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

FI/Selaa_hankkeita/Perus_ja_ihmisoikeudet_Suomessa/Perus_ja_ihmisoikeudet_Suomessa_kysely%28279

86%29/KyselynTulokset 

linkki toiminnassa 1.5.2014 

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

 

Millaisin uusin tavoin perus- ja ihmisoikeuksia voisi edistää Suomessa ja/tai kansainvälisesti? Voit myös 

mainita esimerkkejä perus- ja ihmisoikeuskysymyksistä, joiden toivoisit saavan enemmän huomiota 

jatkossa. (vastauksia 931 kpl) 

"Ihmisoikeudet on kytkettävä resurssipäätöksenteon ohjaamiseen (vrt. hallituksen 

rakenneuudistusohjelma, jossa ihmisoikeusnäkökulma on ollut näkymätön). Ihmisoikeusvelvoitteiden 

vakavasti ottaminen tai sen puute näkyy resurssiratkaisuissa." 

"Lisää tasa-arvoa vähemmistöjen ja maahanmuuttajien kohteluun" 

"ikäihmisten ja vajaavaltaisten oikeuksien parantaminen ensiarvoisen tärkeää -> vanhusten "vessapäivät" 

kammottavaa todellisuutta?" 

"Selkeämpää lainsäädäntöä, tuntuvia sanktioita ja parempaa ihmisoikeuskasvatusta kaikille. Osaltaan myös 

epäkohtien näkyväksi tekeminen ja yksiselitteinen toisen vapauksiin puuttumisen tuomitseminen voi viedä 

kehitystä parempaan suuntaan. Oikeuksista ei ole hyötyä mikäli ne eivät toteudu yksilön arjessa eri 

tilanteissa kuten asunnon hankinta, taloudellinen riipumattomuus joka usein mahdollistuu työn kautta, 

vapaa liikkuminen yhteiskunnassa jne." 

"Byrokratiaa karsimalla. Kehitellä keinoja suorempaan ja nopeampaan juridiseen väliintuloon. Vapaakauppa 

ei saa polkea ympäristö- ja ihmisarvoa. Tulleja tulee saada asettaa tuotteille jotka on tuotettu epäeettisesti 

tai ympäristöä kuormittaen." 

"" 

"Pitäisi määrittää yksityisyydenturva- ja internet-asioissa selvemmin mitkä ovat valtiollisten ja yksityisten 

toimijoiden rajat, ilman terrorismi/lapsiporno-tekosyiden maskia. " 

"Yhtenä konkreettisena esimerkkinä haluaisin kiinnittää huomiota veden omistusoikeuteen (omaisuuden 

suoja PL 15§) Suomessa. Aiemmin pohjavesi Suomessa kuului kaikille. Ajan myötä niin kansainvälisesti kuin 

Suomessakin on korostunut omistusoikeus pohjaveteen. Etelä-Amerikan ja muiden kehittyvien valtioiden 

esimerkit ovat huolestuttavia - veden omistusoikeuden siirtyminen multikorporaatioille voi johtaa siihen, 

että pienituloisilla ei yksinkertaisesti ole veteen varaa. Vettä ei tulisi pitää taloudellisena hyödykkeenä vaan 

kaikille kuuluvana perusoikeutena. Julkisessa keskustelussa tulisi nostaa esille mahdollisuus pakkolunastaa 

pohjavedet tai osa niistä valtiolle PL 15.2 §:n nojalla. " 

"" 

"Tasa-arvoinen avioliittolaki saatava voimaan. Avotyö tulisi kieltää ja korvata olemassa olevilla 

työllistymisen tuilla kuten työkokeilulla ja palkkatuetulla työllä työhönvalmennuksen kera." 
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"" 

"Enemmän huomiota transihmisten oikeuksiin." 

"miten perusoikeudet toteutuvat haja-asutusalueilla ja syrjäseuduilla palveluiden karatessa yhä 

kauemmaksi ( esim työhallinto, Kela, poliisi)" 

"YK:n vammaissopimuksen implementointiin tulee laittaa rahaa. Yleiskommentteja (LOS ja CRPD) pitää 

kääntää suomeksi, ruotsiksi. Selkokielistäkin materiaalia tulee tuottaa." 

"Olisi ymmärrettävä paremmin sitä, miten eri ongelmat risteävät. Ihmiset, joiden oikeudet eivät toteudu 

yhteiskunnassamme ovat usein syrjittyjä ei vain yhdellä, vaan usealla eri tavalla - mutta nämä jäävät 

monesti piiloon. Esimerkiksi maahanmuuttajanainen voi joutua syrjityksi paitsi sukupuolensa myös 

ihonvärinsä ja sosiaalisen statuksensa vuoksi. Näitä mekanismeja ei vielä ymmärretä tarpeeksi eikä niiden 

krojaamiseen ole tarpeeksi työkaluja. Maahanmuuttajien kokemaa syrjintää ei ylipäänsä Suomessa 

noteerata tarpeeksi, päinvastoin, maahanmuuttajavastaisesta puheesta on tullut salonkikelpoista ja 

maamme poliittinen johto suorastaan tukee sitä. Tarvittaisiin lisää ääniä kaikkien ihmisoikeuksien puolesta. 

Isoja linjauksia ja suoraa puhetta. Ei riitä, että maamme johdossa on yksi ihminen (vähemmistövaltuutettu), 

jonka vastuulla kysymykset ovat. Vastuuta pitäisi kantaa muuallakin." 

"Suomessa vaadittaisiin selkeää ihmisoikeusfokusta kunnallispolitiikkaan, jossa tehdään paljon 

ihmisoikeuksien kannalta olennaisia päätöksiä. Olen ollut kymmenen vuotta suuren kaupungin 

kunnallispolitiikassa, eikä kukaan ole koskaan puhunut ihmisoikeuksista. Kansainvälisessä politiikassa 

ihmisoikeuksien roolin pitäisi olla keskeisempi. " 

"Kirkon ja valtion erottaminen toisistaan, tunnustuksellinen uskonnonopetus ja tilaisuudet pois 

päiväkodeista/kouluista" 

"" 

"" 

"Suomen ainakin pitäisi ottaa tosissaan naisiin kohdistuva väkivalta." 

"Kts. edellä" 

"" 

"Enemmän ihmisoikeusaktivisteja" 

"Tuloerot sukupuolten välillä tulee tasoittaa ja eriarvoinen työn hinnoittelu ihmisen fysiologian perusteella 

lopettaa. Samaa sukupuolta oleville tulee taata heteroparien kanssa yhtäläinen avioliitto- ja adoptio-oikeus. 

Naisten asema yhteiskunnissa tulee tuoda miesten kanssa samalle tasolle ja rakenteellista sekä 

kulttuurisidonnaista eriarvoisuutta tulee torjua lainsäädännön ja uudenlaisen yhteiskunnallisen 

kasvattamisen keinoin." 

"Suomessa ei näillä eväillä olla menossa eteenpäin, päinvastoin. Perheiden eteen olisi tehtävä töitä. Ei voi 

olla oikein ja yleinen normi, että vanhemmat viettävät suurimman osan päivästään töissä ja joku muu 

viettää päivän töissä hoitaen niiden toisten jälkikasvua?!! Aivan käsittämätön systeemi:-( Kansainvälisesti 

Suomen pitäisi lakata olemasta sellainen jees jees-tyyppi.." 
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"vois vaatia oikeuksien toteuttamista. Oikeuksista pitäisi puhua paljon enemmän kouluissa ja työpaikoilla, 

niin että tietetään mitä ne oikeudet oikeasti on." 

"Nollatoleranssi perheväkivallalle ja työpaikkakiusaamiselle. Tunnetaito-opetus ja sosiaalinen 

kanssakäyminen pakolliseksi kouluaineeksi peruskouluun. Opettajat ja pomot kursseille saman asian 

tiimoilta. Palkkatasa-arvon toteutuminen." 

"Tasa-arvovalvontaa enemmän ja avoimempaa politiikkaa, yritys- ja yhdistystoimintaa. Rahaliikenne ei saisi 

olla niin salaista." 

"perustulomalli ja sukupuolineutraali avioliittolaki olisi otettava käyttöön mahdollisimman pian. 

Nälkäänäkeville pitää saada ruokaa, ja kaikille elämiseen riittävä palkka työstä. On väärin, että sata 

maailman rikkainta henkilöä ovat niin rikkaita että sillä ratkaisisi maailmanlaajuisen köyhyysongelman." 

"Vammaisten huomioonottamista tulisi edistää erityisesti Suomessa. Olemme todella takapajula verrattuna 

moniin muihin länsimaihin. Esimerkkinä vaikka Ruotsi, Espanja ja Yhdysvallat." 

"Lain esimerkki on tärkein. Ilman sitä toiminta nojaa vain erilaisiin suosituksiin ja käytäntöihin, jotka ovat 

liian tulkinnanvaraisia ja lepsuja. Jos kansalainen kokee syrjintää syystä tai toisesta vapaa-asjallaan tai 

töissä, tulisi ilmoituksen tekeminen puolueettomalle taholle olla yksinkertaisempaa. Ilmoituksen tulisi 

johtaa toimiin sekä hyviin ohjeisiin. Syrjintä tulisi sanktioida kunnolla, jotta esim. eriarvoinen kohtelu 

työmaailmassa saataisiin kuriin. tällä hetkellä järjestelmiä on useita riippuen siitä, missä syrjintää koetaan ja 

se on liian sekava." 

"" 

"" 

"Siten, että myös työtön saa nauttia täyttä perus- ja ihmisoikeuksien suojaa ja oikeusturvaa." 

"" 

"Osallisuuden varmistaminen, syrjäytymisen ehkäisy." 

"" 

"Perheiden selviytymismahdollisuuksien lisääminen - myös keskituloiset voivat tarvita tukea. Rasismia ja 

koulukiusaamista tulisi ehkäistä paremmin ja puuttua näihin asioihin aiempaa tehokkaammin." 

"Suomessa tulisi noudattaa lakia, ihmisoikeuslakia, YKn sopimusta .... lapsilla tehtävä bisnes tulisi lopettaa. 

Viranomaisten mielivaltaan tulisi puuttua. " 

"LAPSIA JA NUORIA ON PIENESTÄ PITÄEN VALMENNETTAVA LUONTEVAAN VAPAUTEEN KAIKISTA 

IHMISKUNTAA ORJUUTTAVISTA AINEISTA, KAHVISTAKIN, AATTEISTAKIN, USKONNOISTAKIN. KOULUJEN, 

YHTEISÖJEN RAITTIUSKILPAKIRJOITUKSET ALOITETTAVA JÄLLEEN. NYT UUDISTETTUINA, UUSMUOTOISINA, 

FIKSUINE ENNAKKOTEHTÄVINEEN." 

"" 

"Suomalaisissa kouluissa uskonnonopetus pitäisi vaihtaa järkiperäiseen uskonto- ja moraalioppiin. Tämä 

olisi kaikille oppilaille yhteistä ja johtaisi hyvin äkkiä siihen että nuoret ikäluokat oikeasti ymmärtäisivät 
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etiikkaa ja humanismiin perustuvia ihmisoikeuksien perusperiaatteita. Tällä hetkellä tämä ei toteudu ja 

jokainen vuosiluokka valmistuu peruskoulusta ilman että he ymmärtävät edes ihmisoikeuksien perusteita. 

Maailmanlaajuisesti ne maat jotka tarkemmin vaalivat ihmisoikeuksia pitäisivät painostaa enemmän niitä 

maita jotka eivät vielä välitä tarpeeksi ihmisoikeuksista. Ihmisoikeusloukkaukset pitäisi nostaa enemmän 

esiin poliittisella areenalla, ja sen sijaan että poliitikot vain virallisesti tuomitsevat loukkaukset, heidän 

pitäisi myös selittää miksi tietyt teot loukkaavat ihmisoikeuksia. Tämä johtuu siitä että on olemassa maita 

joissa ei yksinkertaisesti vielä ymmärretä miksi tietyt teot loukkaavat ihmisoikeuksia. Siksi heitä pitää 

opettaa." 

"" 

"Ei ehkä enemmän huomiota vaan pitkäjänteisyyttä. Esimerkiksi. Kivakoulu projektien ja lainsäädännön 

kehitystyön jatkumisen turvaamista Toivoisi ihmisoikeustyöm pitkäjänteisyyden turvaamista." 

"Lait pitää ottaa voimaan. Viranomaiset pitää saattaa vastuuseen teoistaan. Nythän lait ovat vain luotu 

luomaan harhaa siitä että niillä olisi jotain merkitystä. Lait eivät ole voimassa. Kriminaaliviranomaiset voivat 

tehdä mitä vaan ja myös niin tekevät koska tietävät etteivät joudu koskaan vastuuseen rikoksista joista 

uhriksi valittu istuisi elinkautisen." 

"" 

"Lastensuojelun mielivalta pois ja vorkarikosten suytekynnys erityisen matalaksi." 

"Lisää huomiota mediassa ja tietoisuuden lisäämistä asioista; ihmisoikeus- ja tasa-arvokysymysten tulisi olla 

kaikkien etu, eikä niitä tulisi pitää ainoastaan naisten asioina. " 

"Viranomaisten toimintaa pitäisi valvoa, he ovat suurimpia ihmisoikeuksien rikkojia eli rikollisia. Nyt ne 

saavat tehdä mitä lystäävät. " 

"Apua ajoissa ja perhe pitää pitää yhdessä keinolla millä hyvänsä." 

"Kaikella tavoin koska media on laittanut päänsä puskaan. Tämän vuoksi nämä yksittäiset 

henkilöt/paljastajat/mielenosoittajat ovat nykyajan "suojelusenkeleitä", jotka ovat päättäneet vaikuttaa 

totuudella ja esimerkillä eliitin vallalla pitämään propagandaan. Porvaristo aiheuttaa rahallaan värittynyttä 

uutisointia/politiikkaa ja köyhä osa kansasta syö median tyrkyttävän schaissen. Yleisesti "tietoa" uutisoivat 

toimittajat jakavat saman arvomaailman yhteiskunnan kanssa, jolle eliitin propaganda on suunnattu. Tämän 

vuoksi propaganda tehoaa toimittajaan yhtä hyvin kuin muuhunkin yhteiskuntaan ja toimittajiin kohdistuu 

samanlainen sosiaalinen paine kuin muuhunkin yhteiskuntaan. He eivät voi kiistää virallista totuutta 

riskeeraamatta statuksensa sekä pelon alla myös vaikutusvaltaansa. Nämä suojelusenkelit toimivat 

pelottomasti, korruptiota, rahaa, valtaa ja eliittin valheellista informatiota sekä päätöksiä vastaan. 

Kuitenkin jokaisen toimittajan on löydettävä neutraali ja kaiken totuutena uskova yleisö. Jos uutiset ja 

pääkirjoitukset eivät sovi yhteiskunnan arvoihin, ne saatetaan torjua ja yleensä niin myös käy. Harmi vaan 

että toimittajat käyttävät eliitin edustajia yleisesti lähteinään ja sen vuoksi suuri osa toimittajien 

käyttämästä informaatiosta ei perustu puhtaisiin faktoihin vaan faktoihin, joita on jo tulkittu ”rahamiesten” 

tavalla. Koska eliitin edustajat ovat uutisoinnin pääkohde, suurin osa uutisista kertoo ihmisistä, jotka 

edustavat ”eliitin” ajattelua ja kansa tiedottomuudessaan komppaa. Tarvimme lisää totuuden paljastajia ja 

mielenosoittajia, että päästään rakentamaan tämän kolossaalisen dinosaurusyhteiskunnan päälle 

solidaarisuuteen ja inhimillisyyteen perustuva uusi. " 
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"Lisätä kohtuullisuusnäkkökulmaa eli mitkä ovat riittävät yhteiskunnan ylläpitämät ihmisoikeudet ja mikä 

osa on meidän jokaisen omalla vastuulla omien oikeuksiemme ajamisessa. Ei liikaa ihmisten hyysäämistä, 

vaan ihmisten kannustusta tehdä elämästään oman näköinen, rakentavasti toimien eikä vain vaatimalla 

vaatia erilaisia eteen tuotavia oikeuksia." 

"Eurooppalaisten romanien tilanteeseen on pakko puuttua EU:n tasolla, heidän vainoaan ja sietämätöntä 

syrjintäänsä on pidettävä esillä - ja se on lopetettava. Missään nimessä romaneja ei saa sulkea ulos esim. 

kerjäämiskielloin, koska se ei auta heitä. Heillä on oltava samat oikeudet kuin muillakin EU:n kansalaisilla. 

Romanisiirtolaisten lasten on lapsen oikeuksien mukaisesti päästävä kouluun myös Suomessa. EU:n 

siirtolaispolitiikkaa on muutettava niin, että hädässä olevat ihmiset pääsevät Eurooppaan. Kaikkien EU-

maiden, Suomi mukaan lukien, pitää ottaa suurempi vastuu Eurooppaan tulevista pakolaisista. Dublin-

sääntö on purettava, koska se estää turvapaikanhakijoiden ja siirtolaisten ihmisoikeuksien toteutumisen ja 

on hyödytön ja julma sääntö siksikin, että se vain jumittaa kaikki turvapaikanhakijat ja siirtolaiset EU:n 

eteläisiin maihin. Jälleen Pohjois-Euroopan (Ruotsi pois lukien) törkeää vastuunpakoilua. Ihmisoikeudet 

pitäisi laittaa kaiken edelle. " 

"Suoraan sanottuna en tiedä. Nämä kysymykset ovat usein kytkeytyneitä ihmisten syvällejuurtuneisiin 

mielipiteisiin ja asenteisiin, ettei niiden muuttaminen käy kädenkäänteessä. "Tyhmät aikuiset kasvattavat 

tyhmiä lapsia" jne." 

"Uudet vaalit ja järki-ihmiset hallitukseen heti. Yrityksille oikea yhteiskuntavastuu 

veronmaksuvelvollisuuden muodossa. Veroparasiittisaaret kiellettävä" 

"Oikeus puhtaaseen juomaveteen ansaitsisi enemmän huomiota ihmisoikeuskeskustelussa kansainvälisesti. 

Suomessa terveydenhuollossa tapahtuva eriarvoisuus voisi saada enemmän huomiota. Esimerkiksi 

Helsingissä terveyskeskuksesta voi saada akuutin ajan jos kiireellinen uusi sairaus puhjennut. Jos taas on 

joku krooninen pysyvä sairaus, niin sen hoitoon ei lääkärinaikoja enää riitä. Työterveyshuolto ei myöskään 

koske läheskään kaikkia työntekijöitä sillä Suomen hallituksen politiikka on ollut ohjata työsuhteita pätkätyö 

ja freelancerin työn suuntaan. Ollaan tilanteessa jossa työntekijöiden oikeuksia kurjistetaan ymmärtämättä 

että sillä on negatiivisia vaikutuksia työuraan. Pitäisi etsiä vastauksia epätyypillisten työsuhteiden 

seuralaisena tulevaan yhteiskunnalliseen epävarmuuteen ja lopettaa työttömien syyllistäminen." 

"Vammaisten rekrytointi tasa-arvoiseksi. Vammaisten kuntoutus kaikille vammaisille tarpeen mukaan." 

"Ihmisoikeudet toteutuvat parhaiten, kun ihminen on integroitunut johonkin yhteiskuntaan. Sitä voidaan 

edistää muun ohella hyvin toimivien työmarkkinoiden avulla." 

"Uskonto tulee erottaa sanktioidusti julkisesta vallasta. Siis viranomaisille sekä valtion että kunnan 

toiminnassa tulee asettaa sakkorangaistusuhka, jos on edes syytä epäillä uskontoon/katsomuksiin liittyvää 

suosintaa tai epäsuosintaa. Kirkko ja valtio tulee erottaa kokonaan toisistaan. PErustuslaissa ei tule mainita 

mitään uskontoa nimeltä. Kirkkolait tulee poistaa ja asettaa kaikki uskonnolliset yhteisöt kaikkine 

toimintoineen samanarvoiseen asemaan - yhdistyksiksi yhdistysten joukkoon. Siirtymäajaksi riittä yksi 

eduskuntakausi siis neljä vuotta. Hautaustoimi, jota käytännössä jo suurelta osin hoitavat yksityiset 

toimijat, tulee siirtää kunnille tai kuntaliittymille. Olen itse kokenut mm. hautaustoimen osalta syrjintää, 

koska olen uskontokuntiin kuulumaton uskonnottomaan sukuun kuuluva henkilö. Joudumme hautaamaan 

läheistemme tuhkat kesämökin maihin merkitsemättömiin paikkoihin. Emme saa kuntien virkoja, koska 

olemme uskonnottomia. Valtio on kouluttanut meistä monta korkeakoulututkintoon saakka, mutta 
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uskonnottomuuden vuoksi emme ole saaneet koulutustamme vastaavaa työtä. Haastatteluissa on kysytty 

uskontoon liittyviä asioita ja lyhytaikaisissa sijaisuuksissa on uskonnottoman pakotettu osallistumaan esim. 

koulun jumalanpalveluksiin valvontavelvollisuuteen vedoten. Ylösnousemiseen uskontunnustuksen aikana 

ei sukumme jäsenet ole suostuneet. Uskonnon - ei minkään uskonnon tule kuulua sen paremmin 

valtiolliseen kuin kunnalliseenkaan toimintaa. " 

"" 

"Suomi on nuori maa ihmisoikeuskysymyksissä. Suomen pitäisi paremmin tilastoida niitä asioita, jotka ovat 

yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta välttämättömät, jotta lainsäätäjä ryhtyisi korjaamaan asioita. Nyt ei 

reagoida tarpeeksi nopeasti, vaan odotellaan vuosia ennenkuin ryhdytään muuttamaan lakeja, jotka ovat 

tuoneet haitallista kehitystä." 

"Erinäisten pseudotieteellisten väitteiden kumoaminen koskien pääasiassa homoseksuaalisuutta. Moni 

kuulemani perustelu homovastaisten kommenttien taustalla on ollut jollain tasolla erinäistä "hömppää" 

jota pyörii seksuaalivähemmistöjen vastaisissa piireissä, mm. väite homoseksuaalisuuden suorasta linkistä 

pedofiliaan tai uskomus siitä, että homouden hyväksyntä johtaa ihmisten matalaan syntyvyyteen. Toinen 

asia joka mielestäni parantaisi ihmisoikeustilannetta on uskonnon erottaminen politiikasta." 

"" 

"Valtioiden rajoja on haihdutettava, eli avattava ihmisille. Köyhyys on enimmäkseen turhaa ja 

keinotekoista, joka olisi korjattavissa siirtelemällä väestöä ja rajoittamalla väestönkasvua. Ominaiskulttuurit 

eri alueilla tulisi samanaikaisesti säilöä paremmin, mutta myös päästä irti turhasta menneisyydestä. Lakeja 

tulisi voida muuttaa paljonkin ja perusturva taata maapallon ihmisille. Syntyvyyttä on siis vähennettävä ja 

siihen on puututtava. Ilmastonmuutosriski ja liika väkimäärä ohjaa ihmisiä köyhyyteen, sekä väkivallan 

piiriin. Sivistyksen lähtökohdaksi tulee asettaa oikeudenmukainen elämä kaikille maapallon asukkaille. 

Automaation myötä on huolehdittava, että köyhillä on riittävästi oikeuksia automaation käyttöön ja uusia 

ammatteja, myös henkisiä ammatteja on julistettava. Innovaatio on palautettava ja työpaikat siivottava 

facebook-tyyppien juorupiireistä. Ei synny mitään uutta, mikä edistäisi esim. vientiä ja hyvää elämää." 

"" 

"Maailmanlaajuisesti pitäisi kiinnittää huomiota erityisesti väestönkasvuun, mikä on useimpien muiden 

ongelmien perimmäinen syy. Asia tuntuu olevan tabu, jota vaikuttajat eivät uskalla ottaa esille. Holtiton 

väestönkasvu olisi mahdollisimman pian pysäytettävä ja saatava lasku-uralle. Vasta siinä vaiheessa 

voisimme alkaa tavoitella tilannetta, jossa kaikilla yksilöillä olisi realistiset mahdollisuudet 

perusoikeuksiinsa. Edessä olisi parhaimmillaankin usean sukupolven pituinen työ, jonka onnistumisesta ei 

ole takeita." 

"Suomen lakeja pitäis muuttaa niin että ne ovat tasavertaisemmat kaikkia kansalaisia kohtaan 

rahatilanteesta riippumatta. Tarkoitan tällä sitä että köyhien ja vähävaraisten oloja parannettaisiin." 

"tekemällä YK:n ihmisoikeusjulistuksesta lain jonka rikkomisesta rangaistaan. Kaikki muut lait voidaan 

tämän myötä kumota." 

"Miesten kohtaamat ongelmat: syrjäytyminen, itsemurhat, mielenterveysongelmat ja poikien huono 

koulumenestys. " 
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"Toivoisin että asekauppaa rajoitettaisiin huomattavasti. Suomen pitäisi lopettaa sellaisen aseteknolgian 

myyminen yrityksille, joita käytetään aseiden valmistamiseen. Voisimme lopettaa esimerkiksi aseiden ja 

aseteknologian myymisen esimerkiksi Israeliin, koska Palestiina kysymystä ei ole ratkaistu. Voisimme 

Suomessa tuoda julkiseksi tiedoksi jokaisen yrityksen ja yksityishenkilön nimen joka myy aseita tai 

aseteknologiaa ulkomaille. " 

"Välinputoajat pitää ottaa hyötykäyttöön.On paljon ihmisiä jolla on taitoja ja kykyjä jota voitaisiin pienin 

kustannuksin hyödyntää ja siten edistää yhteisööllisyyttä ja parantaa suomen tilannetta.On uskomatonta 

että alle -50v.työkyvyttömäksi luokiteltu jää kotiin oottaan kuolemaan.Minulla ei ole tässä yhteiskunnassa 

muuta siaa kun hyväksyä tilanne.Vaikka on kymmeniä asioita joihin kykenen ja mielelläni tekisin mutta 

????en tiedä kuka,mitä ,missä paljon on kaikkea mutta tieto ei kohtaa ." 

"Nationallt måste man först och främst raticifiera ILO-konv. gällande samernas situation. Internationellt 

borde Finland profilera sig ännu mera i EU, OSSE och FN." 

"Jos nyt luovuttaisiin tästä mielettömästä talouskuripolitiikasta ja sen alaspäin vievästä spiraalista, niin aika 

moni vähemmistö hyötyisi jo pelkästään siitä. Ongelma on päättäjät, Suomessa on itsetyytyväisyyden 

muuri, jota on vaikea ylittää millään tosikertomuksilla. " 

"" 

"Yleisesti toivotaan, että ihmiset selviävät kotona mahdollisimman kauan yksin kotona. Heille on siis 

suotava tarpeelliset apuvälineet, yksilöllisten tarpeiden mukaisesti, Myös ruokavalio tulee ottaa huomioon. 

Ruoansulatuskanavan ja suoliston ongelmiin ei kiinnitetä lainkaan huomiota, joka kohdistetaan esim. iholla 

näkyviin ongelmiin. Apua ei ole saatavana, koska kaupungin byrokratia hoitaa vain osan ikäihmisista eli 

heidät, jotka ovat Kotipalvelun asiakkaita. Onnellisia poikkeuksia ovat terveydenhuollon ystävälliset 

henkilöt, jotka ohjaavat myös kuntoputukseen." 

"Hyväveliverkoston paljastaminen ja perusturvan takaaminen" 

"" 

"Sosiaali- ja eläketurvasta päättävien tahojen toiminnan avaaminen asiakkaille. Ei enää nimettömiä 

päätöksiä, vaan päättäjien nimet ja asemat julki. Lääkäri ei ole lakimies, eikä näin saisi olla 

eläkevakuutusyhtiössäkään. Lisäksi hoitavan lääkärin sanan tulisi olla painavampi kuin lakimiehen." 

"" 

"Lasten oikeus isään on taattava kaikissa tilanteissa. Sukupuolen perusteella tapahtuva syrjintä on 

kitkettävä lainsäädännöstä. Ei-lääketieteellisistä syistä tehtävät alaikäisten ympärileikkaukset on kiellettävä. 

Kaikkia on viranomaistoiminnassa kohdaltava tasa-arvoisesti sukupuolesta riippumatta." 

"" 

"- Hyvinvoinnin ja vaurauden tasaisempi jakautuminen yhteiskunnassa. - Ihmisten kannustaminen 

osallisuuteen lähidemokratiaan. - Suomessa perustuslakituomioistuimen perustaminen; luopuminen 

perustuslakivaliokunnan toiminnasta." 
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"Kelaan tuki myös sairausryhmille, jotka invalidisoi at mutta joita vakuutusääketiede ei tunne. Se tekee 

terveiksi monta muualla invaksi todettua sairautta. Sairaiden rahatilanne tta parannettava, että oi osallistua 

kuntoutukseen." 

"" 

"En keksi uusia tapoja, mutta entisiä tapoja ei saisi rahapulan nimissä romuttaa. " 

"Suomessa tulisi kehittää työllisyyspolitiikkaa voimakkaasti pk-yritysten suuntaan joka mahdollistaisi uuden 

yritystoiminnan käynnistämisen laaja-alaisesti. Jolloin ihmisten perusoikeus työhön olisi mahdollista 

paremmin toteuttaa." 

"Luonnonvaroista tulevat tulot ja elintarvikkeet pitäisi jakaa tasapuolisesti. Ne eivät saisi olla muutaman 

firman rahastusautomaatteja." 

"Laillistamalla tasa-arvoisen avioliittolain ja adoptio-oikeuden. Ennaltaehkäisevät kampanjat nuorille, 

itsemurhaehkäisy erityisesti LGBTIQ-näkökulmasta. Opas selviytymiseen seksuaalisesta väkivallasta aikuisen 

miehen näkökulmasta, http://janholmberg.weebly.com/2/post/2013/03/miehen-raiskaus-ei-myy.html ." 

"Miten tosiasiallisesti tuemme jokaisen oikeutta säädylliseen työhön,.palkkaan ja työelämän oikeuksiin. 

Annetaan sitä kautta mahdollisuus osallistua yhteiskunnan rakentamiseen ja kustantamaan oma sekä 

perheen toimeentulo. Miten mahdollistamme osa tai koko työkyvyttömyyseläkkeen niille, jotka sen 

tarvitsevat ilman että kasvottomat eläkelääkärit sen kiistävät. " 

"Koulukirjoihin selkeitä kannanottoja ihmisoikeuksista ja loukkaamattomuudesta. Erilaisuuden 

hyväksymisestä.kaikille oppilaille uskonnosta riippumatta elämänkatsomusoppia." 

"" 

"Virkamiesten ihmisoikeuskoulutus. Lapsen edun huomioon ottaminen saisi saada enemmän huomiota." 

"" 

"Valistuksen kautta peruskoulun ala-asteelta alkaen." 

"Ihmisoikeustilanne kohenee sekä ihmisten asennetta että kansallista lainsäädäntöä muuttamalla. Joskus 

lainsäädäntö voi olla omiaan edistämään asennemuutosta. Toisinaan asennemuutos taas pakottaa myös 

lainsäädäntöä muuttumaan ja mukautumaan. Ehkä selkein esimerkki tästä on tasa-arvoinen avioliittolaki, 

jonka voimaantulo kohentaisi merkittävästi Suomen ihmisoikeustilannetta. Ihmisoikeusasiat vaativat myös 

huomiota ja niistä olisi syytä tiedottaa riittävästi. Naisiin kohdistuva (tai yleensäkin perheensisäinen 

väkivalta, jonka kohteena nainen kuitenkin useimmiten on), ei ole yksityisasia, eikä sen pitäisi jäädä kodin 

seinien sisäpuolelle. Myös tässä tarvittaisiin rankkoja asennemuutoksia. Seksuaalirikoksiin olisi syytä 

suhtautua tiukemmin sekä asennetasolla että lainsäädännössä. Uhrien syyllistäminen on suuri 

ihmisoikeusongelma. Rasismi olisi syytä torjua määrätietoisesti. Pelosta ja epävarmuudesta kumpuavien 

poliittisten liikkeiden ei pitäisi antaa ottaa valtaa julkisesta keskustelusta. Rasismia on turha 

sokerikuorruttaa kriittisyydeksi. Myös tasa-arvo (sukupuolten sekä sosiaalisten luokkien välillä) on 

ihmisoikeuskysymys. Jokaisen pitäisi saada demokraattisesssa järjestelmässä äänensä kuuluviin. 

Yritysjohtajan mielipiteen ei pitäisi painaa enempää kuin pitkäaikaistyöttömän. Tämä on tavoite, jotka kohti 

on syytä pyrkiä maassa, joka haluaa edistää kaikkien perus- ja ihmisoikeuksia. " 
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"Minusta Suomen pitäisi kertoa näkyvämmin esimerkeistä, miten Suomi on onnistunut edistämään 

ihmisoikeuksia kansainvälisesti esim. kehitysyhteistyössä. Ainoa mitä tulee mieleen on Suomen hyvä maine 

rauhanturvaajista. " 

"Viittomakielisten tulkkauksen laatu on joissakin paikoissa Suomea kamala, suomenruotsin viittomakieliset 

saavat tulkkausta omalle kielelleen todella, todella harvoin. Em. sukupuolenvaihdokseen haluavan 

pakkosterilointi. Seksuaalivähemmistöjen avio- ja adoptio-oikeus. Kehitys- ja vaikeastivammaisten 

itsemääräämisoikeus. Heidän oikeus tulla ymmärretyksi omalla kommunikaatiotavallaan, oikeus omiin 

päätöksiin, oikeus seksuaalikasvatukseen, seksiin, rakkauteen, vanhemmuuteen, omaan rauhaan jne." 

"Kehittyvien maiden ihmisten vapautta ja elinehtoja voisi kenties kohtuullistaa nykyistä tietoisemmalla 

kuluttamisella vauraissa maissa. Taloudelliset pakotteet ja rajoitukset ovat keskeisin tapa, kun rahan ja 

vallan takia perus- ja ihmisoikeuksia poljetaan." 

"Yleensä lain säätäminen ja niiden valvonta." 

"Perustuslakiin kirjattava syyttömyysolettama ja oikeus olla todistamatta syyttömyyttään kuten Viron 

perustuslain 22§. " 

"Koulutusta Suomessa peruskoulusta yliopistoon ja virkamiehille, koulusta voisi viedä myös muihin maihin. 

Naisten poliittinen osallistuminen ja vaikuttaminen siihen, että tästäkin viedään osaamista kehittyviin 

maihin." 

"Vielä enemmän voisi panostaa uskonnonvapauskysymyksiin, koulutukseen, ruokaturvaan ja rauhantyöhön. 

Nämä kytkeytyvät selkeästi myös toisiinsa." 

"Toivosin näin sosiaalityöntekijänä, että kun toimeentulotuki siirretään kelaan, prosessissa varmistetaan 

että kenekään inhimilliset olosuhteet eivät vaarannu. Samalla toivoisin, että kelaa koskevien etuuksien 

(jatkossa siis myös toimeentulotuki) valitusten käsittelyaikaan säädettäisiin joku aikaraja, joka olisi 

kohtuullinen. " 

"Taantuman aikana tulee kiinnittää huomioita riittäviin sosiaalipalveluihin. Köyhien ja pienituloisten tulee 

voida pärjätä arjessaan eikä työttömiä tule syyllistää valtion rakenteellisesta työttömyydestä. On tarjottava 

esim. matalan kynnyksen keskusteluapua, arjen suunnittelua- ja valmennusta, asumispalveluita sekä 

päihde- ja mielenterveyspalveluita." 

"Perus- ja ihmisoikeusselonteon tulee olla mukana sitovasti hallitusohjelmaa laadittaessa, joka tulee 

toteuttaa siten, että valitaan muutama kärkiteema, joihin aidosti sitoudutaan, hankkeet resursoidaan ja 

täytäntöönpanoa valvotaan. Perus- ja ihmisoikeusvaikutukset tulee huomioida paremmin 

säädösvalmistelussa (tämä edellyttää myös tutkittua tietoa erilaisten hankkeiden vaikutuksista)." 

"" 

"I finland: hälsovård och utbildning. Internationellt: ESK rättigheter överlag (mat, skola, hälsovård, vatten) 

men också rättsstasprincipen bör stärkas för att myndigheternas handlingar skall bli mer genomskinliga, 

förutsägbara och för att man skall ha en instans där klaga och således kunna bekämpa strafflöshet och 

effektivera tjänster och resursanvändning." 
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"Suomessa viranomaiset tulisi velvoittaa noudattamaan lakeja. Jos palvelusta on säädetty ja siihen on 

oikeus ja se puuttuu tai evätään, tulisi kayttää kovia keinoja rankaisemiseen (kolmesta varoituksesta 

lopputili kuten yksityisellä sektorilla tms.). Ulkomailla YK on hampaaton. Veto-oikeus pitäisi kieltää myös 

suurvalloilta. Maat tulisi velvoittaa auttamaan toisiaan myös silloin kun siitä ei ole taloudellista hyötyä 

(esim. öljyvaroja sodassa olevassa maassa)." 

"Lapsen oikeudet on laitettava edelle. Vanhemman oikeudet menevät lasten oikeuksien edelle. 

Lastensuojelussa liian kauan mennään vanhempien ehdoilla. Raskaana saat käyttää päihteitä. Vanhempien 

ei tarvitse osallistua lapsen koulunkäyntiin lainkaan,mikäli eivät halua. Vanhemmat voivat halutessaan 

määritellä lapsen elämän oman ideologiansa mukaiseksi,vaikka se aiheuttaisi käytös/mielenterveyshäiriöitä 

(esim sukupuoleton kasvatus,kannabisvanhemmat). Vanhemmilla on oikeuksia,ei velvollisuuksia. Kaiken 

pitäisi tapahtua lapsen ehdoilla. Vain yhteiskunta voi suojella lasta jos vanhemmat eivät niin tee,lapsi itse ei 

pysty. Lapsen etu varmistetaan vanhempainohjauksella,päihdepakkohoidolla raskauden ajalla,tiheällä ja 

riittävästi resurssoidulla neuvolatoiminnalla. Koulu ja päiväkotiryhmien on oltava siedettävän kokoisia. Ja 

perheille on oltava tarjolla erityisesti sosiaalityötä ja ennaltaehkäiseviä palveluita,ei vain kriittisessä tilassa 

olevaa lastensuojelua." 

"Vammaisten oikeuksia voisi ryhtyä toteuttamaan käytännössä, sillä pelkkä ihmisoikeussopimusten 

ratifioiminen ei riitä. Muitakin usein unohdettuja ryhmiä voisi huomioida enemmän." 

"" 

"Tämä on mahdoton kysymys, koska kaikki päättävät elimet ovat niin korruptoituneita ja ihmiset miettivät 

vain itseään. Suomen Amnestykaan ei puutu Suomen ihmisoikeusrikkomuksiin. Ainoa keino on muuttaa 

toiseen, parempaan maahan, jossa apua saa kun sitä oikeasti tarvitsee, eikä tarvitse pelätä henkisesti 

raiskatuksi tulemista mm. pakkotyön (esim. stripparin työhön pakottaminen), 3h työmatkojen ja 

sosiaaliturvan mielivaltaisen eväämisen takia (ei esim. omista autoa/ajokorttia ja tt-tuestakin kirjoitetaan 

kokeeksi ensin hylkäävä päätös jotta tulisi taas mahdollisesti säästöjä). Kuten olen sanonut ystävilleni: 

pelastautukoon ken voi tältä laillistetulta orjuudelta ja yhä ahtaammaksi käyvältä liikkumatilalta. Suomella 

ei enää ole kunnollista tulevaisuutta. Tämä maa on kuin viholliseni. Joskus olin siitä suunnattoman ylpeä. 

