudet maailmassa: naisten ja lasten oikeudet" 

"Tasa-arvoinen avioliittolaki" 
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"Tasa-arvoisen avioliittolain puuttuminen. Muualla maailmassa kehitysmaissa naisen ja tytön arvo, tai sen 

puute. " 

"Seksuaalivähemmistöjen epätasa-arvo, valtion ja kirkon käsikynkkä. Maailmanlaajuisesti naisten asema. " 

"Seksuaalivähemmistöjen syrjintä sekä uskonnon väkisinsyöttö." 

"Maailmalla lapsityövoima, kotimaassa lastensuojelun pitäisi pystyä paremmin puuttumaan lasten käyttöön 

kiistakapuloina aikuisten välisissä konflikteissa" 

"Suomessa suurin haaste on tällä hetkellä epätasa-arvoinen avioliittolaki. Maailmalla pienten tyttöjen, 

naisten sekä homojen asema on haaste." 

"I Finland: Mänskliga rättigheter när det gäller sexuella och språkliga minoriteter. Jämställdhet mellan 

könen. Romernas (såväl traditionella finska romers som senare komna sydösteuropeiska romers ställning 

och möjlighet till utbildning och sjukvård). I Finland: Den allmänna opinionens allt hårdare tag mot 

minoriteter, t.ex. samlingspartiets ungas syn på att minoritetsombudsman kunde avskaffas - samt synen på 

att "hets mot folkgrupp" inte är ett allvarligt brott - är ett hot mot demokratin och i långa loppet de 

mänskliga rättigheterna i Finland. Också initiativ av riksdagsmän om etnisk folkbokföring m.m. är allvarliga 

hot mot demokratin och de mänskliga rättigheterna, trots att de givetvis inte går igenom i nuläget. 

Utvecklingen i Finland är svår att förutspå men tyvärr upplever jag att vi inte kommer att bli bättre på att 

tillgodose de mänskliga rättigheterna varken i vårt eget land eller som aktör i ett globalt samfund. Finland 

bryter mot internationell rätt och de mänskliga rättigheterna genom en mycket restriktiv flykting- och 

invandrarpolitik. Finland borde absolut se över sina små kvoter för invandring och flyktingar och närma sig 

en sådan linje som vårt grannland Sverige företräder." 

"Oikeus työhön ja riittävään elintasoon." 

"Paperittomien henkilöiden terveydenhuollon palvelujen saatavuus" 

"homoseksuaalien epätasa-arvoinen asema" 

"Seksuaalivähemmistöjen ihmisarvon takaaminen." 

"Naimaoikeus kaikille, lapsen hankinta tai oikeus olla hankkimatta, ja silti kaikkia kohdella samalla tavalla." 

"Suomen keskeisimmät ihmisoikeushaasteet ovat tasa-arvoisen avioliittolain toteutuminen ja rasistisen 

ilmapiirin vähentäminen. Maailmalla tärkeimmäksi nousevat naisten ja lasten ja vähemmistöjen (johon 

myös homot kuuluvat) oikeudet ja näiden huomattava parantamisen tarve." 

"Tasa-arvoinen avioliittolaki ja adoptio-oikeus täytyisi olla myös homoseksuaaleille. " 

"Tasa-arvoisen avioliittolain puuttuminen." 

"Suomessa haasteita on monia, maailmanlaajuisesti vielä enemmän. Tällä hetkellä suurin haaste Suomessa 

on mielestäni ihmisen oikeus yksityisyyteen. Kun yleisesti tasa-arvoa ja siihen liittyviä ihmisoikeuksia 

pyritään jatkuvasti parantamaan (mm. Tahdon2013), yksityisyydensuojaa pyritään jatkuvasti heikentämään. 

Esimerkkeinä vaikkapa poliisin "uusi" rekisteri ja puheet autojen liikkeiden seurannasta. Myös 

anonymiteetti internetissä on Suomessa tehokkaasti tuhottu - tuomioistuimet voivat määrätä 

operaattoreita kertomaan, kenelle tietty ip-osoite kuuluu. Järkyttäväksi tämän tekee se, että kysyjän ei 
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tarvitse olla edes viranomainen. Käytännössä siis kuka tahansa voi hankkia tiedon ip:n omistajasta kunhan 

osaa perustella asiansa hyvin, ja vieläpä tuomioistuimen siunauksella. Huolestuttavaa yksityisyydensuoja-

asiassa on se, että päättäjillä ei tunnu olevan mitään käsitystä näistä asioista, ja kaikki uudet kansalaisten 

yksityisyyttä rikkovat järjestelmät menevät sukkana läpi. Vaikka tarkoitukset olisivatkin alunperin hyvät, 

todennäköisesti tulevaisuudessa järjestelmiä tullaan käyttämään väärin - kun ne kerran ovat olemassa, niitä 

voi sitten kukin vallassaoleva vuorollaan käyttää valitsemiinsa tarkoituksiin. Ihmisen oikeus yksityisyyteen 

on keskeisimpiä perusoikeuksia - miksi se on päättäjien silmissä niin vähäpätöinen? Maailmanlaajuisesti 

suurin haaste löytyy varmaankin tasa-arvosta. Tasa-arvo sukupuolen, seksuaalisuuden, uskonnon, 

syntyperän yms. suhteen on yhä monissa maissa ongelma. Myös lasten oikeudet ovat vielä monissa maissa 

surkeita." 

"meiltä puuttuu tasa-arvoinen avioliittolaki ja adoptio, transihmisten tasa-arvoinen kohtelu ja oikeus 

säilyttää lisääntymiselimet. Maailmanlaajuisesti samat linjat ja yleinen rasistinen asenne." 

"Yhtenäiset oikeudet rodusta, uskonnosta tai seksuaalisesta suuntautumisesta huolimatta. Mikään 

edellisistä ei saisi toimia rojoitteena virallisessa kanssakäymisessä oman kunnan, kaupungin tai valtion 

kanssa." 

"En tiedä muista epäkohdista suomessa kuin tasa-arvoinen avioliittolaki. Maailmanlaajuisesti...no kaikki..?" 

"Tällä hetkellä keskeisin ja tärkein haaste on seksuaalisten vähemmistöjen tasa-arvoinen kohtelu. 

Maailmanlaajuisesti tyttöjen ja naisten oikeus hallita omaa elämää." 

"Seksuaalivähemmistöjen vähempiarvoisuus, rasismi ja pienituloisten polkeminen (esim. opiskelijat, 

yksinhuoltajat)" 

"Suomessa samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeus. Maailmanlaajuisesti lasten asema" 

"Suomessa suurimmat tasa-arvo ja ihmisoikeushaasteet ovat mielestäni seksuaalivähemmistöjen oikeudet, 

kuten nykyinen avioliitto- ja adoptiolaki sekä sukupuolten väliset palkkauserot - en käsitä miten 2000- 

luvulla voidaan edelleenkin sanoa faktoihin nojaten, että naisen euro on 80 senttiä. Maailmanlaajuisesti 

näen suurimmat haasteet lyhyesti sanottuna eliittivallassa eli siinä, että on ylipäätään olemassa nälänhätää 

ja köyhyyttä, sillä jos olen oikein ymmärtänyt nämä asiat olisi mahdollista estää jakamalla maailmassa 

olevat varat tasan ihmisten kesken." 

"Yhdenvertaisuus" 

"Tasa-arvoinen avioliitto ja adoptio-oikeus" 

"Yhteiskunnan eriarvoistuminen, köyhien ja rikkaiden välisen kuilun syveneminen, opiskelijoiden oikeudet, 

rasismin kukkiminen ja tasa-arvoinen avioliittolaki. " 

"Seksuaalivähemmistöjen tasapuolinen kohtelu verrattuna valtaväestöön. " 

"Työttömyys" 

"Pakkotyöhön meneminen ja liian huono perusturva. Lapsi ja halpatyövoima " 

"Köyhien köyhtyminen ja esim. yleisten terveyspalvelujen heikkeneminen. Köyhyys, nälkä ja 

terveyspalvelujen heikkous on myös kansainvälisesti suurin haaste." 
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"Tasa-arvon puute" 

"Seksuaalivähemmistöjen syrjintä. Kaikille pitäisi sallia oikeus avioliittoon. Myös trans-ihmisten oikeuksia 

pitää parantaa. Ulkomailla ongemana myös naisten oikeudet näiden muiden lisäksi." 

"Suomessa: itsemurhat (tai ne syyt, mitkä siihen johtaa). Maailmalla: naisten oikeudet" 

"Suomessa seksuaalivähemmistöjen syrjintä, maailmanlaajuisesti naisasia (tyttölapsien tappaminen ja 

abortoiminen kiinassa sekä Intiassa)" 

"Suomessa: homoavioliittojen ja homoparien adoptio-oikeuden puuttuminen. Maailmanlaajuisesti naisten 

ja tyttöjen asema." 

"Suomessa tasa-arvoinen avioliittolaki, rasismi ja tuloerot. Maailmanlaajuisesti väkivalta ja 

kansalaisoikeuksien rajoittaminen sekä seksuaalirikokset." 

"Suomessa vähemmistöjen (seksuaalivähemmistöt, maahanmuuttajat) oikeudet, maailmanlaajuisesti 

köyhyys ja naisten oikeudet" 

"sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asema yhteiskunnassa" 

"Homojen oikeudet, maahanmuuttajien kohtelu" 

"Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeudet." 

"Homoparien oikeudet tai niiden olemattomuus. Olisi aika jo sallia kaikille ihmisille samat oikeudet!" 

"Tasa-arvoisuus" 

"Tasa-arvoinen avioliittolaki, transsukupuolisten oikeudet" 

"Uskonnonvapaus ei toteudu Suomessa vielä: Päiväkodit, koulut ja työpaikat on saatava kokonaan 

neutraaleiksi uskonnoista. Lapsen saa jo vauvana liittää uskontokuntaan, vaikka ei itse siitä voi vielä 

päättää. Edelleen Suomessakin hyväksytään poikien ympärileikkaukset uskonnollisista syistä, eli lapsen 

ruumiillista koskemattomuutta ei pidetä minään. Lisäksi Suomessa seksuaalivähemmistöjen sekä 

transsukupuolisten oikeudet eivät ole samalla tasolla heteroseksuaalien kanssa. Maailmanlaajuisesti 

naisten ja lasten asema on paikoin jopa järkyttävän huono: Ihmiskauppa kukoistaa, eikä kukaan tunnu 

tekevän asialle mitään. Myös maailmanlaajuisesti seksuaalivähemmistöjä jopa vainotaan ja uhataan 

väkivallalla. " 

"Suomessa tällä hetkellä seksuaalivähemmistöjen oikeudet (avioliitto- ja adoptio-oikeudet, 

verenluovutuskielto, transsukupuolisten pakkosterilisaatio...). Maailmanlaajuisesti seksuaalivähemmistöjen 

oikeuksien lisäksi naisten ja lasten oikeudet." 

"Suomessa homoseksuaalien oikeus tasa-arvoiseen kohteluun, maailmanlaajuisesti köyhyydestä johtuva 

epätasa-arvo. " 

"Sukupuolineutraaliavioliittolaki Suomessa, vähemmistöjen hyväksymisen edistäminen 

maailmanlaajuisesti" 

"Homojen oikeudet" 
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"Lasten oikeuksien toteutuminen, seksuaalisten vähemmistöjen oikeudet eivät ole yhdenvertaisuuslain 

mukaisia, eikä väkivaltaa lähisuhteissaan kokeneille henkilöille ole riittävästi turvakoteja eikä raiskauksista 

tai seksuaalisesta hyväksikäytöstä anneta riittäviä rangaistuksia." 

"Suomessa ja maailmanlaajuisesti se, että kaikilla ei ole oikeutta ihmisarvoiseen elämään esimerkiksi 

köyhyyden vuoksi." 

"Suomen laajuudessa homoseksuaalisuus ja luokkaerot, maailmanlaajuisesti naisten oikeudet, 

homoseksuaalisuus." 

"Tasavertaisuus homoseksuaalien ja heteroseksuaalien välillä" 

"" 

"saada samat oikeudet jokaiselle suomenkansalaiselle. maailmanlaajuisesti myös jokainen ihminen on 

samanarvoinen, suomessa on asiat loppujenlopuksi suht ok. kun osassa maailmaa naisilla ei ole mitään 

arvoa, lapset pistetään raskaisiin toihin homot varmaan tapetaan " 

"Suomessa tasa-arvoinen oikeus solmia avioliitto. Maailmanlaajuisesti aidon demokratian toteutuminen & 

sananvapaus. " 

"Suomessa niin sukupuoleen kuin seksuaalisensuuntautumiseen kohdistuva syrjintä. Maailmanlaajuisesti 

erityishuomiota vaatii ihmisoikeustilanne kehittyvissä maissa, ja niiden suhteissa länsimaihin." 

"Tasa-arvoisuus sukupuolesta, seksuaalisuudesta, kansallisuudesta riippumatta, sekä Suomessa että 

globaalisti" 

"Suomen mittakaavassa tasa-arvoinen avioliittolaki. Maailmanlaajuisesti rasismi." 

"Homoseksuaalien ja trans-henkilöiden oikeudet ja kohtelu. Myös maailmalla." 

"LGBT-ihmisten tasa-arvo sisältäen mm. tasa-arvoisen avioliittolain adoptio-oikeuksineen. Myös trans-

ihmisten pakkosteriloiminen pitää poistaa laista." 

"ennakkoluuloisuus ja epäsuvaitsevaisuus" 

"Voisin vastata molempiin tasa-arvo ja sen toteutuminen. Jokaisella kuuluisi olla oikeus samoihin asioihin 

uskonnosta, seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuolesta/sukupuolettomuudesta tai mistään 

muustakaan riippumatta. " 

"SANANVAPAUS" 

"Suomessa tasa-arvoinen avioliittolaki täytyy saada voimaan. Maailmanlaajuisesti (siis myös Suomessa) 

täytyy ihmisten hyötykäyttämien eläinten perusoikeuksia parantaa kaikilta osin." 

"Mielestäni avioliittolain tulisi ehdottomasti olla neutraali, eikä syrjiä ihmisiä, jotka eivät sattumalta ole 

heteroita. Siinä ehkä päällimmäisin. Toinen haaste on paperittomien terveydenhuolto. Jokaisella ihmisellä 

on oikeus mielestäni saada hoitoa sitä tarvitessaan." 

