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

 

Onko perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisessa mielestäsi edistytty? Voit mainita esimerkkejä 

havainnoistasi. (vastauksia 931 kpl) 

"Hyvinvointivaltion rakentaminen oli kokonaisuutena suunnatun edistysaskel." 

"Erilaisten vähemmistöjen ja muiden ryhmien oikeudet tunnustetaan nykyään paremmin, mutta asioissa on 

vielä parantamisen varaa" 

"Ks. ed. vastaus. Ei olla edistytty - päinvastoin: menty vain taaksepäin. Suomella EU-muikkareita 

oikeusasioiden hoidossa huomattavan iso määrä! Suomi ei ota opikseen. " 

"Oikeuksien tunnistaminen on edistynyt, niiden toteutuminen heikentynyt. Sananvapauden nimissä 

puututaan ihmisten oikeuteen henkiseen hyvinvointiin, rasistinen ilmapiiri aiheuttaa tilanteita joissa yksilö 

joutuu solvauksen tai väkivallan kohteeksi etnisen taustansa, uskontonsa, seksuaalisen suuntautumisensa 

tai sukupuolensa vuoksi. " 

"Heikentynyt. Jos joku on saanut ehdollisen tai ehdottoman tuomion nuoruudessaan, se ei enää nykyisten 

taustatarkistusten takia enää vanhene. Tällöin kyseiset henkilöt ovat leimattuja loppu elämäkseen monen 

työpaikan ulkopuolelle. Suureksi paisuneet palkat ja oikeudenkäyntikulut taasen syövät resursseja ja 

säästöpaineessa aiheuttavat oikeudenkäyntijonoja. Sama tilanne on terveydenhuollossa. Parhaiten 

palkattuja suomessa ovat lääkärit ja asianajajat - ehkä jo liikaakin?" 

"Asenteissa on tapahtunut muutoksia, etenkin nuorten keskuudessa. Viimeisimmät eduskunnat päätökset 

leikata tukia opiskelijoilta ehdottomasti takapakkia!" 

"Seksuaalisessa tasa-arvoisuudessa on hyvä suunta, joka toivottavasti jatkuu. " 

"" 

"Tyttöjen mahdollisuudet koulunkäyntiin ovat maailmanlaajuisesti parantuneet" 

"Keskustelu on suhteellisen avointa, mutta se ei usein yllä valitettavasti konkretian tasolle" 

"" 

"On edistytty joiltain osin, mutta ei tarpeeksi." 

"" 

"Asioista on ehkä alettu puhua enemmän viime aikoina. Perustuslakiin viitataan useammin esim. mediassa. 

Käsitys ihmisoikeuksien sitovuudesta kuitenkin yhä puutteellista, pidetään julistuksina." 
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"On, tärkeimpänä eri kansainväliset sopimukset ja niiden täytäntöönpano." 

"On edistytty. Kansainvälisellä tasolla mm. vammaisten YK-sopimus on ollut iso askel parempaan. Toisaalta 

joissain asioissa on menty taaksepäin ainakin, mm. rakentamisen esteettömyysvaatimuksista on alettu 

lipsua ja lasten oikeutta päivähoitoon ollaan supistamassa. Tällä hetkellä ihmisoikeudet eivät ole kovin 

suosittu puheenaihe ja poliittinen teema, joten olen huolissani tulevasta kehityksessä. Missään nimessä 

emme ole valmiita. " 

"Seksuaaliset vähemmistöt näennäisesti ainakin paremmassa asemassa, myös uskontojen monimuotoisuus 

hyväksytään paremmin." 

"Ei ole. Suomi on autoritäärinen ja keskujohdettu." 

"" 

"Ei ainakaan naisten osalta Suomessa. Meillä ei ole turvakoteja EU:n suositusten mukaisesti eli lisää 

tarvitaan. Suomi on EU:n joidenkin tilasotjen mukaan tosieksi väkivaltaisin maa naislle. Tätä ollaan yritetty 

toitottaa meidän päättäjille, mutta ei tunnu menevän läpi. Naisten ja miesten palkkaerot ovat huomattavan 

korkeita Suomessa, jopa EU:n tasolla mitatunna korkeimpia. Se siitä Suomen olosta tasa-arvon mallimaana. 