Nyt tämä maa on henkisesti kuollut ja kohta taloudellisesti kehitysmaa. Kaikki sukupolvelleni annetut 

lupaukset on rikottu eikä kukaan pyydä edes anteeksi. (Sen sijaan ahneudella ei ole ylärajaa ja hyvä veli-piiri 

pysyy vuodesta toiseen kasassa.) " 

"Koulutus, Seksuaalinen tasa-arvo" 

"Sukupuolen korjaus pitäisi tehdä helpommaksi nykyisen 2 vuoden odotus- ja tutkimusjakson sijasta. 

Transihmisten sterilisaatiopakko tulee poistaa välittömästi. Myös sukupuolineutraali avioliittolaki tulisi 

saada, jotta transihmisen puoliso ei pysty estämään sukupuolenkorjausta, kuten nyt." 

"Kouluihin tarvitaan ehdottomasti enemmän valistusta sukupuolten moninaisuudesta ja ihmisten pitäisi 

päästä irti mustavalkoisesta sukupuolijaosta." 

"" 

"Suomessa translaissa oleva pakkosterilointi- ja naimattomuusvaatimus tulisi poistaa, tasavertainen 

avioliittolaki hyväksyä ja vammaisten oikeuksia parantaa laajasti. " 
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"Tasa-arvoinen avioliittolaki, translain muutos niin, ettei sukupuoltaan korjaavilta enää vaadittaisi 

steriiliyttä, asepalvelus vapaaehtoiseksi ja koskemaan sekä naisia että miehiä." 

"Perustelut jo edellä." 

"Muuta en juuri nyt keksi paitsi, että homoille pitäisi suoda avioliittomahdollisuus ja Suomi voisi ottaa lisää 

pakolaisia maahan." 

"Samaa sukupuolta oleville pareille on saatava avio- ja adoptio-oikeus. Transseksuaalien sterilointipakko 

poistettava." 

"Seksuaalivähemmistöjen osalta ainakin tasavertainen avioliittolaki olisi hyvä asia. Maahanmuuttajia tulisi 

kotouttaa Suomeen voimakkaammin eli heistä pitäisi tehdä meidän yhteiskuntamme jäseniä eikä antaa 

ryhmäytyä oman kulttuurinsa edustajien kanssa omiksi yhteisöiksiin, kuten Ruotsissa on päässyt käymään. 

Kansainvälisesti pitäisi tehdä töistä naisten tasa-arvoisen kohtelun osalta. Raiskauksen tulisi olla rikos ihan 

jokaisessa maassa ja tuomio siitä oikeasti suuri. Tässä kohtaa Suomi mokaa tasa-arvon suhteen, raiskauksen 

uhri on yhä usein nöyryytyksen ja syyttelyn kohteena, vaikka jokaisella tulisi olla oikeus 

koskemattomuuteen!" 

"Tasa-arvoinen avioliittolaki, parempaa sopeutumistoimintaa maahanmuuttajille (parempia kielikursseja, 

joihin pääsisi helpommin), perustulo (jolloin vähätuloisten ei tarvitsisi kokea joka kuukausi nöyryyttämistä 

sosiaaliavustusten hakemisessa ja he voisivat ottaa vastaan satunnaisia töitäkin), koulumaailman 

kansainvälistäminen ja tasa-arvoittaminen, transkulttuurisuuden ymmärtäminen, yleisen asenneilmapiirin 

parantaminen ja rasismin luokitteleminen hyvin pahennusta aiheuttavaksi. " 

"" 

"Lapset ja seksuaalivähemmistöt. Toivoisin todella että Suomella olisi rohkeutta suojella KAIKKIA lapsia. 

Tavallisen kansalaisen mielestä on täysin käsittämätöntä että lapsen sukuelimiä saa silpoa vaikka 

olohuoneen pöydällä mutta tukistaa ei saa. Saisiko tukistaa jos sanoisi sen olevan 

kulttuurinen/uskonnollinen teko? Myös lapsiperheiden köyhyys asettaa lapset käsittämättömän 

eriarvoiseen asemaan. Nolottaa myös että ihmisoikeuksilla hehkutteleva Suomi on niin jäljessä 

seksuaalivähemmistöjen kohtelussa. " 

"Normatiivisuuksia (hetero-, sukupuoli-, valkoisuus- , vammattomuus-) pitäisi opetella kyseenalaistamaan ja 

ottaa huomioon lainsäädännössä, viranomaiskäytännöissä (esim. tilastot, lomakkeet, tukimuodot) ja 

muussa yhteiskunnan toiminnassa." 

"Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä syrjitään edelleen. Tämän pitää loppua." 

"" 

"Päättäjien pitäisi tehdä niin kuin kansa toivoo, ei niin kuin itse haluaa. " 

"" 

"Järkevällä, vastuullisella ja pitkäjänteisellä vasemmistolaisella politiikalla rakennetaan hyvinvoinnin ja 

oikeuksien perusraamit. Tarvitaan sitovia kansainvälisiä velvoitteita, joiden toteutumista valvotaan ja 

asetaan riittävät sanktiot niiden rikkomisesta ja toteutuksen viivyttämisestä. Valtiollisella tasolla mennään 
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jatkuvasti vain vaalikaudesta seuraavaan ja tämä aaltoliike murentaa jo saavutetut hyvät perusedellytykset 

ihmis- ja perusoikeuksien toteutumisellw." 

"Kaikki kansalaiset voisivat yhtenäisesti mennä naimisiin, ja kaikilla olisi tuolloin sen suhteen tasa-arvoiset 

oikeudet ja henkilöiden intimiteettisuoja säilyisi henkilön niin halutessa (seksuaalinen suuntautuminen). 

Yhden vanhemman perheillä voisi olla päivähoitomaksut hieman pienemmät, koska he maksavat kaiken 

yksin." 

"" 

"" 

"Jokaisella ihmisellä tulisi olla oikeus koskemattomuuteen ja siksi transihmisten pakkosterilisointi tulisi 

poistaa." 

"Oman alani takia haluaisin vielä enemmän panostaa nuorisotyöhön." 

"Tasa-arvoinen avioliittolaki; siten että yhteiskunta ei enää vaadi määrätynlaisia ihmissuhteita vaan voi niin 

halutessaan rekisteröidä kahden tai useamman ihmisen taloudellisen perhekuntaliiton. Kirkkojen täysi 

erottaminen valtiosta. Sukupuolia ja uskontokuntia kohtaan tasa-arvoinen asevelvollisuus. Perhevapaat ja 

muut etuudet samanarvoisiksi kaikille sukupuolille. Transihmisten pakkosteriloinneista luopuminen. Muista 

kuin terveydellisistä syistä tehtävät leikkaukset pienille lapsille kiellettävä (ympärileikkaukset yms)." 

"20 vuotta jatkunut hyvinvointivaltion alasajo pitäisi pysäyttää, ja kääntää suunta taaksepäin. 

Kansainvälisten pankkien tukeminen suoralla pankkituella sekä verohelpotuksilla pitäisi välittömästi 

lopettaa ja yhteisövero pitäisi nostaa EU:n keskiarvoon. Näin vältyttäisiin leikkauksilta jotka koskevat aina 

kipeimmin pienituloisia ja lapsiperheitä." 

"Maailman laajuisesti olisi tärkeää aina puhua asioista mielummin liian dramaattisesti, kuin vähätellen. 

Näissä asioissa yksilöiden asenteet ovat merkittävässä roolissa. Kaikkien asioiden paranteluun ei tarvita 

rahaa. Suvaitsevaisuuden opettaminen jo pienestä saakka toisi varmasti myöhemmin tuloksia aikuisten 

maailmaan. " 

"Kannabiksen dekriminalisointi. Ettei tavallinen keskiverto, työssäkäyvä mies olisi lainsilmissä rikollinen jos 

hän käyttää. Toinen on tämä alaikäisen ruumiiseen kajoaminen (ympärileikkaus), tähän on tultava selkeä 

laki ja asian tulisi olla enemmän esillä myös esimerkiksi kouluissa että aiheesta opitaan eikä sitä toisteta 

taas seuraavaan sukupolveen. (suomessa usein perheet joissa isä on ympärileikattu jatkavat "perinnettä" 

joka on haitallinen kuten tyttöjen silpominenkin)" 

"Lainsäädäntömme pitää kammata tiheällä kammalla kaikkien yhdenvertaisuudesta poikkeavien kohtien 

löytämiseksi ja uudelleen perustelemiseksi tai purkamiseksi. Erillinen tasa-arvolaki pitää mitätöidä ja 

sulauttaa yhdenvertaisuuslakiin. Yhdenvertaisuustyöhön julkishallinnossa ja kolmannella sektorilla on 

kohdistettava talousarviossa miljoonien lisärahoitus." 

"Omasta näkökulmastani tärkeimmät ovat mainitsemani Suomalaisen kulttuurin ja kielen vaaliminen sekä 

tasavertainen kohtelu niin perheenlisäys-kuin avioliittoasioissakin pariskunnille,olivat he sitten samaa tai eri 

sukupuolta,tai jotakin siltä väliltä!" 
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"Suomessa lainsäädännöstä täytyisi saada tasa-arvoinen. Vanhempainlaki täytyisi muuttaa 

sukupuolineutraaliksi niin, että jokainen vanhempi sukupuolesta riippumatta saisi käyttää tarvitsemansa 

tuet ja vapaat. Ihmisoikeusepäkohtia täytyy tuoda aktiivisesti esille Suomessa, koska monet luulevat ettei 

niitä ole. Tarvitaan yksittäisten ihmisten sekä järjestöjen panosta. Kansainväliseen ihmisoikeustilanteeseen 

tulisi Suomen tehdä virallisia kannanottoja, jos/kun jossain päin maailmaa ihmisoikeuksia poljetaan." 

"Tasa-arvoinen avioliittolaki, samat oikeudet samaa sukupuolta oleville avopuolisoille kuin eri 

sukupuoltakin oleville. " 

"Vihapuheet ihmisryhmiä kohtaan on lopetettava. Kaikille on taattava samat oikeudet, erilaisuuksista 

huolimatta. Ei voida sallia sellaisia ihmisoikeuksien räikeitä rikkomisia, niin kuin vaikkapa Venäjällä. Venäjä 

ensin hyökkäsi seksuaali- ja sukupuolivähemistöjen kimppuun. Sen jälkeen siellä tehtiin kodittomia 

Olympialaisten takia. Ja vasta kun Venäjä hyökkää Ukrainan puolelle, alkavat muut maat kiinnostua asiasta. 

Silloinkin turhan laimeasti. Entä muut suuret kriisit? Muut vihamieliset toimet ihmisryhmiä kohtaan? 

Niitähän on maailma pullollaan. Rauhaa ja rakkautta sopisi edelleen motoksi maailman rakentamiselle. " 

"" 

"Tasa arvoinen avioliittolaki, sosiaaliturvaa ja terveyspalveluja parantamalla" 

"Yhteiskunnassa päättäjien kaikilla tasoilla ja esim. oikeuslaitoksen pitäisi selvemmin sitoutua kaikenlaisen 

syrjinnän vastustamiseen" 

"Kansainvälisesti on kiinnitettävä edelleen huomioita tyttöjen koulutukseen. Sekä kansainvälisellä että 

Suomen tasolla on kiinnitettävä rajusti huomiota naisten oikeuteen omaan kroppaansa ja 

seksuaalisuuteensa." 

"Avioliittolain uudistus, transhoitolakiinjärkeä ja yhteinäisyyttä. Vanhusten hoitoon pitäisi pystyä 

panostamaan niin että varmasti jokaisella vanhuksella olisi turvallista ja mukavaa olla joko omassa 

kodissaan tai laitoksessa. Rahaahan tämä tarvitsisi, jota ei tunnu olevan. Ehkä tiivimpää yhteoistyötä 

koulujen ja siviilipalvelusmiesten kesken? Joissain ammattikouluissa ruokapuoli hoitaa koulun ruuan laiton, 

olisiko esim tälläiset vastaavat yhteistyömahdollisuudet auttavia? Kansainvälisesti yksi auttava tekijä voisi 

olla jonkinnäköinen lainssäädäntö siitä, miten paljon vähimmässään isojen yritysten on tuotava palkkatuloja 

halpojen maiden työntekijöille. " 

"Kaikille tasavertainen avioliitto-oikeus. En itse välitä saanko kirkkohäät rakkaani kanssa vai en, kunhan 

oikeus olisi edes maistraatin kautta mennä naimisiin. Kaikki ansaitsevat tämän oikeuden, koska todellinen 

rakkaus ei katso ulkonäköä eikä sukupuolta." 

"Suomessa tasa-arvoinen kohtelu on suotava kaikille. Tasa-arvoinen avioliittolaki täytyy saada 

sivistysvaltiossa läpi. Myöso translakia tulee muuttaa niin, että sukupuolenkorjausprosessi muuttuu 

vähemmän nöyryyttäväksi. Kouluissa on alettava myös opettaa laajempaa kirjoa seksuaali- ja 

sukupuoliryhmiä. Kirkko ei saa Suomessa määritellä lakia, vaan uskonnonvapauden on toteuduttava. 

Suomen tulisi myös ottaa kantaa heikkenevään ihmisoikeustilanteeseen esim. Venäjällä. Myös esim. 

Olympiakomitean tulisi tehdä päätös siitä, ettei syrjintää ja väkivaltaa ajaava maa saisi pitää olympialaisia." 

"Perus- ja ihmisoikeudet tulisi nostaa entistä tarkemman tarkkailun alaiseksi, ja erityisesti tarkkaila niiden 

rajoitusten hyväksyttävyyttä ja tarpeellisuutta. Viime vuosina julkinen keskustelu esimerkiksi samaa 
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sukupuolta olevien parien avioliitosta on ajoittain ollut huolestuttavan ala-arvoista ja ihmisarvoa alentavaa. 

Esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen vertaaminen eläimiin tai pedofiileihin on huolestuttavaa, eikä eroa 

mitenkään antisemitismistä. Perus- ja ihmisoikeustilanne on Suomessa kainsainväliseen keskitasoon 

verrattuna kehuttava, mutta suomalainen yhteiskunta ei tunnu oikeudenmukaiselta seksuaalivähemmistön 

edustajan silmissä, vaan jopa ahdistavalta ja pelottavalta. Tämä on asia, johon julkisen vallan soisi 

puuttuvan. Ihmisryhmä, joka on sekä systemaattisesti että käytännön elämässä syrjitty, ei voi tuntea perus- 

ja ihmisoikeuksien toteutuvan hyvin, vaikka tilanne olisi hyvä valtaväestön silmissä. Suomi on osalle 

kansasta ahdistava paikka elää. Toivoisin tämän otettavan huomioon perus- ja ihmisoikeuksia käsitellessä." 

"Sukupuolenkorjaus-prosessin voisi erottaa laillisesta prosessista, nimeä voisi vaihtaa vapaasti ja 

sukupuolenkorjaus-hoitoja pitäisi antaa kaikille niitä tarvitseville ilman turhia tutkimuksia, jotka vain 

lisäävät itsemurhia. (Olen yrittänyt kymmenesti ja muutaman kerran kastraatiotakin ennen, kuin aloitin 

hormonit virallisen prosessin ulkopuolella)." 

"" 

"Seksuaalivähemmistöjen, mielenterveyskuntoutujien ja kehitysvammaisten ihmisoikeuksia pitää parantaa. 

On Suomessa säädettävä tasa-arvoinen avioliittolaki. Se parantaisi homo- ja lesboparien asemaa. 

Kansainvälisesti on toimittava, ettei kuolemanrangaistusta käytetä missään maassa. Mielipiteiden vuoksi ei 

keltään saa riistää vapautta. Romaanivähemmistöä ei saa syrjiä. Suomen pitäisi vaikuttaa Venäjän huonoon 

seksuaalivähemmistöjen tilanteeseen "homopropagandalain" säätämisen jälkeen. 

Mielenterveyskuntoutujien hoidossa pitäisi rajoittaa pakon käyttöä. Pakkolääkitseminen pitäisi lopettaa." 

"Tasa-arvoinen avioliittolaki tulee saattaa voimaan." 

"" 

"Tasa-arvoinen avioliittolaki" 

"Transsukupuolisille kuuluu aivan samat ihmisoikeudet, kuin muillekin." 

"Euroopan ihmisoikeussopimus tulisi ymmärtää minimi suojan tasona. Nyt näyttää usein siltä, että 

lainsäätäjä ja tulkitsija arvioi kaiken sallituksi mikäli asiassa ei ole tulkintakäytäntöä tai joskus historiassa ko. 

oikeuden rikkomiselle on esitetty hyväksytty oikeuttamisperuste. " 

"Nuorten systemaattinen yksilöllinen tukeminen, mm. psykologin käynnit joka vuosi. Koulukiusaamisen 

kitkeminem, Sylvään koulun rehtori Jari Anderssonista mallia, hän osaa ja hoitaa, vellihousut ja muut 

saamattomat pellet hänen oppiin." 

"Ensimmäisessä kysymyksessä mainitsemani sukupuolivähemmistöjen oikeudet." 

"Suomeen tulisi saada sukupuolineutraali avioliitto. Suomeen pitäisi saada myöskin viralliseksi ns. kolmas 

sukupuoli, kuten Saksassa on." 

"" 

"" 

"" 
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"Aiemmin mainitsemani transsukupuolisten sterilointi on ongelma, samoin se, ettei samaa sukupuolta 

olevalla parilla ole mahdollisuutta avioliittoon. Isien asemaa esim. avioerotilanteissa tulisi parantaa, koska 

käytännöt ovat tällä hetkellä syrjiviä. Maailmalaajuisesti naisten oikeuksiin pitäisi kiinnittää huomiota." 

"edelleen en voi painottaa liikaa seksuaalivähemmistöjen oikeuksien parantamista Suomessa. Mielestäni on 

käsittämätöntä, että heidän avioliitto-oikeuttaan pitää edes miettiä. Tottakai heillä on yhtäläinen oikeus 

avioliittoon ja rakkautensa näyttämiseen kuin meillä heteroillakin. Kansainvälisesti toivoisin, että Kiinan ja 

Pohjois-Korean kysymyksiin puututtaisiin enemmän, sillä siellä rikotaan ihmisoikeuksia päivittäin ilman 

minkäänlaisia seuraamuksia. On käsittämätöntä, että Pohjois-Korea pitää vankileirejä, jotka muistuttavat 

hyvin paljon Hitlerin leirejä, eikä kukaan tee asialle mitään varsinaisesti. " 

"LGBTI-ihmisoikeuskysymyksiin tulisi kiinnittää paljon enemmän huomiota." 

"typerät huostaanotot." 

"Syrjinnän kitkeminen jo koulussa. Tasa-arvon parantaminen. Yksityisyyden kunnioittaminen." 

"Jokaiselle ihmiselle samat oikeudet. Se on niin hyvin yksinkertaista. Se, että rakastaa jotain ei oikeuta 

ihmisarvon pienentämiseen ja oikeuksien poistamiseen. Tämä on vain yksi esimerkki." 

"Ensimmäiseksi tasa-arvoasian neuvottelukuntaan pitäisi valita miesjäseniä tasavertaisuusperiaatteen 

mukaisesti." 

"EU:n ja muiden ns kehittyneiden maiden tulisi tiukemmin tarttua esim. Afrikan ihmisoikeusrikkomuksiin. 

Pitäisi kehittää keinoja, jolla asioihin voidaan vakuttaa eikä jättää puuttumatta esimerkiksi Kiinan 

ihmisoikeusrikkomuksiin kauppasuhteiden huononemisen pelossa. Taloutta ei pidä missään kohden asettaa 

ihmisoikeusasioiden edelle. Suomessa yhä esim samapalkkaisuus ja tasa-arvoinen avioliittolaki ovat 

helpostikin saavutettavissa jos vain tahtoa on." 

"Toivon tasa-arvoisen avioliittolain toteutumista Suomessa. Varsinkin lasten epätasa-arvoinen tilanne 

heidän syntyessään homoseksuaalisten vanhempien liittoon vaatii parannusta." 

"Suomen tulisi harkita seksuaalipakolaisten ottamista sellaisista maista, missä homoseksuaalit ja 

transihmiset ovat jatkuvassa vaarassa tulla pahoinpidellyksi tai tapetuksi identiteettinsä takia. Kaapissa 

eläminen ei ole ihmisarvoista elämää kenellekään! Suomen asevelvollisuudesta tulisi keskustella sen 

muuttamiseksi koskemaan kaikkia sukupuolia ja myös jehovantodistajia. Totaalikieltäytyjien 

vankeusrangaistuksista on luovuttava ja lyhennettävä siviilipalvelusta vastaamaan aseellisen palveluksen 

minimipituutta. Tärkein on kuitenkin translain pikainen uudistaminen, pakkosterilisaatioiden on loputtava. 

Huomiota tulisi kiinnittää myös transsukupuolisten psykiatriseen arviointiin, nykyään myönteisen 

päätöksen saaminen vaatii usein stereotyyppisten sukupuoliroolien esittämistä. Eihän cis-miestenkään 

sukupuoli-identiteettiä epäillä, vaikka heillä olisi päällään pinkki paita tai sirot kengät. " 

"Koska avioliitto ja rakkauden tunnustaminen on ihmisen perusoikeus, tasa arvoisen avioliittolain käsittelyä 

ja toivon mukaan läpimenoa ei pitäisi unohtaa." 

"" 

"Laskea sterilisaation ikää esim 20-v:hen, naisille mahdollisuus valita sektio synnytystavaksi. Ehdoton kielto 

kaikille ympärileikkauksille. Lastensuojelun uudistaminen. " 
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"Lainsäädännöllä, medianäkyvyydellä ja koulutuksella. " 

"" 

"Todellisen syrjintäsuojan ulottaminen kaikkiin perustuslaissa mainittuihin vähemmistöihin, mukaalukien 

sukupuolivähemmistöt. Erityisen huonossa asemassa ovat muunsukupuoliset henkilöt, joilta nykyisen 

hoitojärjestelmän puitteissa evätään kirurgiset hoidot sekä juridinen sukupuolen vahvistaminen. Olsi syytä 

harkita myös ns. X-sukupuolen tuomista myös Suomeen viralliseksi vaihtoehdoksi sekä tarkkaan tutkia, 

millaisissa tapauksissa sukupuolen kysyminen ylipäätään on merkityksellistä ja tällaisissa tilanteissa antaa 

myös mahdollisuudet "Muu" ja/tai "En halua kertoa". Transihmisten asemaa tulisi selvittää kattavin 

kyselytutkimuksin, jotta tasa-arvotoimenpiteitä heihin voitaisiin kohdistaa. EU:n laajuisessa tutkimuksessa 

suomalaisten transihmisten asema oli huomattavasti muita pohjoismaita huonommalla tasolla." 

"Tasa-arvoisuus kaikin puolin, avoimuus(esim. ei enää harkinnanvaraisia tukia sosiaalitoimistosta, tai ne 

pitäisi olla lueteltuna ja perusteltuna laskelmien kera). Median pitäisi pystyä puoluettomuuteen 

uutisoinnissa, blogit ovat sitten toimittajien omia mielipiteitä varten." 

"Antakaa nyt hyvät ihmiset jokaisen mennä naimisiin kenen kanssa haluaa." 

"" 

"" 

"Asiallista tietoa pitää kertoa mediassa, asenteiden muokkaus on hyvin tärkeätä. Pitää osoittaa että 

vähemmistöt koostuvat tavallisista ihmisistä jotka haluavat elää normaalia elämää. Mm. 17.4 ilmestyi 

Suomen kuvalehdessä artikkeli Ikääntyvistä HBLT-ihmisistä" 

"Yhteiset uskonto ja etikan opetukset kouluissa kaikille .Kantaväestölle oikeus olla omassa maassaan omalla 

tavalla vrt suvivirsi .Ei liikaa valta ateisteille ja vapaa-ajattelijoille . kaiken maailman oikeusoppineet 

yrittävät liikaa puuttua vanhoihin traditioihin. pakotteita maille ,jotka eivät hyväksy ihmisoikeuksia." 

"Suomessa tulisi suunnitelmat lisättävistä kansalaisten kontrollitavoista/pakkokeinoista haudata, ja purkaa 

aiempia päätöksiä. Kansalaisile tulisi järjestää nopeampi keino valittaa viranomaisten tekemistä 

rikkomuksista/rikoksista, tulisi helpommin saada korvausta mielivaltaisesta kohtelusta. Valitusinstanssin 

tulee olla erillään kaikesta muusta oikeuslaitoksesta/poliisista/valvirasta ym. Kuntien sosiaalitoimea tulisi 

valvoa tarkemmin, asiakkaiden tekemät muistutukset sosiaalitoimesta tulee kaikki (vastauksineen) 

toimittaa myös muualle tutkintaan eikä vain tutkia paikallistasolla." 

"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." 

"Työllistymisen parantaminen, asennekasvatus, tiedon jakaminen, tasa-arvoinen avioliittolaki, verotuksen 

ja erilaisten etuuksien tasapainoittaminen paremmin tulojen mukaan" 

"Suomessa tulisi lisätä ihmisoikeuksiin myös itsemääräämisoikeus ruokavalioiden suhteen ja kunnioittaa 

valtion laitoksissa perheiden sisäisiä ruokavalio-valintoja antamalla oikeus kieltäytyä tarjotusta 
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laitosruuasta. Tänä päivänä moni kunta epää mahdollisuudet esim. viedä lapselle eväät 

kouluun/hoitopaikkaan ilman mitään perusteltua syytä. " 

"Suomessa on ns. ilmainen kouluruoka. Ilmainenhan se ei ole, koska maksamme siitä kunnalisverojemme 

yhteydessä. Asia joka loukkaa suuresti ihmisoikeuksia on se, että lapset ovat "pakotettuja" syömään sitä 

ruokaa mitä koulut/kunnat heille päättää tarjota. Tämä tarkoittaa sitä, että jos ruoka on erittäin 

huonolaatuista, mitä se monin paikoin on, on lapsen joka tapauksessa syötävä se vaikkei vanhemmat sitä 

haluaisi. Monet lapset ja päiväkodin henkilökunta oireilee huonon ruoan laadun vuoksi mutta silti monet 

päiväkodit ja koulut kieltävät viemästä niihin omia eväitä, joten lapset ovat pakotettuja syömään 

huonolaatuista ruokaa, jos mielivät jotain syödä päivän aikana. Mikäli halutaan erityisruokavalio, on 

hoidettava ensinnäkin KALLIS lääkärintodistus, mikä on suuressa ristiriidassa ILMAISEN kouluruoan kanssa. 

ILMAISESTA maksetaan KALLIISTI jos haluaa olla ilman sitä. Toiseksi, jos esim. vanhemmat kotonaan 

välttävät GMO:ja, sokeria, lisäaineita ym. terveydelle haitallisia aineita, on näitä varten monesti 

mahdotonta saada lääkärintodistusta, jolloin lapsen on syötävä päivittäin päiväkodissa tai koulussa perheen 

moraalin/etiikan vastaista ruokaa, tahtomattaan. Eväiden vientimahdollisuus on ehdottomasti saatava 

aikaiseksi, ja kattamaan koko Suomen päiväkodit, koulut ja oppilaitokset. On väärin, että lapset pakotetaan 

syömään tietynlaista ruokaa, vanhempien toiveiden vastaisesti. Vanhemmilla pitää olla oikeus päättää 

lastensa ravitsemuksesta. Tällä hetkellä kouluruoka näyttää olevan jonkinlainen ruokamafia, joka jyrää 

täysin mielivaltaisesti eri kunnissa." 

"Tasa-arvo täytyy saada kokonaan. Mm. tasa-arvoinen avioliittolaki, translain muutokset, hyvinvointivaltion 

rakenteiden säilyttäminen, jopa lisääminen niin, että myös heikommassa asemassa olevat pärjäävät. 

Syrjäytymisvaarassa olevien tapauksessa huomion kiinnittäminen pelkkien taloudellisten seikkojen lisäksi 

myös sosiaalisiin seikkoihin. " 

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

"Esimerkiksi Suomessa lohduton sisäilmatilanne aiheuttaa ihmisoikeuksien polkemista mm vähättelynä tai 

hoidon puutteena. Täällä on liki miljoona sisäilma-altistunutta, joista huonommillasn kymmenet tuhannet 

ovat sairadtuneet. Suurin osa heistä on lapsia ja nuoria, heitä joiden varassa tulevaisuus pn. On 

eriarvoistavaa, että vanhempien valitseman asuinpaikan perusteella koulumenestys voi olla huono. Lisäksi 

sairastuneita on niin paljon, ettei heidän ole toivoakaan kaikkien saada tervettä koulua muuttamallakaan. 

Muun muassa tämä asia. Toinen on tehoton ja oirekuvaan perustuva sairaanhoito, joka ei tehokkaasti pyri 

hoitamaan syytä vaan oiretta. Esimerkiksi juuri sisäilmasairaat kärsivät paljon, sillä oirekuva on usein kirjava 

ja täten hypoyyttämistä eri luukuilleztapahtuu herkästi. " 

"yhteinen vammaislaki tulisi saada säädetyksi, kerjäläisten asemaa parannettava, pakolaisten vastaanottoa 

lisättävä, erilasin rauhanomaisin pakottein saada ihmisoikeusloukkauksia vähenemään maailmanlaajuisesti" 

"Suomen tulee ottaa virallisesti päättäjien, eduskunnan, presidentin jne. osalta kantaa kaikkiin perus- ja 

ihmisoikeus rikkomuksiin sekä naapurimaiden että kansainvälisellä tasolla. Myös lehdistössä julkaistuja 

artikkeleihin sekä kommentteihin tulee ottaa aktiivisesti kantaa. Se millaisen ilmapiirin luomme nyt, 

vaikuttaa tuleviin sukupolviin sekä näytämme esimerkkiä muille maille. Meidän tulee pitää yhtä muiden 

pohjoismaiden kanssa." 

"Huomioidaan paremmin työttömien oikeudet, ei tehdä heille pakkoja ja pakottamisia ja rankaisupolitiikkaa 

vaan luodaan räätälöidyt palvelut ja kuullaan ja huomioidaan kaikkien eriaiset elämäntilanteet. Kamalinta 
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on kuulla työvoimatoimistossa että lapset ei saa olla este työn vastaanottamiselle ja ihan sama miten 

pärjäävät..lapsiperheiden ja työn yhteensovittamisen politiikkaakin kaivattaisiin...se on huomioitava ettei 

voi luoda 11 tunnin työpäivää perheelliselle jonka otettava vastaan työtä 3 tunnin matkoilla. jos 

päiväkodissa max. hoitopäivän pituus on 10 tuntia..Poliitiikassa tulee olla selvillä miten yhteiskunta toimii 

eikä tehdä helvetillistä perhe- ja työvoimapolitiikkaa. Pallo on huono kuntouttaja. ja Yhteiskunnan tulee olla 

joustava ja sen palvelut tulee olla joustavia.. niin että täällä pystyy toimimaan ja tekemään työtä jne..Tämä 

sosiaali ja terveyspalvelujen vanha järjestelmä tulee tuoda nykypäivään samoten lainsäädäntö joka on 

vanhoillinen eikä vastaa enään tämän päivän tarpeisiin. Räätälöinti ja ihmisten kuuntelu on 

parasta...tarjotaan sitä mitä kansalaiset tarvitsevat jotta eläminen mahdollistuu ja toimiminen 

yhteiskunnassa. " 

"Suomen pitäisi säätää tasavertainen avioliittolaki ja holhoamaton translaki ja pitää kaikkialla esillä 

ihmisoikeuskysymyksiä. " 

"Tasa-arvioinen avioliittolaki, tasa-arvoinen oikeus adoptioon olisivat hyviä edistysaskeleita. 

Transsukupuolisten asemaa tulisi parantaa ja kehittää - ennenkaikkea heidän julkinen oikeus olla oma 

itsensä tulisi olla yleisesti hyväksyttävää ja turvattua." 

"Olen sitä mieltä, että tällä hetkellä korostetaan täysin oikeita asioita ja teemoja. En osaa tältä istumalta 

sanoa mitään muita mahdollisia keinoja kuin ne, mitä jo käytetään. Ehkä toivoisin kuitenkin, että juuri 

muotiteollisuuden sweat shopeissa työskentelevien ihmisten elinoloihin ja työoloihin kiinnitettäisiin 

enemmän huomiota." 

"Transkysymyksiin kuuluu kohdistaa hiukan enemmän energiaa. Yhteiskunnan näkökulma sukupuolesta on 

hälyttävän kaksinapainen eikä vähemmistöjä oteta huomioon, ymmärretä eikä oikein suvaitakaan. 

Transsukupuolisten sukupuolen juridisessa vaihdossa vaadittava sterilisaatiotodistus on järkyttävä merkki 

syrjinnästä. Myös kasvava nationalismi, joka ulkopuolistaa kaikki muut, on vaarallinen tässä globaalissa 

yhteiskunnassa. Ne 750 ihmistä, jotka vuodessa tänne Suomeen pääsevät, ovat pieni lottovoiton voittanut 

promille hätääkärsivistä kriisissä olevista ihmisistä. Kuinka itsekkäitä oikein olemme, kun meidän 

verorahojamme - joilla voisimme muuten ehkä vihdoin ostaa uuden auton tai syödä parempaa ruokaa - 

pelastetaan ihmishenkiä ja me vain valitamme? Nyt on pakko ruveta muuttamaan asenteita, herättämään 

keskustelua, rikkomaan tabuja. Eli 1) transasiat käsittelyyn 2) maahanmuuttopolitiikka muutokseen 3) 

lähdetään ruohonjuuritasolta eli ihmisten ennakkoluuloista ja asenteista ja 4) voisi se tasa-arvoinen 

avioliittolaki nyt vihdoin jo tulla." 

"Sukupuolivähemmistöjen asema - pakkosterilointien on loputtava ja kaikkien tarvitsevien on saatava 

hoitoa. Seksuaalivähemmistöjen perusoikeudet. Paperittomien terveydenhuolto." 

"Seksuaalinen tasa-arvo on toteutettava" 

"Ihmisten tulee pystyä osallistumaan yhteiskunnan tapahtumiin ja itsensä kehittämiseen. Jatkuva 

kehittyminen on itsetunoa nostava" 

"Selkeät lait, seuraamus viranomaisille lain rikkomisesta. Poliisin ei kannata puuttua rikoksiin, koska 

oikeuslaitos ja siellä seassa olevia sairasta valtaa käyttäviä tuomareita, jotka voivat kääntää asiat miten 

heidän mielensä ja mielikuvituksensa antaa myöden. Tuomareille jotka käyttäytyvät lain vastaisesti , 

seuraamus toimistaan, sekä lakia parannettava niin, että ihmisoikeudet lapsen ja sairaan ihmisen kohdalla 
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toteutuu." Hyväveliverkosto" tuomarin ja asianajan välillä estettävä seuraamuksin, että sitä ei oikeudessa 

pääsisi tapahtumaan taikka se pystyttäisiin minimoimaan olemattomiin." 

"Suomessa: Etenkin lastensuojelun työmenetelmät ja alalla vallitsevat ihmisoikeuksia rikkovat konventiot 

edellyttävät tutkimista, keskustelua ja konkreettista muutosta. Muidenkin viranomaisten työtavoissa olevat 

ihmisoikeuksia rikkovat käytännöt ansaitsevat huomiota. Kansalaiset eivät ole materiaalia viranomaisia 

varten." 

"1) Transsukupuolisten ihmisten sukupuolen juridisen tunnustamisen ehdoista tulee poistaa 

lisääntymiskyvyttömyys sekä naimattomuus. Olemassa olevat harvat avioliitot eivät vaaranna kenenkään 

muiden turvallisuutta tai avioliittoinstituutiota. 2) Lastensuojelussa rikoslain 20 ja 21 luvun mukaiset 

väitteet tulee tutkia rikostutkintana eikä hallinto-oikeudessa. Perusoikeuksien soveltaminen tulee ulottaa 

myös hallinnollisiin prosesseihin mitä nykyinen suppea tulkinta niistä ei tee." 

"Meillä pitäisi olla virkamiestuomioistuin, perustuslakituomioistuin sekä amerikkalaisittan 'small claims'-

oikeus, jossa voisi käsitellä pienet riita-asiat. " 

"Sananvapaus ja demokratia tukevat toisiaan ja ovat riippuvaisia toisistaan. Ilman toista ei ole toistakaan. 

Tämä pitäisi ymmärtää kansainvälisesti. Suomessa tekniikka, ikä ja maantiede aiheuttavat eriarvoisuutta 

kansalaisten välille." 

"Institutionaalisella tasolla on tärkeää puuttua niihin asioihin, jotka heikentävät tällä hetkellä 

perusoikeuksia. Tasa-arvoinen avioliittolaki, julkisten terveyspalveluiden parantaminen ja tulo- ja 

omaisuuserojen tasaaminen ovat tärkeitä Suomen mittakaavassa. Erityisesti kaksi jälkimmäistä voivat 

kuitenkin toteutua vain, jos luovutaan uusliberalistisesta ajattelumallista, koska kyseinen malli pohjaa 

tuloeroille ja riistolle ja kuvitelmalle tasa-arvosta. Sama pätee toki myös globaalisti - uusliberalistisen 

talousajattelun sijaan olisi hyvä korostaa ihmisoikeudellista ajattelutapaa - rahan ei pitäisi koskaan voida 

olla tärkeämpi kuin ihminen, vaikka tällä hetkellä näin näyttääkin olevan. " 

"Ennakkoluuloisuudet vammaisia ja pitkäaikaissairauksia kohtaan. Tasa-arvoiset oikeudet vammaisille ja 

pitkäaikaissairaille" 

"" 

"Suomessa: enemmän työntekijöitä laitoksiin, sukupuolineutraalit avioliitot ja adoptiot laillisiksi, 

verenluovutukseen samanlaiset vaatimuksen kaikille (yhtä hyvin voi saada taudin tunkiessaan kumin kanssa 

kakkoseen, oli vastaanottaja mitä sukupuolta tahansa) ja transsukupuolisille oikeudet lisääntyä (eli 

streilointipakko pois ja mahdollisuus jo olemassa olevan biologisen jälkikasvun huoltajuuteen), olla 

virallisesti sukupuoltaan ennen ja jälkeen diagnoosin ilman sterilointia (eli alaikäisellekin 

transsukupuoliselle mahdollisuus saada virallisiin papereihin sukupuolensa ja nimensä, jonka tällä hetkellä 

nimilaki estää, myös niille jotka eivät ole naisia tai miehiä) ja enemmän sukupuolineutraaleja tiloja (se on 

aika ikävää vaihtaa vaatteitaan invaliidivessassa koska muita neutraaleja tiloja ei ole jos haluat mennä 

salille)." 

"Lapsia tulisi kuunnella entistä enemmän" 

"ks. ed. Samoin tapaajavanhempien yhdenvertainen kohtelu ja taloudelliset asiat kuntoon - esim. lapsilisät 

jakoon kuten Ruotsissa." 
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"" 

"Etävanhemman vieraannuttamisen kriminalisointi." 

"Lasten oikeudet niin huostaanottotilanteissa kuin "etävanhemman" tapaamisessa. Vieraannuttaminen on 

eritysesti yleistymässä." 

"Puolueettomat tahot valvomaan ja sellaiset joilla on ihmisoikeus lait tiedossa ja opeteltuna" 

"kansainväliset adoptiot, lasten tilanne ulkomaille, lapsityövoiman käyttö maailmalla." 

"Suomessa ihmisoikeuksia voisi edistää perustamalla lastensuojeluun vastuuyksikkö, tai lakiin voisi kirjata 

sosiaalityöntekijöille virhevastuun. Ei lastensuojelu voi toimia mustatuntuu periaatteella." 