"Vähemmistöihin kohdistuva syrjintä. Epäeettisyys vanhuspalveluissa. Perusoikeudet kärsivät 

taloudellisessa mielessä hallituksen linjausten vuoksi." 
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"Naisiin kohdistuva asenne, transsukupuolisten ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien puuttuminen, kirkon 

valta kristillisdemokraattien kautta" 

"En osaa nimetä yhtä keskeisintä, mutta tärkeitä haasteita, jotka nousevat mieleen ovat ainakin 

asevelvollisuuteen liittyvät ongelmat (sukupuolittuneisuus sekä varusmies- ja siviilipalveluksen erilaiset 

pituudet), tasa-arvoisen avioliittolain puuttuminen sekä yleistä oikeustajua vastaan käyvät tuomiot 

henkilöön kohdistuvissa rikoksissa, erityisesti seksuaalirikoksissa." 

"Tällä hetkellä tasa-arvoisen avioliittolain voimaansaattaminen. Maailmanlaajuisesti naisten ja tyttöjen 

asema." 

"Kansalaisten vapauden riistäminen ja korruptio, vähän joka asiassa. Maailma on menossa vaarallisesti liian 

valvonnan ja suuryritysten etujen suuntaan. Maapallo kuuluu meille ihmisille, ei valtioille ja suuryrityksille, 

joten ihmisten hyvinvoinnin etua tulisi ajaa, tuloeroja tasoittaa ja finanssijärjestelmä uusia kokonaan. 

Eriteltynä "pienempiä" asioita, jotka pitäisi olla paremmin: kaikille tasavertaiset oikeudet mennä naimisiin 

ja saada/adoptoida lapsia. Esimerkiksi sukupuolenvaihtajien pakkostrelisiointi on kamalaa. Miksi muutenkin 

halutaan kokoajan lisää turhia rajoittavia sääntöjä, kyttäämistä ja byrokratiaa? Jos et vahingoita muita, 

pitäisi olla täydet oikeudet tehdä sitä mikä tekee onnelliseksi. Uskon myös, että jos alkoholin ja 

kannabiksen käyttö olisi vapautuneempaa, myös niiden käyttökulttuuri muuttuisi. Ihmiset joka tapauksessa 

haluavat päänsä sillointällöin sekaisin. Päihteiden liikakäyttö johtuu taas muista ongelmista kuten 

syrjäytyminen, työttömyys, köyhyys, joihin pitäisi puuttua. Tulisi hoitaa ongelman aiheuttaja, eikä vain 

oireita. Myös pikkupanimoilla ja ravintoloilla on tiukkaa, kun alkoholipolitiikka on mitä on. Alko valtion 

monopolina alas ja pieniä toimittajia tilalle, niin moni asia paranisi. Nuorempi sukupolvi on onneksi paljon 

suvaitsevaisempi, joten nämä asiat tulevat tulevaisuudessa toivottavasti muuttumaan. Suuri haaste 

maailmanlaajuisesti on myös kulttuurien kohtaaminen ja erilaisuuden hyväksyminen, ennakkoluulojen 

hälventäminen. Suomessa kouluissa luterilainen uskonnonopetus tulisi poistaa ja tilalle elämäntaitojen 

opetusta, ja erilaisista kulttuureista, uskonnoista ja tavoista kertomista." 

"Tasa-arvoinen avioliittolaki sekä epätasa-arvoinen asevelvollisuus, joka laittaa miehet ja naiset sekä eri 

uskontokuntiin kuuluvat erilaisiin asemiin." 

"Taloudellinen ja sosiaalinen eriarvoisuus" 

"Olen sitä mieltä, että samaa sukupuolta olevien pitäisi saada kaikki samat oikeudet kun heteroperienkin 

(avioliitto ja adoptio) " 

"Tasapuolinen avioliittolaki" 

"Yleinen tasa-arvo on kaikkialla ongelma. Sen käsittäminen on erittäin monimuotoinen ja -mutkainen asia. 

Toiselle se tarkoittaa yhtäläistä oikeutta kattoon päänsä päällä. Toisella se tarkoittaa tasavertaista kohtelua 

jokaikisessä asiassa. Jos Suomen tasolla tasa-arvoa pohditaan, koen , että suurimmat haasteet liittyvät 

tuloeroihin. Progressiivinen verotus tekee tehtävänsä, mutta silti voidaan kysyä: miksi 

asiakaspalvelujohtajan palkka suuressa yrityksessä saisi olla 15 000e/kk ja siivoojalle maksetaan pahaiset 

1500e/kk. Mikä arvottaa työn? Mikä arvottaa sen, paljonko ihmisellä saisi olla varaa käyttää elämäänsä? 

Toinen ihmisoikeushaaste liittyy maahanmuuttajien asemaan. Suomen kieli on suuri kielimuuri monelle, 

mikä toisaalta on ihan ymmärrettävää, Suomessahan me asumme. Toisaalta ihmisethän valittavat aina, oli 

jokin asia hyvin tai ei." 
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"Sukupuolten välinen tasa-arvo ja sukupuolineutraali lainsäädäntö. Sama kattaa niin Suomessa kuin 

maailmanlaajuisestikin. Tällä hetkellä ajankohtaisin asia on tasa-arvoinen avioliittolaki sekä isyyslain 

uudistaminen siten, että siinä huomioidaan myös naisparit ja transihmiset." 

"Samaa sukupuolta olevien avioliitto" 

"Seksuaalivähemmistöjen oikeudet. Maailmanlaajuisesti naisten oikeudet." 

"Seksuaalivähemmistöjen tasa-arvo" 

"Tasa-arvo kaikkien välillä, etenkin parisuhdeiden eriarvoisuus." 

"Tiedotuksen oleminen elinkeinoelämän hallinnassa, jolloin tiedotus ei ole rakentavaa vaan tuhoavaa. 

Maailmanlaajuisesti naisen alisteinen asema." 

"Suomessa samaa sukupuolta olevien parien oikeudet ja maailmalla ihmiskauppa ja arveluttavat 

työolosuhteet" 

"Tasa-arvoinen avioliittolaki ja yksinäisyys" 

"Tasa-arvo" 

"Epäoikeudenmukaisuus (muun muassa taloudellinen poliittinen, sukupuolten välinen)" 

"sekä Suomessa että maailmalla maahanmuuttajien tilanne on haastava" 

"Sukupuolten välinen tasa-arvo/sukupuolittuneisuus. Suomessa nähdään yleisesti ottaen naiset ja miehet 

kahtena joukkona, kun heitä tulisi katsoa yksilöinä. Lain edessä ja arjessa. Kun miehille sallitaan jotain mitä 

naisille ei, otetaan usein esille jotain mitä naisille sallitaan mutta miehille ei. Näin yhtälaisesti toisin päin. 

Molemmat ovatkin epäkohtia, jotka tulisi korjata. Maailmanlaajuisesti suurin ihmisoikeuskatastrofi on 

rahan epätasainen jakautuminen. Köyhät ja rikkaat ovat yhtä arvokkaita ihmisinä, joten heitä tulisi kohdella 

tasa-arvoisesti. Kaikkien tulisi saada samat mahdollisuudet syntyessään. Tämä on erittäin haastavaa 

toteuttaa, mutta tahtoisin nähdä ihmisten pyrkivän siihen suuntaan." 

"Suomessa homojen oikeudet, maailmanlaajuisesti lasten ja etenkin tyttöten hyväksikäyttö ja huonot 

elinolot." 

"Suomessa rakkaudesta rankaisu eli HLBT kansan putteelliset oikeudet ja tasavertaisuus. 

Maailmanlaajuisesti tyttöjen asema." 

"sekä suomessa että monissa muissa maissa seksuaalinen tasa-arvo. on huolestuttavaa, että joissain maissa 

homoseksuaalisuus luokitellaan kuoleman arvoiseksi rikokseksi, suomen tulisi olla tässä edelläkävijä. 

Suomessa ihmisoikeudet ovat maailmanlaajuisesti katsottuna kuitenkin hyvällä mallilla rasismia 

lukuunottamatta. rasismi on suomessa edelleen suuri ongelma. " 

"Suomessa seksuaalivähemmistöjen oikeudet on ajankohtainen ja tärkeä aihe, maailmanlaajuisesti taas 

tulisi kiinnittii enemmän huomiota sukupuolten väliseen tasa-arvoon. " 

"kaikilla ihmisillä pitää kohdella saman arvoisesti katsomatta seksuaalisen suuntautumisen tai ihonvärin 

mukaan." 
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"Mielestäni keskeisin ihmisoikeushaaste on tasa-arvoinen avioliitto ja sen toteutuminen. Tuntuu ikävä kyllä 

siltä, ettei uudistus tule vielä lähivuosinakaan menemään Suomessa läpi. Maailmanlaajuisesti suurin haaste 

on ehkä riittävä toimeentulo kaikille. " 

"Suomessa: naisiin kohdistuva väkivalta ja vähemmistöjen syrjintä poistettava. Erilaiset yksilönvapauteen 

puuttumiseen johtavat tilanteet tutkittava nykyistä tarkemmin (lastensuojelun rajoitustoimenpiteet, joita 

ns. hoitavat tahot vakaasti puoltavat; vanhustenhuollon käytännöt, joissa asiakkaan toiveita ei selvitetä tai 

kuulla). Maailmanlaajuisesti: mielipiteen- ja sananvapaus, seksuaalioikeudet, lisääntymisterveysoikeudet, 

oikeus puolueettomaan oikeudenkäyntiin." 

"Sukupuolineutraali avioliittolaki" 

"Suomessa tasa-arvoinen avioliittolaki, romanien syrjintä ja totaalikieltäytyjien vangitseminen. Euroopan 

alueella Bulgarian ja Romanian romanien syrjintä ja pakolaisten kohtelu (epäinhimilliset 

vastaanottokeskukset Etelä-Euroopassa). Maailmanlaajuisesti diktatuurit, kuten Valko-Venäjä ja Pohjois-

Korea." 

"Köyhyys" 

"Suomessa ja maailmalla homoseksuaaleihin ja pakolaisiin suhtautuminen." 

"Tasa-arvo Suomessa, maailmalla sananvapaus" 

"Vanhustenhuolto Suomessa. Sukupuolten ja "sosiaaliluokkien" välinen tasa-arvo maailmanlaajuisesti." 

"Täydellinen tasa-arvo Suomessa. Sanan- ja ilmaisunvapaus maailmalla " 

"Että homot sais samat oikeudet mitkä meillä heteroilla jo on." 

"Haaste on tietysti koittaa taata ihmisten oikeudet perustarpeisiin ja jonkinlaiset yhtäläiset oikeudet 

yhteiskunnassa. Nämähän eivät toteudu tietenkään, varsinkin taloudellisen tasa-arvon vähentyessä eli 

suhteellisen ja absoluuttisen köyhyyden lisääntyessä. Ongelmanahan tässä on tietysti se miten taata 

vähemmistöjen oikeudet, joilla ei ole valtaa ajaa omia asioitaan. Tämä on se ikuinen haaste mihin ei 

vieläkään ole löydetty kunnon ratkaisua. Yksi suuri epäkohta mikä itselle nousee heti mieleen tällaisessa 

kysymyksessä on transihmisten oikeudet, joilla siis on vähemmän oikeuksia kuin muilla esimerkiksi 

pakkosterilisointi vaatimuksen myötä. Yleisesti myös mies ja nais sukupuolen ulkopuolelle jäävältä 

väsemmistöltä tietysti puuttuu kaikki oikeudet kun heitä ei katsota olevan olemassakaan." 

"Suomessa ja maailmalaajuisesti: Oikeus yksityisyyteen, omaisuuteen, liikkumisvapauteen, oman kehon 

koskemattomuuteen ja uskonnonvapaus. " 

"Tasa-arvoinen kohtelu riippumatta esim. seksuaalisesta suuntautumisesta. Suomi asettaa ihmiset 

eriarvoiseen asemaan." 

"Suomessa seksuaali- ja muiden vähemmistöjen, esim. vammaisten syrjintä. Asenteet ovat vanhanaikaisia 

eivätkä edistä tasa-arvoa. Ihminen on aina ihminen sukupuoleen, uskontoon tai fyysisiin ominaisuuksiin 

katsomatta. On myös huolestuttavaa, että vielä 2010-luvulla hallituksessa on epätasa-arvoa edistävään 

satukirjaan mielipiteensä pohjaavia päättäjiä." 

"epätasa-arvo, esimerkiksi vähemmistöihin kuulumiseen tai varallisuuteen liittyen" 
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"Lapsiavioliitot ja lasten hyväksikäyttö" 

"Tällä hetkellä suurin haaste on samojen perus- ja ihmisoikeuksien takaaminen kaikille suomalaisille 

riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta. " 

"tasavertainen avioliittolaki" 

"Tasa-arvo ihmisten ja oikeuksien välillä." 

"Epätasa-arvoinen avioliitto laki" 

"Varusmiespalveluksen ja siviilipalveluksen pakollisuus Suomessa. Tasa-arvo maailmanlaajuisesti ja 

Suomessakin." 

"demokratiavaje. suomessa se näkyy lähinnä lähipäätöksissä, kuntatasolla. kansalaiskuulemiset ovat 

silmänlumetta ja teatteria, virkamieskoneistot eivät todistetusti kuuntele edes poliittista ohjausta. 

demokratiasta ei siis tietoakaan, kun vaikkapa lähikouluista tai kaupunkisuunnittelusta päätetään. 

parisuhteita ja perhesuhteita sääntelevä lainsäädäntö ei todellakaan ole ajatasainen tai reilu. muualla 

demokratiavajeon asteiltaan graavimpaa: äänioikeuskysymykset, mielipiteenvapauskysymykset, 

sananvapauskysymykset esimerkiksi. myös sukupuolten välinen tasa-arvo. on maailmanlaajuinen ongelma. 

Samoin uskonnonvapaus. uskonnon ja poliittiisen järjestelmän sekoittuminen. ja ajatus fyysisestä 

koskemattomuudesta (kunniarikokset, tyttöjen ympärileikkaus ja niin edelleen)" 

"Aseistakieltaytyjien kohtelu ja transihmisten steriloimisen vaatiminen Suomessa. Vahemmistojen (etniset, 

uskonnolliset, sukupuoliset jne) tasa-arvoisuuden ajaminen ja sananvapaus ulkomailla." 

"Mitä tässä tarkoitetaan haasteella? Onko kyseessä parannettavuus? Onko kyseessä velvollisuus?' Onko 

kyseessä vaikeus? Kenet minä haastan? Tässä muutamia esimerkkejä siitä, miten haastaminen on 

laajentunut sinne minne se ei todellakaan kuulu. Huomatkaa: alkujaan on kyse väärästä käännöksestä. 

Katsokaapa vaikka Websterin englannin kielen sanakirjasta (älkää katsoko käännöskoneista) kohdasta 

Challenge. Miksi tällainen haastesaaste leviää tällaisiin vakavasti otettaviin asioihin? Jättäkää haastaminen 

ja haasteet urheiluselostajille!" 