Se on vain hevonpaskaa ja ukot sitä toitottavat eivätkä ota tasa-arvoa tosisaan. Tuloerot ovat kasvaneet 

OECD-maissa Suomessa kaikkein eniten. köyhyys koskettaa monia lapsiperheitä enenevässä määrin." 

"Internet on tarjonnut monille ihmisille mahdollisuuden toteuttaa mm. taloudellisia ja sosiaalisia 

perusoikeuksiaan. Valtioiden harjoittama massavalvonta on romahduttanut ihmisten yksityiselämän ja 

viestinnän luottamuksellisuuden suojaa ja se uhkaa vaarantaa taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien 

toteutumista." 

"" 

"On hiukan, ainakin romanit saa helpommin töitä." 

"Oikeus rekisteröidä parisuhde samaa sukupuolta olevien välillä oli askel oikeaan suuntaan." 

"Ehkä seksuaalivähemmistöillä on Suomessa hieman helpompaa ja 'homous' on muotia?" 

"Ehkä pikkasen on edistytty. Joku esimies sai sakot siitä että irtisanoi naisen tämän huivin takia. Mutta 

toisaalta on pysytty samassa huonossa tilassa: transihmisten sterilointi, musliminaisten 

liikuntamahdollisuudet tai -mahdottomuudet pitäisi sanoa." 

"" 

"Huhtikuun alussa tuli uusi lakiesitys Suomessa tasa-arvon osalta, joten jotain on onneksi saatu eteenkin 

päin." 

"Maailmanlaajuinen tuloerojen kasvu ja ihmisten yhä selkeämpi jakautuminen hyvä- ja huono-osaisiin 

näyttää huonolta. Suomessa myös esim. lapsilla ja vanhuksilla tulisi olla oikeudet ihmisarvoiseen elämään ja 

tämä on sosiaali- ja terveysmenojen kiristyessä uhattuna." 
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"Suhtautuminen eri rotuihin ja uskontokuntiin on edistynyt positiivisesti, vaikkei olekkaan oikealla tasolla. 

Huolestuttavaa on että vammaisiin suhtaudutaan merkittävästi huonommin kuin ns. standardi 

suomalaisesta poikkeaviin rotuihin tai uskontokuntiin." 

"Perheen sisäinen adoptio oli edistystä sateenkaariperheille. Silti Suomen lait syrjivät seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöjä. Hedelmöityshoidot, ulkoinen adoptio, sama sukunimi, avioliitto, 

sukupuolenkorjausprosessiin pääsyn vaikeus, sterilisaatio jne.. Maahanmuuttopolitiikkaa tulisi inhimiilistää. 

Kehitys on jämähtänyt. Nykytila loukkaa ihmisoikeuksia. " 

"" 

"Ollaan juuri nyt vrt. työnantajien velvollisuus kertoa palkoista. " 

"Työttömät eivät käytännössä saa valita työtään, jos heillä ei ilman karenssi-rangaistusta ole mahdollisuutta 

kieltäytyä tarjotusta työstä." 

"Homoilla on helpommat olot vaikkakaan ei tasa-arvoiset muiden kanssa. " 

"Seksuaalivähemmistöjen aseman tasa-arvoistuminen." 

"Ulkomaalaisiin suhtaudutaan nykyään Suomessa paremmin.puututaan herkemmin rasismiin ja heidät 

otetaan mukaan yhteiskuntaan päättämään asioista ja työn eri aloille töihin.Saavat paremmin tukea ja apua 

sopeutumaan Suomen oloihin." 

"Ei Suomessa tai globaalisti olla ainakaan edistytty mitenkään. Ukrainan tilanne osoittaa, miten herkkä 

maailman tilanne on. Suomessa haastava taloudellinen tilanne nostattaa rasistisia yhteisöjä ikävä kyllä." 

"Ei. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kaikki huomautukset Suomelle ovat siitä erinomainen esimerkki. 

Vrt. muut pohjoismaat." 

"TAANTUMUSTA TAPAHTUNNA: ALKOHOLIN KÄYTTÖ ON RUNSAASSA 40 VUODESSA NELIN-, 

VIISINKERTAISTUNUT SUOMESSA." 