"Lastensuojelulaki uusiksi, koska nykyinen on liian väljä perusoikeuksien suhteen. Lastensuojelussa 

työskentelevien pitäisi saada koulutusta perus-ja ihmisoikeuksista. Huostaanotot käsiteltäviksi 

käräjäoikeuksiin." 

"Fattatantat valtion haltuun eli yksittäisten kuntien poikkeavat määritelmät Kelan hoitoon ja heti. Lisäksi 

valtion on pakotettava kunnat ottamaan myös köyhyys huomioon vuokra-asuntoja jaettaessa." 

"Yhteen paikkaan sosiaalisten asioiden hoito, liian paljon hyppyytetään eri luukuilla kun elämäntilanne on 

huonontunut, sosiaalitoimistoissa vaaditaan jos mitäkin papereita, jotka he saisivat suoraankin eri tahoilta, 

jos yhteistyötä olisi enemmän" 

"Peruspalveluiden tasa-arvoinen saatavuus on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan perusta ja sitä täytyy 

suojella ja kehittää. Tekemistä byrokratian sijaan ja varmistus, että palveluja saavat myös ne, jotka eivät 

pysty itse puoliaan pitämään. " 

"Pitäisi tukea rehelliset ihmiset ,ei vaan riikolisia. Rikoslaki,oikeuslaitos ,sosiaali systeemi pitäisi rakentaa 

uudestaan. Lastenoikeudet pitäisi kaTSOA,KOSKA NE OVAT sUOMEN TULEVAISUUS." 

"Asennekasvatus kodista päiväkotiin, kouluun, yliopistoon on kaiken perusta. Tarvitaan kuitenkin uutta 

politiikkaa. Nykyisin ytimessä on itsekkyys, ahneus, materialismi: kaikki uhrataan pyhän kilpailukyvyn 

alttarille. On saatava aikaan kansallisesti ja kansainvälisesti sellainen lainsäädäntö, että veronkierto 

veroparatiisien kautta loppuu. Asenteiden on muututtava. Isotuloisten on osallistuttava kansakunnan 

hyvinvoinnin edistämiseen. Rikkaat on saatava ymmärtämään ettei kurjistuneessa köyhien, sairaiden, 

hullujen ja rikollisten kansoittamassa Suomessa ole heidänkään hyvä olla." 

"Suomessa tavoittelisin ajallisesti tasapuolista oikeuskäsittelyä kaikille syytelajeille." 

"Perustulo kansalaisille, oikeus hyvään ja ilmaiseen terveydenhuoltoon. Osallistavan sosiaaliturvan 

hankkeet tulee lakkauttaa ihmisoikeusloukkauksena. Tasa-arvoinen avioliittolaki tulee hyväksyä." 

"Suomessa tarvitaan asennemuutos vammaisuutta, mielisairautta ja ylipäätään poikkeavuutta kohtaan. Ns. 

Vajaakuntoinen on yhteiskunnan pohjasakkaa. Osa-aikatyötä ei ole tarjolla ja ainoastaan täydellä teholla 

paahtavien työpanos kelpaa. Asennemuutoksen tulee lähteä työnantajista, ei missään nimessä ensin 

tukijärjestelmistä, kuten nyt. Tuloerojen kaventamiseen pitäisi puuttua kohdistamalla leikkaukset ja säästöt 

hyvätuloisiin. Etuuksien indeksikorotusten jäädyttämisellä lisätään eriarvoisuutta ja kurjistetaan entisestään 

vähäosaisten asemaa. Köyhiltä leikkaamisen tausta-ajatuksena tuntuu olevan asennekysymys, 
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rankaisemalla ne lorvijat saadaan takaisin normaalielämään. Onko tähtään tutkimusta, mikä edellä 

mainitun väitteen todistaisi? Köyhyys syö itsetuntoa, itsearvostusta, uskoa siihen, että pystyy. Köyhyys luo 

olon pohjasakkana olosta ja syyllistävä uutisointi luo olon, että yhteiskunnan huono jama on omaa syytä. 

Kansainvälisesti pitäisi luoda sitovat pelisäännöt siitä, etteivät teollisuusmaat voi käyttää törkeästi 

kehittyvien maiden halpatyövoimaa hyväkseen. Kuluttajilla pitäisi olla esimerkiksi oikeus tietää, missä ja 

millaisissa oloissa tuote on valmistettu. Halpatyövoiman käyttö vie työpaikkoja Suomesta ja suuret yritykset 

teettävät muualla riistopalkalka ja järkyttävissä olosuhteissa töitä. Ilmeisesti ahneus sumentaa järjen, joten 

pitäisi olla poliittista tahtoa pakottaa yritykset toiminaan vastuullisesti lain keinoin. " 

"Ihmisten pitäisi ottaa maahanmuuttajat paremmin vastaan." 

"" 

"Esimerkiksi ympäristösairaat ja muut yhteiskunnan väliinputoajat (suuri osa joutuu tähän asemaan ilman 

omaa syytään) pitäisi ottaa mukaan miettimään miten erilaisia ratkaisuja työssäkäynti-, asumis- ja muihin 

ongelmiin voitaisiin kehittää. Tällä hetkellä moni työkykyinen on ulkona työelämästä siitä syystä, ettei 

sopivaa työskentely-ympäristöä löydy. Suomi menettää tälläkin hetkellä osaavaa ja motivoitunutta 

työvoimaa erilaisiin kortistoihin, koska ympäristösairauksia ei osata vielä tunnistaa - eikä niitä siitä syystä 

myöskään tunnusteta. " 

"Kyseiset asiat selkeämmin esiin peruskoulun opetussuunnitelmiin. Kunnallinen taso ei riitä. Saatava 

valtakunallisiin tavoitteisiin. Yle:n toimittajien kouluksessa pyrittävä nykyisen yksisilmäisyyden 

avartamiseen. Suomi on moniarvoinen yhteiskunta. Ainakin oli. Vaalien tulos päivittäköön tilanteen. 

Kiintoisaa aikaa elämme. " 

"Suomessa puuttumalla välittömästi lastensuojelun lainvastaiseen toimintaan, joka tällä hetkellä 

pahimmillaan traumatisoi sekä lapset että heidän perheensä. Huonot seuraukset ulottuvat 

vuosikymmenien päähän. Lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä on tällä hetkellä mahdotonta saada 

vastuuseen tekemisistään." 

"Oikeudenmukaisempi tulonjako. Progressiivinen verotus. Työtä kaikille. Armollisuutta työtätekeviä ja 

vähäosaisia kohtaan." 

"Aloitus tosiasioiden virallisesta tunnustamisesta. Sitten kertomalla sen, että onko perustuslailla Suomessa 

mitään merkitystä? Jos on, niin pikaiset ja laajat korjaustoimet käyntiin. Lisätietoa avoimesta internetistä - 

perustuslakirikollisuus" 

"Julkinen sektori on puolitettava ja kehitysmaalaisten maahanmuutto on pysäytettävä sekä 

kehitysmaalaisten kotiuttaminen on aloitettava välittömästi." 

"Kehitysmaaperäinen maahanmuutto Suomeen tulee lakkauttaa ja maahan jo päässeet kehitysmaalaiset 

tulee palauttaa kotiinsa." 

"Lapset ja vanhukset Vastasin jo." 

"Suomen viranomaisten äidinkielen pakollisen rekisteröinnin lakkauttaminen tekisi valtiorasismin 

harjoittamisesta vaikeampaa. Suomesta tulisi länsimaa, joka ei harjoita etnistä profilointia." 
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"Suomessa pitäisi purkaa kaikki sananvapautta rajoittavat lait alkaen laista kiihottamisesta kansanryhmää 

vastaan ja uskonnonvapauden loukkaamisesta (ns.jumalanpilkkalaki). Onhan aivan uskomatonta, että vielä 

vuoden 2014 Suomessa voi saada tuomion "jumalanpilkasta"." 

"Aseiden hallussapito tulee vapauttaa jotta kansalainen itse voi huolehtia perusoikeuksistaan kun 

valtiovalta eikä oikeuslaitos sitä tee. Kaikissa niissä maissa missä aseita on kerätty kansalaisilta pois, on pian 

sen jälkeen tapahtunut kansanmurha." 

"Köyhyys: tasattava verotuksella, rajoitettava tyyliin Härmälän 57.000/kk suuruisia eläkkeitä 

progressiivisella verotuksella. Ruoan arvonlisäveroa ei saa nostaa, se koskee eniten köyhiä, rikkaille on ihan 

sama, vaan nostettava sellaisia veroja, jotka eivät koske jokapäiväistä elämää. Miehet: miehille oikeus 

vaatia isyystestiä, ja oikeus lapsen huoltajuuteen ja tapaamiseen , jos testi näyttää hänet isäksi. 

Huoltajuustilanteissa miehille tasavertainen kohtelu. Syntymättömälle lapselle annettava ihmisoikeudet, 

esim alkoholistiäidit otettava pakkohoitoon, ettei syntymätön lapsi vammaudu. Vähemmistödiktatuuria ei 

pidä sallia: vähemmistön vuoksi enemmistön perintöä poljetaan kuten Suvivirsi ja Enkeli taivaan -

tapauksissa. Vähemmistön (muslimit, uskonnottomat jne joita on vain muutama %) diktatuuri herättää 

enemmistössä katkeruutta, ja se kostautuu esim. kasvavana rasismina, koska moni luulee esim. muslimien 

vaatineen Suvivirren poistoa. Muslimit osaavat kunnioittaa toisten uskoa, mutta muutaman % 

uskonnottomat ottavat oikeuden puhua heidänkin puolestaan." 

"Perus- ja ihmisoikeuksia voidaan edistää sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti edistämällä 

alkuperäiskansojen tietoisuutta omista juuristaan ja pyrkimällä lisäämaan alkuperäisväestön 

yhteenkuuluvuutta. Kun ihmiset kuuluvat samaan etniseen ja kulttuurilliseen ryhmään jakaen yhteisen 

edun tunteen laajempana yhteisönä jollakin alueella, se antaa hyvän pohjan myös laajamittaiseen perus- ja 

ihmisoikeuksien toteutumiseen. " 

"No sisäilmasairaat tarvitsevat yhteiskunnan apua. Ihan ensiksikin kunnollisen diagnoosin siaraudelleen, 

perusturvan, mahdollisuuden eläkkeelle jäämiseen jne. Ne ketkä pystyvät, tekevät kyllä töitä, mutta ei 

ihmistä auta tehdä töitä sisäilmaongelmaisessa rakennuksessa. Näihin sisäilmaongelmiin ei tahdota puuttua 

oikealla tavalla työpaikoilla, lakaistaan maton alle asia, yhden ihmisen terveysongelmat eivät riitä siihen , 

että alettaisiin tutkia. Vaikka on tieto, että juuri kyseinen henkilö on sairastunut nimenomaan 

sisäilmasta/homeista ja juuri siinä rakennuksessa oireet pahenneet. Yhdenkin ihmisen terveys tulisi olla 

tärkeä. Hoidetaanhan käsikipuista työntekijääkin, vaikka muilla ei ole oireita. " 

"vaihdetaan kansamme johtoon henkilöitä jotka eivät ryömi joka vaatimuksen edessä mikä maailmalta 

tulee tai ääri/vihervasemmistolta -sekä laitetaan maahanmuutto Australian mallin mukaiseksi." 

"Sanomalla irti tihutöissä puuhailevat virkasloiset ja valitsemalla joskus oikeita töitäkin tehneitä poliittisia 

päättäjiä." 

"" 

"Arvon oikeusministeri voisi aloittaa lainvalmistelun uskonrauhan rikkomis- ja kansanryhmää vastaan 

kiihottamispykälien poistamiseksi rakkaan isänmaamme lainsäädännöstä. Tai jos niitä ei poisteta, niin 

ainakin ne tulisi muuttaa vastaamaan kyseisten käsitteiden todellista sisältöä. " 

"Ahvenanmaan kieli- ja maanomistuslait kumottava tasa-arvo- ja ihmisoikeuslakien vastaisina." 
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"" 

"" 

"Tasa-arvoisen kohtelun turvaaminen poistamalla ertyiskohtelut maahanmuuttajilta, sekä muilta 

vastaavilta ryhmiltä." 

"Tasa-arvoisen kohtelun turvaaminen poistamalla ertyiskohtelut maahanmuuttajilta, sekä muilta 

vastaavilta ryhmiltä." 

"Keskustelu saisi vapautua. Maassa, jossa käytiin kuitenkin joskus sisällissota, asian pitäisi olla sisäistetty. Ei 

voi olla tervettä niin, että ahdistunut ilmapiiri vaiennetaan kuoliaaksi. Oman valtaväestön asettaminen 

etusijalle ei ole rasismia, vaan sen pitäisi olla täysin selvä asia. Vain hyvinvoiva yhteiskunta kykenee 

auttamaan maailmaa osaltaan." 

"Suomessa on nykyään erilaisia vähemmistöjä paljon. Tieto heistä monipuolisemmin varmasti edistäisi 

tilannetta. Täytysi tuoda esille ihmisiä, jotka eivät vahvista stereotypioita. Tiedotusvälineillä on tässä suuri 

vastuu. Lisäksi kansainvälisemmin eri vähemmistöjen oikeuksia tulisi korostaa. Venäjän 

seksuaalivähemmistöt ovat kaltoin kohdeltuja. Lisäksi Euroopan romanit jäävät ilman koulutusta ja 

ihmisoikeuksia. Eu:n täytyisi olla vahvemmin tässä mukana eikä pelkästään olla rahoittajana. Rahat monissa 

tälläisissa maissa eivät kohdisti siihen, mihin be on tarkoitettu. Suuri vastuu tästä on siis tiedotusvälineillä ja 

viranomaisilla. Asioihin pitäisi tarttua paljon napakammin." 

"kuuntelemalla isompaa joukkoa ja heidän mielipiteitään - kuten tämä kysely - ei aina annettaisi samojen 

väsyneiden asiantuntijoiden jauhaa kuluneita ja kangistuneita lausuntojaan" 

"Ihmisoikeuksien tulee olla universaalisti samat kaikille. Kaikki mihin tahansa ryhmiin (etniset, kulttuuriset, 

kielelliset) kohdistuvat toimet tulee keskeyttää, ja kohdella jokaista ihmistä yksilönä eikä minkään ryhmän 

jäsenenä. Yksilönvapauksien parantaminen esimerkiksi elinkeinonharjoittamisen ja yksityisomistuksen 

osalta on tärkein asia, johon pitäisi kiinnittää huomiota." 

"Vastuun lisääminen lainsäädännön avulla kansainvälisesti (esim. ympäristövastuu ) mineraali, öljy ym. 

bisneksessä. Monikansallisten yhtiöiden eettisen vastuun lisääminen esim. koulutushankkeet kehitysmaissa 

ym. Eettisen vastuun lisääminen esim. vaatteiden halpatuotannon maissa. Tilaajien täytyy pystyä 

valvomaan työoloja ja vaatimaan kohtuullista palkkaa sekä työaikaa. Lapsityövoiman käytön rajoittaminen 

ja sen kytkeminen koulutukseen. Toivottavaa olisi, että lapsityövoima voitaisiin lopettaa, mutta usein 

perheet ovat riippuvaisia myös lasten palkasta. " 

"epäilen vaalien vapautta Suomessa." 

"" 

"Valkoisen veroja maksavan heteromiehen arvostus on palautettava sille kuuluvalle paikalle. 

Lukutaidottomien neekerien pähkähullu rahtaaminen suomen sosiaaliturvan piiriin on lopetettava ja 

veronmaksajien rahojen hukkaaminen kehitysapuun sekä ulkomaille suuntautuvaan sosiaalitetuuksien 

maksuun on lopetettava. Valkoisille alkuperäisille Suomen kansalaisille on voitava taata ne edut ja palvelut 

joista he ja akaisemmat sukupolvet ovat työllään maksaneet. " 
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"Asioita on vain jaksettava ottaa julkiseen keskusteluun ihan jatkuvasti. Ihmisen muisti on niin kovin lyhyt. 

Espoon nimetön työpaikanhaku on erinomainen tapa yrittää hypätä rasismin yli." 

"Toivoisin, että yksityisyyden suojaan suhtauduttaisiin Suomessakin vakavasti. Viranomaiset sitä väheksyvät 

mutta myös ihmiset keskimäärin väheksyvät yksityisyyteen liittyvää suojaa tyyliin "Minulla ei ainakaan ole 

mitään salattavaa..."." 

"tuloerojen kaventaminen sekä Suomessa että erityisesti globaalisti, naisten oikeudet kehitysmaissa ja 

tietyissä kultuureissa, naisten koulutus" 

"" 

"Pääasia on oma kansa. Vieraat ovat vieraita aina jolloin heillä on sopeutumisvelvollisuus." 

"Sananvapautta tulisi laajentaa kumoamalla pykälät uskonrauhan rikkomisesta ja kiihottamisesta 

kansanryhmää vastaan. Väkivalta- ja seksuaalirikosten uhrien asemaa tulisi parantaa korottamalla näiden 

rikosten rangaistuksia ja poistamalla ehdollisen rangaistuksen mahdollisuus raiskausrikoksista. Törkeitä 

rikoksia tekevät ulkomaalaiset tulisi karkottaa riippumatta heidän kotimaidensa oloista. " 

"Tasa-arvoinen avioliittolaki tulee ehdottomasti saattaa voimaan. Transsukupuolisten sterilointipakko on 

poistettava. Romanien asemaan tasaveroisina muiden yhteiskunnan jäsenten kanssa tulee panostaa 

kannustamalla koulunkäyntiin. Työnantajien asenteita tulee muttaa, syrjintäkiellon noudattamista tulee 

valvoa paremmin ottamalla käyttöön esimerkiksi nimettömät ja kuvattomat työhakemukset. 

Maahanmuuttajien koutumista tulee edistää voimallisemmin, maahanmuuttolakeja ei saa kiristää." 

"Suomessa: (1) eutanasia pitäisi sallia parantumattomasti sairaille, jotka itse haluavat eutanasiaa, (2) 

homoseksuaalien pitäisi saada samat avioliitto-oikeudet kuin heteroseksuaalien, (3) pitäisi päästä siihen, 

että ihmisten alistaminen tai heidän oikeuksiensa polkeminen uskonnollisin perustein olisi yhtä tuomittavaa 

kuin mistä tahansa muistakin syistä. Kansainvälisesti: pitäisi saada aikaan kansainvälisesti toimiva 

ammattiyhdistysliike, joka lopettaisi työntekijöiden sortamisen myös köyhimmissä maissa." 

"Avoimmuutta keskusteluun, mielipiteet tulee sallia kaikilta osapuolilta, jotta asioista voidaan keskustella 

rakentavasti. Naapurimaiden virheistä tulisi voida oppia sen sijaan, että matkitaan niitä ja vaietaan 

negatiiviset asiat kuoliaiksi. Toimittajilta pitäisi vaatia objektiivisuutta työssään, jotta eivät jatkaisi oman 

agendansa ajamista "sitoutumattomissa" medioissamme. Kansalaisilta tulisi kysyä mielipide päätettäviin 

asioihin ja kansanäänestyksiä tulisi lisätä. Suomalaisten ihmisten hyvinvoinnin takaaminen pitäisi olla 

Suomen Valtion tärkein tehtävä." 

"1. Tasapainottamalla perusoikeuksia muiden oikeuksien kanssa. Edellä olevien esimerkkien lisäksi mm. 

rajoittamalla kiusanteon tai henkilökohtaisen intrigin luontoista valitusoikeutta. 2. Parantamalla rikosuhrien 

asemaa 3. Tehostamalla kotouttamista, myös järjestöjen ja naapurustojen avulla 4. Tehostamalla 

viranomaisten tiedonsaantia turvallisuus- ja perusoikeustapauksissa ja myös velvoittamalla erikseen 

säädellyllä tavalla tiedonjakoon " 

"Tarvitaan tehokasta ohjeistusta ja valvontaa, jotta ihmisoikeuksia kunnioitettaisiin koko yrityksen 

tuotantoketujssa ja yhteisöjen toiminnassa. Demokratia ja ihmisoikeuskasvatusta tulee lisätä kouluissa." 

"Asetetaan oman maan kansalaiset etusijalle. Niin tekevät kaikki muutkin valtiot paitsi Suomi. Lopetetaan 

ulkomaalaisten kritiikitön maahanotto ja asetetaan heille koulutus/osaamisvaatimuksia kuten muutkin 
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maat tekevät. Puolitetaan ulkomaanapu, sillä tutkimusten mukaan puolet ulkomaanavusta menee 

välikäsille ja korruptioon ja vain puolet menee perille." 

"Suomessa valtio ja kirkko on erotettava toisistaan niin pian kuin mahdollista. Modernin länsimaisen 

sivistysvaltion tulee olla aidosti sekulaari. Uskonnon harjoittaminen on saatava pois julkisista palveluista, 

jotta katsomuksellinen tasa-arvo voi toteutua. Edelleen vuonna 2014 esimerkiksi kouluissa ei-kristityt lapset 

ja työntekijät joutuvat väkisin ilmaisemaan oman vakaumuksensa, mikä on vastoin Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimen suositusta. Vakaumuksen ilmaisemisesta myös seuraa konkreettisesti ongelmia 

ja syrjintää. Kyse ei ole yksittäistapauksista." 

"Isien syrjintä tulisi tunnustaa - eikä kieltää kuten nykyään tehdä. Muuten isien asemaa on vaikea parantaa. 

Viranomaisia tulisi kouluttaa tasaveroisen kohtelun tärkeydestä ja korostaa, että on väärin suosia äitejä 

vain koska ovat äitejä. Etävanhemman asemaa tulisi vahvistaa. Vuoroasumisenkaltaisia lapsen 

asumisjärjestelyjä tulisi suosia ja lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä uudistaa tukemaan vuoroasumista." 

"Suomen rajat on suljettava laittomalta ja humaanilta maahanmuutolta." 

"Suomessa ei ole tarvetta tuhlata resursseja tai aikaa ihmisoikeushömppään. Asiat ovat kunnossa ja ainoat 

jotka asiasta valittavat saavat elantonsa asiasta valittamalla. Todellisia ihmisoikeusongelmia Suomessa ei 

ole." 

"Suomen pakolaispolitiikka. Miksi Suomi poikkeaa pakolaisten maahanottomäärissä niin täydellisesti muista 

Pohjoismaista?" 

"Rajat kiinni ja Euroopassa ja vain työperäinen muutto sallitaan. Suomessa kantaväestön heikoin osa 

samalla hyysäystasolle kuin humanitääristenkin. Suoi ei voi olla koko maailman sosiaalitoimisto. Rahat vain 

eivät millään matematiikalla riitä." 

"Lasten kaupallinen seksuaalinen hyväksikäyttö, jonka uhrina 1-3 milj. lasta vuosittain tulee saada 

loppumaan. Poliitikkojen ja päättäjien tulisi ottaa käyttöön kovemmat keinot niitä maita vastaan, jotka 

sallivat lasten kaupallisen seksuaalisen hyväksikäytön. YK:n lasten turvajoukot käyttöön? Suomi voisi 

järjestää IV Maailmankongressin lapsiseksikaupan lopettamiseksi (Lappi voisi vetää osallistujia). 

Sananvapauden rikolliselle väärinkäytölle ja lasten auttajien työn vääristelylle kovemmat rangaistukset ja 

vaikkapa uusi kriminalisointi - nykyinen kunnianloukkaus kriminalisointi sakkorangaistuksineen ei riitä." 

"Syntymättömien lasten oikeuksia voisi lisätä lisäämällä tietoisuutta sikiön oikeuksista, tukemalla erilaisia 

vaihtoehtoja abortille, kuten adoptiomahdollisuutta sekä helpottamalla erilaisten ehkäisymuotojen käyttöä 

esimerkiksi tarjoamalla niitä ilmaiseksi terveyskeskuksissa. Lisäksi erityisesti kansainvälisesti ihmiskauppa, 

pakkotyö, velkatyö ja kastijärjestelmät ovat todella suuria haasteita. Mielestäni Suomessa sosiaali - ja 

terveydenhuollon järjestelmien tukeminen tukee monien ihmisarvoista elämää. Lisäksi globaaleille 

yrityksille asetetut eettisyysvaatimukset ovat todella hyvä asia. Myös kuluttajien tietoisuuden lisääminen ja 

esimerkiksi reilun kaupan tai luomutuotteiden tukeminen ja siten ehkä hintojen alentaminen entistä 

kilpailukykyisemmiksi olisi mielestäni hienoa." 

"Kehitysyhteistyörahoitus sosialistisilta mailta, jotka eivät noudata ihmisoikeuksia, on lopetettava. Ei ole 

syytä tukea väkivaltaisia diktatuureja." 
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"Panostamisella maahanmuuttajien kouluttamiseen ja tukemiseen heidän omien tarpeittensa mukaisesti. 

Homoseksuaalisuuden tai yleensä ihmisten seksuaalisen suuntautumisen korostavan kulttuurin kitkemisellä 

( lomakkeet, tiedonkeruu, sukupuolittunert lait, säädökset ja palvelut, yms.). Luomalla tehokkaita 

menetelmiä ja vahvistamalla asenneilmapiiriä joka tunnistaa ihmiskauppan ja orjuuden merkit ja niihin 

puuttumalla. " 

"Suomessa ja kansainvälisesti voidaan edistää oikeuksia, siten että kaikki valtiot, ihmisoikeusjärjestöt, 

kansalaisjärjestöt ja puolueet tuomitsevat jyrkästi lapsiin kohdistuvat silpomiset, naisiin kohdistuvan 

väkivallan ja alistamisen." 

"Perus- ja ihmisoikeusdebatissa on menty monessa suhteessa liian pitkälle. Muodissa olevan humanismi-

ideologian perusaksioomiin kuuluu, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Tämä on puhtaasti ideologinen 

ihanne, jolla ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Useimmat ongelmat perustuvat siihen, että niitä 

halutaan pitää ongelmina. Ihmisten olisi helpompi sopeutua maailman raadollisuuteen, jos jokaiselle ei 

vakuutettaisi, että heillä on positiivinen oikeus ihanteelliseen elämään, ja että siinä tavoitteessa 

epäonnistuminen johtuu jostain vääryydestä." 

"työpaikkoja ja työelämää kehittämällä" 

"Vapaa-ajattelijan liiton esitykset ovat kannatettavia (wiki) 1. valtionkirkkojärjestelmän purkamista niin, 

että missään yhteiskunnallisissa toimissa ei edellytetä eikä harjoiteta minkäänlaista uskonnollista toimintaa 

2. kirkkojen jäsenmaksun kannon poistamista verotuksen yhteydestä 3. kaiken uskontokunnille jaettavan 

rahallisen valtionavun tai muun yhteiskunnallisen tuen lopettamista 4. uskonnon opetuksen lopettamista 

päiväkodeista, kouluista ja teologisten tiedekuntien lakkauttamista valtion yliopistoista 5. uskonrauha- ja 

jumalanpilkkalakien kumoamista 6. yleisen hautaustoimen siirtämistä valtiolle ja kunnille. " 

"Tyttöjen ja naisten asema on monissa maissa uskomattoman surkea, ennen muuta Intiassa ja arabimaissa. 

Lapsiavioliitot pitäisi saada kielletyksi ja karsituksi. Alaikäisen naittaminen pitäisi olla ankarasti rangaistava 

teko ja pakkoavioliitot yleensäkin. Intia lienee näissä asioissa pahimmasta päästä. Ihmiskauppa ja seksin 

ostaminen kiellettävä tehokkaammin." 

"Viranomaistoiminnan laillisuusvalvonnan ulkoistaminen todella riippumattomalle taholle ei hyväveli 

järjestelmän sisäiselle "tutkinnalle"" 

"Asioista puhumalla vielä enemmän Suomessa, ja tuomalla puheen, näytelmien, kuvien ym avullaesiin sen 

että ihmisoikeuskysymykset ja orjakauppa ovat ongelmia myös suomessa. Toivoisin lisää huomiota: 

työntekijöiden oikeudet suomessa ja ulkomailla, vähemmistöjen oikeudet Suomessa ja ulkomailla, 

heikompiosaisten (köyhät, kehitysvammaiset, lapsiperheet, opiskelijat, vanhukset, päihdeongelmaiset) 

oikeudet verrattuna valtaa pitäviin/rikkaisiin Suomessa ja ulkomailla." 

"Vanhojen ihmisoikeudet eivät toteudu. Selkeää ikäperusteista syrjintää on monilla aloilla, muun muassa 

vakuutuksissa. Pitkäaikaishoidossa olevien ihmisten oikeudet toteutuvat hyvin satunnaisesti. " 

"Rikoksiin syyllistymättömien aseenomistajien ja reserviläisten kiusaamisen voisi pikkuhiljaa lopettaa. 

Saatana." 

"" 
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"Vammaisten asiat kuntoon. Tasavertaiset mahdollisuudet kouluttautua ammattiin ja saada tehdä 

mielekästä työtä. Oikeus omaan kotiin ja harrastuksiin omien mahdollisuuksiensa mukaan. " 

"Näille oikeille ihmisille pakollista elämysmatkailua maailmalla niin, että tajuavat, että tämä pallo on 

meidän kaikkien yhteinen koti, jota pitää suojella sen sijaan, että ihmisryhmiä luokitellaan hyväksytyiksi tai 

hyväksymättömiksi." 

"Suomalaisen ikääntyneen väestön ihmisoikeudet eivät Suomessa toteudu perustuslain ja 

ihmisoikeussopimusten mukaisesti. " 

"Yleisin lääke on koko väestön koulutus- ja sivistystason kohottaminen maailmanlaajuisesti. Ihmiskunta on 

vuosituhansien kuluessa oppinut sekä kokemuksen (yritys ja erehdys) että systemaattisen tutkimuksen 

kautta hyvin paljon. Tämän kokemuksen ja opin siirtämistä uusille sukupolville voisi vapauttaa samojen 

erehdysten yhä uudelleen toistamiselta (esim. ratkaisujen hakeminen puhdasoppisuudesta, 

yhdenmukaisuudesta, nationalismista ja vahvoista johtajista). Vastakohtaisesti, uuden sukupolven 

kasvamisen ajan [ja vanhempienkin ajan] täyttäminen lyhyttempoisella ja pinnallisella viihteellä sekä alati 

vaihtuvilla teknisillä leluilla on kaikki pois siitä ymmärryksen kasvusta, joka mahdollistaa edistyksen yleensä 

ja ihmisoikeuksien edistämisen erityisesti. Pienen elitistisen etujoukon hankkeena se riittää ainoastaan 

palvelemaan tämän nimenomaisen joukon itsetehostustarpeita. Kansalaisten perustavaa laatua oleva tasa-

arvo tulisikin nähdä oikeudenmukaisuusnäkökulman lisäksi/asemasta nykyistä enemmän hyvin toimivan 

kansalaisyhteiskunnan perusedellytyksenä. Tasa-arvon vastakohdat, syntyperäiset asemat, kuten luokka- 

sääty- ja kastijaot, etuoikeudet, kilpailurajoitukset luovat keinotekoisia esteitä, ansaitsematonta 

[arvo]valtaa, korruptiota ja pakko-ohjausta, joiden seurauksista kokonaisuus kärsii vaikka monet yksityiset 

hyötyvätkin. Tasa-arvoiset yhteiskunnat eivät ole edistyneet epätasa-arvoisia paremmin hyveellisyytensä 

vaan ylivoimaisen toimivuutensa vuoksi. " 

"Lainsäädännön sekä muiden yhteiskunnallisten rakenteiden tulee kohdella vähemmistöjä samoin kuin ns. 

valtaväestöä. Kaikille täytyy ilman poikkeuksia taata samat oikeudet ja mahdollisuudet, vaikka se sitten 

tarkoittaisi vähemmistöjä suosivien lakien säätämistä. Näitä oikeuksia loukkaavia ja rajoittavia tekoja, 

järjestelmiä etc pitää myös rangaista paremmin. Julkisessa keskustelussa täytyy entistä useammin tuoda 

esille ihmisoikeus- ja tasa-arvoasioita ja myös tuomita niitä loukkaavia tekoja niin yksityishenkilöiltä kuin 

valtioiltakin. Valitettavan usein tuntuu siltä, että ihmisoikeuksia loukkaavia tekoja katsotaan läpi sormien 

tekosyillä sanan- ja mielipiteenvapaudesta. Nämä vapaudet eivät kuitenkaan saa loukata toisen oikeuksia ja 

turvallisuutta. Ihmisoikeuskoulutus olisi myös hyvä jollain tavalla tehdä osaksi koulujen oppijärjestelmää. 

Maailmanlaajuisesti tuloerojen tasaaminen sekä koulutuksen, terveydenhuollon ja perustoimeentulon 

takaaminen kaikille ovat tärkeitä tavoitteita." 

"Yksilön kunnioittaminen ihmisenä, eikä henkilönä. Ihmisiä pidetään numeroina, jossa päätöksen teko 

katsotaan papereista, eikä ihmisen itsensä näkökulmasta. Esim. Minä kärsin hirvittävän avioeron, jossa 

minut mustamaalattiin väkivaltaiseksi yms. ja vaimon sisko oli silloin iso pomo sosiaalivirastossa. Minut 

saatiin niin ahtaalle, etten enää saanut nähdä lapsiani moneen kuukauteen eron tultua. Okeuden käynnissä 

kuitenkin ex. vaimo kiisti minun olleen väkivaltainen mutta sosiaalivirasto oli kirjoittanut oikeuteen 

todistuksen, jossa sanotaan että lapset eivät halua isänsä luo asumaan. Tämän jälkeen nuorempi tyttäreni 

vei samalle sosiaalitoimistolle lapun, jossa oli 15 eri syytä miksi hän haluaa muuttaa isänsä luo asumaan. 

Lapseni tiesivät mitä minulle oli tehty ja muuttivat luokseni vasten äidin ja sosiaaliviraston suostumusta. 

Kirjoitin tästä aikoinaan sos.ministerille Liisa Hyssälälle, joka kauhusteli tarinaani. Esim. lasten muuton 

jälkeen minun olisi pitänyt saada elatusapua ja jouduin yhdeksän kuukautta maksamaan elatusapua lasten 
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äidille ja elättämään lapset. Välimatka ero oli Ivalo-Turku joten lasten äidiltä matka kouluun, Turussa oli 

varsin pitkä, joten yritin saada Rovaniemen sosiaalitarkastajalle viestin, jonka toimitin mm. lasten koulun 

osallistumistodistukset jossa todetaan lasten käyvän koulua isänsä asunnolta 500m päässä ja äidille oli 1300 

km matkaa, joten oli aika selvää että lapset asuivat luonani. Vastaukseksi tuli että maistraatin mukaan 

lapseni asuvat Ivalossa, joten jouiduin maksamaan elatusapua pienestä palkastani Ivaloon ja elättää 

perheeni sen päälle. Joku siis mättää, kuten sanoin. Ihmisiä kohdellaan paperilla ja jos joku haluaa siellä 

virastossa hankaluuksia yksittäiselle ihmiselle, jolle kantaa kaunaa tai muuten, hän tosiaan voi sen kostaa 

virastosta käsin. Tätä ei ole huomioitu." 

"I Finland borde principen om landets sekulära natur skrivas starkare in i grundlagen. Man borde mycket 

klarare än nu i grundlagen uttrycka att Finlands statsskick är sekulärt och starkt kringskära kyrkornas och de 

religiösa ledarnas rätt att påverka samhällsdebatten. I begreppet religionsfrihet borde tydligare än nu tas 

begreppet frihet från religion, dvs människors rätt att kunna röra sig fritt utan att tvingas lyssna på religiös 

predikan och hjärntvätt. Religiös predikning på offentliga platser borde förbjudas och religiös indoktrinering 

av barn kriminaliseras. Det senare oberoende av om indoktrineringen utövas av präster, lärare eller barnets 

egna föräldrar. Det är fullständigt absurt att tala om religionsfrihet om ett barn från tidig spädbarnsålder 

indoktrineras av sina föräldrar i stället för att få opartisk information. Den gamla sanningen att det inte 

finns religiösa barn utan endast religiösa föräldrar håller fortfarande streck. Endast om den onda cirkeln av 

religiös indoktrinering avbryts, kan mänskligheten utvecklas i en gynnsam riktning och förpassa även de 

monoteistiska religionerna till mytologins och fantasins värld dit de hör hemma precis som de polyteistiska 

religionerna. Internationellt sett är situation ännu värre, speciellt i den muslimska världen. Vi har alla sett i 

Egypten hur de mänskliga rättigheterna ytterligare försämrades när det Muslimska Brödraskapet kom till 

makten. Det är en tragisk situation när armén måste avsätta en "demokratiskt" vald regering för att denna 

löper amok vad gäller de mänskliga rättigheterna. Ett annat exempel hittar vi i Marocko där tonåringar 

hamnat i fängelse för att de kysst varandra i offentligheten. Tala om primitivt samhällssystem! Detta är 

dock en barnlek jämfört med vilka grymheter homosexuella utsätts för i muslimska samhällen men också av 

muslimer, speciellt av män, i västerländska samhällen. En av favorithobbyna bland marockanska muslimska 

män t.ex. i Bryssel är att attackera bögar utanför eller t.o.m. inne i gay-nattklubbar och sedan springa 

undan när de väl ha givit på käften åt dem. Brutalt och till råga på allt fegt beteende! Straffen för dylika 

brott borde skärpas betydligt och också föräldrarna och imamerna borde ställas till svars för vad dessa 

barbariska unga män ställer till med. Man borde också kunna utvisa dylika vilda bästar till Marocko eller 

varifrån de nu sedan härstammar." 

"Suomen peruskoulun opintosuunitelmaan tulisi lisätä uusi oppiaine : Tasa-arvo,ihmisoikeudet 

/velvollisuudet. " 

"EU-maiden kansalaisten tulisi saada terveydenhoitoa muissa EU-maissa pelkällä henkilöllisyystodistuksella, 

siihen ei pitäisi vaatia EU:n terveydenhuoltokorttia. Itä-Euroopan maita (Romania, Bulgaria, Unkari) tulisi 

painostaa erilaisin toimin parantamaan romaniväestön koulutusta, vaikka positiivisella syrjinnällä 

(paremmat koulut, enemmän opettajia oppilasta kohti)." 

"" 

"Vallan kolmijako olisi laitettava uusiksi tai suomi vallattava jonkun toisen valtion toimesta. En usko 

päättäjien luopuvan vallastaan vapaaehtoisesti, eivätkä he ole osoittaneet normaaleja lajilleen kuuluvia 

kehittymisen merkkejä." 
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"Tavallisen ihmisen perusoikeudet turvattava, nyt paasataan vain vähemmistöjen oikeuksista" 

"Suomessa kansalaisoikeudet on nähtävä nimenomaan kansalaisoikeuksina, ei kuntalaisten asuinkunnan 

mukaan vaihtelevina oikeuksina. Palveluiden rahoitus valtion hoidettavaksi, progressiivisella verolla. 

Kansainvälisesti mm. asekauppa on saatava kuriin." 

"Kouluttamattomien ja tyohaluttomien maahanmuuttajien Suomeen tulo on lopetettava, hallituksen tulisi 

asettaa lailla ja asetuksilla ns. kantasuomalaiset ja heidan jalkelaisensa etuasemaan muiden maiden 

kansalaisten ja pakolaisten sijaan." 