"Tällä hetkellä seksuaalivähemmistöillä ei ole samat oikeudet kuin muilla mikä on väärin." 

"Tasa-arvo" 

"Mielestäni suurin vääryys on transihmisten kastrointi. Miksi mies ei saisi kantaa lasta? " 

"Pitkäaikaistyöttömyys ja useampisukupolvinen syrjäytyminen työstä. Suomessa. Työnhän pitäisi olla 

valtiovallan erikoisessa suojeluksessa. Syyrian ja vasttavankaltaisten sotaa käyvien maiden siviilien, 

erityisesti lasten asema. " 

"Transsukupuoliset ja homoseksuaalit eivät ole tasavertaisia muiden kanssa Suomessa. Maailmanlaajuisesti 

sama ongelma on myös iso, mutta muualla on toki myös paljon ongelmia naisten ja lasten aseman kanssa." 

"Saman sukupuolen välinen avioliitto." 

"Tasa-arvottomuus. Suomessa tulee olla kaikilla tasa-arvoiset ihmisoikeudet, esimerkiksi oikeus mennä 

naimisiin, olivatpa henkilöt samaa tai eri sukupuolta. Sama ongelma on vielä monessa muussakin maassa." 
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"Suomessa transsukupuolisten ihmisten pakkosterilisaatiot ja samaa sukupuolta olevien pariskuntien 

eriarvoisuus. Maailmalla naisten alistettu asema." 

"Perustuslain syrjintäkieltoa ei tunnuta toteuttavan. Tämä näkyy maahanmuuttajien kohtelussa esimerkiksi 

työmarkkinoilla ja viranomaisen hankalissa ja pitkissä oleskelulupa- ja muissa hakemuskäsittelyissä. 

Maahanmuutaja saattaa kohdata rasistista käyttäytymistä jopa viranomaisessa asiaansa hoitaessa. 

Syrjintäkielto on unohdettu myös seksuaalivähemmistöjen asemassa, hyvä esimerkki on tasa-arvoisen 

avioliittolain puuttuminen, vaikkei avioliitto sinällään olekaan perusoikeus. Kuntarakenneuudistus luo 

suuria haasteita peruspalveluiden toteuttamiselle hyvän hallinnon mukaisesti. Pitkät hallintoprosessit ja 

muut oikeudenkäynnit. Myös kansallisen lainsäädännön heikentyminen suhteessa Euroopan Unionin ja 

muiden kansainvälisten instituutioiden muodostamiin normeihin alkaa olla ongelmallista perusoikeuksien 

näkökulmasta. Suuri ongelma, josta Suomessa ei tarpeeksi puhuta, on ylikansallisten yritysten mieletön 

vaikutusvalta lainsäädöntöön, jolla on välitön vaikutus kansalaisten terveyteen (esimerkkinä 

elintarvikkeiden ja lääkkeiden valmistus). Politiikka on erotettava oikeudesta." 

"Eriarvoisuus, niin taloudellisen aseman, sukupuolen kuin seksuaalisen suuntautumisen perusteella. " 

"Sukupuolivähemmistöjen oikeudet eivät Suomessa toteudu juuri lainkaan. Maailmanlaajuisesti naisten ja 

lasten oikeuksia sekä uskonnollisia vähemmistöjä sorretaan todella paljon." 

"Arjen ihmisoikeudet ja yksittäisten ihmisten teot. Vaikka lainsäädännöllisesti asiat olisivat kunnossa, 

tavallisessa elämässä useat ihmiset kokevat syrjintää. On haukkumista, kiusaamista, syrjintää, jopa 

väkivaltaa. Asenneilmapiiri on Suomessa huonontunut ja tullut jossain määrin jopa sallituksi arvostella 

toisia ihmisiä julkisesti erittäin kovin sanoin. Rasismiin, kiusantekoon ja jopa väkivaltaan ei puututa. 

Suomessa vallitsee jossain määrin kovien arvojen ihannointi ja huolestuttavan monen ihmisen mielestä 

väkivaltaiset teot ovat sallittuja ja perusteltuja. Vihapuheista on tullut arkipäivää ja jopa kansanedustajiksi 

pääsee ihmisiä, jotka aluksi kirjoittelevat blogeissaan erittäin rasistisesti ja sen jälkeen kuittaavat sen 

pelkkänä vitsinä. " 

"Suomessa toivoisin, että myös ikääntynyt vanhus saisi esim. syrjäseudulla palvelut yhtä hyvin kuin terävät 

kyynärpäät ja monien paapomat ulkopuoliset. Pidetään omistamme huolta eikä ihannoida niin herkästi 

maailmanparannusta. Enkä ole perussuomalaisten kannattaja. Maailmanlaajuisesti suurin ongelma on 

liikakansoitus, kouluttamattomuus, riitaisuus ja suorastaan sotaisuus. Mielestäni parasta kehitysapua olisi 

auttaa ihmisiä omissa maissaan tai lähiseudulla. On vaikea uskoa, että kovin kaukaa tuleva henkilö viihtyisi 

hyvin tässä ilmastossa ja kulttuurissa. Myös maahanmuuttajien kustannukset pitäisi laskea kehitysapuun. " 

"Samat mahdollisuudet jokaiselle. Samaa koko maailmassa." 

"Suomessa työllistyminen ja maahanmuuttajien syrjiminen ja negatiiviset asenteet heitä kohtaan ovat 

suurin haaste. Lisäksi täällä käyttäydytään kuten ongelmaa ei olisi olemassa - ihmisiä pitäisi kouluttaa 

tunnistamaan syrjintää ja ennakkoluuloisia tekoja paremmin. Muualla maailmassa vähemmistöjen (kuten 

maahanmuuttajat) syrjiminen on kenties vielä huonommalla tolalla." 

"Tasavertainen avioliittolaki meiltä puuttuu, melko noloa kun sen on jo kaikki keskeisimmät sivistysvaltiot 

toteuttaneet. Eutanasiassakin voisimme katsoa edelläkävijämaihin kuten hollantiin." 

"Suomessa asevelvollisuus, eli nuoria miehiä koskeva, vankeusrangaistuksen uhalla suoritettava 6-12 

kuukauden pakkotyövelvoite." 
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"kaikkien oikeus avioliittoon seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta" 

"Ulkomaalaisten hyväksyminen" 

"Köyhyys/köyhien asema yhteiskunnassa" 

"Suomessa: asevelvollisuus; Suomi ainoa maa EU:ssa, jossa mielipidevankeja. Maailmanlaajuisesti: naisten 

asema." 

"Se, että homoseksuaalit eivät voi solmia avioliittoa. Nykyinen laki loukkaa ihmisoikeuksia." 

"Suomessa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet ja naisten asema. Maailmanlaajuisesti samat 

asiat." 

"Suomessa: sukupuolineutraalin avioliittolain hyväksyminen. Maailmanlaajuisesti parantaa 

seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ja auttaa esimerkiksi Afrikan seksuaalipakolaisia. " 

"" 

"Se, että kaikilla on samat oikeudet riippumatta taustasta tai seksuaalisesta suuntauksesta." 

"Suomessa naisiin kohdistuva väkivalta ja ulkomaalaisiin kohdistuva rasismi. Maailmanlaajuisesti köyhyys ja 

sananvapaus." 

"Suomessa asevelvollisuuden nojalla todella törkeästi tapahtuva vapaudenriisto. ja maailmanlaajuisesti 

riistettyjen kansojen kohtelu esm. tiibettiläiset ja palestiinalaiset." 

"Miten ottaa vastaan maahanmuuttajat, niin että heidän sekä suomalaisten ihmisoikeudet totetuu." 

"Tasa-arvoinen avioliittolaki, naisiin kohdistuvat väkivaltatilastot, miesten asevelvollisuus" 

"Ihmiskauppa" 

"I Finland så "hate-speech", attityderna gentemot minoriteterna. Och det faktum att vi homosexuella 

fortfarande inte får gifta oss eller adoptera. Tvångssterilieringen av transkönade. Globalt är det mångt och 

mycket samma gällande attityderna, plus att minoriteter de facto diskrimineras i lagstiftningen." 

"Suomessa: saada tasa-arvoinen avioliitto hyväksytyksi ja syrjäytymisen esto. Maailmanlaajuisesti: tiukan 

linjan pitäminen kun ihmisoikeuksia rikotaan." 

"Kansalaisten oikeus viihtyisään ja puhtaaseen ympärstöön, oikeus valita puhtaita ja lähellä tuotettuja 

ruokia kohtuulliseen hintaan sekä vähemmistöjen oikeudet. Nuoria kiinnostaa arvoina ekologisuus ja 

kansalaisille yhtäläiset mahdollisuudet. " 

"Tasa-arvoisen avioliittolain toteutuminen" 

"Oikeus työhön, työyhteisön osallisena oleminen tuottaa yhteisöllisyyttä ja taloudellista ihmisoikeutta. Työ 

integroi ja lisää hyvinvointia. Maalimanlaajuisesti lähes kaikki ihmisoikeudet voivat olla haasteellisia 

toteutua, sillä voidaan olla täysin eri tasolla kuin esim. Suomessa ollaan. (ei voi luottaa viranomaisiin, 

äänestysoikeudet, oikeus valita oman puolisonsa, ehkäisy, sukupuolinen suuntautuminen ym.)" 
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"Vanhakantaisuus ja järkähtämätön uppiniskaisuus muutoksen edessä, ahdasmielisyys ja yleinen typeryys, 

joka estää ihmisiä astumasta toisten kenkiin. Valtiotasolla huonoimpien mahdollisten mallien kopioiminen 

ulkomailta, yhdistettynä kyvyttömyyteen ajatella asioita omilla aivoilla ja laajemmissa asiayhteyksissä. 

Kuvaan astuvat mukaan myös vanhentuneet uskonnolliset traditiot ja rituaalit sekä näiden sisäsyntyinen 

julmuus, joka näivettää ihmismieliä. Tämä on maailmalla yleisempää kuin meillä, joskin väestömäärään 

suhtautettuna kärsimme ongelmasta jopa harmillisen paljon." 

"Ihmisoikeudet eivät tässä 'sivistysvaltiossa' toimi. Köyhät, mielenterveys ongelmaiset, vanhukset, 

vähemmistöt, ovat vain tämän paremmin voivan eliitin karjaa. 'Korkeasti koulutetun eliitin', jolloin kyllä 

herää myös kysymyksiä myös suomen koulutuksen sivistyksellisestä tasosta..... He näitä todellisia pummeja 

ovat, jotka vievät heikommalta kansanosalta itselleen. Puhutaan vielä jostakin 'hyvinvointivaltiosta' sanalle, 

jolle ei voi kukaan järkevä, tunteva ihminen kuin nauraa." 

"Suomessa keskeisin ihmisoikeushaaste on se, että saavatko yhteiskunnan äänettömät, eli 

mielenterveysongelmista ja -sairauksista kärsivät, erilaisista tuhoisista riippuvuuksista kärsivät ja vanhukset 

asiallista terveydenhoitoa ja sosiaaliturvaa? Tällä hetkellä eivät saa. Heidät on jätetty yhteiskunnassamme 

täysin heitteille ja heidän ihmisoikeutensa eivät toteudu. Mielenterveyden sairauksista kärsivät jätetään 

heitteille avohoitoon. Tämä aiheittaa paljon kärsimystä heille itselleen, sairastavan omaisille ja läheisille. 

Asiantuntevaa hoitoa ei ole tarjolla, eikä turvallisia, henkilön itsenäisyyttä, mutta myös arjessa selviytymistä 

tukevia hoitoapaikkoja ei ole. Mielenterveyden häiriöistä tai saurauksista kärsivät ihmiset hylätään omiin 

koteihinsa, jos heillä sellainen on. Avohoito käy kerran viikossa, jos henkilö sallii, mutta kun ihminen ei itse 

osaa arvioida tuen tarvettaan – ei ole sairaudentuntoa, hän luulee olevansa terve, hän kieltää avohoidon 

hoitajien käynnit. Näin hän jää täysin oman onnensa nojaan ja sairautensa kanssa yksin. Hän ei osaa 

turvautua sosiaaliturvaan eikä penätä oikeuksiaan pirstaloituneessa sosiaali- ja terveydenhoitoverkostossa. 

Samoin on laita eri rippuvuuksista kärsivien ihmisten kanssa, he ja heidän perheensä ja läheisensä ovat 

jääneet ongelmiensa kanssa yksin. Vieroitukseen ei pääse kuin selvinpäin. Miten riippuvuutta voidaan 

hoitaa, jos ei hoitoon pääse? Riippuvuuksien hoito on Suomessa ala-arvoista. Vanhustenhoito puolestaan 

toteutetaan niin vähäisin resurssein, että se aiheuttaa päivittäin hirvittävästi kärsimystä ja tuskaa 

vanhuksille, jotka joutuvat makaamaan omissa ulosteissaan, kärsivät aliravitsemuksesta ja kovakouraisesta 

käsittelystä kun heitä nostetaan ja käännellään. Hoitajat eivät välitä, koska heillä on liian kiire. He ovat 

ylikuormitettuja, mutta työpaikan menetyksen pelossa he vaikenevät, eivätkä enää välitä. Asiantuntevaa 

saattohoitoa ei osata Suomessa järjestää. Vanhukset eivät ymmärrä monimutkaista verkostoa josta heidän 

tulisi hakea tarvitsemaansa apua. Suomessa ei toteudu tasa-arvoinen terveydenhoito alueesta riippumatta. 

Terveydenhoidossa tapahtuvat tämän päivän suurimmat ihmisoikeusloukkaukset Suomessa. Varakkaat 

hoitavat itsensä yksityisellä sektorilla, valtion ja kunnan ylläpitämissä laitoksissa ja terveydenhoitoyksiköissä 

ollaan ahdingossa, ja hiljaiset ryhmät – hullut, juopot ja vanhukset – on hiljaisesti lakaistu kansakunnan 

komeroihin piiloon, tai jätetty harhailemaan kaduille ilman suojaa, turvaa saati asianmukaista 

terveydenhoitoa. Byrokratian käyttämä kansankielestä eriytynyt lomake- ja lakikieli, monimutkaiset 

lomakkeet ja luukulta toiselle juoksutus hankaloittavat todella paljon näiden heikompien ja hiljaisten 

ryhmien avunsaantia. Heikoimmat jäävät tyystin ilman apua ja tukea. Kun on tarpeeksi kipeä, ei osaa enää 

hakea itselleen sitä apua ja tukea mikä kuuluisi saada. Kunnissa esimerkiksi sanotaan suoraan, ettei saa 

puhua oikeudesta henkilökohtaiseen avustajaan – kielletään tiedotus, koska ei ole rahaa laissa määrättyihin 

palveluihin. Sama ongelma on maailmanlaajuinen. Vammaiset, mielenterveyshäiriöiset ja 

päihderiippuvaiset hylätään yhteiskuntien laidoille eivätkä he saa teveydenhuoltoa, joka heille kuuluisi. 