"Ei, suomi on kehittynyt negatiiviseen suuntaan tässä. Suomesta on tullut yhden totuuden maa " 

"Naisten oikeuksissa on otettu muutamia myönteisiä, pieniä askeleita. Naisten oikeuksista keskustellaan 

maailmanlaajusesti enemmän, ja niiden edistämistä pidetään luonnollisempana kuin ennen vaikkei se aina 

johdakaan konkreettisiin tekoihin." 

"" 

"Sellaisiin toista ihmistä kunnioittaviin hankkeisiin saadaan jatkuvasti jatkoa. Ja saavutetaan tuloksia. 

Esimerkkinä esimerkiksi vuosia jatkunut kivakoulu projekti" 

"Ei. Asiassa on menty yhä huonompaan ja huonompaan suuntaan kiihtyvällä tahdilla." 

"" 

"Ei. Lapseni kidnapattiin 2008 ja kidnappausta väitetään kiireelliseksi sijoittamiseksi. Tähän päivään 

mennessä minulle ei ole kerrottu perusteita tälle toimenpiteelle, taikka miten se oli lapsen etu." 
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"" 

"" 

"Lapsia ryöstetään hyvistä kodeista eli ei ole!" 

"On menty huonompaan suuntaan koko ajan. Laaja-alaista totalitarismia." 

"Itsemääräämisoikeuden toteutuminen esim. sosiaali ja terveydenhuollossa koettelee ammatillista 

näkökulmaa asioiden hoidossa. Vie aikaa sopeutua siihen, että jokainen päättäköön itse 

sosiaali/terveydenhuoltoaan koskevista valinnoistaan, varsinkin kun julkisen sektorin resurssit ovat 

rajalliset. Julkisin varoin toteutetuissa palveluissa tulisi olla selkeät kustannuskat, jotta räikeiltä , 

epäoikeudenmukaisilta palvelupäätöksiltä vältyttäisiin." 

"" 

"On edistytty, esimerkiksi vielä 20 vuotta sitten homoavioliitot olisivat olleet mahdottomia. Omassa 

lapsuudessani (90-luvun alussa) yksinhuoltajuus oli suht harvinaista, mutta silti ok. Siitä 20 vuotta taakse 

päin näin ei ollut." 

"Ei ole, ainakin noissa ja lisäksi monissa muissa ollaan menty takapakkia." 

"Suomessa ihmisoikeudet näyttävät edistyvän seksuaalivähemmistöjen osalta. Vielä ei ole hyväksytty 

yhtäläisiä oikeuksia nais- ja miespareille kuin heteropareille, mutta aihe on ollut runsaasti keskustelussa ja 

toivottavasti etenee." 

"Ei työelämäosallisuudessa" 

"joidenkin vähemmistöjen (kehitysvammaiset, seksuaalivähemmistöt) asema on parantunut" 

"Melkein päinvastoin. Kun on alettu peräänkuuluttaa eri näkemysten, uskontojen ja katsomusten 

yhdenvertaisuutta, ovat enemmistöön kuuluvat ryhtyneet hyökkäävään puolustukseen näitä vaatimuksia 

vastaan. " 

"Edistys on hidasta. Lisää ulkomaalaistaustaisia tullut mukaan esim. politiikkaan, mikä on hyvä asia." 

"Eivät. YK:n Lasten oikeuksien mukaan Suomi on saanut moitteita lastensuojelun tavasta hajoittaa 

perheitä." 

"Ainakin Suomessa on saatu aikaan paljon keskustelua mm. sukupuolineutraalista avioliittolaista ja muista 

seksuaalivähemmistöjä koskevista aiheista. Myös muista aiheista, kuten päihteiden käytöstä on herännyt 

enemmän progressiivista keskustelua. Kaiken kaikkiaan Suomen puolella on kyetty ottamaan tulenarkojakin 

aiheita mukaan julkiseen keskusteluun, joka on mielestäni suuri askel ja tärkeä edellytys 

ihmisoikeusasioiden ajamiselle." 

"On edistytty. Historiallisella skaalalla nyt erittäin paljonkin. Viime aikoina esim. aloite tasa-arvoisesta 

avioliittolaista Suomessa." 