"Yksi asia olisi puuttua lisääntyneeseen pornografia myönteisyyteen ja sen hyväksymiseen. Pornografian 

suosio lisää ihmiskauppaa, seksiturismia ja ihmisten riistoa ja orjuutta. " 

"Suomessa pitää lopettaa suvaitsevaisuuspolitiikka erilaisten kivikautisten uskonnollisten tapojen ja arvojen 

suhteen. Todellinen uskonnonvapaus pitää ulottaa myös maahanmuuttajien ja erinäisten kotimaisten 

lahkojen joukkoon. Kotouttamisen on lähdettevä suomalaisten arvojen opettamisesta, eikä tulijoiden 

kivikautisten arvojen vaalimisesta ja oikeutuksesta. Suomessa perusoikeuksiin pitäisi kuulua tasapuolinen 

kohtelu työmarkkinoilla, mutta tätä ensisijaisesti ihmisen henkilökohtaiseen kyvykkyyteen ja pätevyyteen 

nojaavaa järjestelmää yritetään kaikin keinoin horjuttaa erilaisilla kiintiöillä." 

"vihapuhelainsäädäntö tulee kumota ensi tilassa, sillä se kaventaa sananvapautta merkittävästi ja asettaa 

kansalaiset täysin eriarvoiseen asemaan. sillä suojellaan vain ja ainoastaan totalitarismia, joka on uhka 

nykyiselle länsimaiselle elämänmuodolle!" 

"Lastensuojelun mielivaltaan on tultava loppu! Huostaanottojen on vähennyttävä ja lopetettava bisneksen 

teko lapsilla. Vain vakavassa vaarassa olevien huostaanotto on perusteltua. Elämä 

lastenkodissa/perhekodissa ei ole niin "ruusuista" ja tasapainoista kuin mitä kuvitellaan. Lapsen 

sijoittaminen pois kotoa ei ole lapselle mikään karhunpalvelus. Lastensuojelulakia ei noudateta. Jonkun 

tahon on valvottava, että lakeja noudatetaan. Huostaanottoa ei pidä jatkaa mikäli alkuperäinen syy on 

poistunut, kotiutukseen täytyy panostaa enemmän ja tukea perheitä yhteiselämään." 

"Suomessa oleellista olisi välittömästi tarkastaa voimassaolevan lainsäädännön legimititeettiä. Esimerkiksi 

Ev.Lut.-Kirkon erityisasemaan, sekä syrjivään asevelvollisuuteen. Laki Jehovan Todistajien vapautuksesta 

rauhan ajaksi, on ristiriidassa niin perustuslain kuin YK:n ihmisoikeusjulistuksen kanssa." 

"Lainsäädännön pitää Suomessa taata perusturva, yhtäläiset oikeudet ja syrjintäsuoja vähemmistöille. 

Kaikkien Suomessa asuvien täytyy aloittaa samalta viivalta esim. työnhaussa ja sosiaaliasioissa. 

Seksuaalirikosten tuomioita pitäisi kiristää. Kaikenlainen vihapuhe täytyy tuomita sivistyneessä 

keskustelussa. Maailmanlaajuisesti syrjinnän, sosiaalisen ja taloudellisen eriarvoisuuden ja vähemmistöihin 

kohdistuvan väkivallan kitkeminen pitää priorisoida." 

"Rakennusten terveys kuntoon. Lapset pois homekouluista. Sisäilmasta sairastuneet otettava huomioon. 

Homeettomia asuntoja tarjottava. " 

"herranjestas suomen rakennus-ja korjauspolitiikkaan joku roti...hain Sipoon kunnan rakennustarkastajan 

virkaan koska tiedän ettei siihen tarvita koulutusta.SE ON NÄHTY" 

"lastensuojelussa todellinen valitus ja oikaisumahdollisuus Lisää vanhustenhoitopaikkoja, pienasuntoja, 

ryhmäasumista" 
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"Maahanmuuttajille tiedoksi 'maassa maan tavalla' eikä aleta itkemään suomalaisten joulu- ym laulujen 

sanoituksista. Vanhusten asiat kuntoon! Eläkekatto Suomeen esim 4000 €/kk." 

"Jos lainsäädäntö perustuisi alkuperäisiin kumoamattomiin ihmisoikeuksiin, vapauteen ja tasa-arvoon, 

pikkutarkkoja sääntöjä olisi huomattavasti nykyistä vähemmän, eikä kansalaisten tarvitsisi elää jatkuvassa 

rangaistusten pelossa. Alkuperäiset ihmisoikeudet, vapaus ja tasa-arvo, oli tarkoitettu kansalaisten suojaksi 

hallitsijan mielivaltaa vastaan. Niide tilalle nostettu nykyinen ihmisoikeus, turvallisuus, on tarkoitettu 

perusteluksi ja oikeutukseksi hallitsijan mielivallalle kansalaisia kohtaan." 

"Sosiaalihuolto on aivan retuperällä. Etuuksia pitäisi nostaa,koska mm.ruoka ja bensa kallistuu koko ajan. 

LaSulle on saatava jokin valvova elin" 

"1. Palkkaamalla riippumattomia ihmisoikeusvalvojia Valtiontalouden tarkastusviraston yhteyteen. 2. 

Tekemällä asiakaspalautemahdollisuudesta pakollinen osan sosiaalipalveluja. 3. Panostamalla palvelujen 

laadun ja vaikutusten riippumattomaan tutkimiseen ja kehittämiseen. 4. Takaamalla asiakkaille 

mahdollisuus saada oikeusapua esim. lastensuojelussa asioimiseen. 5. Panostamalla peruspalveluihin ja 

ongelmien ennaltaehkäisyyn korjaavien toimien sijaan. Esim. kotiapu takaisin! 6. Ottamalla palvelukäyttäjät 

mukaan lainsäädäntöön ja palvelujen kehittämiseen. 7. Siirtämällä huostaanotto- oikeudenkäynnit hallinto- 

oikeuksista riippumattomiin käräjäoikeuksiin. 8. Ottamalla pakkotoimioikeudet pois lastensuojelun 

sosiaalityöntekijöiltä . 9. Palkitsemalla kuntia ongelmien ennaltaehkäisystä. 10. Säätämällä sosiaalitoimen 

virkamiehille vastuu- ja korvausvelvoitteet virheistä ja riippumattoman valvonnan esim. asiakaspalaverit 

voisi automaattisesti nauhoittaa ja asiakkailla tulisi olla oikeus ottaa tukihenkilö mukaan palavereihini. 11. 

Valvomalla asiakasdokumentointia ja kouluttamalla sosiaalihuollon virkamiehiä asiakaspalveluun. 12. 

Panostamalla lapsiperheiden perusturvaan esim. verovähennyksin tai ottamalla pois lapsilisien ttt - 

vähenteisyys. 13. Kiinnittämällä huomiota lapsiperheiden asumisolosuhteiseen, jotka ovat yksi 

syrjäytymisen riskitekijä. 14. Takaamalla kaikille lapsille kiusaamaton ja syrjimätön koulu ja koulutus. 

Jatkossa olisi kiinnitettävä erityishuomiota asiakkaiden oikeusturvaan lastensuojelussa ja sijaishuollon 

valvontaan." 

"" 

"Suomessa tulisi noudattaa jo voimassa olevia lakeja ja asetuksia ihmisten tasa-arvoisuudesta. Lisäksi 

lehdistön vapaus tulisi taata toimivasti. Y K: n toiminta on tehotonta ja hidasta edelleen 

ihmisoikeustilanteissa, vrt. Tuntuu, ettei Ruandan kansanmurhasta ole opittu mitään tähän päivään 

mennessä. Lasten oikeuksia koulutukseen tulisi tukea kautta maailman. Naisten vapaus päättää raskauden 

keskeytyksestä tulisi olla mahdollinen kaikkialla, myös USA : ssa ja roomalaiskatollisissa maailmassa. 

Naisten oikeus päättää omasta kehostaan tulisi olla mahdollinen, ei oikeutta ympärileikkauksiin. En näe 

oikeaksi valtion ja kirkon yhteyttä. En ymmärrä, miksi kerätään kirkollisveroja yrityksiltä. Minun mieltäni 

vastaan sotii se, että muun kuin ev. lut. srk:n henkilöjäsenen on maksettava kirkolle veroa." 

"Kansallisten tuomioistuinten tehtävänä olisi huolehtia siitä, että Suomen liityttyä kansainvälisiin perus- ja 

ihmisoikeussopimuksiin ja Euroopan unioniin ja myös perustuslain korostamisen myötä oikeudenmukaisen 

oikeudenkäynnin punninta oikeuskäytännössä on merkityksellinen. Suomessa tuomioistuinten (lähtien 

käräjäoikeuksista) erilaiset tuomiot eivät ole laadultaan hyväksyttäviä ja osaaminen on heikkoa 

erityisosaamista vaativissa ratkaisuissa. Rikosoikeusjärjestelmän toimivuus (poliisitoimi, syyttäjälaitos, 

asianajotoimi, tuomioistuinlaitos ja rikosseuraamuslaitos) on saatava ymmärtämään kansalaisten perus- ja 

ihmisoikeudet tasa-arvoisesti syyllistymättä syrjintään." 
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"Syrjäisten seutujen alasajo todennäköisesti ainakin hidastuisi, jos päätöksentekijöillä olisi rohkeutta ja 

kansalaisilla valmiutta hyväksyä kehityksen suunnaksi luopuminen jatkuvasta talouskasvusta, joka on jo 

mahdottomuutensa pitkällä aikavälillä todistanut. Em. ihmisoikeuskysymykseen parannuksen saaminen 

olisi jo paljon helpompi juttu, jos todellista tahtoa löytyisi. Epäonnistuneiksi mm. monessa opinnäytetyössä 

osoitetut säädökset ja käytännöt tulisi uusia. " 

"Suomessa huomiota ansaitsee etenkin se, kuinka Suomi on jatkuvasti ajautumassa pois 

hyvinvointivaltiomallista. Tuloerojen kasvaessa ihmisoikeuksien toteutuminenkin eriytyy hyvätuloisten 

etuoikeudeksi, kun taas heikommassa asemassa olevien oikeuksia poljetaan edelleen." 

"" 

"Riippumattoman tuomioistuinlaitoksen perustaminen. Ensimmäinen askel on tuomioistuinviraston 

perustaminen. Virkamiesten vastuun virkatoimista tulee laajeta myös tekoihin. Esim. poliisin toiminnan 

tutkintaa johtavat syyttäjän ja syyttäjien toimintaa tutkivat poliisit auttavat hyvä veli- periaatteella 

vuoronperään toisiaan. Lainvalvontaviranomaisten toiminta on vastaavanlaista hyvä veli- menettelyä. 

Jatkuvan oikeusvaltio- julistamisen ja toisten maiden arvostelun sijasta tulisi vihdoin siirtyä tekoihin 

Suomen ihmisoikeustilanteen parantamiseksi. " 

"Ei asiaan tarvita mitään lakeja tai YK:n sopimuksia. Yleistä moraalia ja arvojen arvostusta tulee kasvattaa 

kansalaisten tietoisuudessa. Ikiaikainen inhimillisyys kunniaan." 

"Voimme kiristää kehitysapukohteita kehitysmäärärahoilla. He joko kehittävät maataan meidän 

ideologiaamme vastaavaksi, tai eivät saa rahaa. Suomen kansalaisyhteiskunta huolehtii kyllä omasta 

kehityksestään, mutta sen toimintakenttä on turvattava uskottavalla maanpuolustuksella." 

"Suomi on tasa-arvon ja ihmisoikeuksien suhteen maailman kärkeä ja Suomessa olemme päässeet näistä 

eduista nauttimaan. Jos Suomi halutaan "monikulttuuristaa", niin muun (huonomman) maailman vaikutus 

Suomen (kehittyneempi) oloihin tukee lisääntymään ja jo aivan määritelmällisestikin tilanne Suomessa 

tulee siis keskimäärin huononemaan. Kehittynyt ei voita itselleen mitään liittymällä alkeellisempiin. On 

hyvin omituista, että Suomessa ei ideologisista syistä johtuen ole tahtoa nähdä Suomen vahvuuksia ja pitää 

niistä kiinni. Tämä vaarantaa kansan perusoikeuksien tähänastisen hyvän tason." 

"Vanhusten ihmisoikeuksista tarvittaisiin jonkinlainen asennemuutoshanke. Eikä vaan ylipäätään, vaan 

terveydenhuollossa, sosiaalipuolella jne. Asiallinen arvostava kohtelu holhoavan lepertelyn sijaan. 

Muutoksen tarve on minusta melkoisen suuri." 

"Suomessa ja Euroopassa tulisi ottaa käyttöön ehdoton ja poikkeukseton sananvapaus. Tämän avulla olisi 

mahdollista edes vapaasti keskustella niistä asioista, jotka ihmisoikeuksia jatkuvasti loukkaavat ja 

murentavat. Nyt jopa keskustelu on kielletty." 

"Suomessa rahakkaiden valtaa tulee karsia ja uudelleen hyväksyä demokraattinen tapa hallita maata. 

Demokratia on nykyään vain irvikuva. Terveydenhuollon maksujärjestelmät tulee uusia niin, että Kela ei 

enää kustanna työterveyshuoltoa eikä yksityistä terveydenhuoltoa. Yksityinen olkoon täysin yksityinen ja 

valtio subventoi vain julkista terveydenhuoltoa. Kaikki käyttävät julkista terveydenhuoltoa, jos haluavat 

terveytensä hoitoon käytettäväksi valtion rahaa." 

"" 
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"" 

"Perhesuhdeväkivallan tarkempi dokumentoiminen ja konkreettiset toimenpiteet sen estämiseksi. 

Suomeen tulevien turvapaikanhakijoiden, etenkin lasten inhimillisempi kohtelu. Kansainvälisesti kaikkein 

tärkeimpänä kuolemanrangaistuskäytännön kieltämiseen johtavat toimet kaikissa maissa." 

"1. Hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen välisissä neuvotteluissa tulisi poistaa yleissitovuus. 2. Hallituksen 

tulisi esittää ns. solidaarisuusveron purkamista ja tuloveroasteikon kiristämistä yhdenvertaisesti 

palkansaajien ja eläkeläisten osalta." 

"Liikuntarajoitteisten liikkumista pitää ehdottomasti helpottaa erilaisin toimivin ratkaisuin! Etenkin julkisten 

rakennusten ja infran tulee olla esteettömiä ja lain avulla myös muun infran esteettömyyttä tulee tukea ja 

vaatia! Tietoisuutta erilaisuudesta tulee sisältyä jo perusopetukseen ja erilaisten ihmisten pääsyä työhön 

osallistumista yhteiskunnan toimintoihin tulee pitää itsestään selvänä eri julkisen sektorin toimenpitein! 

Julkisoikeudelliset yhteisöt on saatava ymmärtämään erilaisuus, esimerkiksi Suomen Punainen Risti ilmoitti 

minulle suoraan, että siellä ei ole mitään työtehtäviä liikuntarajoitteiselle työntekijälle vaan minun piti 

jatkaa sairaslomaa ja saada yhteiskunnan tuki toimeentulooni! Yritin kyllä epätoivoisesti jatkaa 

työsuhdettani vaikka muuttamalla toiselle paikkakunnalle, mutta Se torjuttiin ja ilmoitettiin ettei koko 

Suomesta ko. järjestöstä löydy töitä pyörätuolissa olevalle muuten terveelle alle 40-vuotiaalle naiselle!" 

"Ihmisoikeuskasvatus pakolliseksi peruskouluun. Sosiaalihuollon työntekijöille ja asiakkaille koulutusta 

perusoikeuksista ja jokin lastensuojelusta riippumaton valvontaviranomainen. Sosiaalityöntekijöiltä pois 

kiireellisen sijoituksen/huostaanotto- oikeus. Koko lastensuojelu valtion hallintaan ja lastensuojeluun 

asiakaspalaute ja perustutkimus pakolliseksi. Tutkimusta ei kannata tehdä sosiaalityöntekijöiden 

fabrikoitujen kirjausten pohjalta koska se väristää tuloksia.. Koko tähäastinen lastensuojelu 

menettelytapoineen tutkittava fabrikoinnin laajuuden selvittämiseksi. Erityishuomiota lapsiperheiden ja 

yksinhuoltajien köyhyyden estämiseen ja perusturvaan. Lastensuojelussa asioiville perheille puoluueton 

oikeudenkäynti ja mahdollisuus oikeusapuun." 

"" 

"Laajempaa kansainvälistä yhteistyötä - pakotteet, rangaistukset ja myös palkitsevat tunnustukset; 

epäkohdat julkisuuteen; talouskasvuun keskittymisen sijasta/ohella tulisi jo alkaa keskittyä ihmisarvoisen 

elämän edistämiseen ympäri maapalloa." 

"Sitten vasta kun maassa eläkeläisten eläkkeet Ovat nousseet, voimme ryhtyä ajattelemaan mahdollisia 

maahantulijoita. Hokema, että tarvitsemme työvoimaa ja siksi maahantulijat Ovat tervetulleita 

,epärealistisia. Ilmoitettava kulut maahanmuuttajista versus menot." 

"Medianäkyvyyttä sisäilmaongelmaan. Huonosti palkattujen asema esille. Pöyristyttää eniten kotimaisten 

firmojen toiminta käyttää halpatyövoimaa maissa joissa ei työsyöjelu toimi ollenkaan." 

"Tiukentamalla lakeja ja muuttamalla oikeuslaitoksen toimintaa ja tiukentamalla tuomioita. Eu:n otettava 

ihmisoikeusasiat enemmän esille ja enemmän kaupallisen ja muun yhteistyön ehdoksi ihmisoikeuksien 

toteutuminen. " 

"Ensimmäisenä tulee mieleen palestinalaisten tilanne muurin sisällä. Israel kerää veroja myös muurilla 

rajaamiltaan alueilta, mutteia jätehuoltoa tms . Israelin sisäpolitiikka valloitetuilla alueilla, ja muutenkin, 
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vaikuttaa mielivaltaiselta. Toinen iso ihmisoikeuskysymys on Romanian romaanien tilanne. Ja kolmanneksi 

Unkarissa tapahtuva yhteiskuntakehitys." 

"Lapsiasiavaltuutetulle pitää antaa huomattavasti enemmän resursseja jotta tämä voi huolehtia myös 

yksittäistapauksista. Lastensuojelun ja lapsiasioista päättävien tuomareiden asiantuntemusta on 

parannettava huomattavasti. " 

"Ihmisen oikeus työhön ja toimeentuloon pitäisi nostaa päällimmäiseksi asiaksi poliittisessa 

päätöksenteossa. Tämä edellyttää tulonjaon tasoittamista. Tämä ei ehkä millään tavoin ole mikään "uusi 

tapa", mutta asian nostaminen keskiöön olisi ehdottomasti uusi poliittinen toimintamalli. " 

"Lainsäädännössä ei voi olla sellaista tilannetta, että tietyn ihmisryhmän oikeudet ovat rajatummat kuin 

jonkun toisen. Sukupuolineutraali avioliittolaki on saatava välittömästi. Vanhusten itsemääräämisoikeutta 

pitää lisätä. Kansalaisten mahdollisuutta valittaa ja saada viranomaispäätöksille laajempi oikeusturva on 

parannettava. Sukupuolten välistä tasa-arvoa ei ole saavutettu, vanhempainvapaa, huoltajuusasiat jne. 

Köyhyyden poistaminen on tärkein tavoite tasa-arvoisen yhteiskunnan saavuttamisessa. Opiskelijoiden 

köyhyys on erityisen vaiettu asia. Opintotuen heikennykset peruttava, samoin opiskelijaterveydenhuollon. 

Mahdollisuus korkeakoulututkinnon hankkimiseen ei saa olla kiinni perheen tai omasta varallisuudesta, ei 

lukukausimaksuja nyt eikä tulevaisuudessa. " 

"Jokaisella tulee olla mahdollisuus mielekkääseen elämään ja itsensä sekä yhteiskunnan kehittämiseen 

täysin riippumatta henkilökohtaisesta taloudellisesta tilanteesta. Epävarmuus siitä, riittääkö toimeentulo 

kattamaan perustarpeiden toteutumisen sekä arjen mielekkyyden säilyttämisen aiheuttaa turhaa huolta ja 

pahimmillaan syö henkisiä voimavaroja, näin estäen itsensä kehittämisen. Toisekseen, kaiken keskustelun ja 

päätöksenteon, niin julkisen kuin pienemmän mittakaavan, tulisi perustua täydelliseen ja laadukkaaseen 

tietoon, jonka tulisi olla helposti kaikkien saatavilla. Parhaita käytänteitä tulisi jakaa avoimesti, ja 

kilpailumentaliteetista luopua, sillä se palvelee vain "parhaita", jättäen muut heikompaan asemaan. 

Väärään, harhaanjohtavaan ja suorastaan valheelliseen tietoon ja sen levittämiseen tulee puuttua, mikä 

vaatinee osaltaan laajaa opetusta / koulutusta tällaisen tunnistamiseksi ja torjumiseksi." 

"Asenteenmuokkauksella, lainsäädännöllä, sopimusten noudattamisen valvonnalla, sanktioilla." 

"Lisäämällä näitä avoimia suoran vaikuttamisen kanavia. Esimerkiksi Eduskunnan ihmisoikeuskeskus voisi 

toimia arvokkaana välineenä tässä. " 

"Venäjä, Kiina & USA - pienenä maana voimme toimia esimerkkinä esim naisten oikeudet ja monet muut 

toteutuivat ensin pienissä maissa, sitten vasta suurissa. Pienuudessa on voimaa!!" 

"kuinka voi olla mahdollista että suomi, joka väittää olevansa länsimainen oikeus ja hyvinvointi valtio saa eit 

tä yli kaksi kertaa enemän huomautuksia ja langettavia päätöksiä kuin ruotsi ja tanska ythteensä. 

vakuutusvammautuneiden oikeudellinen turva on romanian tasolla. ps. lisäksi olisin ollut varattomuuteni 

nähden oikeus oikeusavustajaan mutta avustaja alkanut tekemän kantelua eit hen, vedoton liian suureen 

työmäärään ja keskeneräisiin tapauksiin. olisin ollut oikeutetu 80 tuntiin mutta nyt jäi kantelu tekemättä. 

valitettavasti tulee mieleen neuvostolito tavoista hoitaa asioita" 

"Viranomaisterrorin lopettaminen niin yksinhuoltajia kuin vanhuksia kohtaan. Toistuvat yksinhuoltajiin 

kohdistuvat viranoamisselvitykset, perusteeton vanhusten hoitamatta jättäminen, liikkumisen 

rajoittaminen sekä omaisuuden haltuunottaminen kriminalisoitava. Perustuslakiin lisättävä kohta 'ihmiset 
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ovat samanarvoisia myös siviilisäätyyn katsomatta'. Kansaiinvälinen lapsikaappaussopimus purettava ja 

muotoiltava uudelleen niin ettei se ole este nornaalille työuralle. Lapsille oikeus kieltäytyä olla tapaamatta 

pedofiiliä, alkoholistia, väkivaltarikollista jne. henkilöä joka vaarantaa hänen terveytensä." 

"Koko maailman pitäisi ensisijaisesti pyrkiä siihen, että naisten syrjiminen lakkaa täältä maapallolta 

kokonaan." 

"Asiani liittyy ylivelkaantumiseen ja sen mukanaan tuomaan köyhyyteen, osattomuuteen ja syrjäytymiseen 

sekä viranomaisten ja oikeuslaitoksen välinpitämättömyyteen. Velkajärjestelyyn pääsyä on selvästi 

vaikeutettu. Minä esimerkiksi en oke siihen päässyt, vaikka syynä on diagnostisoitu sairaus. 

Perintötoimistojen ykenmääräiset kulut ja voittojen siirto ulkomaille on vakava ongelma. Samoin 

velkasumnan jatkuva kasvu, vaikka palkasta menee joka kuukausi iso osa ulosottoon. Tässä maassa on 

monella niin isot asumiskulut, että käteen jäävällä rahalla ( itsellä 490€/kk) ei millään pysty maksamaan 

kaikkia laskuja saatikka ruokaa. Ulosoton sivukulut ovat aivan liian isot ja ulosottomiehillä liikaa 

päätösvaltaa. Tämä on vaarallista oikeusturvan kannalta. Ylivelkaantunut ihminen on aivan lainsuojaton 

tässä maassa ja häneltä puuttuvat kaikki ihmisoikeudet. Hän on täysin vapaata riistaa kaikenlaiselle riistolle. 

Tämä tilanne voi jestää joidenkin kohdalla vuosikymmeniä, jos velkajärjestelyyn ei pääse. Oikeusasteet vain 

keksivät syitä, joiden varjolla velkajärjestelyyn ei vouda päästää. Omassa asiassani ollaan odottamassa 

saako Korkeimmalta Oikeudelta valitusluoaa. Todennäköisesti ei. Tämän vuosia kestäneen prosessin aikana 

aikana velkamäärä on kaksinkertaistunut, mielenterveys horjuu entistä enemmän, työpaikka on menossa 

tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Sen jälkeen menee asunto jne jne. Tällä hetkellä Suomessa on yli 

360000 maksuhäiriön saanutta ihmistä. Tämän kokoisessa maassa se on valtava määrä. Ihmisiä ilman 

perustavaa laatua olevia ihmisoikeuksia. Määrä kasvaa kovemmin kuin 90-luvun lakan aikana. Tämä on 

valtava ihmisoikeusongelma Suomessa. Koronkiskonta pois. Kohtuuttomat perintäkulut pois. Voittojen 

siirto verottomiin maihin pois. Kohtuuttomat ulosottokulut alas. Velkajärjestelyyn pääsyä helpotettava 

mikäli ei ole ollut kysymys rikollisesta toiminnasta. " 

"Uskonnonvapauden turvaamiseksi olisi niin Suomessa kuin muualla pyrittävä sekulaariin, maalliseen, 

tunnustuksettomaan valtioon Ranskan malliin. " 

"Ihmisten oikeuden elää ihmisiksi tulisi olla omassa maassaan suurempi kuin rikollisten oikeus tehdä 

rikoksia tai ulkomaalaisten toteuttaa kulttuurejaan. " 

"Sukupuoleen perustuvaa syrjintää saa vapaasti jatkaa maassamme. Naiset eivät pääse johtotehtäviin, 

eivätkä saa samaa palkkaa kuin miehet. Naisten ja miesten työt ovat jakautuneet pahemmin kuin Saudi-

Arabiassa. Naisten töitä ei arvosteta. Pojilta vaaditaan maassamme liian vähän, mikä johtaa mm. heidän 

surkeaan koulumenestykseensä. Valtion on vaikea asiaan puuttua, mutta julkisen sektorin hoiva- ja 

kasvatusammattilaiset voisivat ryhtyä toimiin asian parantamiseksi. Kampaajat ja parturit saavat vapaasti 

laskuttaa naisilta enemmän kuin miehiltä, vaikka lyhyen tukan leikkuu on vaativampaa kuin pitkän. 

Uskonnottomien asema ei ole tasa-arvoinen uskovaisten kanssa. Päiväkodissa, koulussa, armeijassa ja 

työpaikoilla uskonnottomat joutuvat eriarvoiseen, usein kiusalliseen, asemaan, jos eivät halua harjoittaa 

valtionuskonnon hartautta julkisesti. Maassamme positiivinen syrjintä hyödyttää ruotsinkielisiä. He 

pääsevät helpommin opiskelemaan ja saavat parempia työpaikkoja, vaikka heidän osaamisensa PISA-

tulosten perusteella on paljon heikompaa kuin suomenkielisillä. Maahanmuuttajien asema on heikompi 

kuin kantaväestön. Suomalaissyntyisten romanien integrointi yhteiskuntaan on epäonnistunut. Sairaat ja 

vammaiset ovat heikossa asemassa maassamme. Köyhät saavat vähemmän sairaanhoitoa kuin rikkaat, 

vaikka ovat paljon sairaampia. Maamme on ajautunut yksityisen sairausvakuutuksen kultamaaksi. Yhteisiä 
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varoja lapataan veroparatiiseihin. Miehiä sorretaan maassamme lapsiin liittyvissä asioissa. Erotilanteessa 

nainen saa lapset ja kodin, mies kenkää. Miehiä tulisi lainsäädännöllä ja tulonsiirroin ohjata pitämään 

vanhempainvapaata ym., jotta he eivät vieraantuisia lapsistaan ja menettäisi heitä erotilanteessa. Miehet 

saavat huonommin julkista sairaanhoitoa kuin naiset. Miesten on vaikea päästä tk-lääkärille ja jos he sinne 

pääsevät, he eivät saa hoitoa/ lähetteitä yhtä hyvin kuin naiset. Kansainvälisiä ihmisoikeuksia tulisi edistää 

kansainvälisin sopimuksin, painostuskeinoin ja kieltäytymällä kaupankäynnistä riistovaltioiden kanssa. 

Näinhän Suomi ei nyt tee (siis kieltäydy kaupasta). Ihmisoikeuksia tulisi edistää myös paikallisesti, tukien 

kansalaisjärjestöjen valistusta ja koulutusta. En osaa neuvoa muita maita ihmisoikeuksissa." 

"Lisää hoivapaikkoja vanhuksille hintaan, jonka keskivertoeläkkeellä voi maksaa. Kuolleitten eläkkeet 

lopetettava ilman siirtyäaikaa ja siitä vapautuu lähes KAKSI MILJARDIA EUROA PER VUOSI! Miksi meillä 80 % 

leskeneläkkeistä maksetaan yli 65-vuotiaille?? Jos naimisiin menneille on maksettava tukea, miksi sitä ei 

makseta muille yksin eläville?" 

"Kukaan ei huolehdi vaikkapa ihmisestä, jonka rampautumisen vakuutusyhtiö väittää johtuvan jostain 

muusta, kuin korvattavasta syystä. Tilanne ei kiinnosta päättäjiä. Selvä merkki rakenteellisesta 

mädännäisyydestä. Suomalaiselle kuuluu ihmisarvoinen elämä, eikä ruokakassijono. " 

"Rehellisyys maan perii. Yhteinen hyvä tavoitteeksi, eikä vaan niin, että osa ihmisistä saa kokea oikeutta. 

Kaikki me ihmiset ollaan yhtä arvokkaita katsomatta varallisuuteen tai viisauteen". Vakuutuslääkäreiden 

valheet kuriin ja annetaan oikeutta niille joille se kuuluu." 

"Suomessa suurin ihmisoikeuksien parantaminen on, kun vakuutusoikeuden toiminta lopetetaan ja sen 

käsittelemät asiat siirretään käräjäoikeuksien käsittelyyn, saisi esim. tapaturmissa vammautuneet edes 

jonkinmoisen mahdollisuuden saada oikeutta, eikä elettäisi kivikautista oikeudenjakoa kuten nyt tapahtuu." 

"Terveydenhuolto. Oikeus työhön. Ihmisoikeudet Suomessa hyvällä tolalla. Ei valittamista." 

"Koko aihe olisi parasta pudottaa ja palata keskusteluun yksilönvapauksista. Sosiaalipummeilla on kaikki 

oikeudet eikä mitään velvollisuuksia. Koko lystin maksava väestönosa tarvitsee vapautensa takaisin." 

"Suomen toimeenpano- ja tuomiovallan mielipuolisten käyttäytymisien tuomiset julkisuuteen joka ainoa 

päivä niin, että Euroopan Ihmisoikeustuomioistuin ruuhkautuisi täysin, jotta edes jokapäiväiset 

ihmissuhdeasiat opeteltaisiin käsittelemään jo alkeellisimmallakin viranomaistasolla niin ettei tarvitse tuoda 

julki Euroopan Ihmisoikeusjulistusta ja sen tuomiin kansalaisten oikeuksiin ilman alkeellisimpia 

"oikeustasojakaan" kuten käräjä- ja hovioikeus ovat käytännössä (sisäisen korruptio). " 

"lastensuojeluun lisää tietoa ja opastusta lain toimimiseen käytännössä niin että osataan ottaa huomioon 

myös ihmis/perusoikeudet. tilkitään aukot laeissa. lain rikkojat vastuuseen." 

"Laittamalla asiat oikeasti tärkeysjärjestykseen ja tekemällä niille epäkohdille jotain heti" 

"Uskonnottomien oikeuksien toivoisin saavan lisää huomiota Suomessa ja toki kansainvälisestikin. 

Mielestäni on törkeää, että valkoista kantasuomalaista pidetään automaattisesti kristittynä tai ainakin 

jonkin uskontokunnan oppeihin uskovana. Lapseni vietiin 4-vuotiaana päiväkodista luterilaisen kirkon 

uskonnolliseen tilaisuuteen vanhemmilta kysymättä ja sen jälkeen riitti kysymyksiä rukoilusta, taivaasta ja 

Jeesuksesta, jotka olisivat muuten jääneet myöhemmiksi niiden käsittelyyn sopivampaan ikäkauteen. Viime 

aikoina olen ollut pöyristynyt "suvivirsikeskustelusta" jossa mm. rehtorien liiton edustaja Helsingin 
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Sanomissa rinnasti kristinuskon ja kaikkien saduksi tietämien tonttunäytelmien esittämisen koulun 

joulujuhlissa täysin ala-arvoisella tavalla. Uskonto ja valtio tulisi mielestäni erottaa ja valtion olla täysin 

uskontoneutraali. Aivan erityisesti lapsia tulisi varjella kaikelta uskonnollisten seikkojen totena esittämiseltä 

päiväkodissa ja koulussa. Nämä asiat kuulukoot viranomaisten tuottamien palveluiden ulkopuolelle. On 

silkkaa höpöhöpöä väittää, että halutessaan koulun uskonnollisiin tilaisuuksiin ei tarvitse osallistua. Monen 

on käytännössä pakko osallistua, jos haluaa välttää friikiksi tms. leimautumista. Lapseni on eskarissa 

joutunut selittelemään, miksi hän jää muslimien tavoin pois tietyistä tapahtumista. Eskarin henkilökunta on 

kieltänyt lastani tuomasta esiin "uskonnottomia näkemyksiä", koska uskonnolla "aivopestyjen" toisten 

lasten näkemyksiä tulee kunnioittaa. Eskarissa on tehty käytännössä selväksi, että uskonnottoman 

näkemyksillä ei ole samaa arvoa eikä oikeutusta kunnioitukseen kuin uskovien (uskontokunnasta 

riippumatta) ja uskonnonton on se, jonka tulee vaieta, beauvoirilaisittain sanottuna "toinen"." 

"" 

"Tasa-arvoisen avioliittolain voimaantulo, ihmisoikeusrikosten tekijöille kovemmat rangaistukset (esim. 

raiskaukset), omaishoidontukeen merkittäviä korotuksia, arvonlisäveroa alennettava, kenties jonkinlainen 

perustulomalli räätälöitävä." 

"Näkisin, että enemmän saadaan aikaan asenne- kuin lakimuutoksella. Kiellot ja määräykset saattavat 

aiheuttaa täysin päinvastaisen reaktion ihmisissä, kuin mitä sillä yritetään saada aikaan. Se, että 

vähemmistöt ovat esillä esimerkiksi mediassa tuovat heitä sellaisten ihmisten keskuuteen, jotka eivät 

arkielämässä kohtaa erilaisuutta. Mitään vähemmistöryhmää ei saa jättää yksin taistelunsa kanssa, vaan 

siihen on saatava tukea myös suuremmalta yleisöltä. Hyväksyntää ja toisen huomioon ottamista voi 

opettaa, ja valtiolla on siihen mahdollisuus koulujärjestelmän kautta. Aikuiset ovat hitaampia muuttamaan 

käsitystään, mutta oikeanlainen "propaganda" voisi auttaa. Toivoisin siis kansallisia kampanjoja esimerkiksi 

mediassa tietoisuuden lisäämiseksi esimerkiksi vähemmistöjen ongelmista." 

"Suomen pitäisi ratifioida YK:n kv. sopimus vammaisten oikeuksista. Vammaiset mukaan heitä koskevaan 

päätöksentekoon. Päättäjille, viranomaisille ja uurelle yleisölle opetusta ja tiedotusta vammaisten 

oikeuksista ja yhteiskunnallisesta asemasta Suomessa." 

"Sumi NATOon heti kun mahdollista." 

"Lastensuojelu pitäisi uudistaa täysin. Huostaanottojen tilalle avohuollon tukea. Sossuilta pois älytön valta 

ihmisten ja perheiden elämään. Huostaanotot hallinto-oikeuden sijaan käräjäoikeuksien päätettäviksi, 

jolloin asianomaisiakin kuultaisiin tasapuolisesti, eikä oikeusprosessi olisi vain sossujen kumileimaisin. 

Valvonta kuntoon lastensuojeluun. Sossut vastuuseen virheistään, lainrikkomuksistaan, 

ihmisoikeusrikoksistaan ja mielivallastaan. Apua tulisi saada ilman lastensuojelun asiakkuutta ja pelkoa 

huostaanotosta. Lapsia ei saa huostaanottaa keksittyjen tai etsimällä etsittyjen "huolien" perusteella." 

"Presidentille oikeus oikaista myös pieniä asiota, kuten perusteettomia sakon mksamisia." 

"Päättäjien tulisi tiedostaa myös ns. tavallisen kansan tilanne ja astua alas norsunluutorneistaan 

muulloinkin kuin vaalien tms. aikana. Maailmanlaajuisesti YK:n tulisi saada enemmän "hampaita" ja 

turvallisuusneuvoston veto-oikeuksia pitäisi rajata ja esim. yleiskokouksen 5/6 äänimäärän tulisi voida 

kumota turvallisuusneuvoston yhden/kahden jäsenen vastustus!" 
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"Ihmisoikeuksia loukkaavien valtioiden tai yritysten tuotteiden boikotointi. Keskustelun ylläpito. 

Rationaalisen kansallisen keskustelun kehittäminen. Kansainvälisesti: paikallisten tahojen kehittäminen ja 

vahvistaminen pitkäkestoisten vaikutuksen aikaansaamiseksi. Naisten koulutuksen tukeminen. Suomessa 

huomiota voisi kohdentaa ihmisoikeuksien toteutumiseen terveydenhuollossa sekä köyhyyden 

vähentämiseen. Kansainvälisesti globaali solidaarisuus ja oikeudenmukaisuus kauppasuhteissa kehittyviin 

maihin." 

"Valistuksen ja ymmärryksen lisääminen myös päättäjien joukossa sekä vähemmistöjen mielipiteen 

huomioonottamisella. Enemmän huomiota uskontoihin (so. taikauskoon) pohjautuviin 

ihmisoikeuspuutteisiin, yhteiskunnan on jo aika siirtyä taikauskosta nykyaikaan." 

"Virkakoneistoa olisi valvottava tehokkaammin ja puolueettomasti" 

"Perustulo maksettaisiin negatiivisena verona jokaiselle täysi-ikäiselle suomalaiselle. Tästä ei veroa 

maksettaisi ollenkaan. Tämä korvaisi kaikki eläkkeet, asumistuet, työttömyyskorvaukset, sekä muut 

mahdolliset tukimuodot ja olisi samansuuruinen kaikille. Lääkkeet ja kunnallinen terveydenhuolto ilmaiseksi 

kaikille, kompensoimaan joidenkin alentunutta toimintakykyä. Kaikesta ansio- ja pääomatulosta maksettaisi 

tasavero, esim 20% jolla katettaisi valtion kulut. Arvonlisävero voisi myös olla saman 20% suuruinen kaikilla 

tuotteilla ja palveluilla. Tämä keventäisi verovirkailijoiden taakkaa, vaikka verovirasto korvaisikin 

eläkeyhtiöt, työttömyyskassat ja monet muut laitokset. Kaikki kannustinloukut poistuisivat. Jokainen haluaa 

saada enemmän rahaa, jos siihen on mahdollisuus. Tämä koskee myös ylimpiä tuloluokkia. Kaikki ansaittu 

raha toisi valtion kassaan sen 20%, riippumatta siitä, ovatko henkilön ansiot 10 000 euroa, vaiko 10 000 000 

euroa. Totta kai tähän pitäisi yhdistää myös perustuslain mukainen ammatin ja työn valitsemisen vapaus." 