Maailmanlaajuisesti myös naisten ja miesten tasa-arvoa ei edelleenkään ole – edes kehittyneissä valtioissa. 

Nainen on markkinatavara, kaupallisuudessa hyväksikäytetään naisia ja heidän kehoillaan myydään tavaraa 
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kuluttajille ja se on hyväksytty kulttuurissamme, ei edes tajuta millainen ongelma se on. Seksismi on 

korvannut kehittyneissä maissa sen poliittisen sorron, jonka läpi varhaiset feministit raivasivat tiensä. 

Nainen saa nyt äänestää, mutta silti edelleen hän on toisarvoisessa asemassa kulttuurisesti. Nainen 

vastuutetaan seksuaalisesta väkivallasta, häntä ja hänen ulkonäköään kontrolloidaan kulttuurisesti. Eivät 

miestenkään perusoikeudet toteudu, esimerkiksi epäoikeudenmukaisissa oikeusratkaisuissa, kun isät 

erotetaan lapsistaan. Rajoittuneet käsitykset sukupuolirooleista aiheuttavat nämä ihmisoikeusrikkomukset. 

Vaikka naisten kehojen käyttö on vallalla markkinoinnissa, on sama seksismi ja vartalonkuvan vääristyminen 

leviämässä myös miessukupuolta – ja jopa lapsia hyväksikäyttämään. Mainokset ja mediakuvastot 

esittelevät kuvankäsittelyllä paranneltuja, luonnottoman virheettömiä ihmiskehoja. Tämä ongelma on 

maailmanlaajuinen, ihmisen käsitys itsestään ja vartalostaan vääristyy, aiheuttaen lisää 

mielenterveysongelmia kuten syömishäiriöitä sekä miehille että naisille." 

"Tuntuu, että ei pelkästään Suomessa vaan muuallakin on olemassa tälläinen tois arvoinen toisen lainen 

ihmisarvo ja etuudet. Toinen ryhmä ihmisiä saa enemmän oikeuksia tai toiselta otetaan tiettyjä pois vain 

siksi, että he eivät miellytä kyseistä henkilöä. Tässä viittaan siihen, että toteutuuko Suomen laissa 

määritelty yhdenvertaisuus, tasa-arvoisuus ja humaanisuus? Sanoisin siis, että tälläinen ryhmiin laittelu 

joksikin leimaaminen nimittely yms. ja sitten tietyn tyyppisen ihmisryhmän passiivis agressiivinen syrjintä ja 

toisarvoisuus on edelleen hyvin suuri ongelma maailmanlaajuisesti." 

"Frihet och säkerhet. Att varje människa får leva som den vill och säga som den tycker utan att förföljas pga 

dessa." 

"Suomen keskeisin haaste on ihmisten taustaan perustuva syrjintä. Haasteena on erityisesti se, että 

kuvitellaan että riittää kun syrjinnän kiellosta säädetään laki niin sitten sitä ei enää tapahdu. Ongelma on 

tämän seurauksena syntynyt asenneilmapiiri. Maailmalla suurin on tosiasiallisen ilmaisunvapauden 

puutteen seurauksena syntynyt poliittisten oikeuksien puute." 

"Epätasa-arvoinen asevelvollisuuslaki Suomessa, maailmalla puutteelliset työolot." 

"Suomessa: Eriarvoisuus. Eriarvoisuutta olen kokenut syntyperäni (olen natiivi suomalainen), tulotasoni 

sekä seksuaalisen suuntautumiseni vuoksi. Kuilu vähä- ja korkeatuloisten välillä kasvaa." 

"Sukupuolivähemmistöjen, seksuaalivähemmistöjen ja vammaisten syrjiminen, esimerkkeinä trans-

sukupuolisten pakkosterilointi, tasa-arvoinen avioliittolaki (sen puute). Maailmanlaajuisesti äärimmäinen 

köyhyys, erityisesti lasten ja tyttöjen/naisten ihmisoikeuskysymykset." 

"Keskeisin haaste Suomessa on tällä hetkellä epätasa-arvoinen avioliittolaki." 

"Seksuaalivähemmistöjen ihmisoikeudet" 

"" 

"I Finland: inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor; rätten att välja dagvårdsform för barn - hemma 

eller dagis -äldreomsorgen; sama rätt till äktenskap för alla; jämlikhet för personer med funtionshinder. 

Globalt: rätten till hälsovård, friskt vatten, hälsosam mat. Kvinnors och flickors ställning i samhället, på 

arbetsmarknaden och rätten till självbestämmande och lika lön. " 

"Tasa-arvoinen avioliittolaki on saatava. On röyhkeää, ettei kaikkien kansalaisten anneta mennä naimisiin 

rakastamansa ihmisen kanssa ja ettei heillä ole pariskuntina samoja oikeuksia kuin toisilla. Suomessa oli 
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myös häiritsevän pitkään homoseksuaalisuus diagnosoituna sairaudeksi, nyt olisi aika antaa tämän asian 

toteutua nopeammin." 

"Suomessa se on yleinen asevelvollisuus. Maailmanlaajuisesti sanoisin sananvapaus." 

"Tasa-arvo niin sukupuolen, iän, rodun, uskonnon, kansallisuuden, varallisuuden jne suhteen." 

"Oikeus asiantuntevaan ja ammattitaitoiseen terveydenhoitoon asuinpaikasta, iästä ja taloudellisesta 

tilanteesta riippumatta." 

"Asevelvollisuus" 

"Suomessa: tasa-arvoinen avioliittolaki. Maailmalla: ihmisten eriarvoistuminen. Köyhät köyhtyy ja rikkaat 

rikastuu köyhien kustannuksella. " 

"Suomessa seksuaalivähemmistöjen oikeudet (tasa-arvoinen avioliittolaki). Maailmanlaajuisesti 

kuolemanrangaistus." 

"Tasa-arvoisuus, terveyshuolto. Maailmanlaajuisesti kaikkien turvallinen perus elämänlaatu..." 

"Avioliitto ja pakkoarmeija. Maailmanlaajuisesti naisten, lgbtqai-ihmisten ja ei-valkoisten oikeudet." 

"Taloudellinen eriarvoisuus ja eri ihmisryhmien välinen eriarvoisuus." 

"Homoseksuaalien tasa-arvoiset oikeudet" 

"Suomessa suurin haaste liittyy oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeiden turvaamiseen. Ali- ja 

hovioikeusuudistukset ovat olleet pitkä askel oikeaan suuntaan. Rikosprosessissa haaste kuitenkin liittyy 

haastavampiin asioihin, jotka liittyvät usein taloudelliseen rikollisuuteen. Tästä esimerkkeinä ovat 

veronkorotuksia ja -petoksia koskevat kaksoisrangaistavuuden kieltoon liittyvät tapaukset, 

insolvenssimenettelyihin liittyvät itsekriminointisuojaa edellyttävät tapaukset sekä pitkittyneet 

talousrikosoikeudenkäynnit. Näissä kaikissa tapauksissa työnjaolliset seikat vaikeuttavat perus- ja 

ihmisoikeuksien toteutumista. Esimerkiksi talousrikosoikeudenkäynnit pitkittyvät pitkälti esitutkina- ja 

syyttäjäviranomaisten yhteistyön puutteista. Siviiliprosessin puolella haaste liittyy tulevaisuuden 

organisaatiomuutoksiin sekä työnjaollisiin että kustannustehokkuuden tehostaviin muutoksiin. On syytä 

osata järjestää muutokset siten, että menettelyä parannetaan yksinkertaisin keinoin. Kokonaisnäkemyksen 

puutteesta kärsii myös perus- ja ihmisoikeudet. Hallintoprosessin puolella haaste liittyy sen muutoksiin. 

Hallintoprosessi on tuottanut perus- ja ihmisoikeuksien kannalta kyseenalaisia ratkaisuja esimerkiksi 

tahdonvastaisen hoitoon määräämistä koskevissa tapauksissa. Olisi syytä harkita hallintoprosessin 

muuttamista todelliselle kaksiasianosaissuhteelle perustuvaksi, jotta hallintotuomioistuinten 

riippumattomuus ja puolueettomuus turvattaisiin. Kansainvälisesti ihmisoikeuksiin liittyvä haaste liittyy 

globalisaatioon. Kansainvälinen taloudellinen tuotanto ja työnjako asettaa paineita ihmisoikeuksien 

toteuttamiselle. Globalisaatiolla kansainvälis-poliittisen yhteistyön merkityksessä on mahdollisuus myös 

vaikuttaa asioihin. Ihmisoikeuksien kansainvälisen toteutumisen vaikeutena on, kuten kansainvälisellä 

oikeudella yleensä, puutteelliset täytäntöönpanomekanismit. Paras keino ihmisoikeuksien 

maailmanlaajuiseen toteuttamiseen on valtio- ja alueellisella tasolla tapahtuvat ihmisoikeuksien 

turvaamismekanismit (esimerkkinä Eurooppa). " 
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"Suomessa: Tasa-arvoisen avioliiton toteuttaminen siten, että samaa sukupuolt olevat pariskunnat saavat 

samat oikeudet kuin on heteropareilla, myös adoptio-oikeuden. Kansainvälisesti: naisiin kohdistuvan 

väkivallan ja syrjinnän vähentäminen, lapsiavioliittojen estäminen, koulutuksen turvaaminen kaikille lapsille 

sukupuoleen ja varallisuuteen katsomatta." 

"Suomessa nuorten miesten varusmiesvelvollisuus. Maailmassa tyttöjen oikeus koulutukseen ja 

lisääntymisterveyspäätöksiin" 

"Suomessa kolme asiaa: 1) Transihmisten ihmisoikeudet: Nykyään vaaditaan sterilisaatiota, jotta saa 

vaihdettua juridisen sukupuolensa. Sukupuolenkorjausprosessin käyneen henkilön ei tulisi joutua 

kokemaan sellaista kohtelua! 2) Tasa-arvoinen avioliittolaki: Valtaosa kansasta kannattaa, lainsäädäntö 

laahaa jälkijunassa. Länsimainen trendi on, että kaksi aikuista ihmistä saa solmia avioliiton keskenään, eikä 

osapuolten sukupuolella ole väliä. 3) Miesten asevelvollisuus: Tasa-arvoa olisi joko kaikille yhteiset 

kutsunnat (niin miehille kuin naisillekin) tai luopua asevelvollisuudesta kokonaan." 

"Ihmisten katkeruus. Ei voi olla todellista, että Suomessa koetaan tällaisina aikoina vieläkin isoimmaksi 

ongelmaksi kahden aikuisen ihmisen välisen parisuhteen terminologia, toisen kotimaisen kielen opetuksen 

kuuluminen opetussuunnitelmaan tai toisen sukupuolen sisällyttäminen kutsuntoihin. Myös 

vankilarangaistus totaalikieltäytyjille on aivan käsittämätön ratkaisu." 

"Suomessa tällä hetkellä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet. Maailmanlaajuisesti naisten 

oikeudet ja tasa-arvo." 

"Tasa-arvoisen avioliittolain hyväksyminen." 

"" 

"Keskeisiä haasteita ovat sukupuolinen epätasa-arvo (mm. palkkaus ja töihinotto) sekä 

seksuaalivähemmistöjen syrjiminen (mm. avioliitto-oikeus). Kyseiset asiat ovat ongelmia sekä Suomessa 

että maailmanlaajuisesti." 

"Suomessa avioliittolaki ei ole tasa-arvoinen, eivätkä myöskään adoptiota koskevat lakisäädökset. 

Maailmanlaajuisesti pahin ongelma on naisten asema sekä sotien aiheuttama haitta siviiliväestölle. " 

"Jämställdhet till alla." 

"Osasto B2 Suomessa. Maailmanlaajuisesti tällä hetkellä yksi suurimmista on homoseksuaalien oikeudet 

(kehitysmaissa homojen kohtaama vaino ja väkivalta, länsimaissa syrjintä ja eri oikeudet)" 

"Ihmiset eivät ole tasaveroisia keskenään Suomessa. Maailmaanlaajuisesti on kovin paljon eroja 

ihmisoikeuksissa riippuen siitä, onko mies/nainen/lapsi, musta/valkoinen, homo/hetero ja mitä uskontoa 

kannattaa. " 

"Tasa-arvon toteutuminen." 

"vanhusten oikeudet puuttuvat .kun vanhus ei pysty hoitamaan itse asioitaan siitä tulee kunnana 

omaisuutta. edunvalvojavaltuutuksella ei ole merkitystä jos iei ole luotettavaa nuorehkoa ystävää . myös 

viranomaisen määrämälle edunvalvojalle pitäisi voida antaa ohjeet omaisuuden käytöstä ym etukäteen" 
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"Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden asema ja oikeuksien toteutuminen. Uskonnolla ja politiikalla 

perustellut ihmisoikeusloukkaukset eri puolilla maailmaa. " 

"Ihmisten leimautuminen stereotypioihin, yhteiskunnan eväys oman identiteetin luomiseen ja 

sukupuolinormien pakottaminen." 

"Suomessa hmisoikeuksia ei mielletä sitoviksi oikeuksiksi vaan usein vain suosituksiksi. Tietoisuus 

ihmisoiekuksista on ylipäänsä huonoa. " 

"Tällä hetkellä minusta olisi jo aika saada homoseksuaaleille oikeus avioliittoon ja adoptioon, jotta asiasta ei 

tarvitsisi enää jauhaa. Aika siirtyä tälle vuosikymmenelle! Maailmanlaajuisesti naisten ja lasten asema on 

suurin haaste." 

"Naisiin kohdistuva väkivalta koko laajuudessaan. Sen vaikutukset ulottuvat rakenteista yksilöihin. Tämä on 

merkittävin ihmisoikeushaaste myös maailmanlaajuisesti. " 

"Suomessa miesten asevelvollisuus. Maailmanlaajuisesti kenties sananvapaus on kaipaa eniten 

edistämistä." 

"Suomessa: tuloerojen kasvu ja taloudellinen epätasa-arvoisuus. Maailmassa: etnisten ryhmien 

eristäminen, väkivalloin siirtäminen, väkivaltainen kohtelu jne. esim. Euroopassa romanien kohtelu" 

"Suomessa seksuaalivähemmistöjen oikeudet, maailmalla lasten oikeudet." 