"Ei olla edistytty lainkaan. Tilanne on heikentynyt. Esimerkiksi muutaman euron tuntipalkalla tehtävät työt 

ovat yleistymässä. Länsimaisen ja erityisesti Suomen heikentyvä (tai valehdeltu, menneistä kaivettu) 

hyvinvointipohja on myös poliittinen riski, sillä se laskee maahan kohdistuvaa puolustushalua. Myös 
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vihollinen on kiinnostuneempi alueista, joilla ei mene riittävän hyvin tai jos se on mahdollista pelastaa 

korruptiolta (yhtä likaisin keinoin vaikkakin)." 

"Palkatonta pakkotyötä halutaan lisätä entisestään. Eli ei edistytty." 

"" 

"Maailmalla kyllä. Suomessa ei." 

"ei ole. Päinvastoin, Puhetta on ollut vuosikymmeniä mutta tekoihin, tilanteen muuttamiseksi, ei 

uskalleta/haluta ryhtyä" 

"Miesten ongelmista puhutaan julkisuudessa enemmän." 

"Luokkaerot ovat kasvaneet huomattavasti." 

"En voi ottaa kantaa kun omasta näkökulmasta .Suomessa ihminen unehtuu helposti jos ei ole kykyä, 

osaamista,tukiverkkoatai läheistä joka auttaa." 

"I Finland är det väl status quo. Man borde verkligen förbättra samernas möjligheter att uttöva sitt språk 

och sin kultur i Finland. De är faktiskt EU:s enda ursprungsbefolkning. Internationellt tycker jag att det har 

gått tillbaka en viss del gällande mänskliga rättigheter. Situationerna i flera länder har skärpts, t.ex i Syrien, 

Egyptien, Kina, Turkiet, Venezuela. Men framgång har också setts i t.ex Tunisien och ett par karibiska 

länder. " 

"Ei. Ongelma on siinä, että keskustelua käydään pelkästään irtonaisista asioista, esimerkiksi 

sateenkaariväestönosan oikeudesta tasa-arvoiseen avioliittoon ja steriloimattomuuteen ja adoptioon tai 

maahanmuuttajien oikeudesta kulkea kaduilla ilman häirintää, mutta unohdetaan, että se suurin ongelma 

näiden kaikkien kanssa tulee siinä, kun ei oteta nauttimaan palkkaa. En puhu edes työstä, koska valtio 

kepittää työttömiä ihmisoikeusnäkökannalta ongelmallisilla orjatöillä. "Työ" on yliarvostettua, jos siitä ei 

tule palkkaa. Työ ei luo osallisuutta, raha ja toimeentuleminen tuovat. Ongelma on se, että nämä sanotut 

erilaiset, joko muualta muuttaneet, vammaiset, sateenkaariporukka, autistiset, rumat, hiljaiset, 

hörökorvaiset, huonohampaiset, ikääntyneet eivät pääse tienaamaan rahaa. Rahan tienaaminen on vain 

suosituille ja kauniille, eikä edes älykkäille (akateeminen ansiotulottomuus on myös todellisuutta). Lama on 

itse tahallisesti aiheutettu, kun Suomessa toteutetaan talouskuri-keppipolitiikkaa. Ei se ole mikään 

luonnonvoima. " 

"Yhä häikäilemättömämpi ja ihmisten tarpeista piittaamattomampi päätöksenteko valtion, kuntien ja 

suuryritysten toiminnassa on yleistynyt." 

"Ammattitaito vaihtelee paikkakunnilla ja jopa terveydenhuollon yksiköiden eri kaupunginosissa. 

Inhimillinen suhtautuminen potilaisiin asiakkaina on vähentynyt nuoremman ammattikoulun käyneiden 

keskuudessa. Hoivaote ja tavallinen kohtelias käytös puuttuvat suhtautumisessa eläkeikäiseen." 

"Ei ole. Nykyinen hallitus on kadottanut täysin todellisuudentajusa, mitä tulee tavallisen suomalaisen 

arkeen ja perusturvaan." 

"ehkä jonkin verran vähemmistöjen oikeuksissa ja naisten asemassa." 
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"Huonompaan suuntaan mennään hyvää vauhtia. Perheystävämme on entinen Kelan työntekijä ja hän on 

sanonut suoraan, että aiemmin Kelan tehtävä oli auttaa asiakastaan ja etsiä mahdolliset etuudet joita voi 

muuttuneessa elämäntilanteesa hakea. Nykyisin et saa tietoa mistään ja jos jotain haet, saat varautua 

hylkäysrumbaan." 