"" 

"Tiedottaminen: Huolehtiminen siitä, että etenkin kaikkein heikoimmassa asemassa ja puutteellisilla 

kyvyillä varustetut henkilötkin tuntevat oikeutensa ja avunsaantikanavat." 

"Korulauseet käytäntöön! henkilö- ym resursseja toteutukseen, seurantaan, valvontaan ja sanktioihin. 

Vanhuksille turvalliset asumis- ja elin olot. ---Kuinka voi vanhukselta, joka on ansainnut työuransa aikana 

(nykyrahassa bruttona) korkeintaan 2000€/kk (jos naiset, etenkin kotiäidit sitäkään), edellyttää 4000€ 

kuukausimaksuja kunnollisesta hoitokodista. Vaihtoehtona yksin omaan kotiin jäänti. Muutaman minuutin 

kestoisen hoitajan tarkastuskäynnin varaan kerran päivässä, kerran viikossa, tai ei edes sitä. Häpeällistä!--- 

Jos sukupuolineutraalit lailliset pariliitot sallittaisiin, kahden ihmisen keskinäistä apua riittäisi useammalle ja 

pitempään." 

"Toivoisin, että vammaisten ihmisten osallisuutta työelämään saataisiin parannettua. On suuri epäkohta, 

että monilla vammaisilla henkilöillä ei ole mahdollisuutta tehdä työtä työsuhteessa, mikä parantaisi heidän 

taloudellista tilannettaan ja olisi oikeudenmukaisempaa kuin nykyinen työtoiminta. " 

"Vieraannuttamiseen pitäisi puuttua huomattavasti enemmän ja siihen, että lapset saavat tavata 

tasavertaisesti molempia vanhempia" 

"Länsimaiden ja kehittyneiden yhteiskuntien tulisi toimia esimerkkinä ja suunnannäyttäjinä entistä 

näkyvämmin. Esimerkiksi kun kehittyneet kansat väittelevät siitä, onko seksuaalisella suuntautumisella 

vaikutusta kyseisen henkilön arvoon oikeuden silmissä, se omalta osin antaa validiteettia vähemmän 

edistyksellisen maan lainsäädännölle jossa homoseksuaalisuus on rikos ja pahimmillaan voi johtaa 
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kuolemanrangaistukseen. Suomella olisi hyvät mahdollisuudet toimia suunnannäyttäjänä (tai edes 

lippukulkueessa) globaalin etiikan näyttämöllä jos verrattaen pienet asiat saataisiin ripeämmin retoriikan 

leukaharjoitteista käytännön toimien piiriin." 

"Länsimaiden ja kehittyneiden yhteiskuntien tulisi toimia esimerkkinä ja suunnannäyttäjinä entistä 

näkyvämmin. Esimerkiksi, kun kehittyneet kansat väittelevät siitä, onko seksuaalisella suuntautumisella 

vaikutusta kyseisen henkilön arvoon oikeuden silmissä, se omalta osin antaa validiteettia vähemmän 

edistyksellisen maan lainsäädännölle jossa homoseksuaalisuus on rikos ja pahimmillaan voi johtaa 

kuolemanrangaistukseen. Suomella olisi hyvät mahdollisuudet toimia suunnannäyttäjänä (tai edes 

lippukulkueessa) globaalin etiikan näyttämöllä jos verrattaen pienet asiat saataisiin ripeämmin retoriikan 

leukaharjoitteista käytännön toimien piiriin." 

"- perusoikeusturva." 

"Ottaisin vähemmän maahanmuuttajia suomeen ja opettaisin heidät käyttäytymään ja jollei käyttäydy niin 

lähetetään takaisin. Ei heitä kukaan tänne ole pakottanut. Jäisi valtion asuntoja ja koulutuspaikkoja 

suomalaisille eikä tarvitsisi joka päivä lukea lehdestä lööppejä kuinka ulkomaalaiset tekivät sitä ja tätä." 

"Huomio tulisi kohdentaa enemmän ympäristölähtöisiin ihmisoikeusongelmiin, sillä kärjistyessään ne voivat 

olla peruuttamattomia. Suomi on painottanut keke-teemoja ja niitä tulisi korostaa myös jatkossa." 

"Mielenterveyspalveluiden Suomessa tulisi palvella paremmin kaikkia. Esimerkiksi psykoterapiaan pääsy on 

helppoa niille, joilla on varaa hakeutua suoraan yksityiselle psykoterapeutille. Myös muut terveyspalvelut 

toimivat heikosti. Tulisi myös taata kaikille osallistumisen mahdollisuus mielekkääseen työhön tai 

toimintaan, joka on psyykkisen hyvinvoinnin perusta." 

"Suomi saa kovin paljon EIT tuomioita. Tietoisuutta kansainvälisten sopimusten sisällöstä ja sitovuudesta on 

aivan liian vähän. Kun esimerkiksi lapsen oikeuksien komitean määräaikaisraporteista julkaistaan vain 

kooste, ja kiinnostuneet joutuvat näkemään kovasti vaivaa etsiäkseen täydelliset tiedot, ei ole kovinkaan 

todennäköistä, että käytännöt tulisivat muuttumaan. Olisi aika sellaiselle kampanjalle, joka asettaisi 

vastakkain sen, noudattavatko virkamiehet ja poliitikot mieluummin totuttuja käytäntöjä tai omia 

tiedostamattomia asenteitaan, vai pyritäänkö tiedostamaan ihmisoikeuksien merkitys myös jokaisen 

perustuslain erikseen mainitseman ihmisryhmän kohdalla, myös siis vammaisten kohdalla. Kiitokset 

kyselystä!" 

"Katsetta täytyy suunnata koulutuskenttäämme sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden oikeudenmukaiseen 

järjestämiseen. Syrjintää, erityisesti rasismia, tulee kitkeä kovalla kädellä. En voi ymmärtää sitä, että 

Suomessa saa toimia kansanedustajina henkilöitä, jotka julkisesti joko pilkkaavat esim. muslimeja tai 

muutoin lausuvat rasistisia kommentteja. Pidän aivan käsittämättömänä, että tällaiseen ei voi puuttua kuin 

kyseisen puolueen puheenjohtaja - silloin kuin itse parhaaksi näkee." 

"Sana vastaan sana ei todista ketään syylliseksi. Silti tuomioistuimet syyllistävät toisen osapuolen toinen 

toistaan hurjempien valheiden perustein." 

"Sana vastaan sana ei todista ketään syylliseksi. Silti tuomioistuimet syyllistävät toisen osapuolen toinen 

toistaan hurjempien valheiden perustein." 

"Virkamiehien edesvastuuseen saattaminen yksinkertaisemmalla koneistolla." 
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"Suomessa pitäisi valta antaa takaisin kansalle ja erota eu:sta ja eurosta. Lisäksi tulisi purkaa järjetön 

lastensuojelusysteemi, jossa kunnat saavat jokaisesta huostatusta lapsesta karkeasti ottaen tuplaten 

korvamerkitsemätöntä rahaa, mikä taas kannustaa kuntaa parantamaan kuntatalouttaan huostaanotoilla ja 

antaa sosiaalityöntekijöiden mielivallalle vapaat kädet. " 

"Yleisesti ottaen kovaa suoritustahtia pitää löysentää. Perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista pitäisi valvoa 

niin työpaikoilla, kouluissa, erilaisissa hoitolaitoksissa ja terveydenhoidossa ja sosiaalipuolella. Erityisesti 

mielenterveyspotilaiden oikeuksia pitää edistää, turvata, sekä valvoa. Ihmisten oikeuksia turvalliseen ja 

kannustavaan työpaikkaan pitäisi edistää. Työpäivän pituutta tulisi hieman laskea ja työpaikkakiusaamista 

pitää kitkeä pois. Työ ei saisi olla liian raskasta ja vaativaa. Jokaisen pitäisi saada tuntea että työ on edes 

jollain tasolla tyydyttävää." 

"" 

"" 

"Vaikka laki kieltää sukupuolieroista johtuvan epäoikeudenmukaisen kohtelun työmarkkinoilla, sitä 

tapahtuu jatkuvasti. " 

"" 

"Lapsia ei saa ottaa kunnollisista perheistäpois.Viranhaltijat rikosoikeudelliseen vastuuseen vääristä teoista 

ja arvionneista,joissa lapset ovat uhreja." 

"Näen Maailmakylä-tyyppiset tapahtumat osittain ihmisoikeusnäkökulmasta turhina, koska niissä käyvät jo 

valmiiksi ihmisoikeuksista hyvin perillä olevat tahot. Enemmän työtä voisi tehdä kuntapäättäjien ja muiden 

päättäjien keskuudessa ja pitää huolta, että eri viranomaistahot ovat ainakin ajantasalla asioista. Tytöt ja 

naiset tarvitsevat myös tietoa mahdollisuuksista. Eniten pitää kuitenkin tehdä työtä niiden parissa, jotka 

näitä perus- ja ihmisoikeuskysymyksiä eivät ymmärrä eivätkä noudata ja erityisesti jos he asuvat Suomessa. 

Jos nuoret miehet oppivat hyväksymään tytöt ja naiset tasa-arvoisina yhteiskunnan ja perheen jäseninä on 

jo paljon voitettu. Valtiona Suomen tulee aina olla ihmisoikeuksien puolella. " 

"Pyritään ennaltaehkäisemään sairauksien syntyä. Pyritään poistamaan käytöstämme tuotteita jotka eivä 

ole terveydellemme turvallisia esim turhat kemikaalit. Tunnustetaan MCS fyysiseksi sairaudeksi, jota se on 

koska altisteet saavat ihmisen kehon ja sen solut reagoimaan myrkkyjä vastaan moninaisin oirein. Lisää 

tutkimusta sisäilmasta ja sen tutkimiseksi ja siitä aiheutuvien sairauksien synnystä. Kaikilla on oltava oikeus 

hengittaa puhdasta ilmaa ulkona ja sisällä. Pakokaasut on myös saatava pois ilmasta jota hengitämme. 

Kulkuneuvoiksi jokin saastuttamaton väline !!!" 

"Valistusta lisää, esim kansalaisopistot Suomessa." 

"Sisäinen korruptio ja veropakolaisuus kuriin, myös hyvinvoivat säästötalkoisiin mukaan, tuloeroja 

kaventaen. Vammautuneiden asioiden käsittelyyn PUOLUEETON TUOMOISTUIN, ei vakuutuslaitosten 

ylläpitämää laitosta. Jokainen päättävään asemaan haluava ensin töihin esim vanhainkotiin, 

ruohonjuuritasolle." 

"Suomi: Lakiin pitäisi kirjata, että ihmisellä pitää olla olla oikeus saada viranomaisilta kaikki tiedot esim. 

henkilön itse soittamasta hätäpuhelusta (ilmaisnumero) kaikkine tietoineen, myös äänitallenne. 

Hätäkeskustallenteiden pitäisi olla paremmin suojattuja ja järjestelmään pitää jäädä merkintä siitä, kuka on 
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esim. kuunnellut tietyn hätäkeskustallenteen, koska kuuntelija pystyy tallentamaan hätäkeskuksen 

äänitallenteen erilaisiin medioihin ja käyttämään tallennetta omiin tarkoituksiinsa. " 

"Suomessa ja länsimaissa realiteetin tajua ja jäitä hattuun. Muu maailma: Suomen (ja länsimaiden) tulisi 

lopettaa diktatuurien tukeminen ja kehitys-ym avun ja yhteistyön ehdoksi demokratian ja 

kansalaisyhteiskunnan edistäminen." 

"Pitäisi kiinnittää valtavasti enemmän huomiota toisistamme välittämiseen. Erityisesti netissä ja muussa 

mediassa. Ne ihmiset, joilla on hyviä ajatuksia ja ideoita tuomaan niitä julki mahdollisimman laajasti, eikä 

vain omissa piireissään. " 

"- lasten saantiin liittyvien kustannusten jako vanhempien työantajien kesken - naisten ja miesten välisen 

palkkatasa-arvon edistäminen" 

"Mielestäni rikollisilla on Suomessa paremmat perus- ja ihmisoikeudet kuin heidän uhreillaan." 

"" 

"" 

"" 

"Suomessa pitäisi olla otakantaa.fi palvelun tapainen jatkuva palvelu, jossa voisi helposti tuoda esille 

erilaisia ihmisoikeusloukkauksia. Ensitilassa mielestäni pitäisi laittaa kuntoon lastensuojelulasten 

ihmisoikeudet. He ovat joutuneet elämässään erityisen ihmisoikeuskysymysten kohteeksi. Toiseksi pitäisi 

laittaa kuntoon yksin maahan tulleiden turvapaikanhakijoiden asiat. Ja kolmanneksi tarvittaisiin paljon 

enemmän valvontaa yksinäisten ja sairaiden vansten ihmisoikeuksiin." 

"Sallimalla avunanto köyhille ilman pyrokratiaa, lisäämällä ilmaista terveyden hoitoa ja valistusta" 

"Suomen omien kansalaisten terveysturvan ja koulutuksen ylläpitäminen on tärkeintä - mikäli suomalaisten 

verovaroja käytetään. Mielestäni varojen keruu vapaaehtoisin keräyksin ja hyväntekeväisyyden kautta on 

oikea tapa osallistua kv. rakennusprojekteihin ... ihmisoikeuskysymyksissä ei myöskään pitäisi olla liian 

sinisilmäinen. Mieleeni tulee eräs dokumentti, jossa esiteltiin tiibetissä (tai siellä päin) asuvan "alemman 

kastin perheen" asemaa. Heille oli lahjoitettu vuohi. Laaksossa alempana asuvat olivat vauraampia - heitä ei 

tarvinnut auttaa. Auto ajoi maahan kaatuneen vanhan naisen ohi - "Häntä ei tarvitse auttaa." (Olisi voitu 

edes pysähtyä ja kysyä vointia, jos olisi aidosti välitetty kanssaihmisestä.) "Vähävaraisen perheen" luokse 

tultua tv-kamera kuvasi vajaa, jossa oli useita vuohia. Perhe kuulemma hoiti naapureiden vuohia. Mikä on 

totuus? " 

"" 

"Mielenterveyskuntoutujien asema työmarkkinoilla ja yhteiskunnasssa yleensä" 

"" 

"Transihmisten ihmisoikeuksien loukkaamisen lisäksi toivoisin puututtavan vammaisten kokemaan 

syrjintään. Mielestäni kaikki uudet rakennukset tulisi suunnitella niin, että kaikki niihin pääsevät - ja näin 

etenkin julkisten tilojen kohdalla. Vapaakauppasopimuksen kohdalla toivon, että mahdolliset 

perusoikeuksien loukkaukset estetään laittamalla yksilöiden ja valtioiden oikeudet suuryritysten oikeuksien 
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edelle. Esimerkkinä loukkaus Yhdysvalloista, kun suuryritys patentoi viljalajikkeen itselleen, ja tekee näin 

tavallisesta viljelijästä rikollisen jos hänen pelloiltaan löytyy kyseistä lajiketta." 

"Poliittisen valtakunnansyyttäjän toimintaan puuttuminen. Lain muuttaminen niin, että "uskonrauhan 

häirintä"- ja "kiihoittamista kansanryhmää kohtaan"-syytteitä ei voi käyttää sananvapauden rajoittamiseen 

niin helposti. " 

"" 

"Suomessa on kyllä tietoa, mutta mikään ei edisty ilman lainsäädäntöä. Myös Suomessa köyhät köyhtyvät ja 

rikkaat rikastuvat. Kansainvälisesti ajatellen vain demokratian lisääntyminen parantaa ihmisoikeuksia ja 

naisten asemaa." 

"Suomessa kansanedustajia pitäisi kouluttaa ymmärtämään uskonnonvapaussäännöksiä kansainvälisissä 

sopimuksissa. Täällä ei vielä ole oivallettu, mitä uskonnottomien negatiivinen uskonnonvapaus merkitsee 

käytännössä." 

"Kaikki lait, jotka valmistellaan jakäsitellään eduskunnassa,vaativat perehtymistä ja asiantuntemusta ja 

kokeneita asiantuntijoita ennen äänestystä'.Lakia ei kyhätä jonkun puolueen kannatuksen nostamiseksi ja 

turhien, jopa vääränlaisten asiain puolesta lobbaajia on jo liikaa,Ei ole kovinkaan kunniakasta lausua 

takuueläkkeen syntysijoilta "Teot puhuvat puolestaan"" 

"Toivon, että hallitus laatii toimintaohjelman seksuaali- ja sukupuolivähemmistökysymyksistä." 

"Puututtaisiin huoltoriitoihin jo asioiden alussa,eli pitäisi olla taitoa tunnistaa huoltoriitä.Ei vähätellä ja 

laistaa sitä asiaa.Onko oikeutettua lapsen menettää yhteys toiseen vanhempaansa vain tiedon puutteen 

takia??" 

"Asennekasvatus kouluissa, mm. etiikka ja filosofia kunniaan! Kansakunnan kaapin päällä olevien 'esimerkki' 

oikeuskysymysten esillä pitämisestä ohi taloudellisten kysymysten ensisijaisuuden. Taloudellinen 

oikeudenmukaisuus toteutuu vain asenteiden parantumisen myötä." 

"" 

"Mielestäni yksi ajankohtainen asia on hallituksen tuore rakennepoliittinen ohjelma ja kehysriihessä 

esitetyt uudistukset. Monet uudistuksista loukkaavat perusoikeuksia. Uudistusten edellyttämät säästöt 

leikataan pitkälti julkisista palveluista, jolloin muun muassa vanhusten kohdalla perusoikeudet vaarantuvat. 

Toinen asia, mikä ohjelmassa mietityttää, on työttömiin kohdistuvat toimet. Vaikka toisaalta ymmärrän 

pyrkimyksen edistää työllistymistä, uudistukset loukkaavat työttömän henkilön perusoikeuksia. 

Perusoikeuksiin kuuluu valita oma asuinpaikkansa ja oikeus tehdä työtä. Onko kyse enää oikeudesta 

työhön, jos se pitää ottaa vastaan pakosta, vastoin omaa koulutusta ja vieraalta paikkakunnalta? Jos 

työmatkoihin kuluu päivässä liki kolme tuntia, ei perheelliselle ihmiselle jää paljon muita vaihtoehtoja kuin 

vaihtaa paikkakuntaa. Jos on pakotettu ottamaan työn ja vieläpä kaukaa omasta asuinpaikkakunnasta, 

toteutuvatko enää edellä mainitut oikeudet? Mietityttää, että pohditaanko näitä perusoikeuksiin liittyviä 

kysymyksiä, kun tällaisia muutoksia ajetaan läpi. Tällä hetkellä tuntuu, että ei." 

"Perus- ja ihmisoikeuksien edistämisessä Suomessa olisi hyväksi tieto. Käsite on joillekin hyvinkin tuttu, 

joillekin epämääräinen tai värittyneestä lähteestä saatu. Aiheen käsitteleminen perusopetuksessa jossain 

määrin, esimerkiksi lyhyesti johonkin oppiaineeseen sisällytettynä, voisi luoda pohjaa sille, että kukin osaisi 
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perehtyä aiheeseen itse enemmän myöhemmin elämässä ja olisi tietoisempi oikeuksista ja niihin liittyvistä 

ilmiöistä - myös kansainvälisellä tasolla. " 

"Kansallisen lainsäädännön kehittäminen ja valvonta on ensisijainen ohjausmuoto nykypäivänä, 

lainsäädännön muutosten tulisi tapahtua entistä nopeammin ja tehokkaammin." 

"Syyttäjien toiminta pitää ottaa tarkkailuun varsinkin kun kyseessä on niin sanottu tavallinen kansalainen 

vastassaan vaikutusvaltainen henkilö, ei syyttäjä voi toimia "tuomarina". Voin täysin todistaa väitteeni 

oikeiksi jos niin haluatte, Suomen mediaa asia ei kiinnosta vaikka vammautuneita kipupotilaita 300 tekee 

vuodessa itsemurhan koska on väsyvät taisteluun kipujen ja oikeuden saamisen takia, ehkä ulkomaisia 

tiedotusvälineitä asia kiinnostaa koska Suomen valtion edustajat ovat hyvin hanakasti heti 

kommentoimassa jos muualla mailmassa jotain tapahtuu ihmisoikeuksien suhteen, omaa pesää suojellaan 

kaikin keinoin. Vakuutusyhtiöiden harjoittama mielivaltaisuus vammautuneita kohtaan, vakuutusoikeuden 

80 vuoden käsittelytietojen salaus poistettava. Ystävällisin terveisin: Jorma Tanner Puh:040 9689930 

S.Posti: jorma.anni@gmail.com" 

"Viittomakielisten oikeuksia, vammaisten oikeuksia tulee huomioida laajalle. Myös pitää ennaltaehkäistä 

järjestöjen sisällä olevaa syrjäytymistä, joita on valitettavasti varsin paljon tapahtunut kuurojen yhteisön 

sisällä johtuen tiedonpuutteista." 

"Rikoksista ja etenkin ihmisen koskemattomuuteen liittyvistä rikoksista pitäisi antaa aina ehdoton 

vankeustuomio ja tuntuvat vahingonkorvaukset. On tehtävä selväksi, että hetken päähänpistosta oman 

olon helpottamiseksi tehty väkivalta ei ole hyväksyttävää. Uhrin asemaa on kohennettava huomattavasti. 

Kriisiapua on tarjottava automaattisesti. Myös rikosväkivallan aiheuttamien psyykkisten vammojen 

kustannukset on siirrettävä joko rikoksentekijän tai yhteiskunnan vastuulle. Uhria ei saa moninkertaisesti 

rankaista häneen kohdistuneesta rikoksesta, kuten tänä päivänä käytännössä tapahtuu avun hakemisen 

synnyttämän taloudellisen taakan muodossa. Samaan aikaan rikoksentekijä, jos hänet saadaan kiinni ja hän 

päätyy vankilaan, saa takuulla maksutonta apua veronmaksajien varoista." 

"Tähän saakka keskusteltaessa on keskitytty vain maahanmuuttajiin ja pakolaisiin. Mielestäni jo 

kantaväestön oikeudet verrattuna heihin ovat jo heikentyneet. Esim. maamme eläkeläiset ja vanhukset 

eivät saa niin hyvääja riittäviä palveluja kuin muille maahanmuuttajille ja pakolaisille täällä on annettu ja 

kaavaillaan. Vanhukset jäävät myös lapsiasiasioiden jalkoihin koska kukaan ei ole kiinnostunut heistä. Tämä 

on suuri ihmisoikeuskysymys jotta he saisivat samat oikeudet kuin em. ryhmät. Ovathan he työllään 

tehneet momet asiat täällä mahdollisiksi ja nyt heidät feidataan aivan sivuun. Tämä on mielestäni tärkein 

asia tulevassa keskustelussa- oman maan kansalaisten yhdenvertaisuus pakolaisiin ja muihin nähden. Nyt 

tuntuu että he ovat paremmassa asemassa meihin nähden." 

"" 

"LApsille tulee taata oikeus molempiin vanhempiinsa. Nyt tämä ei toteudu. Lapset tulee sijoittaa sen 

vanhemman luokse asumaan, joka ei tee heille kiusaa estämällä tapaamiset toisen vanhemman kanssa. 

Vieraannuttaminen PITÄÄ tehdä rankaistavaksi linnatuomion uhalla." 

"Suomeen pitäisi saada eduskunnasta, ministereistä ja korkeimmista oikeuksista riippumaton ihmisoikeus 

tuomioistuin, johon voi valittaa äidinkielellään. Yliherkistyneelle home sairaalle ei ole saatu edes diagnoosi 

numeroa aikaiseksi, joten he jäävät oikeus toimien ulkopuolelle. Hometalkoot projekti on toiminut 5 

vuotta, saamatta mitään tuloksia aikaan. Mikään valvonta viranomainen ei ryhdy tutkimaan 
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homesairaaseen kohdistuneita pahoinpitelyitä ym rikkomuksia. Erityisesti kunnilla ja valtiolla on runsaasti 

homehtuneita rakennuksia, joissa homesairaat eivät voi enään asioida esim. terveydenhuolto, poliisi, 

oikeustalot, posti ym. Asianajia tai oikeusapua he ei voi käyttää koska pahoja oireita tulee homehtuneista 

papereista ja homehtuneissa tiloissa oleskelleiden ihmisten vaatteista. Homesairaat ovat täysin heitteillä ja 

vailla perus- ja ihmisoikeuksia." 

"" 

"Kaikille samat oikeudet esim. avioliiton solmimiseen. Adoptio-oikeus samaa sukupuolta oleville jne." 

"" 

"Tasa-arvoinen avioliittolaki Valtiovallan prioriteettien siirtyminen talouskasvusta yhteiskunnallisempaan ja 

yhteisvastuullisempaan suuntaan. " 

"" 

"Perusoikeudet ja ihmisoikeudet ovat eri asia. Perusoikeudet taataan kansallisessa lainsäädännössä, 

ihmisoikeudet perustuvat ihmisoikeussopimuksiin. Jatkossa kyselyissä voisi näin aluksi huomioida 

käsitteiden oikeellisuuden." 

"Tasa-arvoinen avioliittolaki on todella nolo puute, jossa Suomen pitäisi ehdottomasti olla jo mukana. 

Kansainvälisesti on otettava rohkeammin kantaa esim. Venäjän ihmisoikeusrikoksiin, eikä vain hyssytellä. " 

"Tasa-arvoinen avioliittolaki" 

"" 

"Rohkeutta ja huumoria peliin. Rasismin vaihduttua sanana kritiikkiin luulisi löytyvän painokasta 

sanahelinää toisestakin mielipidepäästä. Arki avaa enemmän kuin akateemiset tutkimukset. Lyhytelokuvia, 

mainoskampanjoita vanhoja tietoiskuja mukaellen." 

"Sukupuolineutraali avioliitto, palkkojen realisiointi sukupuolten välillä. " 

"Lainsäädäntöä tulisi ohjata enemmän todistusaineistoon perustuen ja jättää mielivaltaiset ennakkoluulot 

pois. " 

"" 

"Kaikki samat oikeudet LGQBT henkilöiölle kuin heteroille. Uskonto ulos yhteiskunnasta, ie. koulut ; 

yksityisesti saa harrastaa mitä haluaa." 

"Tasa-arvoisen avioliittolain hyväksyminen, valtion ja kirkon erottaminen" 

"" 

"Murtamalla konservatiiviset arvot ja saamalla ihmiset tietoisiksi että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. " 

"Naisten asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa ja etenkin työelämässä täytyy parantaa tasapuolistamalla 

vanhemmuuden kustannuksia kummallekkin vanhemmalle. Ainakin muutaman kuukauden miesten 

pakollinen isyysloma olisi hyvä alku. " 



44 
 

"Tasa-arvoa ainakin pitäisi Suomessakin edistää sallimalla avioliitot samaa sukupuolta olevien kanssa. " 

"" 

"Levittää tietoisuutta, hypätä omalta mukavuusalueelta ulkopuolelle, ja tajuta, että ei maailma ole enää 

keskiajalla." 

"Suomessa tärkein mielestäni olisi se, että kaksi toistaan rakastavaa ihmistä saisi mennä naimisiin 

keskenään sukupuolesta riippumatta. Toinen olisi sterilisaation ikärajan laskeminen naisilla esim. 25 

vuoteen tai allekin. " 

"Samaa sukupuolta olevien parien oikeuksia voi parantaa hyväksymällä laki samaa sukupuolta olevien 

avioliitosta. " 

"Miesten ja naisten välistä tasa-arvoa, sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia tulisi edistää 

lainsäädännön keinoin." 

"" 

"" 

"" 

"Tasa-arvoinen avioliittolaki olisi ehdoton. " 

"Toivoisin kovasti, että lakiehdotus tasa-arvoisesta avioliittolaista menisi läpi, jotta saataisiin tämä 

häpeäpilkku poistettua Suomen yltä, joka ainoana Pohjoismaana ei ole suonut tätä oikeutta 

seksuaalivähemmistöille." 

"Sateenkaari-ihmisten oikeuksien lisäksi näen myös maahanmuuttajien tilanteen Suomessa 

ongelmallisena." 

"Seksuaali tasa-arvo mm. viimeisimmän tietoni mukaan "suojaikäraja" on 18 vuotta homosuhteissa, kun 

taas heterosuhteissa se on 16 vuotta." 

"Toivoisin negatiivisen uskonnonvapauden ja sananvapauden parempaa turvaamista, koska niiden 

toteutuminen kehittää yhteiskuntia ja yhteisöjä tehokkaammin kuin muut vapaudet ja edistää myös 

muiden vapauksien toteutumista. Negatiivinen uskonnonvapaus esimerkiksi olisi nopeuttanut tasa-arvoisen 

avioliiton toteutumista." 

"" 

"Tasa-arvoinen avioliittolaki. Rasismin vähentyminen tekemällä kulttuurit tutuiksi toisilleen. Yhteiskunnassa 

heikko-osaisten kuten lasten ja vanhusten laadukkaan hoidon turvaaminen." 

"Suomessa seksuaalinen suuntautuminen ja siihen liittyvät rajoitukset ovat saaneet selvästi huomiota. Niitä 

rajoituksia kun ei pitäisi olla lainkaan. Venäjällä vuorostaan ollaan menty vastakkaiseen suuntaan. " 

"Suomen tulisi olla ulkopolitiikassaan kovaäänisempi ihmisoikeuksien puolustaja, kuin mitä se tällä hetkellä 

on. Taloudelliset suhteet ovat toki tärkeitä, mutta mielestäni ne eivät saa olla syy ihmisoikeusloukkauksista 

vaikenemiseen." 
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"Naisten ja tyttöjen alistamiseen puuttuminen maailmanlaajuisesti sekä uskotojen seurausten 

ymmärtäminen ja niihin puuttuminen. Suomessa tasa-arvoisen avioliittolain hyväksyminen ja äitiyden 

vastuisiin ja kuluhin puuttuminen siten ettei äitiys heikennä naisten asemaa työssä ja kuluta naisvaltaisia 

työpaikkoja." 

"Medianlukutaidon opettaminen kouluissa. Valistunut väestö pitää myös ihmisoikeusasioista parempaa 

huolta." 

"" 

"Kirkko eroon valtiosta lopullisesti. Kolmas sukupuoli mahdolliseksi myös Suomessa. Seksuaalinen tasa-

arvo." 

"homo- ja maahanmuuttovstaiset piliitikot pitäisi selkeämmin psitää vastuuseen sanomisistaan" 

"" 

"Kaikkia kohdeltaisiin tasaveroisina seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Panostus ihmisten tiedon 

lisäämiseen ja suvaitsevaisuuden lisäämiseen. Tidotuskampanjat etenkin nuorille ja lapsille, koska heistä 

muutos usein voi lähteä käyntiin helpommin." 

"Tasa-arvoinen avioliittolaki tulee saada voimaan. Sen laiminlyöminen on avointa vihaa tiettyä ihmisryhmää 

kohtaan, vain koska he eivät sovellu tietynlaisten ihmisten maailmankuvaan. Uudistuksia ei tule pelätä. 

Myös ulkomaalaisten oikeuksien muiataminen, vaikkeivät he voisi ahdinkonsa ja kielimuurin vuoksi niitä 

itse tuoda esille." 

"Tasa-arvoinen avioliittolaki ja kristillisen kirkon irrottaminen valtiosta." 

"Toivoisin, että Suomessa otettaisiin HLBTIQ-ihmiset paremmin huomioon yhteiskunnan tasavertaisina 

yksilöinä." 

"Toivoisin, että Suomessa otettaisiin HLBTIQ-ihmiset paremmin huomioon yhteiskunnan tasavertaisina 

yksilöinä." 

"tasa-arvoinen avioliittolaki" 

"Suomessa on kohtuuttoman tiukat rajat sille, kuka voi hakeutua sterilointileikkaukseen. Näitä rajoja tulisi 

alentaa muita pohjoismaita vastaaviksi, jotta ihmisillä olisi helpommin mahdollista valita itselle parhaiten 

sopiva ehkäisykeino. " 

"Naisten ja miesten samapalkkaisuus" 

"" 

"" 

"" 

"Jokaisen on saatava solmia avioliitto sukupuolesta riippumatta. Sijaissynnytys tulisi myös laillistaa 

uudelleen. Toki se vaatii erilaisten lakipykälien säätämistä, mutta sitähän varten on kansanedustajat. 
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Maailmanlaajuisesti ajatellen olisi erittäin tärkeää, että ihmisillä ja etenkin naisilla olisi mahdollisuus 

kunnolliseen perhesuunnitteluun ja koulutukseen. Naisten ympärileikkaukset tulee myös lopettaa. " 

"Laillistamalla piri." 

"Seksuaalivähemmistöjen ja heidän perheidensä tasa-arvoisuus" 

"" 

"Tasavertainen avioliittolaki pitäisi voida myös saada esim. Lähi-idän maihin, ja myös tasa-arvoa 

sukupuolten välillä. Euroopassa asuvien muslimien pitäisi saada harjoittaa omaa uskontoaan vapaasti (esim. 

Ranskassa kohauttanut burkan käytön kieltäminen). Lapsisotilaiden käyttö maailmalla pitäisi saada 

enemmän näkyvile." 

"Seksuaalivähemmistöjen, trans-sukupuolen, naisten,vammaisten ja vähän tienaavien ihmisoikeuksien 

asioihin on puututtava ja parannettava asioita!" 

"Ihmisoikeuksia pohtiessa pitäisi keskittyä pureutumaan siihen millä tavoin ihmiset elävät jo nyt 

monimuotoista ja toimivaa arkea ja pystyykö yhteiskunta turvaamaan näitä elämisen erilaisia muotoja." 

"Kunnioittamalla jokaisen ihmisen ihmisarvoa, tukemalla haavoittuvaisessa asemassa olevia ihmisiä ja 

pyrkimällä luomaan sellaiset olosuhteet kaikille, ettei ruoasta tai katosta pään päällä ole pula." 

"" 

"Perussuomalaiset voisivat kadota takaisin mistä kömpivät esiin ja kristillisdemokraatit voisivat istua alas ja 

miettiä kuinka oikein on antaa yhden uskontoryhmän uskomukset (jotka vaihtelevat suuresti ryhmän 

sisällä) säännellä, miten muut ihmiset elävät. Pääajatuksena pitäisi olla, kuinka Suomea voidaan kehittää 

niin, että ihmisillä on hyvä olla. Ehkäisevä terveydenhoito auttaisi moneen psyykkiseen ja fyysiseen 

sairauteen. Ihmisten psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi tulisi olla lähtokohta , eikä raha/talous, uskonto, 

rasismi, seksismi jne." 

"" 

"Suomessa ehdottomasti ykkösenä tasa-arvoisen avioliittolain toimeenpaneminen. Mielestäni opintotukiin, 

lapsilisiin yms ei tulisi puuttua näissä säädtötoimenpiteissä, sillä se tulee myöhemmin kostautumaan. 

Suomessa myös olisi tehtävä jotain sille että yhä vuonna 2014 miehen euro on naisen 80snt, naisia ei 

myöskään näy johtotehtävissä..." 

"" 

"Ihmisten annettaisiin vaikuttaa ja päättää oikeasti tärkeistä asioista, kansanäänestykset(joiden lopputulos 

päättäisi asian) kaikesta kuten sukupuolineutraali avioliitto , alkoholilait yms." 

"" 

"Suomi voisi ottaa enemmän turvapaikanhakijoita vastaan. Lisäksi turvapaikanhakijoiden käsittelyyn 

tarvitaan enemmän resursseja, jotta hakijat saavat kunnon kohtelua eivätkä joudu esimerkiksi putkaan. 

Maahanmuuttajien koulutukseen olisi kiinnitettävä enemmän huomiota ja ulkomailla suoritetun tutkinnon 

hyväksilukeminen tehtävä helpommaksi, jotta työllistyminen helpottuu. Lisäksi tarvitaan asennekasvatusta 
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maahanmuuttoasenteiden korjaamiseksi. Suomi tarvitsee enemmän turvakoteja väkivaltaa kokeneille 

naisille ja enemmän matalan kynnyksen apua seksuaalisen väkivallan uhreille. Kovemmat rangaistukset 

seksuaalisesta väkivallasta tuomituille. Seksuaalikasvatuksessa kouluissa olisi kiinnitettävä paremmin 

huomiota seksuaalivähemmistöihin. Vammaisten oikeudet ovat asia, joihin ei kiinnitetä mielestäni 

riittävästi huomiota." 

"Hyväksymällä muutkin seksuaaliset suuntautumiset kuin pelkästään heterouden, esim. hyväksymällä 

Tahdon2014-aloite." 

"Tulevaisuudessa pitäisi kiinnittää huomiota maahanmuuttajien kotouttamiseen ja asemaan Suomessa, 

jotta Suomi olisi maa jossa kaikkien on hyvä ja turvallista olla. Kansainvälisistä kysymyksistä tärkeä on 

mielestäni erityisesti naisten asema kehittyvissä maissa. Tähän liittyvät niin koulutus kuin kulttuuriset 

sorron keinotkin (esimerkiksi tyttöjen ympärileikkaus Arfikan itä- ja pohjoisosissa." 

"Mielestäni pitäisi kaikkialla tuloeroja vähentää. Ehkä enempi avointa keskustelua ahneudesta, joka on 

vallannut liiaan monien mielen." 

"Toivon, että sukupuolineutraali avioliittolaki menee läpi eduskunnassa. Se uudistus on mielestäni jo 

auttamattomasti myöhässä. Sen lisäksi koen ihmisoikeusongelmaksi seksuaalirikokset, niistä saatavat 

surkean pienet rangaistukset ja huonon tuen saannin rikoksen uhreille. Mielestäni viranomaisilla ja muualla 

yhteiskunnassa on vieläkin naurettavaa asenteellisuutta, jolla syyllistetään raiskauksen uhreja. Sen lisäksi 

toivoisin, että keskityttäisiin huolella sukupuolten välisen tasa-arvon kehittämiseen, eli sekä naisten että 

miesten tasavertaisiin oikeuksiin. Tasavertaisempi lasten hoito vanhempien välillä olisi hyvä asia ja minua 

huolestuttaa myös mahdollinen asenteellisuus huoltajuusoikeudenkäynneissä. Toivon, että selvitetään 

millä perustein huoltajuudet myönnetään ja onko päätöksenteossa perusteetonta jomman kumman 

vanhemman suosintaa. Myös miehiin kohdistuva parisuhdeväkivalta ja siihen kohdistuva mahdollinen 

vähättely on minusta huolestuttavaa." 

"" 

"Tuloerot voitaisiin sitoa indekseihin ja lakia muuttaa. Sukupuolineutraali avioliittolaki sekä uusi translaki. 

Politikoilta ja lehdistöltä täyskielto käyttää "pakko"-etuliitettä puhuttaessaan ruotsinkielen opetuksesta se 

aiheuttaa turhaa stigmatisointia." 

"Oikeus ja mahdollisuus internetin ja somen käyttöön voi oikeasti parantaa tilannetta sekä tietoisuutta 

vaikuttamisen mahdollisuuksista. Naisten lukutaito Suomessa oikeus ja mahdollisuus päästä turvakotiin ja 

siitä automaattinen putki avustustoimiin." 

"Tasa-arvoinen avioliittolaki" 

"" 

"Tärkeintä on asettaa ihmiset lain edessä tasa-arvoiseen asemaan. Tämä niin suomessa kuin ulkomailla. 

Suomessa lain edessä ollaan tasa-arvoisia monien, muttei kaikkien asioiden suhteen. Avoin keskustelu 

ongelmista ja niistä puhuminen edistää positiivista asennemuutosta yhteiskunnassa." 