"Suomessa edelleen nykypäivänä naisiin kohdistuva väkivalta on suuri ja vakava ongelma. 

Parisuhdeväkivallan uhrien auttamiseksi tulisi ryhtyä todellisiin toimiin! Maailmanlaajuisesti keskeisin 

ihmisoikeushaaste on tyttöjen ympärileikkaukset. Miksi asialle ei tehdä mitään?" 

"Epätasa-arvo eri alueiden välillä, kun kyse kuntien hallinnoimista palveluista, erityisesti 

sos.terveyssektorilla" 

"Haasteena on oikeuden päätösten naurettavuus tekoihin nähden. Rikoksen tekijätä pääsevät kuin koira 

veräjästä. Tuomiot ovat mitättömiä ja tekevät tyhjäksi koko yhteiskunnan turvallisuuden." 

"Naisiin kohdistuva väkivalta sekä Suomessa, että maailmanlaajuisesti. Suomessa erityisen vaikea on tilanne 

maahanmuuttajanaisilla, sillä suomalaiset viranomaiset tuntuvat piiloutuvan "kulttuurin ja uskonnon 

kunnioittamisen" taakse. " 

"Tasa-arvo, lasten ja vanhusten oikeudet. Nämä suomessa. Maailmassa naisten oikeudet, väkivaltatyö js 

lasten oikeudet." 

"Tasa-arvo sosiaali- ja terveyspalvelujen saannissa (Suomi); ylipäänsä tasa-arvo perus- ja ihmisoikeuksien 

toteutumisessa (Maailma)." 

"Suomessa minimitoimeentulo. Maailmanlaajuisesti vapaus (vapaus liikkua ja päättää itse omasta 

elämästään, tietysti myös sananvapaus)." 

"Tällä hetkellä Suomessa on keskeisintä sukupuolineutraali avioliittolaki (+adoptiolaki). Myös sama palkka 

naisille kuin miehillä on, samasta työstä saman verran palkkaa. Maailmanlaajuisesti, mutta myös Suomessa, 
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on tärkeää tehdä työtä köyhyyden vähentämiseksi, esim. Romani- ja Bulgarikerjäläisten tilanne on aivan 

kauhea, sekä kotimaissa, että maissa joihin he tulevat kerjäämään. " 

"Ihmiosikeudet, vaikka ei olisi "tuottava". Ihmisen syyllistäminen "yhteiskunnan elätiksi". Palveluihin 

kuluvaa rahaa käytetään mieluummin ihmisten valvimiseen ja samojen asioiden yhä uudestaan ja 

uudestaan tarkistamiseen kuin itse palveluihin. Maailman laajuisesti myös money talks vrt. Bangladehin 

vaatetehtaat. Liikaa upporikkaita ja toisaalta rutiköyhiä." 

"Ihmiosikeudet, vaikka ei olisi "tuottava". Ihmisen syyllistäminen "yhteiskunnan elätiksi". Palveluihin 

kuluvaa rahaa käytetään mieluummin ihmisten valvimiseen ja samojen asioiden yhä uudestaan ja 

uudestaan tarkistamiseen kuin itse palveluihin. Maailman laajuisesti myös money talks vrt. Bangladehin 

vaatetehtaat. Liikaa upporikkaita ja toisaalta rutiköyhiä." 

"yksinäisten naisten simputus ja kiusaaminen maaseudulla Suomessa. Naisten oikeudet myös 

maailmanlaajuisesti, koska insestiä, ja naisten /tyttöjen oikeuksien rajoittamista hyvin monessa maassa 

ympäri maailmaa-" 

"" 

"Homoparien okeus avioliiton ja adoptioon. Transsukupuolien pakkosterilointi ja aviolito laki." 

"tasa-arvo " 

"Suomessa ennen kaikkea sukupuolta syrjivä ja vain miehiä koskeva pakollinen asevelvollisuus. Ei ole 

millään tavalla perusteltavissa, että miehet määrätään sukupuolen perusteella pakkotyöhön 

vankeusrangaistuksen uhalla ja tästä Suomi on aiemminkin saanut moitteita eri ihmisoikeusjärjestöiltä. 

Suomea esitellään niin kansainvälisesti, kuin myös meille suomalaisille niin tasa-arvoisena ja ihmisoikeuksia 

tukevana valtiona, mutta nykyinen asevelvoillisuusmalli sotii vahvasti tätä kuvaa vastaan. 

Maailmanlaajuisesti ongelmia on todella paljon eri sektoreilla, mutta en ala niitä tässä erittelemään." 

"Yhtäläiset ihmisoikeudet eri ihmisryhmien välillä eivät toteudu. 1) pakolaiset:, esim. pakolaislapset ja -

perheet eivät saa riittäviä sosiaali-ja terveys- tai työllistymispalveluja kotoutumisen mahdollistamiseksi. 

TYöntekijämitoitus on aiheuttanut tilanteen jossa pakolaisasiakkaita käytännössä syrjitään. Esim. 

Helsingissä yhdellä sosiaalityöntekijällä Maahanmuuttoyksikösä on asiakkaita paljon enemmäin kuin 

vaikkapa muualla Helsingin aikuissosiaalityön palveluissa, jolloin yhdelle asikakkaalle jää vähemmän aikaa. 

Tämä on paradoksaalista, koska pakolaisasiakkaat lähtökohtaisesti edelyttävät jo tulkin käyttämisestä 

johtuen enemmän asiointiaikaa ja ymmärrettävistä syistä kotouttamista yhteiskuntaan tavoilla, joita 

kantaväestö ei usein edellytä. Tulkkien käyttö terveyspalveluissa on hyvin kirjavaa, vaikka laki sitä 

edellyttää. 2) väkivallan uhrit; perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhreille tarjolla olevat palvelut on ajettu alas: 

turvakotipaikkoja on liian vähän, turvakotien fyysiset tilat eivät vastaa tarpeeseen, asiakkaille pitäisi voida 

akuutissa kriisissä eritoten lapsille tarjota psykologi ym palveluja. Turvakotien pitäisi lisäksi parantaa 

palveluiden laatua, resursseja ja saada lastenhoitoapua, jotta sosiaalityö mahdollistuu ja turvakodissa 

vietetyt ajat lyhenevät, avopalveluita lisää "jälkihoitona" ja erityisosaamista ja resurssointia vammais-, 

vanhus- ja maahanmuuttaja-asiakkaille, jalkautuvaan työhön pitäisi ehdottomasti olla resursseja. Samaa 

suokupuolta oevien perhe- ja lähisuhdeväkivalta tulisi huomioida avoimesti ja henkilökuntaa kouluttaa 

tunnistamaan väkivaltaa terveys- ja sosiaalialalla. Miesten kohtaama väkivalta jää usein huomioimatta, 

riippumatta onko tekijä tuntematon tai tuttu. Asia sivuutetaan eikä keskusteluapua tarjota. 

Maailmanlaajuisesti keskeisin haaste on sama yhtäläiset ihmisoikeudet, eritoten naisten ja lasten ja muiden 
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"arvovähemmistön jäsenten" yhtäläiset ihmisoikeudet ja demokratian toteutuminen (äänestäminen, 

äänestämisoikeus jne.). " 

"Kaikille samat oikeudet, olit sitten sitten missä ja menit sitten mihin...." 

"Suomessa tällä hetkellä tasa-arvoinen avioliitto. Maailmanlaajuisesti köyhien ja rikkaiden välinen kuilu on 

liian suuri. " 

"suomessa tasa-arvoisen avioliitto- ja adoptiolain olemattomuus ja maailmanlaajuisesti ihmisten vapauden 

riistäminen" 

"Suomessa lasten- ja nuorten oikeudet, heidän psykiatristen tai neurologisten ongelmiensa hoitaminen 

oikealla tavalla (ei esim. laitoshoidolla huostaanottonimikkeellä). Myös vastentahtoiset nuorten 

hoitoon/laitokseen viemiset viranomaisvoimin ovat pöyristyttäviä, ne pitäisi osata hoitaa toisin." 

"Meillä edelleenkin ns sivistysvaltiossa naiset joutuvat euroopan kärkimaina erillaisen väkivallan kohteeksi 

todella usein ja vieläpä enimmäkseen läheisissä ihmissuhteissa. Maailman laajuisesti sama ongelma, mutta 

käsittääkseni euroopan ulkopuolella uhka on lähipiirin ulkopuolellakin suurempi kuin meillä." 

"Det finns fortfarande i Finland utmaningar da det galler tryggandet av grundlaggande manskliga 

rattigheter. Till exempel i Finland har vi fortfarande problem med behandlingen av asylsokande 

immigranter (speciellt barn) samt utvisning som inte gors enligt internationella standarder. Ett annat 

problem ar behandlingen och bekampninen av vald mot kvinnor. Vi behover mera stodhem. Vi behover 

ocksa klarare regler och lagar och genomgaende mera kunskap for att forebygga vald mot kvinnor. I detta 

borde alla instanser vara inblandade bade pa den offentliga och privata sektorn. I Finland sasom i resten av 

varlden ar detta ett stort problem. Sa tycker jag att Finland klart sackar efter vad galler aktenskap med 

manniskor av samma kon - man bor ha ratt att inga aktenskap med personer oberoende av kon, att detta 

inte ennu galler i Finland ar en diskriminering mot en minoritet. Det ar pa tiden att Finland foljer de 

Nordiska landerna i detta. Rasism ar ocksa ett problem i Finland och hur det blivit allt mer tolererat att 

uttrycka nedvarderande asikter, samt hatprat. Detta ar ocksa nagot som galler runtom i varlden. Globalt 

galler det att inte diskriminera en folkgrupp pa grund av kon eller sexuell inriktning pa samma satt som man 

inte bor diskrimineras pa grund av sin hudfarg." 

"Suomessa pakollinen 6-12kk intti miehille ja jatkuvasti lisääntyvät poliisin oikeudet sekä netin valvonta, 

maailmanlaajuisesti netissä vakoilu ja tarkkailu on mielestäni suuri ihmisoikeusongelma." 

"Tasa-arvoisuuden tavoittaminen" 

"Tasa-arvoinen avioliitto-oikeus kaikille, kirkko ja valtio irti toisistaan. Suhteen virallistaisi jatkossa kaikilta 

valtio (maistraatti) ja uskonnollisen siunauksen voisi halutessaan hankkia itselleen sopivasta yhteisöstä tai 

olla hankkimatta. Maailmanlaajuisesti naisten ja lasten aseman parantaminen." 

"Uskonto- ja sukupuolivapaus" 

"Eräs keskeinen puute Suomessa, että access to justice ei tapahdu. Alle 4000 euron intressissä ei kannata 

omaa asiaansa mennä tuomioistuimeen ajamaan, ainakaan ellei saa oikeusapua valtiolta. 

Maailmanlaajuisesti naisten/tyttöjen itsemääräämisoikeuden puute." 
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"Suomessa samaa sukupuolta olevien avioliitto sekä adoptio-oikeudet. Ulkomailla se on jo onneksi monessa 

maassa päivitetty tälle vuosi tuhannelle. " 

"Suomessa seksuaalivähemmistöjen syrjintä, maailmanlaajuisesti peruspalveluista, kuten koulutuksesta ja 

terveydenhuollosta paitsi jääminen." 

"Vähemmistöjen oikeudet, ovat vähemmistöt sitten kielellisiä, eri seksuaalisuuksia tai sukupuolia tai 

maahanmuuttajia/kansalaisuuksia. Maailmanlaajuisesti suurin haaste liittyy myös tasa-arvoon, mutta 

ongelmat ovat suuremmassa mittakaavassa kuin Suomessa. Esimerkiksi naisten perusoikeudet ovat yhä 

monissa maissa retuperällä." 

"Sateenkaariperheiden asema yhteiskunnassa." 

"Tasa-arvo. Henkinen ja taloudellinen." 

"Syyttömänä oikeuteen joutuvan oikeusturva on Suomessa olematon. Vain julkisuus voi estää tuomion." 

"Vähemmistöjen oikeudet (esim. tasa-arvoisen avioliittolain puute) Pari- ja lähisuhdeväkivalta" 

"Maahanmuuttajien oikeudet, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oiukeudet" 

"Suomessa: tasa-arvoinen avioliittolaki ja adoptio-oikeus (perheen ulkopuolinen) samaa sukupuolta oleville 

pareille. Vammaisten ihmisten oikeudet. Maailmanlaajuisesti: pakolaisten ja naisten oikeudet." 

"Homoseksuaalien epätasa-arvo lain edessa. Maailmanlaajuisesti homojen ja lesbojen oikeus tulla 

tunnustetuksi yhdenvertaisina kansalaisina samoina oikeuksineen on yhtä lailla keskeinen haaste ympäri 

maailman. Naisten oikeudet ovat maailmanlaajuisesti samoin erittäin keskeinen kysymys, jonka Suomi on 

omalta osaltaan ratkaissut uskomattoman tasokkaasti." 

"Psyykediagnoosijärjestelmä on suurin ihmisoikeushaaste maassamme ja toivottavasti 

diagnoosijärjestelmästä luovutaan. Siinä riittää haastetta maailmanlaajuisesti. Diagnoosit ovat elinikäisiä ja 

ne invalidisoivat ihmisiä. Diagnooseista ei usein saa apuakaan. Mielenterveyskuntoutujat patistetaan 

työelämään ja jopa armeijaan. " 

"Sisäilmaongelmat suuri haaste Suomessa ; koulunkäyntivaikeudet lapsilla,työssäkäyvät eivät sairastuttaan 

saa heille kuuluvia korvauksia. " 

"ihmis- ja perusoikeuksien toteutuminen vankila-aikana. "ainoastaan vapausrangaistusta" vapautumisen 

jälkeen kuitenkin huonoimmassa asemassa yhteiskunnassa. Myös yhdenvertaisuus hetero/homo 

avioliitoista olisi paikallaan. Maailmanlaajuisesti pinnalla naapurivaltiossa esim.seksuaalivähemmistöjen 

oikeus ja tasa-arvo ja yhdenvertaosuusasiat yleisestikin. Pahimmissa maissa diktatuuria, 

kuolemanrangaistuksia yms." 

"Uskonnottomien ihmisten oikeudet ja homojen oikeudet. Perheväkivalta, erityisesti naisiin ja lapsiin 

kohdistuva väkivalta. Syrjäytyminen. Maailmanlaajuisesti homojen oikeudet, uskonnottomien oikeudet, 

naisten ja lasten asema." 

"Vähemmistöjen kulttuurinen oikeus olemassaoloon" 

"Yhdenvertaisuus ja yksilön oikeudet" 
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"Suomessa: Ihmisten tasa-arvo esim. terveydenhoidossa, toimeentulossa, asunnon saannissa. Maailmalla: 

Rauhan ja ruoan puute." 