"Ei," 

"Ei ole edistytty. Poikien ja miesten perus- ja ihmisoikeudet on systemaattisesti ja tietoisesti jätetty 

huomiotta. Esimerkkejä: tyttöjen kulttuurisista syistä tehtävät ympärileikkaukset on ankarasti kielletty, 

poikien ei. Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan kampanjoidaan isolla rahalla ja mittavalla tutkimus- ja 

tukiverkostolla. Väkivallan miesuhrit jäävät ilman apua, eivätkä viranomaiset ota heitä vakavasti." 

"" 

"Omasta mielestäni ei. Sinällään mitkään perus- ja ihmisoikeudet eivät Suomessa ole lisääntyneet viime 

aikoina. Maailmanlaajuiset perus- ja ihmisoikeusjulistukset ovat pitkälti kaunista retoriikkaa, joissa syy-

seuraussuhteet menevät sekaisin." 

"Ei ole. En saisi opiskella sillä sairastui syöpään 18-v. Nyt mi un pitäisi mennä töihin koska olenkelan 

mielestä liian huonokuntoinen. Kuitenkin olen liian hyväkuntoinen heidän mukaansa kuntoutustukeen. Kela 

taksi käyttöoikeis o näennäisvapaus. Vaikka olisit tolpan vieressä, joka täynnä takseja; tulee tilata eri 

numerosta. Odotusaika oli 30minuuttia. Taksin omavastuu 14; 25e. Miten voisin hyödyntää kun olen 

yht.kun.tukien varassa! Raha ei riitä!" 

"Ei ole edistytty. Suomi on saanut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta huomattavasti enemmän 

langettavia sananvapauteen liittyviä tuomioita, kuin yksikään muu pohjoismaa. Sama trendi jatkuu." 

"" 

"Ihmisoikeuksiakin poljetaan maailman laajuisen taantuman varjolla." 

"Käsitykseni on että taaksepäin on menty. Esimerkeistä tulee niin pitkiä tarinoita että niitä ei jaksa 

kirjoittaa." 

"" 

"" 

"Suomessa on, mutta edelleen tasapäistäminen (koulu, työelämä) liikaa valtaa alaa. Keskustelukulttuuri 

puuttuu suomesta. Esteettömyyden lisääntyminen Helsingissä kehittynyt." 

"Suomessa edistytty eritäin hyvin. Vertailuna tilaanne esim 100 tai 50 vuotta sitten. Globaalisti mennään 

hitaasti eteenpäin. Uskontojen , hallintasuhteiden, ym. pitkä historia ja etuisuuksien puolustaminen 

jäykistävät muuttumista." 

"Maailman köyhyyttä on onnistuttu vähentämään. Sukupuolivähemmistöjen asemaa on parannettu." 

"Yrityksille annettiin suuria verohelpotuksia, jotta he voisivat irtisanoa loputkin työntekijöistään - sekä sitä 

kautta myös maksukykyiset perusasiakkaansa. Onko pörssitalouden orjallinen seuraaminen todella parasta 

mitä ihmisinä olemme saaneet aikaan?" 
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"On kuitenkin edistytty, koska suomalaisia on avioitunut "ei syntyperäisten" suomalaisten kanssa, elikkä 

tummaihoisia aviopuolisoita on tullut maaseudullekin." 

"Kantaväestön kohdalla ihmisoikeustilanne on Suomessa pääsääntöisesti hyvä. Maahanmuuttajiin sekä 

tiettyihin etnisiin vähemmistöihin (esim. romanit) kohdistuva syrjintä on kuitenkin lisääntynyt 

huolestuttavasti. Rasismista on tullut jotenkin hyväksyttävämpää ja "salonkikelpoisempaa." On myös 

häpeällistä, että Suomessa ei ole vieläkään tasa-arvoista avioliittolakia." 

"Kyllä on edistytty, mutta Suomessa asiat tehdään niin hitaasti esim. vähemmistökielten lapset ehtivät jo 

kasvaa eivätkä saa hyvää opetusta. Olen havainnut ilokseni, että maamme vähemmistökielistä puhutaan 

useammin myös mediassa." 

"Hitaasti, mutta varmasti. Esim. viittomakielisten asema on vuosien saatossa parantunut, vaikka Kela tällä 

hetkellä heidän oikeuksia (tulkkaus) polkeekin." 