"Tasa-arvoinen avioliitto kaikille ihmiselle, sukupuoleen tai seksuaalisuuteen katsomatta." 
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"Ensimmäisenä tulee mieleen tasa-arvoisen avioliiittolain hyväksyminen. Lain edessä ihmisten pitää olla 

tasa-arvoisia, kirkko päättäköön itse kirkkovihkimisestä." 

"Painotan yhä, että vapaus omaan uskontoon pitää tarkoittaa hyvien tekojen edistämistä, ei aiheuttamaan 

pahaa, väkivaltaa ja kuolemaa." 

"Ns. ilmasto-oikeudenmukaisuus, sekä tulevien sukupolvien oikeudet pitää ottaa huomioon. Tulevilla 

sukupolvilla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa päätöksiin, joita me teemme mm. ilmastonmuutoksen suhteen, 

ja he tulevat kokemaan päätöstemme seuraukset. Heidän oikeutensa pitää ottaa enemmän huomioon." 

"" 

"Suomessa: Vanhusten oloja olisi parannettava monella tapaa. Avioliitosta tehtävä sukupuolineutraali ja 

mielellään myös määräneutraali. Uskonnollisten perusteiden suojelusaseman poistaminen siten, ettei 

esimerkiksi lasten sukuelimiä voi silpoa sillä verukkeella." 

"Selkeä linja: minkäänlainen syrjintä ei ole hyväksyttävää!! Selkeät rangaistukset esimerkiksi rasistisia 

kommentteja antaville poliitikoille, hehän ovat maamme kansan mielipiteen edustajia, joiden tulisi näyttää 

esimerkkiä toimintatavoista, joita vaalitaan maassamme." 

"" 

"Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet pitää laittaa kuntoon Suomessa. Pakolaispolitiikka pitää 

olla inhimillisempää ja liberaalimpaa koska se tulee hyödyttämään Suomea tulevaisuudessa. Suomen imago 

ja maine muualla länsimaailmassa ja etenkin Pohjoismaissa on erittäin huono juuri näiden 

ihmisoikeuskysymysteb takia." 

"Suomessa pitäisi ehdottomasti olla tasa-arvoinen avioliittolaki. Emme elä keskiajalla vaan vuotta 2014." 

"Suomi on huomioinut hyvin kansainvälisesti muiden maiden ihmisoikeus tilanteita ja pyrkinyt auttamaan 

niiden kehityksessä. Mutta on epäonnistunut kehittämään sitä omassa maassaan. Esim. Transeksuaalilaki 

kaipaa uudistusta sillä se rikkoo kyseisten ihmisten ihmisoikeutta. Suomessa tapahtuu harvemmin 

ihmisoikeusrikoksia mutta joiden eteen toivoisin ulkoasianministeriöltä enemmän työtä. " 

"Seksuaalinen tasa-arvo, sukupuolten tasa-arvo, koulutuksellinen t-a, taloudellknen t-a, jne" 

"Kansainvälisen tulojaon pitäisi olla tasaisempi. Me rikkaat voisimme tinkiä omastamme, jotta kolmannet 

maailman köyhät saisivat paremman toimeentulon. Kehitysmaiden köyhien naisten pitäisi saada parempi 

palkka hikipajoissaan. Maailmassa on orjuutta enemmän kuin ennen, esim seksiorjuutta. Olympialaisia 

rakennetaan ympäri maailman orjatyöllä. Ehkä tieto lisää tuskaa, nyt tiedämme kaikesta kamalasta, mitä 

maailmalla tapahtuu. Lapsityövoiman käyttö on yksi valtava ongelma, lasten pitää päästä kouluun eikä 

raatamaan orjina kolmivuotiaasta asti. En minä kyllä usko, että mikään tässä maailmassa muuttuu 

paremmaksi, me ihmiset olemme liian ahneita, emmekä piittaa oikeasti toisten ihmisten hädästä. " 

"Yhtään ihmisoikeusloukkausta ei sää sivuuttaa tai hyväksyä asenteella "Näitä nyt vaan on". Myös puheet 

pitää tuomita, myös juridisesti." 

"Jos maahanmuuttaja saa arvostella (mielestäni saa) suomalaisia, niin vastavuoroisesti suomalaisen pitää 

voida samoilla sanoilla arvostella maahanmuuttajia, jos katsoo siihen olevan aihetta." 
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"Tasa-arvoinen avioliittolain hyväksyminen" 

"tasa-arvoinen avioliittolaki, opiskelijoiden yms. aseman parantaminen." 

"Lainsäädännöllä, esimerkiksi sallimalla kaikille ihmisille samat oikeudet ja vastuut. Tästä esimerkkinä tasa-

arvoinen avioliittolaki. EU-lainsäädäntö ja sen valvonta voisi tehdä paljon enemmän ihmisoikeuksien 

valvonnan suhteen. Ongelmana on monesti se, että politiikassa tunnutaan keskittyvän muutamiin asioihin, 

kuten talouskriisiin, jolloin muut asiat jäävät pimentoon. Myös yleinen ilmapiiri on tullut jyrkemmäksi, ja 

tähän voivat vaikuttaa suomalaiset/eurooppalaiset mielipidevaikuttajat poliitikoista ja julkkiksista mediaan. 

Tuntuu, että politiikka on vain numeroiden pyörittelyä, jolloin ideologia ja humanismi jätetään 

tarkoituksella taka-alalle. " 

"Mielestäni kansalaisaloite tasa-arvoisesta avioliittolaista tulisi viipymättä hyväksyä ja terveydenhuollon 

yksityistäminen lopettaa. Pakkohoitolaista tulisi ehdottomasti puhua enemmän. Kansainvälisesti ei tule 

suoralta kädeltä mieleen mitään uusia ideoita." 

"" 

"Tasa-arvo kaikkien ihmisten välille, myös sukupuolesta tai sukupuolisesta suuntautmisesta riippumatta." 

"Kansainvälisen tapaoikeuden muodostumisen sääntöjä ihmisoikeuksian alalla tulisi harkita uudelleen. 

Nykyinen systeemi on luonut ilmaston, jossa uusilla ihmisoikeuksilla on todella vaikea saavuttaa 

tapaoikeuden tason. Tapaoikeuden muodostumisessa tulisi keskittyä ainoastaan oikeutta luovien 

instanssien vakaumukseen siitä, mikä on oikeutta ja mikä ei ja jättää vähemmälle huomiolle valtioiden 

käytännöt. Lisäksi kv-järjestöille, kuten YK:n yleiskokoukselle ja kansalaisjärjestöille, tulisi antaa suurempi 

rooli tapaoikeuden muodostumisessa. Suomessa tulisi keskittyä tuomioistuinlaitoksen vahventamiseen, 

jotta käsittelyajat saataisiin laskuun. Entistä vahvemmin olisi myös ohjattava riita-tapauksia sovitteluun. " 

"Yhteiskunnallisen hyväksymisen ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi olisi tärkeää korjata parisuhdelakia, 

koska se on edelleen näkyvin ja keskeisin eriarvoisuutta ajava tekijä nykytilanteessa." 

"Kaikille samanlaiset oikeudet riippumatta haluatko naimisiin ja lapsia saman vai eri sukupuolen kanssa." 

"Tietoisuuden lisääminen olisi tärkeää. Opetussuunnitelmiin tarkennuksia esimerkiksi siitä kuinka 

terveystiedossa käsitellään seksuaalisuutta, uskonnon tunnilla muita uskontoja ja yhteiskuntaopissa 

esimerkiksi juuri ihmisen oikeuksia ja velvollisuuksia. Tasavertainen avioliittolaki pitäisi jo saada voimaan. 

Valtio ei saa eriarvoistaa kansalaisia. Uskontojen ja kirkkojen on annettava tehdä omat päätöksensä, mutta 

ne eivät saa vaikuttaa kaikkien kansalaisten oikeuksiin. Naisten ja miesten tasa-arvoinen kohtelu 

työelämässä on hieno tavoite, mutta todellisuudessa varmaankin kauempana toteutumisesta kuin tuo 

avioliittolaki. " 

"Tasa-arvoisen avioliittolain tulisi astua voimaan." 

"Tasa-arvoinen avioliittolaki edistäisi hienosti Suomen asemaa ja tasa-arvoasiaa." 

"Maailmanlaajuisesti on henk.koht. vaikea lähtä sanomaan mitään, koska monen maan politiikka on 

enemmin diktatuuria kun demokratiaa. Suomessa toivoisin, että joskus tämäkin maa olisi tasavertainen ja 

antaisi kaikille samat oikeudet. Esim naimisiin meno, adoptio jne.." 

"" 
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"Tasa-arvoinen avioliitti laki pitäisi hyväksyä suomessa, koska jokaisella on oikeus mennä kirkossa naimisiin 

seksuaalisesta suuntaumisesta huolimatta. " 

"Miesten ja naisten välinen tasa-arvo huoltajuustapauksissa kaipaa enemmän huomiota." 

"Tasoitetaan tuloeroja. Veroista ensisijaisesti terveydenhuolto, lapset, vanhukset, köyhät, jne. Rahaa sinne 

missä sitä oikeasti tarvitaan, eikä nosteta lisää kansanedustajien palkkoja, laiteta miljoonia turhuuksiin. 

Tasa-arvoinen avioliittolaki. Suomessa on paljon lapsia vailla vanhempia, tukivanhempia, jne. ja paljon 

turvallisia sateenkaariperheitä, jotka heille voisi tarjota kodin. Vähäosaisille oikeasti enemmän apua ja 

tukea, jotta vältettäisiin syrjäytymiset. Vammaisille annettava samat mahdollisuudet päivähoitoon, 

koulutukseen ja elämään kuin muillekin. Vanhustenhoitoon oikeasti HOITOA. Vuodeosastot ovat aivan 

järkyttäviä. Oikeudesta yleisesti, tämän maan oikeustoimi on aivan järjetön. Murhaajat, pahoinpitelijät, 

raiskaajat, pedofiilit yms. pääsevät naurettavilla hotellituomioilla, ainoastaan talousrikoksista annetaan 

useampi vuosi, vaikkei niistä kukaan kirjaimellisesti kärsi. Tämä lista on loputon.. Maailmanlaajuisiin 

ongelmiin en edes jaksa puuttua, kun tässäkin maassa on niin moni asia pielessä. " 

"Koen tasa-arvoisen avioliittolain erittäin tärkeänä, ja toivon että se menee läpi eduskunnan 

äänestyksessä." 

"Mediassa esiintyvät henkilöt, julkimot ja päättäjät pitää saada ojennukseen ihmisten kiihottamisesta toisia 

ihmisiä kohtaan. Sananvapaus on sallittu mutta päätön kissa-hiiri leikki ja siihen mukaan vouhkaaminen on 

todella väärin." 

"Toivon jokaisen saavan oikeuden päättää omasta kehostaan ja koskemattomuudestaan. 

Koskemattomuuden rikkomisesta tulisi säätää suurempia rangaistuksia, eikä hyväksikäytön ja väkivallan 

uhreja saisi väheksyä. Lisäksi toivon ihmisten saavan mennä toistensa kanssa naimisiin aina, kun siitä ei 

seuraa vahinkoa kummallekaan osapuolelle. " 

"ILO sopimuksen ratifiointi, vähemmistökielien ja kulttuurien tukeminen, sukupuolivähemmistöjen 

oikeudet. Transihmisten tilanne on häpeällinen. Ihmisoikeuskasvatusta kouluihin ja yliopistoon. " 

"Yksi suuri epäkohta omasta näkökulmastani on, että tieteen aloille koulutettuja on paljon mutta 

yliopistoilla ei ole rahoitusta. Joudumme siis tilanteeseen, jossa korkeasti koulutetut joutuvat tekemään 

töitä ilmaiseksi (kuten itse joudun tällä hetkellä). Kuulen usein rehentelyä siitä, miten Suomi on tieteen ja 

teknologian huippumaita. Kuitenkin tämä kallisarvoinen työ teetetään paljolti orjatyövoimalla eli 

väitöskirjantekijöillä, jotka joutuvat tekemään pätkätöitä, rukoilemaan niukkoja apurahoja tai tekemään 

töitä täysin palkatta. Tällainen käytäntö tappaa motivaation eikä innosta jatkamaan tieteen saralla. Lisäksi 

tässä menetetään kallisarvoinen resurssi, kun korkeasti koulutetut vaihtavat alaa tai lähtevät ulkomaille. 

Palkan saaminen tehdystä työstä kuuluu mielestäni ihmisoikeuksiin. Toivoisin siis lisärahoitusta yliopistoille 

sekä palkkaoikeuksia tutkijoille. " 

"Kansainvälisissä ihmisoikeusasioissa vaaditaan kärsivällisyyttä. Länsi ei voi pakottaa vieraita kulttuureita 

vaan molemminpuolinen kunnioitus ja keskusteluyhteys on tärkeää säilyttää. Voimakeinot kuten pakotteet 

ja viimeisenä sotatoimet ovat äärimmäisiä ratkaisuja. Suomessa olisi tärkeää korostaa myös muiden kuin 

ateistien uskonnon ja sananvapauden merkitystä!" 
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"Tilannetta voitaisiin parantaa hyväksymällä tasa-arvoinen avioliittolaki - tällöin myös 

seksuaalivähemmistöihin kuuluvat parit saisivat kaikki samat oikeudet kuin heterotkin. Naisten ja miesten 

välisiin palkkaeroihin tulisi puuttua kunnolla - tämä asia saa myös liian vähän huomiota osakseen. " 

"Eri seksuaalisen suuntautumisen omaavien ihmisten perus- ja ihmisoikeudet, raiskauden uhrien oikeudet 

ja esim raiskaajien rangaistukset" 

"kaikkia" 

"Lait voisivat olla tasa-arvoisemmat ja tarkemmat, esim. yllä mainitsemani transhenkilöiden strerilointi 

pitäisi poistaa ja avioliittolain pitäisi olla tasa-arvoinen. Vanhusten hoitokodeissa pitäisi olla lakisääteinen 

henkilöstömäärä potilasmäärään suhteutettuna. Kotiväkivallan uhreille pitäisi olla lakisääteisesti tarpeeksi 

turvakoteja, Suomessä pitäisi olla EU:n ehdotuksen mukainen määrä. Poliiseja yms pitäisi kouluttaa 

ottamaan raiskaus-ja hyväksikäyttötapaukset vakavasti, mutta etenkin tuomarit tarvitsisivat sellaista 

koulutusta. Uutisissa oli kova kohu siitä, kuin tuomarit puhuvat halventavasti raiskauksen uhreista ja 

maahanmuuttajista, miten he voisivat saada oikeutta jos sitä jakavat tuomarit eivät pidä seksuaali- ja 

viharikoksia vakavina? " 

"" 

"Tasa-arvoisuus seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. " 

"Uskonto ei saa määräysvaltaa, ihmisiä ei luokitella seksuaalisuuden mukaan, pakkosterilaatio pois, tytöt 

kouluun, ehkäisyä kehitysmaihin." 

"Suomessa lakien muuttamisella. Kirkko ja valtio tulisi viimein erottaa." 

"Omaisuuden jakautuminen tasaisemmin vähentää radikalisoitumista ja terrorismia kaikkialla" 

"Tasa-arvoinen avioliittolaki sekä adoptio-oikeus toisivat ajankohtaisimpaan ihmisoikeuskiistelyyn toivotun 

vastauksen ja sen myötä Suomi olisi ajan hermolla. Maailmalla tarvitaan myös avarakatseisuutta ja 

lähimmäisenrakkautta." 

"Vi bör kunna tillgodose flyktingars rätt att få vistas i säkerhet medan krig och miljökatastrofer råder. 

Finland kunde med sin stora teknologiska och samhälleliga know-how vara en föregångare i flyktingarbetet. 

Vi HAR resurser. Det betyder inte automatiskt att allt arbete behöver göras inom landets gränser utan 

flyktingarbete kan också göras mera lokalt i de områden det gäller. Finland bör lyfta fram det faktum att 

Italiens/Greklands gränser mot Asien och Afrika är hela EU:s, det vill säga också våra gränser. Vi kan inte 

blunda för Lampedusa och de enorma tragedier det innebär. Vi är en del av EU och det är också vår gräns." 

"Jollakin tavalla voisi tehdä pienyrittäjyys helpommaksi, jotta työntekijän palkkaaminen olisi 

kannattavampaa. Olisi myös mainio ajatus, jos lapsia hankittaessa kulut jaettaisiin tasan sekä isän että äidin 

työnantajan välillä, eihän ole mitään järkeä siinä, että naisen työnantaja joutuu maksumieheksi, kun 

mieskin on yhtälailla lapsen vanhempi kuin nainenkin. Tässä asiassa ei ole tasa-arvoa ja se vaikuttaa muun 

muassa naisten työllistymiseen, kun esimerkiksi juuri pienyrittäjät eivät uskalla ottaa lisääntymisikäistä 

naista töihin. Tällä voitaisiin siis lisätä työpaikkoja nuorille naisille. " 

"Paperittomien henkilöiden asema Euroopassa." 

"homoille tulisi taata samat lailliset oikeudet, kuin heteroillekin" 
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"Suomessa olisi toivottavaa että tasa-arvoinen avioliittolaki hyväksyttäisiin. Maailmanlaajuisesti tulisi toimia 

puolustaen niitä homoseksuaaleja, jotka asuvat maissa joissa homoseksuaalisuus ei ole hyväksyttyä." 

"Hyväksymällä homoseksuaalien oikeus päästä naimisiin keskenään niin Suomessa kuin maailmalla. Isän 

oikeuksia lapsiinsa nähden pitäisi parantaa." 

"Suomessa voidaan aloittaa hyväksymällä tasa-arvoinen avioliittolaki. Se on varmasti kaikkein helpoin 

saavutettavista ja se lisää tasa-arvoa nopeasti. Tämän jälkeen Suomessa pitäisi entistä tiukemmin puuttua 

kaikenlaiseen syrjivään puheeseen ja yleistä ilmapiiriä tulisi muuttaa tällaisia puheita paheksuvaksi." 

"Tasa-arvoinen avioliittolaki ja adoptio-oikeus täytyisi olla myös homoseksuaaleille." 

"Tasa-arvoinen avioliittolaki tulisi tulla voimaan myös Suomessa, jotta Suomi pysyy yhtä tasa-arvoisena 

yhteiskuntana kuin suurin osa muista hyvinvointivaltioista." 

"Yksityisyydensuojasta on puhuttava, vakavasti. On mietittävä tulevaisuutta ja kokonaisuutta. On 

mietittävä, kenellä on oikeus mihinkin tietoihin. Toivon että tasa-arvoista avioliittokysymystä ei tarvitse 

enää eduskunnan äänestyksen jälkeen miettiä. Kansainvälisesti pitää miettiä suunnilleen kaikkea. Lasten, 

erityisesti tyttöjen, ja naisten oikeudet ovat monissa paikoissa vielä heikkoja. Myös uskontojen merkitystä 

yhteiskunnalle on mietittävä. Erityisen huolestuttavina pidän maita, jotka perustavat lakinsa uskontoihin." 

"tasa-arvoinen kohtelu kaikille!" 

"Pakolaisperusteiden jatkuva arvioiminen ja uudistaminen: se miä tapahtui viime vuonna ei saisi määrittää 

miten asiat ovat kunkin yksittäisen turvapaikan hakijan vaaratilannne juuri kuluvassa hetkessä." 

"Ei aavistustakaan, sen takia äänestän ja toivon fiksujen ihmisten keksivän maailmanrauhan. Harmi vaan, 

kun muut eivät pidä samoja arvoja tärkeinä, jolloin meitä edustamassa on suhteellisen kykenemätön 

porukka." 

"Olemassa olevat instituutiot voisivat tehdä vielä enemmän yhteistyötä epäoikeudenmukaisten olojen 

poistamiseksi. Työttömien toimeentulo pitäisi saada niin hyvälle tasolle, että halukkaat voisivat tehdä 

vapaaehtoistyötä ihmisten ja eläinten hyväksi. Vanhukset ja äidit tarvitsevat huomiota, tukea ja apua 

jaksamiseen. Presidentti ja pääministeri voisivat laatia lausunnon eri ihmisryhmien tukemiseksi, ja 

kannustaa kansalaisia osallistumaan haluamallaan tavalla." 

"Tasa-arvoinen avioliittolaki tulisi hyväksyä. Sen lisäksi tuloeroja tulisi saada tulevaisuudessa pienemmiksi." 

"" 

"Lakivaliokunta voisi muuttaa lakia niin, että homo- ja lesbpareilla olisi oikeus mennä naimisiin sekä 

adoptoida/saada hedelmöityshoitoja lapsen hankkimiseksi. Lisäksi mediassa pitäisi nostaa jalustalle 

miesten ja naisten väliset palkkauserot ja tehdä tarvittavat toimenpiteet niitten tasaamiseksi." 

"" 

"Avioliitto ja adoptio-oikeus ovat erinomainen tapa edistää ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa, sillä jokaisella 

tulee olla oikeus perustaa perhe ja rakastaa." 

"Erittäin helposti tehtävä iso harppaus eteenpäin olisi saattaa tasa-arvoinen avioliitto käytäntöön." 
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"Sukupuolineutraalin avioliittolain voimaantulo ja adoptio-oikeus homo- ja lesbopareille. " 

"Sen sijaan että ihmiset ruikuttaisivat ja puuttuisivat asioihin mitkä ei heitä liikuta, voisivat he huolehtia 

vain omista asioistaan, ja lopettaa muiden ihmisryhmien kuin valkoisten heteroiden sortamisen. Valtion 

pitää erota kirkosta ja sen sijaan että viedään viimeisetkin rahat ihmisiltä hallituksen pikkujouluihin, voitaisi 

hankkia lisää työpaikkoja ja lievittää köyhyyttä." 

"Samat oikeudet seksuaalivähemmistöille. Riittävä opintotuki." 

"Yleisiin terveyspalveluihin pitäisi kiinnittää huomiota, pienituloisten (ja etenkin lapsiperheiden) tukiin ei 

saisi koskea, paitsi korottamisen yhteydessä. Työttömiä pitäisi ohjata ja tukea enemmän, ei uhkailla 

pakkotöillä. Työpaikkoja tulisi luoda, ei poistaa tukia. L´Kansainvälisellä tasolla lisäksi kehitystyötä tulisi 

tehdä tehokkaammin koulutuksen ja muun ruohonjuurityön avulla." 

"Lisää tietoa ihmisille! Koulutus ja tieto auttavat pääsemään eteenpäin ja olla hyväksymättä epätasa-arvoa, 

kun ymmärrys ihmisyydestä ja kaikkien yksilöllisyydestä kasvaa ja muuttuu itsestäänselvyydeksi. " 

"Kaikilla ihmisillä pitäisi olla oikeus avioliittoon riippumatta mistään tekijästä. Pitäisi pyrkiä maailmaan jossa 

naisten oikeudet ovat samalla tasolla miesten kanssa. Ns. kolmas sukupuoli pitäisi myös lisätä 

yhteiskuntarakeenteeseen. Lasten oikeuksia pitää myös parantaa." 

"Koulutusta, ja tietoa voisi lisätä, esim kouluissa. Monet kehitysvammaiset voisivat (ja haluaisivat!) 

luullakseni osallistua täysipainoisemmin yhteiskunnan toimintaan, esim heitä voisi työllistää paremmin." 

"Yk:n ihmisoikeusjulistus tulisi ottaa viimein todella mukaan lainsäädäntöön. Suomessa mm. 

seksuaalivähemmistöjen ja uskonnottomien oikeuksien polkeminen" 

"Homoavioliitot täytyisi sallia, myös homoparien adoptio-oikeus. Maailmanlaajuisesti tarvitaan valistusta, 

jotta esim. tyttöjen ympärileikkauksista luovuttaisi suuressa mittakaavassa. Muutenkin maailmanlaajuisesti 

naisten ja tyttöjen kouluttaminen on tärkeää." 

"Suomessa: tasa-arvoisen avioliittolain hyväksyminen sekä se, että kiinnitettäisiin enemmän huomiota 

maahanmuuttajien sopeutumiseen, ennen kuin vain myönnetään lisää oleskelulupia. Ongelmat kasvavat ja 

kerääntyvät, kun jo olemassa olevia vaikeuksia hoidetaan olemattomasti. Pohditaan ensin, miten kaikki 

kansalaisuudet voisivat Suomessa elää rauhallisesti rinta rinnan ja koettaa saada asenteita ja todellisuutta 

muuttumaan. Maailmanlaajuisesti: ihmisoikeusrikkomuksista pitäisi uutisoida näkyvämmin, ja myös 

pienten uutistoimistojen ja tietolähteiden näkökulma pitäisi ottaa uutisoinnissa huomioon. " 

"Suomessa tulisi ainakin samantien hoitaa tasa-arvoinen avioliittolain, transseksuaalien pakkosterilointi ja 

oikeudenkäyntien jonotukseen liittyvät seikat kuntoon." 

"tasa-arvoinen avioliittolaki" 

"Homojen tulisi saada adoptio- ja avioitumisoikeus siinä missä heteroidenkin!" 

"Ihmisen seksuaalinen suuntautuminen ei saisi millään tavalla vaikuttaa hänen kohteluun lain edessä. Myös 

sukupuolta tulisi voida vaihtaa ilman sterilointia tai vastaavaa simputusta. Virallisissa dokumenteissa tulisi 

myös olla mahdollista jättää spesifioimatta sukupuolta mieheksi tai naiseksi ja näin ottaa huomioon 

sukupuolineutraalit henkilöt." 
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"Tiedotusta, tiedotusta, tiedotusta! Valtion johdon pitäisi olla hyvänä esimerkkinä, kyllä se kansa perässä 

seuraa kunhan saa nieltyä katkeruutensa siitä, että kaikilla on samat ihmisoikeudet!" 

"Tasa-arvoinen avioliittolaki. Lopettamalla höpötys "maahanmuuttokriittisyydestä" ja puhumalla rasistisista 

hyökkäyksistä niiden oikeilla nimillä. Vaihtamalla koulujen uskonnon opetuksen kaikille sopivaan 

elämänkatsomusopetukseen ja näin varmistamalla että jo lapset oppivat pohtimaan toimintansa eettisyyttä 

ja näkemään itsensä saman arvoisina kuin muut. " 

"Kuullaan ihmisiä ja heidän tarinoitaan, sillä tavalla asiat konkretisoituvat ja selkenevät, jolloin 

ihmisoikeuksia rikkovat asiat huomataan ja voidaan korjata" 

"Ympärileikkauksien kieltäminen (paitsi tietty lääketieteellisistä syistä tehdyt). Sukupuolineutraali 

avioliittolaki. Päiväkotien ja koulujen uskontoneutraalius. " 

"" 

"Globaalisti taloudellinen sääntely ruualla spekuloinnin lopettamiseksi. Keskitytään lievittämään nälänhätää 

ja parannetaan lasten oikeuksia. Pyritään lisäämään globaalia tasa-arvoa" 

"Samaa sukupuolta olevien avioliiton salliminen" 

"Vertaamalla muihin samanlaisiin valtioihin,valtio voisi osoittaa suuntaa" 

"Sukupuolineutraalin avioliittolain hyväksyminen edistäisi kansalaisten ihmisoikeuksia merkittävästi, eikä se 

aiheuttaisi kenellekään haittaa. Seksuaalista tai lähisuhdeväkivaltaa kokeneille tulisi olla paremmin 

palveluja ja ne tulisi turvata lailla, koska tilanne eri kunnissa vaihtelee todella paljon. Tuomiot raiskauksista 

ja lasten seksuaalisesta kaltoinkohtelusta ovat Suomessa järkyttävän pieniä eivätkä vastaa aiheutetun 

vahingon määrää." 

"" 

"Homoseksuaalien oikeus avioliittoon, sulupuolten välisten palkkaerojen tasaantuminen, köyhien 

avustaminen myös kansallisella tasolla." 

"Tasavertainen avioliittolaki on saatava Suomeen. Sitä kannatetaan muissa pohjoismaissa sillä siellä ollaan 

kuunneltu kansaa. Suurin osa haluaa kaikkien olevan onnellisia ja sillä tavalla tämän maan pitäisi pyöriä." 

"Tasa-arvoinen avioliittolaki, miesten ja naisten palkat" 

"naisten ja lasten asema, miksei myos sateenkaariväen" 

"Laki aloite tasa-arvoisesta avioliitosta on hyväksyttävä. Vanhustenhuollon laadun tarkkailuun soisin 

enemmän resursseja, jotta oikeus vanheta arvokkaasti toteutuisi nykyistä paremmin. " 

"Suomessa tehtävä töitä sukupuolten tasaarvoisuuteen työelämässä, sekä seksuualivähemmistöjen 

oikeuksien parantamista edistettävä. Samat oikeudet kaikille. Avioliitto kuuluu ihmisille, ei eriteltävissä 

nais-ja miespareille." 

"Tasa-arvoinen avioliittolaki, adobtio-oikeudet kaikille. Kansainvälisesti tulisi kiinnittää myös huomiota 

naisten asemaan." 
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"" 

"Hyväksymällä tasa-arvoinen avioliittolaki, sillä jokaisen homoseksuaaliparin rakkaus on yhtä arvokasta kuin 

heteroidenkin. Niitä ei tule eriarvoistaa enää. Tietoisuuden lisääminen on tärkeää, seksuaalivalistuksiin 

tulisi sisällyttää myös vähemmistöseksuaalien intiimielämää. Myös trans-henkilöiden asema yhteiskunnassa 

paranisi jos tietoisuutta lisättäisiin. Siihen saakka, kunnes homoseksuaalien oikeudet paranevat, sen pitäisi 

olla tapetilla räikeänä tasa-arvon epäkohtana. Lisäksi lapset, jotka elävät väkivaltaisessa, huume ja 

alkoholiongelmaisessa ympäristössä, huolestuttavat. Myös kaikenikäisten syrjätyminen ja vanhusten ku 

ottavan ala-arvoinen kohtelu pitäisi olla hoidettavien asioiden kärjessä." 

"LGBT-tasa-arvon lisäksi pitäisin tärkeänä kirkon ja valtion erottamista toisistaan ja uskonnonopetuksen 

yhdistämistä tai poistamista koulusta. Lapsia ei tulisi luokitella uskonnon perusteella koulussa ja perheiden 

pitäisi pystyä pitämään uskonnollinen vakaumuksensa omana tietonaan halutessaan. " 

"" 

"Tahtoisin trans-ihmisille enemmän huomiota ja tunnustusta ettei aina se sukupuoli johon on sattunut 

syntymään välttämättä tunnu omalta. Tahtoisin myös pienituloisille parempaa palkkaa tai vähemmän 

verotusta. Olisi myös korkea aika miettiä tarvitsevatko kansanedustajat niin naurettavan suurta palkkaa 

kuin he tällä hetkellä saavat, etenkin kun tuntuu että Suomen politiikka on mennyt aivan uskomattomaksi 

ja täysin todellisuudesta irtautuneeksi. " 

"" 

"Tasa-arvo (riippumatta rodusta, kansalaisuudesta, sukupuoli-identiteetistä tms.), heikommista (niin 

ihmisistä kuin eläimistä) pidettävä yhteiskunnankin huolta; monet ovat valmiita veronkorotuksiin, että 

palvelut pelaisivat." 

"Mielestäni tulisi todellakin lukea uudelleen lait, jotka ollaan kirjoitettu ja miettiä ovatko ne ristiriidassa 

keskenään. Esimerkiksi syrjintää ei saa lain mukaan harjoittaa, mutta silti sitä tehdään esimerkiksi lakien 

avulla, joita ei muuteta. Esimerkiksi tämän hetken vanhoillinen avioliitto, jossa vain eri sukupuolta olevat 

voivat mennä naimisiin." 

"Hyvinvointivaltion rippeiden säilyttäminen; universalismi. Lainsäädäntö. Keskustelu. Valvonta. 

Puuttuminen. Tarkkailu. Asennemuutos. " 

"" 

"" 

"Lakimuutokset voimaan ja heti. Mm. tasa-arvoinen avioliittolaki, naisten asema ja monikulttuurisuuden 

arvostaminen oikeasti asialistalle eikä vain puheisiin." 

"Onneksi nuorempi sukupolvi on paljon kansainvälisempää ja suvaitsevaisempaa, internetin ansiosta. Heillä 

on luokkakavereina lapsia eri kulttuureista ja maailma on heille yhtenäisempi kuin mitä tämän hetken 

politiikan päättäjät suurten ikäluokkien edustajina voivat kuvitellakaan. Parasta olisi, jos lapsille 

opetettaisiin koulussa arvosanojen suorittamisen sijaan empatiaa, läheisyyttä, toisen ihmisen 

kuuntelemista ja koskettamista, erilaisuuden hyväksymistä, tasa-arvon ja reilun pelin tärkeyttä ja 

vaurauden jakamista. Siitä se tulevaisuuden tasavertaisempi maailma syntyisi." 
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"" 

"Suomen pitää edistää ilmastolakeja, yhtiöiden toiminnan valvontaa, resurssien oikeudenmukaisempaa 

jakautumista ja ylikulutuksen estämistä. Tulee voimistaa YK:n ja ETYJin roolia, konfliktien rauhanomaista 

ratkaisemista. Tulee vastustaa linnake-EU:n kehittelyä, turvata siirtolaisten oikeudet ja estää paikallisia 

elinkeinoja tuhoava firmojen bisnes kehittyvissä maissa. Kukin voi osallistua keskusteluun ja 

kansalaistoimintaan sekä boikotoida sikamaisimpia firmoja (Nestlé, Monsanto, Cocacola, tupakkafirmat)." 

"Toivon todella, että suomessa sukupuolivähemmistöjen edustajat saavat samat oikeudet kuin 

heteroparitkin. Lisäksi toivon, että suomi valtiona pyrkisi enemmän ottamaan kantaa muissa maissa 

tapahtuviin ihmisoikusrikkomuksiin. " 

"" 

"" 

"Naisten oikeudet ja perusopetuksen sukupuolineutraalikasvatus Suomessa. Kansainvälisesti erityisesti 

naisille oikeus omaan ruumiiseen ja omaisuuteen sekä liikkumisen vapaus." 

"Samaa sukupuolta olevien avioliitto" 

"Naisten aseman parantaminen, seksuaalivähemmistöjen oikeudet" 

"Tasa-arvoinen avioliittolaki on yksinkertaisesti oikein ja on jokaisen oikeus" 

"Suvaitsevaisuus vaatii aikaa ja rohkeutta, ja mielestäni nimenomaan päättävissä asemissa olevien ihmisten 

tulisi tätä rohkeutta käyttää, heille kun se näkyvyys ja etuoikeus on suotu." 

"Suomessa Yleen on saatava humaani johto nykyisen oikeistolaisen tilalle. On lakattava puhumasta 

rasismista ja puhuttava sorrosta, syrjäyttämisestä ja alistamisesta yhtä hyvin etnisin kuin muinkin perustein. 

On lakattava käymästä kauppaa maiden tai yhtiöiden kanssa, joiden voidaan osoittaa käyttävän lapsi- tai 

orjatyövoimaa ja joiden voi osoittaa sortavan ay-liikettä, oppositiota tai journalisteja. Nollatoleranssi 

eriarvoisuudelle. On lakattava pitämästä kehitysmaiden luonnonvarojen ja työvoiman rosvousta 

luonnollisena." 

"Tasa-arvoinen avioliittolaki" 

"Tasa-arvoinen avioliittolaki kaikille" 

"" 

"Taloudellinen eriarvoisuus (Oxfamin raporttiin viitaten)" 

"enemmän huomiota seksuaaliseen, uskonnolliseen jne tasa-arvoon" 

"Lain saralla Suomessa ei ole vielä tehty lopullisia läpimurtoja (sukupuolta vaihtaessa on ihmiseltä vietävä 

lisääntymiskyky, sateenkaariperheet eivät saa adoptoida jne.) sukupuolittuneisuuden vähentämiseksi." 

"Suomeen tasa-asrvoinen avioliitto ja samaa sukupuolta olevien adoptio oikeus. Maailman ongelmia 

korjatessa hyväntekeväisyys on tärkeää, joten pitäisi saada ihmiset kiinnostumaan." 
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"Vanhempainvapaiden kulujen tasaaminen kaikkien vanhempien työnantajien kesken ja 

perhevapaauudistus, joka motivoi miesten ja naisten tasavertaisempaan osallistumiseen perheen hoidossa. 

Useamman kuin kahden vanhemman juridinen perhe pitäisi olla mahdollista, jotta lasten etu vanhempiinsa 

turvataan. Uusioperheitä ja homo-lesbovanhempien perheitä on niin paljon, ettei perinteinen kahden 

juridisen vanhemman malli enää takaa lapsille oikeuksia kaikkiin vanhempiinsa." 

"kaikille täytyy taata oikeus avioliittoon seksuaalista suuntautumista katsomatta, sekä oikeus adoptioon 

homopareilla." 

"Ihmisoikeus-kampanjat voivat lisätä ihmisten tietoisuutta aiheesta, vaikkakin joissain maissa lainsäädäntö 

on niin tiukka, ettei asioihin voi lyhyellä aikavälillä vaikuttaa kovinkaan paljon. " 

"Saman sukupuolel avioliittolaki" 

"" 

"Perus- ja ihmisoikeuskasvatus selkeämmin osaksi koulujen opetussuunnitelmia. Selkeät julkiset linjaukset 

perus- ja ihmisoikeuksien puolesta. Päätösten arviointi perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta. 

Pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien toteutumisen varmistaminen ansaitsee paljon nykyistä enemmän 

huomiota. Asioita ei saa esittää vain kustannuksina. " 

"Sukupuolineutraali avioliittolaki!" 

"Kuten mainitsin yllä, tulisi ihmisoikeus- ja suvaitsevaisuuskasvatus ottaa entistä tehokkaammin osaksi 

peruskouluopetusta. Suomen vähemmistöryhmistä ei tunnu kellään olevan mitään tietoa, ja 

tietämättömyys tunnetusti ruokkii pelkoa ja ennakkoluuloja. Tasa-arvoinen avioliittolaki tulisi hyväksyä, ja 

totaalikieltäytyjien tilannetta tulisi jotenkin muuttaa, sillä tällä hetkellä se on järjetön ja kuluttaa valtion 

kassaa turhaan. Kannatan myös valtion ja kirkon erottamista toisistaan." 

"Samanlaisten asioiden mahdollistaminen erilaisille ja erilaisista taustoista lähtöisin oleville ihmisille 

(etninen tausta, seksuaalinen suuntautuminen, tulotaso). Jokaisen ihmisen tulisi ainakin valtion silmissä olla 

tasa-arvoinen – tämä koskee erityisesti koulutusta, avioliittoa ja muita instituutioita sekä terveydenhuoltoa. 

Kirkko pitäisi erottaa valtiosta, jolloin se voisi jatkaa arvojensa mukaista opetusta ja toimintaa ilman että se 

hidastaisi tasa-arvon kehitystä yleisellä valtiollisella tasolla. " 

"Enemmän avoimmuutta koulu pohjalla kuten myös työpaikoilla. Näistä asioista pitää pystyä puhumaan 

asiallisesti eikä kenenkään tulisi joutua piilottelemaan sitä, mitä on." 

"Tasa-arvoinen avioliitto ja adoptio-oikeus, lapsiperheiden yhtälaisten vaihtoehtojen takaaminen, fyysiseen 

koskemattomuuteen kohdistuvien rikosten tuomioiden koventaminen suhteessa talousrikoksia 

ankarammaksi" 

"Sukupuolten välinen tasa-arvo ja sen puute kuohuttaa edelleen. Maailmanlaajuinen ongelma!" 

"Keskustelua, asiallista informaatiota ja asioiden esilläpitämistä tulee kaikilla mahdollisilla tavoilla edistää ja 

lisätä niin kotona kuin ulkomailla...!" 