"Tasavertaisuus" 

"Etninen syrjintä. Köyhyys. " 

"Suomessa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tasa-arvoinen kohtelu ja oikeus avioliittoon ja fyysiseen 

koskemattomuuteen. Maailmanlaajuisesti sukupuolten välinen tasa-arvo ja moderni imperialismi. " 

"ihmisten tasa-arvoisuus ja lasten oikeudet" 

"Seksuaalivähemmistöt eivät ole oikeastaan enää vähemmistö tai harvinaisuus, mutta silti niitä kohdellaan 

siten. Homoliitot olisivat yhtä tavallista kuin nykypäivänä kasvisruokavalio, mutta siltikin Raamattu ja 

uskonto ovat päätökissä merkittävässä suhteessa. Suomessa pelätään "uutta ja ihmeellistä" muutosta. " 

"Tasa-arvoinen elämä" 

"Maahanmuuttajien koulutus, työllistyminen ja kantaväestön suhtautuminen heihin" 

"Hetero sukupuolesta poikkeavilla ja huumausaineiden käyttäjillä. Maailmanlaajuisesti erityisesti 

molemmilla" 

"" 

"Tasa-arvon edistäminen keskittymällä vain toisen sukupuolen ongelmiin. Tasa-arvokeskustelu Suomessa 

keskittyy vain ja ainoastaan naisten asemaan." 

"Suomessa: erityisryhmien huomioiminen koulutuksessa ja työelämässä. Maailmassa: naisten ja tyttöjen 

asema. " 

"köyhyys ja asunnottomuus sekä väkivalta ja viranomaisten käyttämä mielivalta, Suomessa ja 

maailmanlaajuisesti" 

"Suomessa asevelvollisuus. Muutenhan täällä on ihmisoikeusasiat suhteellisen hyvällä mallilla, ja siksikin 

tuntuu hassulta, että moinen muinaisjäänne on vielä niin vahvasti kansalaisten keskuudessa hyväksytty ja 

jopa toivottu asia. Palvelukseen sukupuolen perusteella pakottaminen vankeus- tai valvontarangaistuksen 

uhalla on mielestäni erittäin räikeä ihmisoikeusrikkomus. Maailmanlaajuisesti en osaa ottaa kantaa kaikista 

keskeisimmän ongelman osalta, mutta ainakin seksuaalivähemmistöjen asema on monissa 

sivistyneemmissäkin maissa edelleen erittäin huono, kulissien takana tai jopa aivan avoimestikin." 

"Viittomakielisille samat oikeudet kuin muilla kielillä. Tiedonsaanti, teknologia, palvelut ja tulkkaus on 

turvattava lailla viittomakielisille yhdenvertaisuuden ja osallisuuden takia. " 

"Suomessa: sukupuolivähemmistöjen tasavertaisuus, maailmanlaajuisesti: pakolaisten ja paperittomien 

ihmisten oikeudet" 

"Kiovan suurlähetystö sortaa homoseksuaaleja" 

"Keskeisin haaste Suomessa on epätasa-arvoinen avioliittolaki ja adoptiolaki. Maailmanlaajuisesti oikeus 

turvalliseen elämään ja koulutukseen." 
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"henkilökohtainen vapaus ja oikeus elää oman elämänsä näköistä elämää - ei totetudu vaikeavammaisten 

henkiläöiden kohdalla; tilanteet ovat liika sidosksissa siihen, mitä vamma ja sairaus elämänkumppanina saa 

tälle yhteiskunnalle maksaa" 

"Miesten varusmies-/siviilipalvelus ja homoseksuaalien avio- ja adoptio-oikeudet." 

"" 

"Uskonnonvapaus ei toteuudu.Vähemmistö tyrännisoi enemmistöä räikeästi. Esim.luterilaiset oppilaat eivät 

saa uskontonsa mukaista opetusta,bvaan se on kaikenmaailman ateistien ehdoilla (aamuharataudet 

,ruokarukoukset,kirkkovierailut jne puuttuvat ,vaikka verot maksetaan." 

"Miesten pakollinen siviili- ja varusmiespalvelu." 

"Kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten ihmioikeuksien turvaaminen." 

"Asia joka hämmästyttää on persutuslainkin mukainen tasa-arvo julkishallinnossa. Kuinka voi olla 

mahdollista että julkisella rahalla pidetään yllä terveyspalvelua johonka vain osa pääsee, myös päättäjät. Tai 

ehkä se on syy. Valtio ja kunnat maksavat terveyskekuksen, työterveyden ja terveyskeskusken ylläpitämän 

työterveyden. Niihin ei kuitenkaan kaikkia kansalaisa päästetä. Mitä mahtaa EU sanoa tilanteeseen? 

Kannattaisiko korjata ennen kuin ulkoa jonain päivänä puututaan ja monet joutuvat punastelemaan ja 

häpeämään luokka yhteiskuntaa." 

"Selvin ja laaja-alaisin ihmisoikeusongelma Suomessa on se, että puhtaasti sukupuolen vuoksi määrätään 

nuoret miehet joko asepalvelukseen, siviilipalvelukseen tai vankilaan. Tämä on perustuslain vastaista ja 

rikkoo räikeästi ja konkreettisesti kansalaisten yhdenvertaisuutta. On irvokasta, että vuonna 2014 Suomen 

vankiloissa istuu ihmisiä sukupuolensa vuoksi." 

"Lentokone. Mamut lentävät 6 tunnissa mistä vain tänne." 

"Sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti: liikkeessä olevien ihmisten kohtelu. Kun ihmiset joutuvat 

lähtemään pakoon sotaa tai muita äärimmäisiä hätätilanteita, ovat he erityisen haavoittuvassa asemassa ja 

heidän oikeutensa saada suojelua ja hakea turvapaikkaa on turvattava. Yksi este tälle on EU:n Dublin-

järjestelmä, joka tulisi purkaa." 

" Suomessa se, että järjestelmä ei anna köyhälle ihmiselle ulospääsyä ahdingostaan. esim yrittäjyyttä vain 

rangaistaan. Starttiraha on vain silmänlume, työttömällä raha menee vain vuokranmaksuun ja ruokaan 

koska Kela katsoo, etten työttömyystukea tällöin tarvita.Toimeentulotuessa kaikkein köyhin syrjäytetään 

aivan kaikessa. Esim nyt saa työtön tienata 400e(?), mutta toimeentulotuki-asiakasta tämäkään ei auta, se 

vähennetään t-t-tuesta, eli plus miinus nolla. Samoin jos ihminen haluaisi tulla toimeen mahdollisimman 

pitkälle omillaan, se on tehty mahdottomaksi sillä, ettei jokaiselle ihmiselle sallita asua esim. omavaraisesti 

maata viljellen(esim 1930-luvun Amerikassa oli vuokraviljelijä tilallisia). Kela ei tue asujaa lainkaan 

asumistuen muodossa, jos asuja asuu talossa jossa ei ole sähköä,(tai ei ole peruskorjattu) vaikka se olisi 

kaikkien etu tukea ihmistä omavaraisuuteen. Lisäksi nykypolitiikka suosii pelkkää kaupunkielämistä, kaikki 

palvelut viedään maalta pois. Tämä kaikki on ihmisyyttä loukkaavaa. Viedään kaikki elämisen edellytykset. 

Ensin pakotetaan systeemiin, sitten viedään sekin, tässä lauseen kokoinen tiivistelmä asiaan. 

Lastensuojeluasioissa on menty takaisin jonnekin sotaaikoja edeltäviin aikoihin, mm. rotuhygienia opin 

suuntaan(kaikkien tulisi olla samallalailla suoriutuvia koneiston kuluttajia). Epäpätevistä 
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sosiaalityöntekijöistä on tullut valtaapitäviä joita vastaan ei voi laittaa edes kannetta, tai sitä ei ainakaan 

oteta vakavasti.Perheillä ei ole mitään lainsuojaa! Laki sen sijaan suojelee lastensuojelutyöntekijöitä, valtio 

tukee lastensuojelulaitoksia, niiden bisneksiä,kunnat käyttävät hädänalaisessa taloudellisessa tilanteessa 

hyväkseen valtion tarjoamaa huostaanottoa saadakseen tappion sijaan voittoa eli valtion tarjoamaa rahaa 

kustakin huostaanotetusta lapsesta. Perheistä on tullut pelinappuloita rahan sokaisemassa maassamme. 

Ylipäätään nykyinen politiikka kurjistaa suomalaisen ihmisen elämän yhä ahtaammalle. Kaikkialla oleva 

vaatimus vain kuluttamisesta ja olla ihmisyyden sijaan ennenmuuta kuluttaja, on jo ihmisarvoa loukkaava 

vaatimus. Tähän kasvatuskäytäntö alkaa jo kouluissa, nykyisin tietotekniikan myöstä myös päiväkodeissa. 

Lisäksi kaikessa voi havaita, ettei kansalaisella ole enää juurikaan lainsuojaa missään muuallakaan. Jos 

kansalainen osoittaa esim oikeutetusti mieltään, kaikesta aistii, ettei hän ole tärkeä, vaan itse valtio on. 

Poliisi ei enää ole ihmisen puolella oleva, vaan hänestä on tullut koneiston puolustaja. Kun ajat tästä 

pahenevat vielä, tämäkin asia tulee pahenemaan. -Muualla maailmassa on paljon vakavampia toisessa 

suhteessa että uhkana välitön hengenlähtö esim mielipiteen ilmaisussa. Kaikkialla on myös sama ilmiö, että 

ihmiseltä otetaan oikeudet maahan.Kaikkialla maailmassa ihmisen vapauksia rajoitetaan yhä enemmän, 

tämä johtaa katastrofiin väistämättä. " 

"Lasten, vanhusten ja mielenterveysongelmaisten syrjäytyminen - kuilu hyväosaisten ja huono-osaisten 

välillä kasvaa. Myös maailmalla; siellä eivät köyhät ja syrjäytyneet myöskään pysty vaikuttamaan asioihin." 

"Eriarvoisuuden kasvu Suomessa ja maailmanlaajuisesti." 

"Kiinnitän huomiotanne pienen vähemmistön ihmisoikeuksiin, joista julkisuudessa ei juurikaan puhuta. Ja 

jos puhutaan, niin yksittäisten tapausten myötä, ei koskaan yleisellä tasolla tai kehittämisen näkökulmasta. 

Maassamme on 1500 fyysisesti vammaista palveluasumisen käyttäjää, jotka ovat normaalissa 

huoneenvuokralain alaisessa vuokrasuhteessa ja asunto on näin ollen heille koti, kuten mikä tahansa 

asunto kenelle tahansa yksilölle. Viime vuosina on palveluluiden tuottamisessa tehty hyvin merkittäviä 

uudistuksia, jotka ovat vähentäneet asukkaiden yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia. Palveluntuottaja on 

siirtänyt osan palveluista ulkopuolisille tuottajille ja omanakin työnä tehtävässä palvelutoiminnassa 

päätökset sisällöstä on siirretty pois käyttäjäasiakkailta tai heitä lähellä olevalta palveluntuottajan 

henkilöstöltä. Yhä enemmän asumisyksiköissä asiat tehdään samaan aikaan ja samalla tavalla kaikille 

asukkaille. Käytännössä toiminta on hyvin laitosmaista, vaikka asumisyksiköillä ei laitoksen statusta 

virallisesti olekkaan. Ihmisarvoinen elämä pitää sisällään muutakin kuin eksistenssiminimin, valitettavasti 

näiden vammaisten henkilöiden kohdalla itsenäinen omista tarpeista lähtevä oman näköinen elämä ei ole 

mahdollista. Minusta tämä on sekä perus- että ihmisoikeusloukkaus. Maastamme tuskin löytyy toista 

ihmisryhmää, jonka kotona tapahtuva elämä on rajattu nukkumiseen ja wc- ja hygieniatoimintoihin, joiden 

harvojen kohdalla lisäksi einesten lämmittäminen on sallittua. Ollaan hyvin kaukana ns. normaalista 

elämästä, jossa henkilö itse päättää mitä hän kotonaan tekee ja milloin. " 

"Suomen perustuslain 15 § todetaan omaisuuden suojasta yksiselitteisesti: ”Jokaisen omaisuus on 

turvattava.” Missä on omaisuuden turva, kun olet jäänyt leskeksi? OM tutkimuksessa todetaan: ”Lakiosaa 

saadessaan rintaperilliset ovat valtaosassa tapauksissa jo sangen iäkkäitä.” Nyt perintölaki menee 

perustuslain edelle ja määrää, että puolet omaisuudestamme kuuluu iäkkäille lapsille tai lastenlapsille 

perintönä josta he joutuvat maksamaan veroa. Me jotka olemme rakentaneet tämän suomenmaan 

sodankiroista kukoistavaksi isänmaaksi ja hankkineet itsellemme varallisuutta vanhuuden turvaksi, ettei 

tarvitse viettää vanhuudenpäiviämme vaivaistalolla, kuten sitä lapsuudessamme kutsuttiin. Perintölaki olisi 

mitä pikimmin syötettävä silppuriin ja laadittava uusi selkokielinen laki, joka määrää että leski saa pitää 
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pesän omistuksessaan ilman veroseuraamuksia. Lain tulee olla sellainen, jonka rahvaskin ymmärtää sekä 

kansanedustajat ymmärtävät ilman oikeusoppineen tulkintaa. Tässä on haastetta ministereille ja 

kansanedustajille, vai onko heidän vanhemmilta ja isovanhemmilta tiedossa isot perinnöt, joka menee 

moraalin ja vanhempien kunnioittamisen edelle? Puolison kuolema on jo kylliksi suuri suru ja menetys 

leskelle, ei se kaipaa mitään lisätaakkaa verottajalta ja omaisuuden menetyksenä vauraille lapsillemme ja 

lastenlapsille. Yhteiskunta hyötyisi valtavasti taloudellisesti, kun meillä olisi omat varamme 

käytettävissämme vanhuuden hoidossamme. Rakas lapsi ei niitä hamua, mutta aina on niitä surunlapsia ja 

äveriäitä miniöitä ja vävyjä joille ahneus on päällimmäisenä." 

"Omakohtaisia kokemuksia siitä kuinka mahdotonta yksilön on taistella byrokratiaa vastaan. Kelan 

etuusasian käsittely pyöri rattaistossa Kela - Somla - Vakuutusoikeus vuosia. Vakuutusoikeuden päätöksestä 

ei voi valittaa eikä siihen voi vaikuttaa mitenkään. Tein vielä kantelun Oikeuskanslerille ja EIT:lle. 