"Kyllä. Jokaisen perus- ja ihmisoikeuksia tiedostetaan aiempaa paremmin mm. erityisryhmien osalta. Eri 

asia on, voidaanko niitä toteuttaa ja "tasoittaa tietä" vammaisille, sairaille ulkomaalaisille - millään rahalla 

hankittavallakaan tukipalvelulla. Liian kallista lystiä." 

"Omasta mielestäni globaalinen talouskriisi on vaikuttanut ihmisten elämään. Esimerkiksi vaateteollisuus on 

karannut sellaisiin maihin, missä työolot ovat surkeat ja työntekijöillä ei ole perusturvaa ja toimeentuloa. 

Pitää saada paljon enemmän voittoa, ihmisoikeudet eivät siinä paljoa paina." 

"Ei. Virkamiehet eivät noudata lakeja. Kansalaisilla ei ole todellista suojaa virheellistä viranomaismenettelyä 

vastaan. Virkavastuu ei toteudu. Laki ei anna kansalaiselle yksiselitteistä suojaa mielivaltaa vastaan." 

"Asioista keskustellaan, mutta esimmerkiksi Turvakotien tilanne on huolestuttava. Yhteiskunnan tulee 

turvata heikommassa asemassa oleville mahdollisuus hakeutua esimerkiksi turvakotiin" 

"Esimerkiksi lasten oikeuksiin on kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota, samoin kansainväliseen 

uskonnonvapaustilanteeseen." 

"Mielestäni Suomessa on edistytty kyllä. Sähköiset välineet ovat vaikuttaneet siihen, että tietoa ja apua on 

saatavilla ja ihmiset voivat ottaa kantaa, välittää valituksia, osallistua ylipäätään asioiden käsittelyyn. 

Todella hienoa se kehitys. " 

"Kehitys on pysähtynyt ja Suomessa perus- ja ihmisoikeuksia on lähivuosina heikennetty merkittävästi juuri 

työttömien/köyhien/pienituloisten kohtelun ja mahdollisuuksien osalta." 

"Edistystä on tapahtunut perus- ja ihmisoikeusasioiden koordinoinnissa (ihmisoikeuskeskus ja -

valtuuskunta, perus- ja ihmisoikeustoimijoiden verkosto, perus- ja ihmisoikeuspoliittiset selonteot). 

Toisaalta epäkohtana on, ettei vm. ihmisoikeuspoliittista selontekoa oteta tosissaan sikäli, että se ei ole 

hallitusohjelman muodostamisen peruste (sen sijaan ylisitova hallitusohjelma laaditaan hätäisesti salaisessa 

prosessissa ja kokoonpanossa, jota kukaan äänestäjä ei voi suoranaisesti valita, kun ei ole blokkivaaleja tm. 

vastaavaa järjestelmää)." 

"lastensuojelussa on menty takapakkia isoin askelin" 

"Internationellt sett finns det mer övervakningsorgan och allt fler länder har skrivit under internationella 

avtal. Allt mer kränkningar och brott kommer dock ut pga social media och mer information. Också Finland 
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har skrivit under fler avtal och protokoll. Nedskärningarna påverkar dock tjänsternas kvalitet och 

tillgänglighet. " 

"Erikoissairaanhoitoon on erittäin vaikea päästä julkisessa terveydenhuollossa. Terveyskeskuksissa saa vain 

hiukan apua jos jaksaa tiukasti vaatia palveluja. Jos on todella sairas, jää heitteille." 

"Hyvät perusraamit,mutta käytännössä eivät toimi edes välttävästi." 

"Asioista keskustellaan avoimesti, mikä on hyvä. Toimijoilla, kuten Kansaneläkelaitoksella, on paljon 

parannettavaa erityisesti viittomakielen tulkkauspalvelussa ja asiakkaiden kohtelussa." 

"Ei" 

"Ei vaan menty roimasti takapakkia. Mielestäni osallistava sosiaaliturva ja työvelvoite rikkovat Suomen 

ratifioimia ihmisoikeussopimuksia, enkä voi ymmärtää miten tällaisten aloitteiden annetaan edetä ja tulla 

voimaan. Tuntuu kuin eläisin painajaisessa tai Venäjällä. En selviä ilman rauhoittavia päivästä toiseen." 