"Suomessa voitas tulla tälle vuosituhannelle tässä homoparien sorsimisessa ja siten näyttää myös muille 

että suosta om mahdollista nousta ylös." 
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"Noh yksi asia olisi tietysti päivittää Suomen lainsäädäntöä vastaamaan kaikkia niitä julistuksia ja 

sitoomuksia mihin Suomi on periaatteessa sitoutunut YK:n ja EU:n myötä. Suomessa lakia noudetaan 

todella tarkasti ja säädännössä olevia ihmisoikeusongelmia kyllä tiedostetaan mutta tuntuu ettei niihin 

viitsitä oikein puuttua, koska se nähdään vaikeana prosessina ja on muutakin tekemistä." 

"" 

"Tasa-arvoinen avioliittolaki ja oikeus adoptioon." 

"Miksi Suomessa on ihmisryhmä, jolla on lakiin perustuen vähemmän ihmisoikeulsia kuin muilla? Tämä ei 

ole mielipidekysymys. Suurin ongelma Suomessa on asennevamma erilaisuitta kohtaan. Erilaisuutta 

pelätään ja halveksutaan. Ongelma on myös sisäänpäinkääntynyt kulttuuri, josta uudet sukupolvet alkavat 

kuitenkin vähitellen oppia eroon. Välittäminen ja hyväksyminen luo yhteistyötä ja edistystä. Syyttely, epäily 

ja syrjintä luo ennakkoluuloja ja kuiluja kommunikointiin." 

"" 

"Lasten hyväksikäyttö ja varhaiset pakkoavioliitot sekä tyttöjen silpominen." 

"Eduskunnan tulisi hyväksyä lakialoite tasa-arvoisesta avioliittolaista." 

"" 

"Monessa asiassa uskonto on liian voimakkaasti esillä, eikä laki ja ihmisoikeudet. Maissa pitäisi olla laki ja 

uskonto erikseen, koska uskonnot aina alistaa joitain "ryhmittymiä"." 

"Tasa-arvoinen avioliittolaki, valtion ja kirkon erottaminen. Uskonnottomien ja uskovaisten Tasa-arvoinen 

kohtelu." 

"Vapauttamalla asevelvollisuutta. Sallimalla samaa sukupuolta olevien avioliitto ja heille 

adoptiomahdollisuus." 

"lainsäädäntö kuntoon: kaikki ovat kaikkien lakien edessä tasaveroisia. myös perhe- ja parisuhdeasioissa. 

adoptio-oikeus kaikille, jotka täyttävät harkitut ja tiukat sosiaaliset kriteerit. sukupuolesta ja 

seksuaalisuudesta huolimatta. virkamiesvalmistelun läpinäkyvyyttä on parannettava vaikka pakolla. 

kuulemisjärjestelmiä on kehitettävä. kirkko ja valtio on todenteolla erotettava toisistaan -- hartaushetket 

pois päiväkodeista ja niin edelleen. " 

"Lisaa tietoa kaikkia koskevista oikeuksista, vahaosaisille suunnattua konkreettista apua. Lapinakyva 

paatostentekokulttuuri. Kansalaisille mahdollisuus vaikuttaa esim. somen kautta. Rigidi jako kahteen 

sukupuoleen on vastoin nakemystani ihmisoikeuksista. Lisaantymisen, perhe-elaman, adoptio-oikeuden ja 

muiden juridisten oikeuksien kytkeminen ihmisen ilmentamaan sukupuoleen ja heteronormatiiviseen 

maailmankuvaan ei ole oikeudenmukaista." 

"" 

"Suomessa kaikki saisiviat oikeuden mennä naimisiin ja esim. transsukupuolisten ihmisten 

pakkosterilisaatio on vähäsen tyhmä juttu, eikö?" 
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"Tasa-arvoinen avioliittolaki nyt ihan ensimmäisenä läpi. Jo olisi aika sille! Ja yksinkertaisesti rasistiset 

ihmisjuntit pois päättämästä meidän asioista. Mikään ei ole mielestäni suurempi epäsivistyksen näyte, kuin 

rasistiset mielipiteet. Ne eivät enään kuulu tälle aikakaudelle." 

"Mielenterveyspotilaita syrjitään työmarkkinoilla. Jos olet joskus sairastanut masennuksen, et enää saa 

töitä. Heteronormatiivinen lokerointi pitäisi kitkeä kouluista. " 

"" 

"Tasavertainen avioliittolaki parantaisi tilannetta paljon. Lisäksi transsukupuolisten pakkosterilointi tulisi 

poistaa, se on yksinkertaisesti sairasta toisen kehoon kajoamista." 

"Saman sukupuolen välisen avioliiton lakialoite vietävä läpi eduskunnassa." 

"Tasa-arvoinen avioliittolaki kaikkialle." 

"Meillä lainsäädännöllä voisi aika täysin korjata monia ongelmia." 

"Suomen on pakko vaikuttaa Euroopan Unionissa ja kehittää asetuksia myös Suomelle suotuisiksi. Suomen 

julkisen vallan täytyy kuunnella "asiakkaitaan" eli kansalaisia enemmän. Toivon todella, että Suomessa 

puhutaan jatkossa enemmän suurten yritysten soluttautumisesta politiikkaan ja sitä kautta oikeuteen 

lainsäädännössä (esimerkkinä Monsanto, Nestlé, Bayer). Nämä kaikki yritykset toimivat alalla, joka 

vaikuttaa suoraan kansalaisten terveyteen, mutta yksityisinä toimijoina heidän ainoa tavoitteensa on 

luonnollisesti mahdollisimman suuri voitto. Vaikutusvaltaa on pienennettävä ja oikeuden korruptiota 

poistettava. Yhdysvaltain ja Euroopan vapaakauppasopimusta on harkittava tarkemmin ja paremmin kuin 

mitä on tehty. Yhdysvaltain tavat geennimuunneltujen elintarvikkeiden valmistuksessa ja epämääräisessä 

myynnissä ei saa ulottua Eurooppaan eikä varsinkaan Suomeen." 

"Tasa-arvoisella lainsäädännöllä, tasa-arvoinen avioliittolaki, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin sekä 

koulutukseen enemmän resursseja, syrjäytymisen ennaltaehkäisy, sukupuolten väliseen tasa-arvo-

ongelmaan huomion kiinnittäminen.." 

"Sukupuolineutraali avioliitto olisi suuri edistysaskel Suomessa. Myös vähemmistöjä huomioivaa 

seksuaalikasvatusta pitäisi mielestäni koulussa lisätä esimerkiksi terveystiedon tunneille. Myös 

sukupuolivähemmistöjä tulisi huomioida esimerkiksi mahdollisuudella määritellä itsensä 

sukupuolineutraaliksi kuten Australiassa." 

"Arjen asennekasvatusta tarvittaisiin lisää. " 

"" 

"Paljon julkista keskustelua; asiantuntijoita puhumaan. Media mukaan; enemmän kirjoituksia tärkeistä 

asioista, vähemmän hömppää. Esim. omakohtaisia kokemuksia enemmän esille. Vanha ikäpolvi on varmasti 

jo menetetty pitkälti, mutta panostamista asenteiden muuttamiseen ihan päiväkodista lähtien. Haluaisin, 

että enemmän julkisuudessa (media) kerrottaisiin siitä miten tavallinen ihminen voisi parantaa naisten ja 

lasten asemaa maailmalla, kuten muiden joiden samanarvoisuus ei täyty. Jotenkin pitäisi saada 

asenteenmuutos siihen, että autettaisiin ihmisiä ilman rajoja. " 

"Enemmän tietoa peruskoulutukseen. Enemmän tietoa median kautta. Artikkelit, joihin aiheesta törmään 

ovat usein hyvin vähemmistövastaisia ja kommentteja on suorastaan pelottavaa lukea. Mielestäni tällaisten 
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medioiden kuten iltasanomien yms. keskustelupalstoilla ja kommenttikeskusteluissa on alettava poistaa 

näitä törkeitä rasistisia viestejä jotka vaikuttavat vahvasti erityisesti nuorison mielipiteisiin. Ne eivät auta 

ketään, vaikka tämä onkin vapaa maa. " 

"" 

"Totaalikieltäytyjät tulee vapauttaa, sen sijaan että heille annetaan ehdottomia vankeusrangaistuksia." 

"kaikille oikeus avioliittoon, pakollisesta asevelvollisuudesta luopuminen Suomessa" 

"Avoimemmin tulisi keskustella asioista, mistä huhut kasvavat edelleen: tukien ja perusturvan saanti sekä 

suomalaisten että ulkomaalaisten kohdalla. Liian usein katsotaan, että ulkomaalaiset vain saavat työtä, 

mutta itse henkilöstöalalla työskentelevänä voin sanoa, että on paljon työttömiä jotka eivät ota tiettyjä 

työpaikkoja vastaan "kun saavat paremmat liiton rahat" ja ulkomaalainen ottaa sitten ko. paikan vastaan" 

"Tietyt ihmisoikeudet tulisi julistaa virallisiksi koko maailmassa joka vuosi näkyvästi ja esim asettaa 

pakotteita niille maille jotka eivät niitä noudata. Esimerkkeinä rotusyrjintä, köyhien asema ja 

homoseksuaalien ihmisoikeudet, sekä ylipäätään sananvapauskysymykset kaikissa maissa. " 

"Suomessa: uudistamalla nykyään vain miehille pakollisen asevelvollisuuden. Maailmalla: panostamalla 

naisten ja tyttöjen koulutukseen." 

"Tasa-arvoinen avioliittolaki" 

"Laki tasa-arvoisesta avioliitosta tulisi vahvistaa. Naisten asemaa täytyisi vahvistaa ja tuoda esille 

huomattavasti nykyistä enemmän -sama pätee myös sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin." 

"Tukemalla puolueita, jotka tukevat ihmisoikeustyötä. Tukemalla järjestötoimintaa (esim. Amnesty 

International), tiedotuksella (stereotypioiden purkaminen), kouluissa johonkin oppiaineeseen sisällytetään 

luento ihmisoikeuskysymyksistä ja niiden merkityksistä ihmisten arkeen ennen ja nyt." 

"" 

"Kaikille tarvittaisiin samat oikeudet adoptioon ja kaikilla olisi oikeus mennä naimisiin.ö" 

"" 

"" 

"" 

"Luoda tasa-arvoinen avioliittolaki, puuttuminen syrjintään ja naisiin kohdistuvaan väkivaltaan." 

"Totaalikieltäytyjiä ei saisi vangita" 

"Stifta nu den där könsneutrala äktenskapslagen, Finland är så långt efter i utvecklingen att det är pinsamt! 

Sluta med tvångssteriliseringarna. Vidare borde diskriminering och hets mot folkgrupp dömas hårdare. 

Internationellt är det samma sak, det är inte acceptabelt med rasistiska attityder. Aldrig." 

"Perus- ja ihmisoikeuksia voi Suomessa edistää jatkamalla yrittämistä ja toteuttamista ja ylläpitämällä 

hyvinvointivaltiota, jossa kaikilla on niin samat mahdollisuudet kuin vain mahdollista. Kansainvälisellä 
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tasolla Suomi voi vain lausua mielipiteensä ja pysyä siinä, vaikka onkin pieni valtio. Enemmän huomiota 

jatkossa: esim. vihapuheen vähentäminen, ihan tavallisten kansalaisten kuin myös julkisuuden henkilöiden 

parissa." 

"Päivän kuuma sana avioliitto kaikille." 

"Seksuaalivähemmistöjen oikeuksien edistäminen, maahanmuuttajakeskustelujen sävyn muuttuminen 

positiivisemmaksi." 

"Kielikoulutus, työyhteisöön integroiminen, työharjoittelun käyttö, "lomakkeiden" selventäminen poistaa 

kynnyksiä eri väestöryhmien välillä. Asenteiden muuttaminen vaatii koulutusta ja erilaisia arjen 

kohtaamisia. " 

"Poistamalla täysin päälleliimatut, turhat säännöt ja lait, jotka eivät vaikuta yhteiskuntaan millään tavalla. 

Avioliittolaki tulee uudistaa monen muun vastaavan ohella." 

"Sivistynyt yhteiskunta pitää huolen myös heikoimmistaan. Tähän suomi ei tällä hetkellä kykene. Nykyään 

se Suomalainen sisu makaa köytettynä vanhainkotien sängyissä..." 

"Maailmanlaajuinen tulonjako tulisi uudistaa. Veronkierto tulisi tehdä mahdottomaksi kansainvälisen 

yhteistyön avulla. Yrityksiin ja yksityisille kasautuva vauraus jota ei veroteta, aiheuttaa maailmanlaajuista 

pahoinvointia, koska maapallon taloudelliset, ympäristölliset, sivistykselliset ja sosiaaliset resurssit eivät 

jakaudu tasapuolisesti." 

"Tasa-arvoisuus yhdenvertaisuus ja yleinen yhteisen globaaliin hyvään tulisi painottaa. Tasa-arvoisuushan 

tarkoittaa sitä, että henkilö saa katsomatta sukupuolta suuntautumista "rotua" kulttuuria samoja etuuksia, 

kuten avioliitto, palkka, asuminen. Jokaisen tulisi myös kantaa kortensa kekoon ja pitäisi toimia ennalta 

ehkäisevästi esimerkiksi nuorten syrjäytymisten kannalta. Sairauksista tulisi valistaa ja niitä ennalta ehkäistä 

enemmän, näin julkisen sektorin menotkin pienentyisi, eikä tarvitsisi leikata aivan vääristä paikoita, kuten 

lapsilisistä ja opintotuista." 

"Äktenskapslagen borde förändras så att människor med samma kön får gifta sig. Detta faller in i kategorin 

frihet att tycka och säga, öppet, som man vill och visa det åt andra, utan att lida av allvarliga konsekvenser 

och förföljelse." 

"" 

"Sukupuolineutraali avioliittolaki sukupuolineutraali asevelvollisuuslaki tasaverotus" 

"" 

"Tasa-arvoinen avioliittolaki. Tämän voisi toteuttaa useammallakin tavalla, niistä yksi vaihtoehto olisi se, 

että avioliiton virallistaminen siirrettäisiin kaikilta maistraatin vastuulle, ja kirkon uskonnonvapauden 

turvaamiseksi heillä säilyisi oikeus päättää keitä haluavat siunata avioliiton sakramentilla. Perustuslaillinen 

syrjiminen, eli avioliiton säilyttäminen ainoastaan heteropareille tulee lopettaa. Lain silmissä täysikäisen, 

oikeustoimikelpoisen henkilön tulee olla tasavertainen, myös solmimaan avioliittosopimus." 

"Haluaisin, että nykyinen avioliittolaki korjattaisiin tasa-arvoiseksi." 

"" 
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"" 

"" 

"" 

"Suomessa voisimme lakkauttaa yleisen asevelvollisuuden ja näin tunnustaa yksilön oikeuden vapaaseen 

elämään." 

"Sukupuolten välinen tasa-arvo ei voi saada liikaa huomiota eikä Suomessa mielestäni huomioida tarpeeksi 

naisten orjatyötä. Miesten, esim. kivityömiehet, orjatyö on saanut huomiota, mutta naisten ei. " 

"Diabeteksen hoito on keskitettävä yliopistollisten sairaaloiden poliklinikolle, jolloin ammatillinen pätevyys 

ja hoito varmistuu kaikenikäisille asukkaille. " 

"" 

"En osaa antaa ehdotuksia. Mielestäni kuolemantuomiot eivät kuulu enää nykymaailmaan. Kaikkien pitäisi 

myös saada sanoa sanottavansa ilman pelkoa tuomiosta. " 

"Asioiden nostaminen keskusteluun on jo iso askel. Kun tietoisuus lisääntyy, myös omasta viiteryhmästä 

poikkeavien ryhmien yhtäläiset oikeudet alkavat tuntua itsestäänselviltä. Kansainvälisesti Suome tulisi ottaa 

aktiivisempi rooli ihmisoikeuskysymysten nostamisesta esiin. Valtiovierailujen aikana pitää uskaltaa puhua 

myös hankalista asioista - jenkkejä saa, ja pitää, moittia kuolemanrangaistuksesta, Putinille saa sanoa LGBT-

ihmisiin kohdistuvista rajoituksista ja vainosta." 

"Säästötoimet sosiaalisessa tarpeissa pitäisi lakkauttaa. Kyllä eduskunnan palkoista ja matkoista voisi 

nipistää osan säästötoimiin." 

"Suomessa: avio-oikeus kaikille, transihmisten oikeudet: kolmas sukupuoli ja pakkosterilisaatio, Israelin 

tukeminen alas, rasismi alas. Maailmanlaajuisesti: kapitalismi alas (ymmärrän että utopiaa)" 

"Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tulee olla tasa-arvoisessa asemassa cis-heteroiden kanssa. 

Tulonjakoa tulee muuttaa progressiivisemmaksi, ei regressiivisemmäksi niin kuin sitä tällä hetkellä 

muutetaan." 

"Erittäin tärkeänä asiana on saada Suomeen tasa-arvoinen avioliittolaki. Homoseksuaalien tasavertaisuutta 

on myös toistuvasti tuotava esiin niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. On näytettävä ihmisille että 

homoseksuaalisuudessa ei ole mitään väärää." 

"Mielestäni parhaiten ihmisoikeuksia toteutetaan valtiollisella ja alueellisella tasolla. Valtiossa tämä 

tapahtuu ylimpien vallankäyttäjien toimesta julkisesti, ensi sijassa ylimmän valtioelimen eli eduskunnan 

toimesta. Alueellisen tason toiminnasta ovat esimerkkeinä Euroopan ihmisoikeussopimuksen järjestelmä ja 

Euroopan Unionin järjestelmä. " 

"1) Tasa-arvoisen avioliittolain toteuttaminen, mukaan lukien samaa sikupuolta olevien parien adoptio-

oikeus, 2) Köyhyydessä elävien lasten koulunkäynnin ja mielenterveyden tehokas tukeminen, 3) Ihmisten 

terrveydellä tehtävän bisneksen estäminen (yksityiset lääkärifirmat pois ja julkinen terveydenhuolto 

kuntoon)." 
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"Suomessa ammattiarmeija" 

"Byrokratian karsiminen ja uudistusten nopeuttaminen sekä muiden huomioon ottaminen. Esim. nyt 

keskustelussa oleva "isyyslaki" voitaisiin helposti muuttaa "vanhemmuuslaiksi" ja ottaa huomioon mm. 

kahden äidin perheet, jos tahtoa löytyisi." 

"Voitaisiinko kieltää eduskunnassa lakimuutoksia koskevissa keskusteluissa viittaukset raamattuun? 

Raamatusta voi sitten puhua siellä, missä on valittu seurata sen antamia oppeja eli kirkossa. " 

"Vaadin että seksuaali- sekä sukupuolivähemmistöjen oikeudet saisivat enemmän huomiota erityisesti 

Suomessa, joka on suurta osaa Eurooppaa ja koko Skandinaviaa jäljessä kyseisten oikeuksien saralla. Olen 

myös huolissani palkkakuilujen suurenemisesta ja Suomen jatkuvasta luisusta taloudelliseen tilanteeseen, 

jossa köyhät köyhtyvät ja rikkaat rikastuvat. Tasa-arvo on luonnollisesti edelleen myös ajankohtainen 

huolenaihe." 

"" 

"" 

"Laki tasa-arvoisesta avioliittolaista on mentävä läpi, mikäli näin ei käy, on kyse vakavasta ja 

perustavanlaatuisesta ongelmasta. Jokin aika sitten luin lehtijutun siitä, että naisten ja miesten välisistä 

palkka-eroista tulisi mahdollisesti jatkossa antaa selvityksiä (mikäli palkoissa on eroja samojen työtehtävien 

kohdalla), tämä olisi mielestäni hyvä muutos." 

"" 

"Människor som tillhör olika sexualitetminoriteter borde ha samma rättigheter som alla andra. Människors 

åsikter och inställningar är svåra att ändra på men alla borde vara jämställda inför lagen. " 

"TAHDON 2013" 

"Yrityksillä pitäisi olla jonkinlainen vastuu, ettei työtä siirretään kehitysmaihin, joissa ihmisillä ei ole mitään 

oikeuksia ja lapsiakin käytetään työvoimana. Kaikkia ihmisiä pitäisi kohdella tasaveroisesti uskonnosta, 

sukupuolesta ja ihonväristä riippumatta - tähän pitäisi panostaa voimaakkaammin, ettei tällaista suvaita. 

Ihmisoikeusrikoksista pitäisi rankaista rankemmin." 

"Tasa-arvoinen avioliittolaki säädettävä mahdollisimman pian." 

"" 

"Mielestäni yksisuuri perusoikeuskysynys on suomalainen lainsäädäntö. Uusia lakeja ja antisten korjauksia 

ja muutoksia rustataana jatkuvasti. Nykyisellään tilanne on niin sekava, että ilman eri toimialueisiin 

perehtynyttä juristia niistä ei ota selvää. Enne kuin säädetään lisää tai korjataan jota kuta vanhoista, olisi 

tehtävä laaja-arvio lainsääädnnöstä yleensä jakumottava kokonaan toimimattomat. Jatkuva korjaaminen ja 

muuttaminen pitää yllä vanhanaikaista lakiviidakkoa, joka kokonaisuutena ei ole perusoikeukisen näköinen 

vaan ylemmän päättäjän ja kontrolloijan näköinen kokonaisuus." 

"Tukea nuoria ihmisiä, jotka eivät ole vielä löytäneet omaa identiteettiään eikä asettaa heitä yhteiskunnan 

asettamiin kategorioihin. Suhtautua myönteisesti ja ennakkoluulottomasti kehitykseen ihmisoikeuksissa ja 

ottaa mallia muista maista ja heidän positiivisestä kehityksestä ihmisoikeuksissa. Lisäksi kuunnella ja 
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vastaanottaa nuorten aikuisten mielipiteitä kehityksestä ja poistaa sukupuolinormit kokonaan 

yhteiskunnasta." 

"Koulutusta kaikilla tasoilla ja aloilla pitäisi lisätä. Koulutusta pitäisi olla peruskoulusta yliopistoon ja jo 

töissä olevia työntekijöitä eri aloilla pitäisi kouluttaa samoin kuin kunnan luottamushenkilöitä ja 

kansanedustajia." 

"Edelleen vastaan samaa: homoseksuaaleille samat oikeudet kuin heteroillekin. Olemme kaikki yhtä 

arvokkaita ja oikeutettuja rakastamaan yhdenvertaisesti. Avioliittolaki ainakin pitäisi yhdenvertaista näin 

alkuun. Huomiota asialle on jo yllin kyllin. " 

"Esteettömät, kaikille naisille väkivallan muodosta riippumatta avoimet matalan kynnyksen 

pistäytymiskeskukset puuttuvat täysin. " 

"Suomessa pitäisi tuntuvasti vahvistaa perustuslakiin kirjattuja oikeuksia (ilmaisunvapaus, omistusoikeus, 

rajoitteita valtiolle, jne.). En näe juurikaan muuta tapaa. Maailman tilanne parhaiten voidaan edistää täältä 

käsin nähdäkseni vapaakaupalla." 

"Uusien lakien säätäminen, netissä tapahtuvan nimettömän vihakirjoittelun rajoittaminen, konferenssien 

järjestäminen, kampanjoiden lisääminen, ihmisoikeusjärjestöjen yhteistyö esim. koulujen ja nuoriso- sekä 

opiskelijajärjestöjen kanssa. Enemmän huomiota: homoseksuaalien oikeudet Venäjällä, Afrikassa ja 

Aasiassa, Itä-Euroopan romanien oikeudet, työntekijöiden perusoikeudet Aasiassa" 

"Koulutuksen ja perustarpeiden turvaaminen maailmalla ratkaisisi ainakin osan ihmisoikeusongelmista. 

Tietous esim. seksuaalivähemmistöistä tai erilaisista kulttuureista vähentäisi ennakkoluuloja ja 

harhaluuloja." 

"" 

"Taloudelliset, sosiaali ja sivistykselliset perusoikeudet olisi taattava kaikille samanlaisena kunnasta 

riipumatta. Tiukempaa keskusohjausta tai Kelan maksatukseen vain kaikki! Tasa-arvoinen avioliitto-oikeus 

kaikille!" 

"" 

"" 

"" 

"Rauhanturvaaja-toiminta konfliktialueilla, joissa Suomella hyvä osaaminen ja maine; kehitysavun ja kirkon 

ulkomaanavun pitäminen vähintään ennallaan ja kohdentaminen sekä sinne missä hätä suurin että sinne 

missä vaikutukset tehokkaita. " 

"Vanhemmuuden kustannukset tulisi Suomessa tasata, esimerkiksi 6-6-6 -mallin mukaisesti. On epäreilua, 

että äidin työnantaja joutuu "maksamaan" vauvan. Tämä on sitä kohtuuttomampaa, mitä pienempi yritys 

on kyseessä ja voi pahimmassa tapauksessa johtaa nuorten naisten työnsaannin vaikeutumiseen. Samaa 

sukupuolta olevien avioliitot tulisi sallia: Suomi on edistyksellinen maa muiden joukossa eikä oikeudellisia 

perusteita avioliittoa vastaan ole. Suuri osa Eurooppaa on jo sallinut tämän, meidänkin olisi aika siirtyä 

2010-luvulle. Alamme näyttää maailmalla naurettavilta asian suhteen. Tuloerojen minimointi on mielestäni 

aina hyvä idea, sillä suuret tuloerot eivät maailman historiassa ole koskaan johtaneet oikeudenmukaisiin 
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lieveilmiöihin. Kansainvälisesti sukupuolten tasa-arvo ja naisten oikeudet ovat edelleen surullisen huonolla 

tolalla. Jopa Iso-Britannian kaltaisessa sivistysvaltiossa kodinkonemainoksisa on aina nainen laittamassa 

ruokaa. Tätä en ymmärrä lainkaan." 

"Enemmän yhteistyötä Romanian ja Bulgarian kanssa kerjäläisten tilanteesta kotimaassa sekä myös 

Pohjoismainen yhteistyö samassa asiassa. " 

"Downsiftaaminen, yhteisölisyys, vähempään tyytyminen materiaistisesti ja rauhankasvatus 

keskeisemmälle sijalle. Uutta ajattelua talouskasvuun esim. onnellsuuden taloustiede. Mikään 

luomakunnassa ei ikusesti jatka kasvua vaan se joskus pysähtyy. Miksi taloudessa on pääpaino jatkuvalla 

kasvulla, miksi muuta ei edes harkita? Talouskasvun puute romuttaa ihmisoikeuksia, mutta kun sen tilalle ei 

edes mietitä mitään muuta vaihtoehtoa, niin taantuman varjossa on hyvä tehdä ihmisoikeusloukkauksia." 

"Downsiftaaminen, yhteisölisyys, vähempään tyytyminen materiaistisesti ja rauhankasvatus 

keskeisemmälle sijalle. Uutta ajattelua talouskasvuun esim. onnellsuuden taloustiede. Mikään 

luomakunnassa ei ikusesti jatka kasvua vaan se joskus pysähtyy. Miksi taloudessa on pääpaino jatkuvalla 

kasvulla, miksi muuta ei edes harkita? Talouskasvun puute romuttaa ihmisoikeuksia, mutta kun sen tilalle ei 

edes mietitä mitään muuta vaihtoehtoa, niin taantuman varjossa on hyvä tehdä ihmisoikeusloukkauksia." 

"" 

"Avioliittolaki tasa-arvoiseksi" 

"" 

"tasavertainen avioliittolaki" 

"Samoilla linjoilla tässä kysymyksessä kuin ensimmäisessäkin. Suurin ihmisoikeusrikos, jota Suomen valtio 

tällä hetkellä toteuttaa on sukupuoleen perustuva asevelvollisuuslaki. Paitsi, että siitä kieltäytymisestä 

seuraa vankeusrangaistus, saa siitä kieltäytyvä henkilö myös sosiaalisen leiman loppuelämäkseen. En 

millään voi käsittää miten Suomen valtio toimillaa kannustaa tällaista." 

"Ks. yllä, Sosiaalityö tuo säästöjä." 

"" 

"Ihmisille täytyy taata samanlaiset oikeudet sukupuoleen, uskontoon tai seksuaalisuuteen katsomatta! 

Tämän hetkinen keskustelu homojen avioliitosta on häpeällistä katsottavaa. Korkeassa asemassa olevat 

ihmiset päättävät asioista omantuntonsa mukaan, eivät sen mukaan, mikä on oikein. Missä on se 

omatunto, kun puhutaan esimerkiksi EU:n ja USA:n kauppaneuvotteluista? Yrityksille voisi myös lisätä sitä 

vastuunkantamista... " 

"nollatoleranssi ihmisouikeusien rikkomiselle. Ei katsella enää sormien välistä vaan puututaan asioihin 

toden teolla. " 

"Syrjäytymisuhan alla olevia tai kiusattuja nuoria ei pitäisi sulkea laitoksiin. Se on julmaa kohtelua juuri 

aikuistuville nuorille. Koulussa pitäisi taata kiusaamattomuus kaikille lapsille ja nuorille. Yhteiskunnassa 

tulisi olla paikka jokaiselle, työpaikkoja pitäisi luoda ellei niitä tarpeeksi kaikille ole. Osa nuorista uskoo 

pärjäävänsä aikuisuudessa pelkällä sosiaaliturvalla. " 
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"Pitäydyn väkivalta teemassa. On tärkeää että myös miehiin kohdistunut väkivalta otetaa jo rahkeasti 

puheeksi, sen ei mielestäni pitäisi kuitenkaan vaikuttaa niin, että naisiin kohdistuva väkivalta on jotenkin 

hyväksyttävämpää ja miehillä uhrin osa olisi jotenkin vakavampi. Harmi että miehistä uhrina on tullut 

mediaseksikästä, tällöin ei kenenkään oikeudet toteudu saatika yhä suuri määrä väkivallankohteeksi 

joutuneista naisista ei saa apua ja tukea asianmukaisesti." 

"" 

"Pistää intti vapaaehtoiseksi, tai ees antaa joku mahdollisuus hakea vapautusta muuten kuin hakemalla C-

paperit lääkäriltä." 

"Tasa-arvoinen avioliitto asiat, rasismin vähentäminen" 

"" 

"" 

"Suomessa toisin yhteiskunnallista vaikuttamista (käytännössä poliittiset nuorisojärjestöt) toisen asteen 

oppilaitoksiin. Edistykselliset, aatemaailmaltaan tasa-arvoiset ja ihmisoikeukista kiinnostuneet nuoret 

saataisiin mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen lisäisi tietoa, avaisi 

keskustelua ja avartaisi jokaisen nuoren maailmankuvaa. Nuorissa on tulevaisuus ja he maailmaamme 

tehokkaimmin muuttaa, kuten nähdään Tahdon2013-kampanjasta, heihin kannattaa panostaa. Kun nuoret 

saataisiin suurin joukoin heti mukaan edistämään ihmis- ja perusoikeustilannetta, näkisin ainakin Suomen 

tilanteen eritäin valoisana." 

"" 

"Suomessa: tasa-arvoinen avioliittolaki, progressiivinen verotus Kansainvälisesti: Ihmisten tasa-arvoisuuden 

parantaminen lakien avulla, ympäristöstä huolehtiminen" 

"Erilaiset kampanjat ovat hyvä keino tuoda ongelmia esiin. Tehokas keino on myös, jos joku julkisuuden 

henkilö alkaa ajaa tiettyä asiaa. Silloin näkyvyys tulee hyvin henkilön kautta esiin ja on uskottavampaa kuin 

esimerkiksi opetus ylhäältä alas. Sosiaalista mediaa kannattaisi hyödyntää enemmän kampanjoinnissa. 

Uskon, että ihmiset saisi aika helposti jakamaan hyviä aatteita eteenpäin. Tärkeää on aitous ja laadukkuus, 

fakta ja tarinat, yksityinen ja yleinen sopivassa suhteessa. Ihmisoikeuksista voitaisiin aina puhua enemmän, 

mutta ensimmäisenä mieleen tulee eri sukupuolten oikeudet, trans- ja intersukupuolisuus. Nämä ovat jo 

pelkkinä käsitteinä monille suomalaisille tuntemattomia ja herättävät varmasti paljon ennakkoluuloja." 

"Perheen sisäisen aoption, sekä vanhempainvapaiden selventäminen ja prosessin hoituminen 

yksinkertaisemmin." 

"" 

"" 

"TASA-ARVOINEN AVIOLIITTOLAKI! LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMINEN SOSIAALIETUUKSIEN 

POISTAMINEN EI OLE RATKAISU; HEIKKOJEN ASEMAA PARANNETTAVA" 

"" 



67 
 

"" 

"Kysymys homoseksuaalien oikeudesta aviolittoon ja adoption ja yksinkertaisesti kaikkiin muihin yhtäläisiin 

oikeuksiin on ratkaistava pian. Kouluttautuneet ja tiedostavat kansalaiset, itseni mukaanlukien, eivät enää 

voi pitää Suomia tasa-arvon mallimaana, ja sellaisena yhteikuntana, josta on syytä olla ylpeä. Olen 

väitöskirjaani Iso-Britanniassa kirjoittava lesbo, enkä voi kuvitella enää palaavani Suomen viha mieliseen ja 

konservatiivi-poliitikkojen johtamaan ilmapiiriin, ellei joitakin muutoksia ole luvassa. En voi elää elämääni 

Suomessa, koska siellä ei minulla ole oikeutta mennä naimisiin tai perustaa perhettä. " 

"Psyykediagnoosijärjestelmä on suurin ihmisoikeushaaste maassamme ja maailmassa ja toivottavasti 

diagnoosijärjestelmästä luovutaan. Diagnoosit ovat elinikäisiä ja ne invalidisoivat ihmisiä. Diagnooseista ei 

usein saa apuakaan. Mielenterveyskuntoutujat patistetaan työelämään ja jopa armeijaan. Minä poistaisin 

mielenterveyslain, sillä ei maassamme ole muidenkaan terveysongelmien kohdalla erillislakeja. Kannatan 

antipsykiatriaa. Ottaisin maassamme käyttöön kansalaispalkkajärjestelmän. Ihmettelen, miten ihmiset 

tulevat toimeen maassamme. Työttömyystukea maksetaan noin kaksi vuotta, ilman rahaako ihmisten pitää 

elää? Työttömyys on lisääntynyt konkurssien myötä. " 

"Lapsen oikeus oppimiseen. Oikeusturva sisäilmasta sairastuneille." 

"Vankila-aikaisten perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Esim. Paljusellit ja paskominen ämpäriin on 

aikas epäinhimillistä. Turvallisuusnäkökulmaa unohtamatta asioita voisi varmasti parantaa. Miesten ja 

naisten välinen tasa-arvo, homojen avioliitto-oikeus ainakin maistraatissa. Kuolemanrangaistuksista eroon 

pääseminen maailmalla. " 

"Uskonnottomien asiat. " 

"Kuulun siihen kansanosaan, jonka kielelliset ja kulttuuriset juuret ovat Karjalassa. Sukumme jäsenet 

asuivat Raja-Karjalassa ja heillä oli oma kieli, ortodoksinen uskonto ja karjalainen tapakulttuuri. On varsin 

kummallista, että historiankirjoituksemme vaikenee olemattomiin karjalaisen kansanosan mennneisyyden. 

Emme me tule tyhjästä, vaan meilläkin on oma varhaishistoriamme osana Vatjan viidennestä ja 

Novgorodia. On kummallista, että Pohjois-Karjalan alueella olevia ortodoksisia hautausmaita ei ole suojeltu. 

Ne ovat osa kulttuuriamme. Eräissä julkaisuissa toitotetaan kuinka olemme osa länsimäistä sivistystä ja 

annetaan ymmärtää, ettei karjalaisella sivistyksellä olisi ollut mitään osaa eikä arpaa. Suomessa on suuri 

joukko ihmisiä joiden juuret ovat Karjalassa. Heidän kansallisesta menneisyydestä osana identiteettiämme 

vaietaan. Samoin on kyllä laita saamelaisten osalta. Tarkastelemme menneisyyttämme yksisilmäisesti 

ruotsalaisesta näkökulmasta ja Aurajoen penkasta. Ruotsin kielen asemaa en ymmärrä lainkaan. Miksi 

suomen kieltä puhuvan on sitä pakko opiskella, vaikka kieli ei ole hänen äidinkielensä. En ole 

virkatehtävissäni koskaan kieltä tarvinnut. Koin varsin muinaisjäänteeltä, kun jouduin suorittamaan 

kielikokeen saadakseni tutkintoni ulos. " 

"Uskonnollisten yhteisöjen ihmisoikeuksiin pitäisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. ONko oikein, että 

uskonlahkoihin kuuluvat vanhemmat kasvattavat lapsiaan tunkemalla heitä ahdasmieliseen muottiin, 

opettavat käyttäytymään / ajattelemaan / näyttämään tietynlaiselta, sen sijaan että kannustaisivat lastaan 

etsimään itseään ja olemaan oma itsensä? Voiko muottiin tungettu, oman minänsä tukahduttanut ihminen 

olla koskaan täysin onnellinen?" 

"Suomessa pitää tukea vähävaraisia ihmisiä taloudellisesti riittävästi. Pitäisi maailmalla tukea koulutusta, 

varsinkin tyttöjen. Rauhantyötä pitäisi tehdä, mutta en keksi, miten maiden sisäisiin asioihin voisi puuttua. 
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Ainakin voidaan tuomita ihmisten tappaminen. Autetaan omalta osaltamme köyhiä maita "rikastumaan". 

Uskon, että taloudellisesti hyvinvoivassa maassa sorretaan ihmisiä vähemmän." 

"Sukupuol neutraalisuus a naiset ja miehet palkoiltaankin tasavertaisiksi" 

"Tarvitaan tiukempaa valvontaa jotta sinänsä selvät normit toteutetaan käytännössä. Juridisia mekanismeja 

ja niiden tueksi poliiittista painetta" 

"Sukupuolineutraali avioliittolaki pitää saada läpi tällä hallituskaudella, ja translain uudistukseen on 

sisällytettävä oikeus muuttaa juridista sukupuolta ilman fyysisiä korjaushoitoja ja 

lisääntymiskyvyttömyyden vaatimusta. " 

"" 

"Työtä hakiessa lomakkeessa kysytään sivilisäädystä. Syrjintä seksuaalisen suuntautumisen takia ei ole 

harvinaisuus. Työnantaja näkee hakemuksesta suoraan, jos työnhakija on rekisteröidyssä parisuhteessa. 

Periaatteessa hän kykenisi siis hylkäämään hakemuksen samantien, jos esim. halveksii homoja. 

Ensimmäinen suuri askel Suomessa olisi tasa-arvoisen avioliittolain laillistaminen." 

"" 

"Yrityksissä tulisi pitää koulutuksia monikulttuurisuudesta, jotta suomea toisena kielenä puhuvia ei 

syrjittäisi liian huonona pidetyn kielitaidon vuoksi. Tasa-arvoinen avioliittolaki taas olisi pitänyt hyväksyä jo 

aikoja sitten." 

"Laillistakaa jo se pilvi, ei pilvepolttajat ketään halua häiritä. Ja antakaa ei heterosexuaaleille samat 

oikeudet kuin muille." 

"" 

"On aika nostaa kissa pöydälle ja aloittaa keskustelu ase- ja siviilipalveluksen ulottamisesta myös naisille. 

Naisilla tulee olla samat velvollisuudet yhteiskunnassamme kuin miehillä. Naisilla on samat oikeudet. Miksei 

heiltä voisi vaatia myös samoja velvollisuuksia?" 