Oikeuskansleri ei ole käsitellyt vielä asiaa. Ollut siellä reilun vuoden." 

"Eläkeyhtiöiden mielivaltaisuus työkyvyttömyyseläkkeiden hylkäämisessä" 

"Epädemokraattinen, globaali korporatismi kaikkine seurauksineen. Rasismi" 

"oikeusmurhat. Köyhyys ja sodat." 

"Asianomistajien/rikosuhrien perus- ja ihmisoikeuksien huomiointi. Nykyinen perus- ja ihmisoikeuspolitiikka 

on vain rikoksentekijöiden oikeuksia puolustavaa. " 

"Sosiaali- ja oikeusturvan heikkous ja saavutettavuus lähipalveluna. Palvelujen vienti nettiin kaventaa 

ihmisoikeuksia tietyillä henkilöryhmillä. " 

"Ei ole vielä tasa-arvoisen totuttamiseen tällä hetkellä." 

"Potilaan oikeudet eivät toteudu." 

"Erilaisten epäkohtien tunnistaminen kuten syrjintä, ihmiskauppa" 

"Viranomaiset piiloutuvat sähköisten verkkojen taakse, heikoimmassa asemassa olevat eivät tavoita, 

eivätkä osaa, pysty hoitamaan asioitaan, jäävät ulkopuoliseksi. Toinen ihmisoikeushaaste on kuurojen 

työllistyminen, he eivät kelpaa työmarkkinoille." 

"Suomessa: Yhdenvertaisuus. Maailmanlaajuisesti: Oikeus elämään, opetukseen, rauhaan, 

koskemattomuuteen, yksityisyyteen, kasvuun, jne." 

"Rahan ja vallan ahnehtiminen. Vähäosaiset, vähätuloiset rehelliset terveetkään ihmiset eivät enää kohta 

pärjää jokapäiväisitä vättämättömistä menoista samaan aikaan, kun jotkut nostavat niin hirmuisia palkkoja 

ja bonuksia, ettei siinä ole mitään järkeä. Tämän kaiken keskellä nipistetään entisestään vammaisilta, 

vanhuksilta ja sairailta. Sekä tulo- että pääomaverotus pitää muuttaa progressiiviseksi. Jos ei niistä muka 

kerry yhtään tuloja valtiolle, niin onpahan edes viesti siitä, että ihmisiä kohdellaan samanarvoisesti! " 

"Potilaanoikeudet. Laki on paperilla,mutta kukaan ei valvo sen toteutumista. " 

"Päättäjien ja tiedotusvälineiden liittoutuminen sananvapautta vastaan. " 

"eriarvoisuuden torjuminen" 
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"Silpominen, sitä tapahtuu. Tyttöjen väkisin naittaminen. Eriarvoisuus rotujen ja sukupuolisuuntausten 

välillä." 

"" 

"Omasta kokemuksesta voin todeta, että Suomessa keskeisin perusoikeushaaste on se, että itse 

perustuslakia rikotaan. Tästä esim. "jokaisella kansalaisella on oikeus saada asiansa käsiteltyä kohtuullisessa 

ajassa." Mikä ihme on tämä "kohtuullinen aika" ja kuka tai mikä taho sen määrittelee? Mieheni 

valitusprosessi lakisääteisistä tapaturmakorvauksista on kestänyt nyt neljä ja puoli vuotta eikä loppua näy 

vieläkään. Miksi hän ei ole saanut suullista käsittelyä? Millä oikeudella vakuutusoikeus jätti lukuisat eli 

melkein kaikki asiantuntijalausunnot huomioon ottamatta? Vakuutusoikeus oli käyttänyt "laissa säädettyä 

harkintavaltaansa." Missä laissa tämä harkintavalta on annettu? Eihän oikeudessa voida jättää osaa 

todisteita huomioon ottamatta. Minua ei kiinnosta maailmanlaajuisesti perus- ja ihmisoikeudet kun 

Suomessa, mukamas oikeusvaltiossa, ei saa oikeutta. Hyi ja hyi Suomi! Hyi oikeusministeriö!" 

"Suomessa tasa-arvo ja yhdenvertaisuus erityisesti palkka- ja raskaussyrjintä, joka on rakenteellista. 

Maailmanlaajuisesti naisiin kohdistuva väkivalta, ihmiskauppa ja viharikoksien lisääntyminen" 

"Viranomaisten käytännön syytesuoja eli se, että heitä ei useimmiten saada mihinkään vastuuseen 

teoistaan. Maailmanlaajuisesti yksilön vapauden rajoittaminen." 

"" 

"Ihmisoikeudet on täysin taka-alalla verrattuna siihen, miten eliittiä suositaan ja suojellaan. Tämä on 

keskeisintä niin Suomessa kuin muualla maailmassakin. " 

"a) Tuloerot ja eriarvoisuus Suomessa. b) Köyhyys ja naisten surkea asema." 

"Rasismi ja vihapuhe. Maailmanlaajuisesti alueelliset konfliktit, jotka ajavat siviiliväestön täysin uhreiksi 

sekä puuttuvat eläinten oikeudet. Myös moderni ihmissalakuljetus ja ihmisorjuus. " 

"Seksuaalivähemmistöjen asema. Maailmalla sananvapaus." 

"" 

"Perusturva, tuloerojen ehkäisy. Tällä ajetaan kansa kahtia rankasti ja syrjäytetään vähempiosaiset 

sukupolviksi eteenpäin, ilman mitään mahdollisuuksiakaan nousta suosta. Köyhyydessä kasvaminen altistaa 

kiusaamiselle, masennukselle, aiheuttaa suurta eriarvoisuutta ja tuhoaa yksilötasolla ihmisiä, joissa on 

potentiaalia siinä, missä muissakin. Maailmanlaajuisesti täysin sama ongelma." 

"Ihmisten tasavertainen kohtelu ikään, rotuun, asemaan ja sukupuoleen katsomatta. Lasten ja vanhusten 

kustannuksilla Suomi ei tule nousemaan. Ulkomaille työpakkojen pako pitäisi saada pysäytyttyä!" 

"Tilanne on globaali ... vähäisetkin kulutuksen mahdollisuuden jo kitketty ja selkänahat riivitty. kts vast. 

seuraavassa kysymyksessä." 

"Orjatyö" 

"Totaalikieltäytyjien kohtelu/huostaanotettujen lasten kohtelu. Maailman laajuisesti kannabiksen ja 

muiden nautintoaineiden kieltolaki." 
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"lastenvalvonta isän asema avioerossa äiti on pyhä vaikka kuinka laiminlöisi lapsensa" 

"Suomessa oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies korkeimpina laillisuuden vartijoina eivät 

pääsääntöisesti huomaa kansalaisten ihmisoikeusloukkaukissa mitään moitittavaa oli ne vaikka miten hyvin 

osoitettu. Periaate tuntuu olevan 'virkamies on aina oikeassa'. Globaalit haasteet ovat hyvin erilaiset eri 

maissa." 

"Lastensuojeluihmisten ja sosiaali-ihmisten yleensäkin käsittämätön valta ja oikeus ilman selityksiä kävellä 

ihmisten yli." 

"Lasten oikeudet retuperällä. Varsinkin huostaanotetuilla lapsilla ei ole mitään oikeuksia,eikä heitä 

kuunnella. Etenkin yksityiset laitokset saavat käyttäytyä lapsia kohtaan jopa rikollisesti. Myös 

sosiaalityöntekijät polkevat pahasti lastenoikeuksia ja lakia." 

"Lapsiperheiden kiusaaminen, sekä maahanmuuttajien suosiminen valtaväestön edelle" 

"Saada kaikille tasapuolinen toimeentulo ja tasapainoinen elämänlaatu. Terveellinen ja tasapainoinen 

ravinnonsaanti. Suomessa, sekä maailmanlaajuisesti. Pahasti on vinksallaan, että ruoka maksaa ihan 

maltaita, varsinkin se terveellisempi puoli. Mäkkärin kahden euron juustolla ei kukaan elä kovin pitkään 

hyvin." 

"Erittäin merkittävän julkisen vallan käyttö yksityisissä yhtiöissä. Tällä hetkellä eivät edes perustuslakiin 

perustuvat perus- ja ihmisoikeudet Suomessa toteudu. Synkin tilanne on lakisääteisten vakuutusten 

maailmassa. Lisätietoa avoimen internetin hakukoneilta: perustuslakirikollisuus Kukkosen lista 

nelikantainen toimintamalli Maailmanlaajuisesti seurannassa tulee erottaa kehittyneiden ja kehittymässä 

olevien maiden perus-ja ihmisoikeushaasteet. " 

"Tuloerot ja köyhien toimeentuleminen Suomessa ja maailmanlaajauisesti. " 

"Rasismi ja yleinen toisen ihmisen kunnioituksen puute. Naisten palkkataso." 

"Erityisesti terveyskeskus palvelut ja vammaispalvelut. Ne eivät toteudu Suomen lakien, säädösten mukaan. 

Myös liikkeen harjoittajien välinpitämättömyys esim. pyörätuolilla liikkuvia asiakkaita kohtaan. Ei järjestetä 

esteetöntä pääsyä ja/tai liikkeen käytävät ovat aivan liian ahtaat. Maailmanlaajuisesti en osaa sanoa 

tarkkaan mutta paljon olisi tehtävää eripuolilla maailmaa ihmisoikeuksien turvaamiseksi." 

"Syrjintä ja rasismi. Turvapaikanhakijat, romanit, ulkomaalaistaustaiset henkilöt kohtaavat syrjintää ja 

rasismia kaduilla ja virastoissa. Lähisuhdeväkivalta on toinen keskeinen ongelma. Eriarvoistuminen on 

keskeinen ihmisoikeusongelma myös maailmanlaajuisesti. " 

"Suomen lainvalmistelijoilta puuttuu täysin havainto- ja ymmärtämiskyky." 

"Suomessa: Suhtautuminen eri etnisiin ryhmiin mediassa, sosiaalinen/sosiaaliturva yhdenvertaisuus. 

Puolueiden, kansanedustajien lausunnot, jotka ovat selvästi rasistisia, niihin ei puututa saatikka rangaistaisi. 

Maailmalla: Eri arvoisuus, köyhyys, gender asiat, yksittäisten ryhmien (romanit) syrjintä lisääntynyt esim. 

Euroopassa." 

"Vähemmistöjen oikeuksien toteutumisessa on Suomessa ongelmia. Räikeimpinä pidän sitä, ettei Suomi ole 

vieläkään ratifioinut kaikkia alkuperäiskansoja koskevia sopimuksia, sekä sitä, että trans*ihmisten täytyy 

suostua pakkosterilointiin juridisen sukupuolensa korjaamiseksi. Myös vammaisten ja harvinaisia sairauksia 
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sairastavien sosiaaliturvan toteutumisessa on vaikeuksia: lääkkeitä ei anneta, lausuntoja ei anneta -> KELA 

ei tue. Globaaleja ongelmia ovat samat kuin ennenkin: sodat ja niiden yhteydessä tapahtuvat 

ihmisoikeusrikkomukset kidutuksesta kansanmurhiin; nälänhätä; länsimaisten suuryritysten tukema 

alhainen palkkataso sekä terveydelle ja hengelle vaaralliset työolot kulutushyödykkeitä ja elintarvikkeita 

tuottavissa maissa; sanan-, mielipiteen- ja lehdistönvapausongelmat poliittisesti tai uskonnollisesti 

konservatiivisissa maissa." 

"Suomen keskeisin haaste on uskonnottomien ja vähemmistöuskonnollisten aseman tasa-arvoistaminen eli 

ensisijaisesti luterilaisten etuoikeutetun kohtelun lopettaminen. Maailmanlaajuisesti ongelmia on 

enemmän ja nniistä on vaikeampi valita sitä keskeisintä ongelmaa, mutta naisten sorrettu asema 

aiheuttanee suurimman uhrimäärän." 

"Oikeus perussairaanhoitoon, omalla paikkakunnalla 2kk jono terv.as.lääkärille ja eläke ei riitä yksityisellä 

käyntiin" 

"Yhdenvertaisuus lain edessä ja yksityisyydensuoja sekä Suomessa että globaalisesti." 

"Suomessa seksuaalivähemmistöjen oikeudet. Maailmalla naisten oikeudet." 

"Suomessa edelleen tasa-arvo - oli kyse sitten seksuaalivähemmistöistä, työelämästä tai sukupuolesta. 

Maailmanlaajuisesti naisten ja lasten oikeudet." 

"Yhteiskunnan eriarvoistuminen sekä Suomessa että muualla maailmassa. Laadukkaan ja tasapuolisen 

terveydenhoidon ja koulutuksen karkaaminen vähäosaisten ulottumattomiin maailmanlaajuisesti myös 

kehittyneissä maissa. Tätä kohti Suomessakin ollaan nykyisellä politiikalla menossa." 

"Suomi ei ole vielä hyväksynyt Tasa-arvoista avioliittolakia, toivoisin kovasti että Suomi hyväksyy ne 

lähitulevaisuudessa. Jotkut ulkomaat ovat hyväksyneet Tasa-arvoiset parisuhteet, mutta ei vielä kaikki. " 

"Vammaisten epätasa-arvoisuus (vammattomiin verrattuna) ja taloudellinen epätasa-arvoisuus." 

"Suomessa: väkivalta- ja seksuaalirikosten uhrien aseman parantaminen. Maailmanlaajuisesti: naisten 

aseman parantaminen suhteessa miehiin." 

"Mahdollisuuksien tasa-arvon toteutumattomuus, erityisesti maailmanlaajuisesti. Meillä esimerkiksi 

tuloerojen kasvu ilmiönä ja opintotukikuukausien leikkaaminen viestittävät sen suuntaista negatiivistä 

kehitystä. Samaa kehitystä kertoo keskustelu perustoimeentulotuen vastikkeellistamisesta, vaikka 

toimeentulon riittävä turvaaminen on kirjattu lakiin subjektiivisena oikeutena. Tällä hetkellä 

mahdollisuuksien tasa-arvo ei toteudu riittävissä määrin yksilön erilaisista lähtökohdista ja 

elämäntilanteista riippumatta. " 

"Suomessa: Itsestään huolehtimaan kykenemättömien oikeudet, kuten vanhusten oikeus päästä 

halutessaan vessaan ja pesulle useammin kuin kerran viikossa sekä liikutaesteisten oikeus esteettömään 

pääsyyn kaikkialle. Maailmassa: Naisten ja lasten ihmisarvo ja oikeudet." 

"Valtaväestön oikeudet ja velvollisuudet vähemmistöihin nähden ja näihin puututtaessa syyllistäminen. 

Terveydenhuolto on myös iso asia joka pitäisi olla jokaisella sama mahdollisuus hoitoon pääsyyn. 

Maailmanlaajuisesti nämä asiat vain kärjistyvät isommassa mittakaavassa. " 
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"Suomen suurin ihmisoikeushaaste on tällä hetkellä seksistinen miesten yleinen asevelvollisuus. Sekä 

varusmies- että siviilipalvelus ovat sukupuolen perusteella määräytyvää pakkotyötä/pakkokoulutusta, josta 

kieltäytyviä tuomitaan perustuslain hengen vastaisesti sukupuolen perusteella vankeuteen. On 

ongelmallista että tilanteessa, jossa asepalvelus on naisille vapaaehtoinen, ei terveellä miehellä ei ole 

mahdollisuutta vapautua suorittamasta palvelusta ilman rangaistusta. Ainoat lailliset vaihtoehdot ovat joko 

ase- tai siviilipalveluksen suorittaminen ja laittomat sairaaksi tekeytyminen tai totaalikieltäytyminen. 

Mielestäni on vakava asia, että ihmisten syrjintään sukupuolen perusteella yhteiskunnallisten ja juridisten 

velvollisuuksien suhteen ei ole kiinnitetty lainsäätäjän toimesta riittävää huomiota, vaan pöyristyttävä 

syrjintä jatkuu edelleen. Demokraattisessa oikeusvaltiossa tulisi olla itsestäänselvyys, että lain tulee olla 

kaikille sama sukupuolesta ja muista epäolennaisista seikoista riippumatta. On myös ongelmallista, että 

Puolustusvoimissa jaetaan mielenterveysdiagnooseja henkilöille, jotka todellisuudessa ovat ns. aivan 

terveitä, mutta jotka eivät halua palvelusta suorittaa ja joista Puolustusvoimat haluavat heikon 

palvelusmotivaation vuoksi eroon. " 

"Tasa-arvoisuus lain edessä. Tämä kattaa myös asioinnin viranomaisten kanssa. Viranomaisten 

suhtautuminen on riippuvainen asioijan asemasta kaikissa maissa: Esim USA: Poliisi ei puutu tiettyihin 

rikoksiin:http://www.saunalahti.fi/~makako/mind/drugbase.htm Oikeusviranomaiset ei puutu katolisen 

kirkon rikoksiin: http://vaticancrimesincanada.blogspot.fi/ Suomessa poliisi kieltäytyy tutkimasta tiettyjä 

rikollisia ihmiskokeita: http://www.saunalahti.fi/~makako/mind/diaries/my_diary.htm 

http://heikkilaakko.com/ http://marjut-kivimaki.123kotisivu.fi/379968979" 

"Hallituksen pitäisi kaatua että suomessa ihmisoikeudet paranisivat." 

"Jokaisella pitäisi olla samanarvoiset oikeudet, ja maailmanlaajuisesti toivoisin, että naisten asema paranisi 

sekä lapsityövoima saataisiin kuriin." 

"Behandlingen av asylsökande och flyktingar är en av de största utmaningarna både nationellt och globalt. 

Framförallt EU:s Dublinförordning som ger en orimlig belastning på Medelhavsländerna vad gäller 

mottagande av asylsökande. Finland och övriga EU-länder måste ta sitt ansvar i "bördan" för att säkerställa 

att alla som behöver det har rätt att söka asyl och få en rättvis prövning och ett värdigt mottagande under 

väntetiden. " 

"Keskeisin ihmisoikeushaaste on lisääntynyt sanan- ja liikkumisvapauden rajoittaminen valvomalla tai 

pyrkimällä valvomaan kansalaisten liikkumista ja esimerkiksi nettikäyttäytymistä teknisin keinoin; 

sateliittien, sensuurilistojen ja verotuksen avulla." 

"LASTENSUOJELU ei toimi. I have seen personally a lot of violations of Human Rights." 

"Maahanmuuttajien asema kaiken kaikkiaan" 

"Verkkourkinta. Suomessa on jostain syystä viranomaisilla se käsitys, että turvallisuus menee 

kansalaisvapauksien edelle poikkeuksetta. Täysin väärin!" 

"" 

"Yksi polttavimmista ja välitöntä korjausta vaativa ihmisoikeushaaste suomessa on psykiatrisen diagnoosin 

saaneiden ihmisten ihmisoikeudet ja oikeusturva. Paperilla nämä asiat toteutuvat mutta käytännössä eivät. 

Lyhyesti tilanne on tämä: Menet terveyskeskukseen ja jostain kumman syytä lääkäri päätyykin 
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kirjoittamaan M1-lähetteen jolla sinut kärrätään psykiatriselle osastolle. Osaston lääkäri päättyy tekemään 

M2-lähetteen jolla joudut jäämään 3 päivän tarkkailujaksolle. Mikäli tarkkailujakso osoittautuu 

aiheettomaksi, pääset pois. Harvemmin tulee mitään anteeksipyyntöjä siitä että perustuslaillista oikeuttasi 

on loukattu ja vieläpä viranomaisten taholta. Ainoa asia millä he muistavat ovat lasku sairaalapäivistä. 

Mikäli tilanne menee siihen että tuon 3 päivän tarkkailujakson jälkeen kirjoitetaan M3-lähete, se tarkoittaa 

että joudut olemaan siellä 3 kk jonka jälkeen tilanne taas arvioidaan uudestaan. Tuohon M3- eli 

pakkohoitopäätökseen voit tehdä valituksen kahden viikon sisällä. Jokaisessa suomalaisessa hoitoyksikössä 

on potilasasiamies jonka pitäisi auttaa tällaisessa tilanteessa. Hyvin usein vain käy niin että ennenkuin sitä 

apua saat joudut nostamaan metelin omista oikeuksistasi. Käytännössä asia menee niin että joudut 

kirjoittamaan valituksen käsin etkä myöskään saa mitään juridista apua ko, valituksen laatimisessa. Myös se 

on ongelma että kun potilas pyytää saada nähdä ylilääkärin, vastaus yleensä on että ei ole tarvetta. 

Ylilääkärillä on paperit, senkun vain rätkii niihin leimoja. Yksi keskeisimmistä ihmisoikeushaasteista onkin 

parantaa juuri näiden psykiatrisen diagnoosin saaneiden ihmisten ihmisoikeuksia, välistää tuntuu että 

käytännössä niitä ei ole. Lääkärin on niin helppo täyttää ne M1,M2 ja M3 lomakkeet, senkun vain rätkii 

rasteja eikä ole mitään velvollisuutta perustella sitä että millä tavalla mm. ihminen olisi ympäristölleen 

vaaraksi. Yleensä noissa papereissa on maininta että ihminne on psykoottinen mutta millä tavalla. Lisäksi 

haastetta tuo se että potilaan omaisia kuunnellaan enemmän kuin potilasta itseään eli rikotaan ihan 

suoraan lakia ja toimitaan kuulopuheiden perusteella välittämättä ihmisestä itsestään yhtään mitään. Missä 

on näiden ihmisten oikeudet, oikeus vaikuttaa omaan hoitoon ja tulla kohdelluksi ihmisinä? Lääkäreillä on 

nykyään aivan liian paljon valtaa mutta ei käytännössä lainkaan vastuuta. Jos nyt jostain kumman syystä 

valitus menisi Hallinto-oikeudessa läpi ja potilas saisi vapauttavat paperit. Lääkärille ei tule mitään 

seuraamuksia virheestään. Lopputuloksena on yleensä se että potilas ei enää hakeudu hoitoon ja omaa 

syvän epäluottamuksen lääkäreitä ja hoitohenkilökuntaa kohtaan. " 

"" 

"Sananvapaus. Demokratia ei toteudu koska poliittiset elimet ovat todella sitoutuneita viiteryhmiinsä jotka 

eivät ole ihmisten vaan yritysten eturyhmiä. Maailmalla kuten myös suomessa ollaan kavennettu ihmisten 

oikeuksia terrorismin ja lasten oikeuksiin vedoten vaikka todellisuudessa kumpaankaan ei olla vaikutettu 

mitenkään sensuurilla, salaisilla sopimuksilla ja massaseurannalla. Täytyy olla todella kädetön terroristi jos 

viestittelee esimerkiksi tekstiviesteillä salaisia viestejään." 

"Työn saannin mahdottomuus ilman aiempaa työkokemusta tai korkeakoulutusta, myös yksityisyrittämistä 

huomattavasti vaikeuttavat kulut ja byrokratia." 

"Suomessa suurin ongelma on homojen, transihmisten ja sukupuolikorjauksen tehneiden ihmisoikeudet. 

Maailmanlaajuisesti suurin ongelma on tyttöjen koulutuksen puute ja naisten oikeudet." 

"Suomessa maahanmuuttajien ja romanien tasavertainen hyväksyminen. Maailmanlaajuisesti oikeus elää 

vailla väkivallan. uhkaa " 

"Työttömien ja vähäosaisten eriarvoistaminen." 

"Keskeisin perus- tai ihmisoikeushaaste Suomessa on nuorten yhdenvertainen kohtelu sekä sukupolvien 

välisen oikeudenmukaisuuden, että nuorten keskinäinen yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Ongelmana on 

esimerkiksi vammaisten ja maahanmuuttajataustaisten nuorten pääsy yhdenvertaisesti koulutuksen ja 

palveluiden pariin. Suomessa on myös paljon toimenpiteitä, joissa nuorten erilainen kohtelu on 
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rangaistukseen rinnastuva käytäntö, joka kohdistuu koko ikäryhmään ilman suojelullista tavoitetta. 

Esimerkiksi palveluntarjoaja määrittelee, kuinka monta nuorta saa kerralla asioida kaupassa. 

Tietämättömyys omista oikeuksista. Tarvitaan lisää tietoa ja eri ammattilaisten osaamisen vahvistamista. 

On todella tarpeellista, että demokratia- ja ihmisoikeus-kasvatuksen sisältöjä ja tarpeita kartoitetaan ja 

ryhdytään toimiin asian parantamiseksi. Kaikilla on oikeus kattavaan ihmisoikeuskasvatukseen, joka hyvin 

toteutettuna tukee ja edistää ihmisoikeusperiaatteiden toteutumista. Hyvä demokratiakasvatus kannustaa 

esim. nuoria osallistumaan ja olemaan moni eri tavoin aktiivisia kansalaisia. Nuorten ihmisoikeuksien 

tunnistamattomuus. 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. " 

"Sisäilmaongelmat ovat suurin suomalainen ihmisoikeusongelma ja se koskee kaikkia kansalaisia. Niillä on 

taloudellisia, sosiaalisia, lääketieteelllsiä, hallinnollisia ja juridisia ulottuvuuksia, joissa kaikissa loukataan 

ihmisoikeuksia. Sisäilmasairas saattaa menettää omaisuutensa ja jäädä silti velalliseksi. Hän saattaa 

menettää sosiaalisia suhteitaan ja kärsiä syrjinnästä työ-, opiskelu-, ja yksityiselämässä. Perhesuhteetkin 

saattavat hajota. Lääketieteelliset ongelmat ovat laajat. Enemmistö lääkäreistä ei osaa tunnistaa sisäilman 

aiheuttamaa sairastumista lainkaan. Tästä seuraa potilaan altistumisen jatkuminen ja vakavammat 

seuraukset. Pahimmillaan ja ikävä kyllä usein potilas saa psykiatrisen virhediagnoosin, jonka vuoksi hänen 

fyysisiä sairauksiaan ei enää oteta huomioon eikä tutkita oikein. Toiseksi tämä virhediagnosointi tukee 

asenteellisten lääkäreiden virheellistä näkemystä sisäilmaan liittyvän sairastumisen 

psykosomaattisuudesta. Näin siitäkin huolimatta, että mykotoksiinien vaikutusmekanismit on tunnettu 

solutasolla jo 80-luvulla. Jo 90-luvulla tunnettiin kaikki sisäilman homeiden vaikutusmekanismit. Tästä 

huolimatta julkisen sektorin diagnostiikka on jälkijättöistä. Toksiineja ja tulehdusmarkkereita ei tutkita 

eivätkä vasta-ainetutkimukset vastaa olemassaolevaa tutkimustietoa. Julkisen sektorin terveydenhuolto on 

huonolaatuista myös muiden sairauksien osalta. Hallinnollisia ongelmia esiintyy asunnontarkastuksissa, 

joiden taso vaihtelee kunnasta ja tekijästä riippuen. Asunnontarkastaja saattaa kirjoittaa mitään 

tutkimuksia tekemättä "terveyshaittaa ei havaittu" -lausunnon. Tämä on tietenkin virkavelvollisuuden 

rikkomista, mutta haittaa kärsivä asukas ei välttämättä edes tiedä sitä, jollei ole perehtynyt aiheeseen. 

Juridisia ongelmia ovat esimerkiksi kansalaisten tietämättömyys yleisen syytteen alaisista rikoksista. Näitä 

ovat myös kiinteistönomistajien laiminlyönnit, kuten sisäilmaongelman tutkimatta jättäminen, väärin 

tehdyt saneeraukset ja terveyshaittaisten asuntojen edelleen vuokraaminen. Kansainvälisiä 

ihmisoikeusongelmia ovat mm. köyhyys, yhteiskunnallinen eriarvoisuus ja ongelmat 

mielipiteenvapaudessa. " 

"" 

"Sukupuolten tasa-arvo: erityisesti naisten palkkojen alempitaso verrattuna miehiin sekä naisvaltaisten 

alojen palkkojen taso verrattuna miesvaltaisiin aloihin" 

"" 

"" 

"Ihmisten eriarvoisuuden vähentäminen Suomessa ja maailmassa" 

"" 
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"Pahin on vammaisten ihmisten tasavertaisuuteen liittyvien oikeuksien purkaminen, joka näyttää olevan 

meneillään. Ei vammaisten asema mitenkään erinomainen ole ollut tähänkään saakka, mutta parhaillaan on 

meneillään monenlaista, mikä entisestään kasvattaa eriarvoisuutta ja toimii syrjäyttävästi." 

"Sisäilmasairaiden putoaminen yhteiskunnan turvaverkkojen lävitse." 

"" 

"" 

"Home-ja kosteusvauriosairaiden sekä monikemikaaliyliherkkien täydellinen syrjäyttäminen 

yhteiskunnasta, ei diagnoosia, ei hoitoa, ei sairaille kuuluvia tukia. Lastensuojelu. Maailmanlaajuisesti rahan 

valta." 

"Oikeus riittävään toimeentuloon, sillä perusturvan taso ei riitä perustoimeentulon turvaamiseen ja ajaa 

aikuisia ja heidän lapsiaan monenlaiseen ahdinkoon. Se on myös kansainvälisesti keskeisin." 