"Eri ihmisryhmien kohtaamista tulee lisätä, jolloin ennakkoluulot toivon mukaan hälvenisivät. Hyvä 

esimerkki olisi esim. eri kulttuuri/yhteiskuntataustan omaavien ihmisten keskustelutilaisuudet, joissa 

voitaisiin tutustua toisiin. Kouluissa on jo kulttuuriviikkoja, jotka ovat hieno juttu. Jatkuva asennekasvatus 

niin koulussa, kotona kuin työpaikalla on ensiarvoisen tärkeää. Kansainvälisen (kansallisen myös) 

objektiivisen, tutkimustiedon käyttö esim. syrjinnän vaikutuksista ihmisten hyvinvointiin ja yhteiskunnan 

toimivuuteen, vammaistutkimus. Tutkimustiedolla saamme pohjaa lainsäädäntöön ja toimenpiteisiin. 

Kansainvälinen ihmisoikeussopimus, CEDAW -sopimus, YK:n vammaissopimus ym. sekä kotimainen 

lainsäädäntö antavat raamit tasavertaiselle kohtelulle, mutta yhteiskunnan asenneilmapiiri ja tahtotila 

muuttaa asioita ovat niitä, joilla asioihin saadaan oikeasti muutosta aikaan. " 

"Ihmisille tulisi opettaa valinnan teoriaa, päiväkodeissa, kouluissa kaikilla oppiasteilla, työpaikoilla, 

kuntoutusyksiköissä, sairaaloissa, kirjastoissa, perheneuvoloissa, laitoksissa kuten vankiloissa, perheasiain 

neuvottelukeskuksissa. Valinnan teorialla voidaan ennaltaehkäistä kaikkia inhimillisen kärsimyksen muotoja 

ja voidaan tehdä korjaavaa työtä. Valinnan teoria, ks. esim www.wglasser.com, www.realiteettiterapia.fi 

Vankien kohtelu vankiloissa ansaitsee huomiota edelleen, virkamiesten tulee pysyä virkavallassa, ei 
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harjoittaa mielivaltaa. Miten virkamiesten toimintaa valvotaan? Sama kysymys koskee kaikkia laitoksia, 

joissa ihmisiä pidetään. " 

"Kansalaisaloitteilla ja vastaavilla on saatu hyvin keskustelua aikaan monista asioista. Sen kaltaisia 

vaikutusmahdollisuuksia tulisi edistää niin Suomessa kuin maailmallakin. Vaikka ne eivät johtaisikaan 

konkreettisiin muutoksiin heti, voivat ne pitkällä tähtäimellä edistää monien asioiden käsittelyä. Ihmisten 

tulisi valtion johtoa myöten ottaa entistä rohkeammin kantaa toisten maiden perus- ja 

ihmisoikeusongelmiin ollessaan tekemisissä näiden maiden kanssa. Hyvänä esimerkkinä Sotšin 

talviolympialaiset 2014, joissa kannanottoja esiintyi kiitettävän paljon." 

"Tarvitaan viittomakielilaki. Ihmisoikeus ratifiointi hyväksymättä vielä...." 

"Ihmisoikeuksien toteutuminen pitäisi ottaa myös päättäjien tasolla vakavasti. Ei pidä olettaa, että 

ihmisoikeudet toteutuvat vain siksi, että Suomi on sivistys- ja hyvinvointivaltio. Monet poliittiset päätökset 

ja ehdotukset antavat ymmärtää, että kaikkien ihmisten tasavertaisuus ei ole kaikkien arvoissa näkyvillä. 

Esimerkiksi kerjäläisyyden kieltäminen ja kerjäläisten rekisteröitymisehdotukset laiksi ovat huolestuttavia 

esimerkkejä." 

"Suomen lähetystössä työskentelevä henkilökunta ei saisi sortaa vähemmistöä." 

"Lainsäädännön keinoin pitäisi vaikuttaa ja säätää siitätasa-arvoisempi avioliitto- ja adoptiolain osalta." 

"Vammaisten tulee saada itse päättää, miten haluavat asua ja elää. Nyt sen tekevät nk 'koulutetut 

asiantuntijaplantut' joilla ei ole mitään kokemusta apo tilanteessa elämisestä. Antaakaan rahat heille ja 

heidän jäjrestöilleen ja lakatkaa vohkaamasta asiantuntemuksesta jota teillä EI OLE. On vammautumisen 

jälkeen pakko jäädä henkiin ja sitten se taistelu vasta alkaakin. Ollaan ylpeitä kun saadaan pelastettua 

ihmisiä elämälle, mutta MILLAISEEN " 

"Vapaaehtoinen siviili-/varusmiespalvelus ja oikeuksia homoseksuaaleille." 

"" 

"Kaikille omalla äidinkielinen opetus ,myös Venäjän vähemmistöille.Vaikuttamismahdollisuuksien 

parantaminen" 

"" 

"" 

"Kansalaisen asemaa oikeudessa saisi parantaa lähemmäksi muita maita. Nythän on melkoinen epätasa-

arvo yksittäisen ja isojen organisaatioden välillä. Isoilla organisaatioilla on resursseja käyttää parhaita 

juridisia voimia. Näin pystyvät paremmin näyttäämään toteen oman kannan. Vakuutusoikeus ja 

vakuutuslääkärit ovat Eurooppalaisittain omalaatuinen rakennelma jota ollaan ilmeisesti korjaamassa. 

Tämä epäsymmetria pitäisi pystä paremmin huomioimaan ja tuomarin pitäisi olla oikeasti tasapuolinen." 

"Sukupuolen perusteella määräytyvä "kansalaisvelvollisuus" - armeija tai siviilipalvelus - on selvästi 

alikäsitelty ihmisoikeusloukkaus maassamme. Kyse on kuitenkin päivänselvästä tasa-arvorikkomuksesta ja 

vapaudenriistosta, joka tavalla tai toisella koskettaa jokaista miespuolista kansalaista." 
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"Vähentää sidoksia Venäjään, josta tulee raakalaisen 1000-vuotisen diktatuurin ylikiehuntaa, pahin oli 1918 

jolloin leninistiset vallankaappaajat poistivat hallituksen (ei tsaaria joka oli jo eronnut) ja hulluttivat 

punaiset taisteluun. Venäläiset ovat uhka ihmisoikeuksille Suomessa myös nyt, koska Kreml voi hyökätä 

auttamaan niitä halusivat täällä olevat venäläiset Kremlin apua tai ei" 

"Ihmisiä, joiden oikeuksia ollaan loukattu tai jotka ovat vaarassa tulee kuulla, kun heidän tilanteeseensa 

puututaan. Heidän kanssaan tulee tehdä yhteistyötä, jotta he voivat toimia turvallisesti omien oikeuksiensa 

edistämiseksi. Suomen tulee ottaa vahvasti kantaa muissa maissa toimivien ihmisoikeuspuolustajien 

puolesta myös silloin, kun tämä voi ärsyttää vastapuolena olevaa valtiota." 

"Byrokratian raju vähentäminen, rajojen poistaminen kokonaan(siihen pyrkimys), ihmisille rahasta 

riippumatta mahdollisuus omatoimisuuteen mm omaan tilanhoitoon: jakaantuisi tasaisemmin ihmisten 

eläminen, samaan tapaan kuin yhden maan ei pidä olla pelkästään yhden maan energiavarannoissa kiinni, 

samaan tapaan tulisi luoda kansalaisille elämisen vaihtoehtoja kaupunkielämisen sijaan. Taloudellinen 

hyötyajattelu pois kokonaan. Se ei saa eikä voi olla isäntä. Suuryhtiöistä sekä ylenmääräisestä 

kilpailuttamisesta tulee luopua kokonaan ja alkaa panostaa lähituotantoon kaikissa elämisen osa-alueille 

koko maailmaa ajatellen. Suurpääoma ajattelu on loputtava, se on kaiken ihmisoikeusloukkauksien suurin 

syyllinen länsimaissa(tulonjaot). Arabimaissa varmasti uskontojen virhetulkinnat. Jokaisen ihmisen, oli väri 

tai suuntaus mikä hyvänsä, tulee saada yhtäläiset ihmisoikeudet kaikkialla maailmassa. Jokaiselle ihmisellä 

tulee olla lainsuoma suoja isompaa vastaan, eli tarvittaessa vaikka valtiota vastaan. Lain kirjain ei ole aina 

ihmisyyttä suojaavinta, joten laki ei voi mennä maalaisjärjen käytön edelle missään virantoimituksessa. Lain 

taakse ei pitäisi voida piiloutua tai käyttää väärällä tavalla valtaa. Tällainen mahdollisuus tulisi poistaa 

kokonaan. " 

"Näkyvästi takaamalla maahanmuuttajille samat oikeudet (ja velvollisuudet). Valistamalla suomalaisia 

muiden maiden tilanteista (esim pakolaisten kotimaat). Ehkäisemällä lasten syrjäytymistä, lisäämällä 

pakolaiskiintiötä ja (ehdollista) kehitysyhteistyötä." 

"YK:n vammaisia koskevan sopimuksen ratifioinnilla siten, että maahan saadaan valvontaelin, jolla on 

sanktiointimahdolilsuus." 

"Toivon, että vaikeavammaisten henkilöiden syrjintään kiinnitetään huomiota ja heidän perus- ja 

ihmisoikeuksiensa toteutumiseen. Heillä ei itsellään ole voimavaroja pitää kiinni oikeuksistaan tai tuota 

niiden toteutumattomuutta esille. " 

"" 

"Tasa-arvoisuus! Ei voi olla mahdollista, että Suomessa Kelan etuusasioista päätökset ovat niin erilaisia 

kaupungista ja käsittelijästä riippuen. Se ei voi olla lain mukaista." 

"Työeläkeyhtiöitä pitäisi valvoa tehokkaammin ja niiden toiminta tulisi tehdä läpinäkyväksi." 

"Yhä räikeämpi taloudellinen ja terveydellinen epätasa-arvo on pysäytettävä. Rasismia ei saa painaa 

villaisella" 

"Riippumattomilla virkarikossyyttäjillä. Jokaisen virkarikoksen tutkinta pakolliseksi ja syyttäminen 

automaattiseksi. Tuomarit tuomiolle jokaisesta väärästä tuomiostaan. " 

"" 
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"Köyhien, työttömien ja sairaiden pitäisi saada parempi oikeusturva. Nyt heitä pompotellaan luukulta 

luukulle ja heillä maksatetaan sisäinen devalvaatio, mitä tässäkin maasssa parhailaan tehdään. Tuloerojen 

kasvu on myös ihmisoikeuskysymys." 

"" 

""Onko perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisessa mielestäsi edistytty? Voit mainita esimerkkejä 

havainnoistasi."- osiossa tarinani." 

"Lasten koulutus ja työelämään pääsy nuorille" 

"Kielelliset oikeudet tulisi olla vesiselvä asia. " 

"- Elämänkatsomustiedon vapaasti valittavuus kaikille. Miksi ev.lut. ja ortod. kirkkoon kuuluvat eivät saa 

valita elämänkatsomustietoa oppiaineekseen? Miksi Suomen valtion lainsäädäntö pakottaa heidät 

eroamaan kirkosta, että he pääsevät ET-opetukseen? - Miksi uskonnoille (jotka ovat aatteellisia yhdistyksiä) 

annetaan erioikeuksia, kuin muille yhdistyksille, joilla on jotain aatteita? - Miksei kahdella ihmisellä ole 

valtion silmissä samanarvoinen mahdollisuus olla naimisissa keskenään ja jakaa samat vastuut ja hyödyt 

kuin miehellä ja naisella? - Miksi hoitovapaa pitää pakottaa jaettavaksi isän ja äidin kesken? Kaikilla 

perheillä, siis PERHEILLÄ pitäisi olla sama määrä hoitovapaata käytettävissään, eikä kaikilla "ihmisillä". Entä 

yksinhuoltajat? Entä samaa sukupuolta olevat vanhemmat? Miksi valtion pitää määrätä osa päivistä juuri 

isille ja osa äideille? Mikseivät kaikki perheet saa samoja etuja ja voi itse päättää niiden jakamisesta? Miksi 

valtion pitää puuttua perheiden itsemääräämisoikeuteen? " 

"" 

"Hoitovirhekantelut ratkaista muuten kuin asiantuntijalääkärilausuntoihin perustuen.lääkäri puoltaa aina 

virkaveljeään. Valvontakamerat vastaanottotiloihin. Selviää mitä potilas todellisuudessa sanonut. Kuinka 

lääkärit kohtelee vakavasti sairaita ihmisiä. Lääkärit kirjoittaa aivan omiaan potilasasiakirjoihin. 

Kantelutilanteessa lääkärin sana on laki , potilaalla ei ole mitään oikeuksia. Mielenterveysongelmista 

kärsivät lääkärit saatava pois virasta. Kokemukseni. 2kk ajan hain apua tk.sta sekä keskussairaalasta 

rintakipuihin, hengenahdistukseen ja kunnon heikkenemiseen sekä jalkakipuihin. Ensimmäisellä 

tapaamisella kargiologian dosentti tokaisi" näytöt on vahvat että vika on korvienvälissä". Toinen 

tapaaminen rasitus ekg , en pystynyt polkemaan ja lopetin. Tohtori poistui vastaanotolta, "HULLU MIKÄ 

HULLU, PÄÄSSÄS SUL VAA ON VIKA " . Tämän jälkeen kaikki lääkärit n.8kpl oli samaa mieltä. Viimein pääsin 

yksityiseen röntgeniin, jossa suostuttiin ultraamaan jalkani ilman lähetettä. Syvälaskimotukos ja 

molemminpuolin massiivinen tulppa keuhkoissa. Avi.n asiantuntijalääkärin mielestä lääkäreiden työssä ei 

moitittavaa ja toiminta on ollut asiallista. Potilaanoikeuksia on valvottava paremmin. Näin ei voi jatkua." 

"Enemmän paikallisdemokratiaa ja kansanäänestyksiä. Läpinäkyvyyttä päätöksentekoon ja valitusjonot 

purettava kaikkialta. " 

"tarjota työtä riittävä toimeentulo ja inhimillinen elämä." 

"Otetaan vammaiset, vanhukset ja maahanmuuttajat mukaan omaan elämäämme tasavertaisina." 

"" 
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"Vakuutuslääkärit kuriin. Vakuutusyhtiöt maksamaan heille kuuluvat korvaukset, nyt ne maksaa 

yhteiskunta." 

"Suomen pitäisi olla vielä aktiivisempi uusien ihmisoikeusinstrumenttien adoptoinnissa, esim. CRPD:n 

kanssa on mennyt ihan liian kauan. Sosiaalisen median ja suoran kansalaisvaikuttamisen kanavia kannattaisi 

hyödyntää mahdollisimman paljon, tasa-arvoisen avioliittolain nostattama kansalaisaktiivisuus on niistä 

positiivinen esimerkki." 

"Virnaomaisille käytännön vastuu teoistaan, oikeuskäsittelyt nopeammiksi, provisiopohjainen rangaistus, 

verotus ja perintä lopetettava." 

"" 

"Koko systeemi pitäisi vaihtaa toimivampaan. Eriarvoistuminen ja tuloerojen kasvu pitää katkaista 

välittömästi. " 

"Köyhyys Suomessa on ihmisoikeusrikos. Se on räikein ja erittäin paljon ihmisiä tuhoava rikos tässä 

maassa." 

"Väliinputoajaryhmät, esim. 50+ työttömät pitäisi huomioida jotenkin, koska on järjetöntä makuuttaa 

työttömyyskortistossa hyvin koulutettua ja työhaluista väkeä. ILOn sopimus saamelaisten maaoikeuksista 

olisi ratifioitava. " 

"" 

"" 

"Naisten ja miesten väliset tuloerot on lakisääteisesti saatava heti korjattua. Elämme 2000-lukua, eikä 

asiasta edes puhuta. Jos valtiokin kohtelee ihmisiä eri arvoisina seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen, 

tai ihonvärin mukaan, on turha kuvitella että kansakaan tasa-arvoisuuteen pyrkisi. " 

"Potilasasiat hoitovirhe tapauksissa olisi otettava ehdottomasti suurennuslasin alle." 

"Irti EU:sta ja sen holhouksesta. Samoin suomen aivopestyt käskyläiset sivuun ja oikeasti viisaat tilalle. 

Suomi itsenäiseksi. Suomi on suomenkansa ei muutama suomen ulkopuolelta ohjaillun marionetin 

leikkikenttä." 

"" 

"Poistamalla yksilön omaa päätösvaltaa rajoittavia kieltoja niin paljon kuin mahdollista ja vähentämällä 

viranomaisten ja suuryritysten valtaa." 

"isän asema perheessä selviä tapauksia missä äitiä suositaan jonkun aatamin aikaisen ajattelutavan 

perusteella" 

"Kansalaisten oikeuskanslerille ja eduskunnan oikeusasiamiehelle tehtyihin kanteluihin olisi suhtauduttava 

vakavasti. Nykyinen ei-anna-aihetta linjaus on kestämätön." 

"" 
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"Lakiuudistus pikaisesti lastensuojelusta, joka nyt vaikuttaa enemmän lasten tuhoamiselta. Tai lakia ei 

noudateta. " 

"" 

"Kysymällä kansan mielipiteitä enemmän, laajalti, ei niin että kysely tehdään jollain 200:lla ihmisellä. 

Tuomalla esiin vaihtoehtoja, eikä tyrkyttämällä vain yhtä ja samaa kaavoihinkangistunutta vaihtoehtoa." 

"Vallan kolmijako-opin ja perustuslain velvoitteiden tuominen kiireellisesti tosielämään. Sitten 

tunnustamalle pitkäkestoiset ja systemaattiset oikeusmurhat. Jotka ovat tapahtuneet, esimerkiksi erittäin 

merkittävän julkisen vallan käytössä yksityisissä yhtiöissä. Esimerkiksi lakisääteisissä vakuutuksissa niitä 

riittää. Sitten epäkohtien korjaaminen ja kusetetuille korvaaminen. Perustuslain 88§ mukaisesti. Tästä 

jutusta lisää: - Aurinkokuningatar - Julkaistu toukokuu 18, 2013 by Suomi 2017 - Suomi 2.0 "Kehittyneiden 

jääkiekkomaiden, kuten Suomen, perustuslain takaamien ihmisoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisen 

seuranta on jäänyt ajastaan jälkeen. Samoin kuin ”pelikirjan” sääntöjen noudattaminen kuin koko 

laillisuusvalvonta. Tässä aiheesta muovautunut älyvalokuva. Hiiriklikkauksella saat kuvan ruudullesi 

terävämpänä. Tulisiko tähän kaikista tärkeimpään, valtion omistajaohjaukseen, pyytää jo apua YK:lta?" 

http://suomi2017.wordpress.com/2013/05/18/aurinkokuningatar/ Eli nyt saa riittää! Ja jos virallinen Suomi 

ei itse halua taikka pysty korjauksia tekemään, niin ulkoistetaan homma kiireellisenä EU:lle?" 

"" 

"Reilu työelämä ja palkkaus asiat. Suomessa mm. Ydinvoimalaa rakennetaan ulkomaisella työvoimalla ja he 

eivät saa työstään elämisen mahdollistavaa palkkaa. Kilpailutuksien seurauksista olisi hyvä kertoa 

enemmän. Josko tällä olisi vaikutusta ihmisten valintoihin" 

"Asioihin, epäkohtiin puututtaisiin nopeasti ja näin ei tarvitsisi vaikeavammaisten tm. kärsiä niin pitkään, 

mielivaltaisista päätöksistä. Aluehallintovirastoissa pitäisi olla myös työntekijä tai useampi, jotka tekisivät 

alueensa sosiaali- ja terveyspalvelupäätöksiin satunnaisia pistokokeita. Tarkastaa ennalta ilmoittamatta 

päätöksiä ja puuttua epäkohtiin, lain rikkomuksiin ja kunnalle pitäisi asettaa jonkinlainen sanktio, 

esimerkiksi sakko." 

"Kouluihin lisää perus-ja ihmisoikeusopetusta. Kansalaisjärestöille lisää rahoitusta, jotta ne pystyvät 

tekemään ihmisoikeustyötä: mm. pakolaisneuvonta ry, Monika-naiset jne. " 

"Oikeuslaitoksen täydellinen uusiminen. Perustelut: kun valitin erään tutkinnanjohtajan tekemästä 

virheestä sain vastauksen: lopetetaan tämä paskan jauhaminen. Tämä oli vain lainaus yhdesta 

oikeuslausunnosta." 

"Selkeät ihmisoikeuksia kunnioittavat kannanotot esimerkiksi romanikerjäläiskysymyksissä. 

Kansanedustajat, oikeistopopulismi saa liikaa tuulta purjeisiinsa rasistissa lausunnoissaan - ne pitäisi 

sanktioida. Työttömien oikeuksien ajaminen, vapaaehtoistoiminta suhteessa työttömien tukiin jne. Lasten 

oikeudet juoppo- ja narkkariperheissä. Naisten oikeudet väkivaltaisessa Suomessa." 

"Ks. vastaukseni aiempiin kysymyksiin. Niiden lisäksi maahanmuuttajien ja esimerkiksi suomalaisiin 

kaupunkeihin viime vuosina tulleiden kerjäläisten oikeudet huolettavat. Konkreettisia ratkaisuja en osaa 

keksiä, koska en ole alan ammattilainen. Toivon myös, että seksityöntekijöiden oikeudet muistetaan, eikä 

seksin ostamista kriminalisoida Suomessa. " 
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"Uskonnottomien ja vähemmistöuskonnollisten aseman tasa-arvoistaminen eli ensisijaisesti luterilaisten 

etuoikeutetun kohtelun lopettaminen tulisi tehdä. Myös seksuaalivähemmistöjen asema kaipaa 

kohentamista Suomessa." 

"perussairaanhoito jokaisen omassa kotimaassa taattava=maailmanlaajuinen kysymys" 

"YK:n ja EU:n lainsäädäntö kuuluu kuopata. Perustuslaki kuuluu palauttaa -70-luvun ihmisoikeuksille. " 

"Uskonnot ainoastaan haittaavat ihmisoikeuskehitystä. Olettaisin että ainakin Suomen kaltaisessa 

kehittyneessä maassa ihmisoikeudet olisivat itsestään selvyys, eikä uskonnollisilla ryhmittymillä olisi valtaa 

poliittisessa pöätöksenteossa (seksuaalivähemmistöjen tilanne). Paperittomien ihmisoikeustilanne myös 

erittäin heikko Euroopassa." 

"Jos aloitetaan siitä, ettei sotketa kristinuskoa joka väliin vaan katsotaan asioita ihan sen ulkopuolelta niin 

jokaisella ihmisellä on oikeus rakastaa ja tulla rakastetuksi. Jokainen lapsi ansaitsee rakastavat vanhemmat. 

Jokainen lapsi ansaitsee perusturvan perheeseensä, jonka tulee olla vanhempien valittavissa - avioliitto 

kuuluu juridisesti jokaiselle aikuiselle Suomen kansalaiselle, riippumatta sukupuolesta tai seksuaalisesta 

suuntautumisesta. Sen on oltava jokaiselle mahdollista, täydellisenä. Maailmalla eniten huolettaa naiset ja 

lapset - heidän asemansa on surkea ja Suomeenkin otetaan sodan runtelemilta tai muuten epävakailta 

alueilta miehiä turvapaikanhakijoiksi... entä ne naiset ja lapset? He ovat pahimmassa hädässä. Tyttöjen 

koulutus on asia, jota tulisi tukea ja jos kerran kehitysapua on maksettava, niin maksakaa se tuotteina eikä 

rahana. Rahaa voidaan käyttää väärin (niin kuin onkin käytetty, kuinka vaikea on käsittää, että vuosikausia 

on maksettu miljardeja kehitysapua eikä mikään ole muuttunut), mutta konkreettinen tavara, tuote 

harvemmin herättää samanlaista mielenkiintoa. Suomessa on kymmeniä tuhansia itsensä työllistäviä 

ihmisiä (osa jopa työllistää muitakin), jotka tienaavat vähemmän kuin toimeentulotuki on. Maksavat kaiken 

kiltisti ja kituuttavat pienellä rahalla. Työn on oltava arvokkaampaa kuin työttömyys. Työstä on saatava siitä 

kuuluva palkka. Palveluammateissa yrittäjinä toimivat ovat kärsineet valehtelematta kaikkein eniten siitä, 

että jatkuvasti ostovoimaa vähennetään. Siis monella ympäripyöreitä päiviä tekevillä yrittäjillä ei ole varaa 

edes perusturvaan, ihmisoikeuksiakaan ei tunnu olevan, sen verran kovalla kädellä hallituksen toimet ovat 

palvelualoja verottaneet. Tuntuu todellakin siltä, että hyvinvointivaltio tarkoittaa juuri sitä, että valtio voi 

hyvin eikä kansa. Suomessa kansa on valtiota varten eikä toisinpäin niin kuin sen kuuluisi olla." 

"Eriarvoistumiseen olisi ehdottomasti puututtava niin Suomessa kuin muuallakin. Suomalainen 

hyvinvointivaltio pitäisi säilyttää. Ilmainen koulutus ja hyvä julkinen terveydenhoito ovat olleet yksi 

maamme menestyksen avaimista. Tällä hetkellä näen omien lasteni tulevaisuuden myös Suomessa melko 

lohduttomana. Politiikkaa täytyisi muuttaa heti." 

"Toivon edelleen että Suomi hyväksyy Tasa-arvoisen avioliittolain, jokainen ihiminen ansaitsee tässä 

suomen maassa sen. Koskee myöskin ulkomaita. " 

"" 

"Kuten sanottu, kehittyvien ja islamilaisten maiden naisaktivisteja tulisi tukea pitämällä heidän asemaansa 

esillä mediassa. Naisten aseman konkreettiseksi parantamiseksi ensisijaisessa asemassa ovat tyttöjen 

koulutus, terveydenhoito johon kuuluu valistus naisten oikeuksista, sekä viime kädessä naisia sortavan 

politiikan selkeä kansainvälinen tuomitseminen. Perusihmisoikeudet eivät voi, eivätkä saa kuulua ns. 

kulttuurirelativismilla perusteltavien erojen piiriin. Suomessa naisten oikeuksien keskeinen ongelma on 

perhevapaiden kustannusten keskittyminen vain äitien työnantajille, Tähän on saatava muutos. Toinen asia, 
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johon olisi kiinnitettävä huomiota nimenomaan Suomessa, on rikosten uhrien asema. Rikoksen tekijän 

oikeudet on meillä turvattu erittäin hyvin ja tuomitut myös osaavat pitää oikeuksistaan aktiivisesti huolta. 

Rikoksen uhri sen sijaan ei nykyisin aina tunne saavansa oikeutta, eikä esimerkiksi pahasta 

posttraumaattisesta stressistä kärsivä pysty enää itse hakemaan apua. Olisi oltava rohkeutta myös 

keskustella siitä, onko meillä menty väkivalta- ja seksuaalirikosten tuomioissa jo liiankin tekijää 

ymmärtävään suuntaan. Ehdollisten vankeusrangaistusten kategorinen määrääminen, tuomioiden 

puolittaminen ja tuomioiden pituuksien paljousalennukset eivät enää vastaa oikeudenmukaisuuden 

vaatimuksia, kun asiaa katsotaan uhrin, eikä tekijän kannalta. Uhri menettää itsekunnioituksensa ja 

luottamuksensa yhteiskuntaan ja ihmisiin jo pelkästään rikoksen, mutta nykyisin meillä myös tekijän 

"puolelle" asettuvan oikeuslaitoksen kannalta." 

"Yleisenä huomiona: yrityksiltä tulisi voida vaatia yksityiskohtaisemmin yhteiskuntavastuuta. Globaalit 

markkinat tuottavat osaltaan myös uusia ihmisoikeuskysymyksiä. Suomessa tasa-arvoinen 

avioliittolaki(siviilivihkiminen) tulisi saada voimaan. Se että se ei sitä ole on häpeäpilkku aikamme 

Suomessa. " 

"Köyhien maiden työvoiman riisto lopetettava, jotta ihmiset siellä saisivat elantonsa inhimillisin ehdoin ja 

suomalaiset työpaikkoja takaisin tänne. Lama-aikoina on elvytettävä. Hoito- ja hoivatyöhön uutta 

asennetta; se ei maksa mitään." 

"Kaikkien suomalaisten perusoikeudet kuntoon, riippumatta siitä onko sosiaalitäti mitä mieltä tahansa onko 

syntynyt lapualla vai ulkomailla. " 

"Lainsäädännöstä tulee poistaa seksismi eli nykyisestä vain miehiä koskevasta yleisestä asevelvollisuudesta 

tulee luopua. Maanpuolustus tulee järjestää ammattiarmeijan ja vapaaehtoisista koottavan reservin 

pohjalle, myös NATO-jäsenyyttä tulee vakavasti harkita. Tätä vaihtoehtoa pidän parhaana tapana järjestää 

uskottava maanpuolustus, ja se ottaa parhaiten huomioon myös ihmisoikeus- ja 

yhdenvertaisuusnäkökohdat. Jos asevelvollisuudesta aivan välttämättä halutaan pitää aivan kynsin hampain 

kiinni, tulee se ulottaa koskemaan kaikkia sukupuolia. Tällöin voisi kyseeseen tulla jonkinlainen koko 

ikäluokkaa velvoittava kansalaispalvelu, jossa asepalveluksen suorittaminen olisi yksi vaihtoehto muiden 

palvelusmuotojen rinnalla. Tässä mallissa pakkotyön ongelma kuitenkin edelleen säilyy, eikä tällainen malli 

ole kansantaloudellisesti järkevää (mitä ei toki kyllä ole nykyinen miesten asevelvollisuuskaan)." 

"" 

"" 

"Suomen olisi hyvä hyväksyä Tahdon 2013 kamppanjan ajamat muutokset lakiin, ja tämän jälkeen toivoisin, 

että sateenkaariperheissä olisivat myös samat oikeudet kuin tavallisissa perheissä, esim. äitiys-

isyyslomat..." 

"Finalnd borde ta emot mer kvotflyktingar och Dublinförordningen borde skrotas/asylvisum borde införas. " 

"Puretaan internet-sensuuri, poistetaan ajatusrikokset laista, kielletään ihmisten pakollinen 

satelliittiseuranta, " 

"Supervision on social workers (viranomaiset) in order to avoid corruption." 

"Huolehtimalla ihmisten sosiaalisesta turvasta ja koulutuksesta niin omassa maassa kuin laajemminkin." 
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"Sananvapaus, vapaa tiedostonjako jne." 

"" 

"Koko laki pakkohoidosta olisi syytä laatia uudestaan. Samoin laki potilaan oikeuksista. Yksi pykälä 

mahdollistaa sen että lääkäri voi mielivaltaisesti sivuttaa koko potilaan toiveet hoidosta sillä että 

ristiriitatilanteessa lääkäri valitsee hoidon. Käytännössä psykiatrisella potilalla joka on pakkohoidossa ei ole 

mitään oikeutta omaan kehoonsa ja omaan elämäänsä. Hoidot sanellaan lääkärin taholta ja käytännössä 

kaikki muukin. Perusteeksi riittää että potilas on psykoottinen, Eirttelyä että millä tavalla se ilmenee ei 

tarvita. tällaisia tilanteita ei enää 2000-luvun suomessa saisi syntyä mutta tämä on arkipäivää. Miten 

korjata tilanne? laatia uusi laki jossa lääkärillä olisi vallan lisäksi myös vastuuta. Ensimmäinne ja 

yksinkertainen askel voisi olla se että niitä lomakkeitaan rastiessa ei rittäis vain pelkkä rasti lomakkeeseen 

vaan se olisi myös perusteltava. toinen voisi olla se että valituksen laatimiseen potilalla olisi oikeus 

juridistiseen apuun, pykäläviidakko on ensikertalaiselle melkein läpitunkematon viidakko. Ja kolmas se tieto 

että jos valitukset tulevat bumerangina takaisin korkeimmasta-hallinto-okeudesta olisi vielä mahdollista 

tehdä valitus EIT:lle. Tätä ei automaattisesti mainita missään vaan tieto pitää kaivaa itse esiin." 

"Mielestäni näihin asioihin ei pitäisi uhrata enää yhteiskunnan varoja lisää eikä suunniteltuja neljää uutta 

virkaa pitäisi perustaa yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon." 

"Internetin ihmisoikeudet voimaan ja sensuurin täysi kielto. Lobbausmekanismin täysi remontti, 70% 

kansanedustajista ei uskalla esimerkiksi äänestää teostoa vastaan koska menettää vaalirahoituksensa." 

"Edustuksellinen demokratia alas, tilalle nestemäinen demokratia. Internet mahdollistaisi aihekohtaisen 

äänten delegoimisen. Eliitin verotusta kiristettävä, heikkotuloisten verotusta löyhennettävä. 

Kansalaispalkka otettava käyttöön!" 

"1. Tasa-arvoinen avioliittolaki 2. Äitiydestä aiheutuvat kulut sekä äidin että isän työantajien maksettavaksi, 

ei siis pelkästään äidin. 3. Köyhien ja opiskelijoiden perustulon korottaminen vastaamaan nykyistä 

hintatasoa. 4. Palkattomat työharjoittelut laittomiksi. 5. Työttömälle oikeus kieltäytyä työkokeilusta ynnä 

muusta ilmaistyöstä. 6. Raiskaustuomiot kovemmiksi. " 

"" 

"Poliittinen järjestelmä jossa yhtiöillä ei ole valtaa ja kansa saa oikeasti päättää omist asioistaan . Kansa ei 

ole tyhmä meille vaan vääristetään totuus jotta meitä voisi hallita. Nykyinen demokratia on valhe. Tämä on 

järjestelmä jossa äänestämisellä ei voi vaikuttaa asioihin koska kaikki asiat päätetään ihmisiltä salaa heidän 

tietämättään ä." 

"Lisää tietoa nuorten pahoinvoinnista ja hyvinvoinnista sekä oikeuksien tunnistamisesta ja tunnustamisesta 

sekä nuorille itselleen että nuorten parissa toimiville aikuisille. Nuorten oikeuksien takaamiseksi tulisi 

selvittää mahdollisuutta laatia erillinen nuorten oikeuksien sopimus. Lasten oikeuksien sopimus koskee 

osaa nuorista, mutta se ei riittävästi vastaa nuoren elämän keskeisimpiin haasteisiin. Esimerkiksi koulutus, 

toimeentulo, itsenäinen asuminen. " 

"On saatava avoin joukkokanneoikeus, joka ei rajoitu pelkästään kuluttajansuojaan vaan myös valtio, 

kunnat ja viranhaltijat pitää voida saada vastuuseen. Tiedottamalla kansalaisten oikeuksista paremmin, 

tekemällä hoitovirheistä ja muista viranhaltijoiden tekemistä virheistä kantelemisesta helpompaa ja 
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nopeampaa. Hoito- ja virkavirheasioiden päätöksistä tulee tiedottaa laajemmin, jotta kansalaiset voivat 

arvioida niitä. " 

"" 

"Sukupuolten tasa-arvo EU:ssa vaatisi todella aktiivisia toimia. Lisäksi Suomen tasa-arvolaki pitäisi saada 

vastaamaan direktiiviä. " 

"" 

"" 

"Lähtökohta Yli kolmekymppisellä pojallamme on skitsoaffektiivinen mielialahäiriö. Se ilmenee muun 

muassa keskittymiskyvyn ja pitkäjänteisyyden puutteena. Ajoittain hän kuulee ääniä, jotka uhkaavat häntä 

ja haluavat vahingoittaa fyysisesti, jopa tappaa. Tällaisen kauden aikana hän ei uskalla mennä ulos 

ollenkaan, ei kaverinkaan kanssa. Hänellä on vuokra-asunto, mutta asuu nyt kaverinsa asunnossa, koska ei 

uskalla asua omassa asunnossaan. Hoitolaitoksista avohoitoon Poika kuuluu siihen joukkoon, jotka on 

siirretty säästösyistä pois hoitolaitoksista, mutta joille ei kuitenkaan voida tarjota sellaista apua ja tukea, 

joita itsenäinen eläminen edellyttäisi. Käsityksemme mukaan hän pystyisi tekemään jotakin yksinkertaista 

työtäkin, jos nämä ajoittaiset ongelmajaksot voitaisiin hallita esimerkiksi sopivalla kuntoutuksella ja 

lääkityksellä. Yleinen edunvalvonta ei toimi Potilaalle järjestetty edunvalvonta on tarpeellinen, jotta raha-

asiat tulevat hoidetuksi myös vaikeiden jaksojen aikana. Yleisen edunvalvonnan toiminta on kuitenkin hyvin 

epämääräistä. Asioita ja maksuja jää usein hoitamatta. Valvottavan on pakko itse yrittää kysellä ja pysyä 

ajan tasalla muun muassa vuokranmaksusta, puhelinlaskuista lääkkeiden maksuista jne. Potilaalta peritään 

kuitenkin määrätty summa kuukausittain edunvalvonnasta. Saako valtion ylläpitämä maksullinen 

järjestelmä olla näin huono? " 

"" 

"" 

"Sisäilmasairaiden asema tulisi nähdä ihmisoikeuskysymyksenä. Tulisi kehittää erityisiä auttamiskeinoja 

sisäilmasta sairastuneille kuten esimerkiksi: - Sisäilmasairauksiin erikoistuneet poliklinikat - Yhteiskunnan 

varoin rahoitettu hätämajoitus - Kehitettäisiin keinoja tukea sairastuneita pysyvän asumisratkaisun 

löytymiseksi - Diagnoosinumero, joka oikeuttaisi sosiaaliturvaan - Kehitettäisiin keinoja työelämässä 

pysymiseen ja siellä selviytymiseen - Tuettaisiin taloudellisesti homerakennusten purkamista ja uuden 

rakentamista tilalle - Sallittaisiin vapaa-ajan asunnoissa vakituisesti asuminen terveyssyistä - Lisättäisiin 

ihmisten tietoisuutta esim. siitä, että hajusteellistan pyykinpesuaineiden ja muiden hajusteiden 

käyttäminen tekee sairastuneille mahdottomaksi liikkua julkisilla paikoilla - Lainsäädännön avulla tehtäisiin 

hajusteettomista tuotteista halvempia kuin hajusteellisista " 

"" 

"Nykyään puhutaan paljon ihmisoikeuksista, mutta mitenkäs nuo ihmisvelvollisuudet?" 

"Home-ja kosteusvauriosairaus sekä kemikaaliyliherkkyys ovat ivalidisoivia sairauksia ja näille diagnooseille 

on saatava sairauden asema - diagnosointi, hoito, sairauspäiväraha ja/ tai työkyvyttömyyseläke." 
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"Ihmis- ja perusoikeus-opetusta pitäisi lisätä kaikkeen perusopetukseen sekä lähes kaikkeen jatko-

opetukseen. Huomiota pitää kiinnittää enemmän hoidon piirissä olevien/hoidosta riippuvaisten ihmisten 

perusoikeuksien toteutumiseen. Se parantaisi heidän asemaansa selvästä, jos perusoikeuksista 

säänneltäisiin yhtä selkeästi kuin nyt ja lähitulevaiuudessa säännellään heidän perusoikeuksiensa 

rajoittamisesta. Yhä useampi asuu kotona ja on erittäin riippuvainen palveluista, Perusoikeudet toteutuvat 

hyvin rajallisesti laitoshoidossa, mutta todennäköisesti vielä huonommin kotihoidossa (olemassa olevat 

seurantatiedot osoittavat tämän selvästi, mutta ovat myös puutteellisia). Perustulon nostamisesta täytyisi 

saada poliittinen tahto syntymään, kaikille kansanedustajille muistutettava säännöllisesti heidän 

velvollisuuksistaan toimia perustuslain ja ihmisoikeussopimusten hengessä. " 

 