"Koulutuksessa toistaiseksi on, lasten vapaa-ajassa ei" 

"Translakia ollaan uudistamassa, käsittääkseni ainakin jokin selvitys on tehty. " 

"Transsukupuolisista puhutaan nykyään mediassa oikeilla termeillä" 

"Ei. Pinnan alla kytennytta muukalaisvihaa saa nyt ilmaista sanoilla ja teoilla kuin esim. vuosikymmen sitten. 

Sama ilmio mut nyt nykyinen keskustelu on tukossa. Mitaansanomattia populistisia kannanottoja ja 

puheenvuoroja. Eli jos muutosta on tapahtunut niin taaksepain menty ei ainakaan edistytty. " 

"Vähitellen. Esim. rekisteröity parisuhde on askel eteenpäin seksuaalivähemmistöjen yhdenvertaisen 

aseman myöntämisessä." 

"Yritetty on kyllä kovasti." 

"Suomessa on oman asiani tiimoilta edistytty siinä, että tasavertainen avioliittolaki on edennyt käsittelyyn 

ja se turvaisi lasten oikeuksia. Perheensisäinen adoptio-oikeus oli myös merkittävä askel eteenpäin. 

Kansainvälisesti tyttöjen koulunkäyntiin panostaminen on hieno juttu." 

"On! Mutta ei pidä tyytyä tähän." 

"" 

"On. Seksuaalivähemmistöt uskaltavat olla esillä, maahanmuuttajaien tilanne on myös mielestäni 

parantunut. Naisten ja miesten välinen tasa-arvo toteutuu melkein aina. Tämä siis Suomessa. " 

"Hyviä asioita on tapahtunut paljon, mutta ei riittävästi. Erityisen paljon kiitosta minulta saa se, että 

esimerkiksi vanhusten laitoshoitoa ollaan vähentämässä. " 

"" 

"Niin kauan kuin kulttuuriin/uskontoon sidotut perinteet antavat oikeuden poiketa laista en näe 

edistymistä.(esimerkkeinä esim. armeija ja lasten sukuelinten leikkely). " 
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"Nihkeästi viime vuosina, vaikka se olisi halpaa ja tuottavaa ja ensi sijassa ihmisten kannalta suuri 

parannus." 

"Lievää edistymistä on, esim. sukupuolineutraalin avioliittolain käsittely" 

"Suomessa on menty huonompaan suuntaan.Varsinkin terveydenhuollon osalta.Itse tässä pitkään 

sairastaneena olen saanut monasti huomata kuinka rahalla saa ja hevosella pääsee" 

"Ei. " 

"On edistytty. Esim. transsukupuolisten oikeus korjaaviin hoitoihin on hyvällä tilalla." 

"On edistytty, mutta oikeistovetoinen lyhytnäköinen politiikka on kääntänyt kehityksen takaisin jyrkkän 

laskuun. Maaninen julkisen sektorin karsiminen leikkaa jatkuvasti heikko-osaisimpia palveluiden ja avun 

ulottumattomiin esimerkiksi terveydenhuollossa." 

"Edistystä on hieman tapahtunut, kuten parisuhteen rekisteröinti, mutta se ei ole sama asia kuin 

naimisiinmeno. Lisäksi se paljastaa henkilön olevan seksuaalivähemmistön jäsen, tilanteissa joita sitä ei 

haluaisi tuoda esille. Lisäksi on asioita, joita vain naimisiinmenon yhteydessä saa, kuten sukunimen 

vaihtaminen ilmaiseksi ja automaattisesti. " 

"" 

"Suomessa on menty eteenpäin hitaasti mutta varmasti. Toivottavasti seuraava askel otettaisi rohkeasti. " 

"Viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomessa ei olla perus- ja ihmisoikeuksissa edistytty." 

"On edistytty ja edistytään. Kaikki lähtee kuitenkin ruohonjuuritasolta, eli vielä enemmän asennetu yötä." 

"Osin on edistytty, osin otettu takapakkia. Esimerkki takapakista on, että vielä 90-luvulla 

synnytyssairaalassa oli sukupuolelle kolmaskin ruksi ja nykyisin sitä ei ole." 

"Ei ole edistytty, päinvastoin." 

"En ole havainnut merkittävää edistymistä. Siinä missä osa ihmisistä ottaa enemmän vastuuta esim. 

ympäristöstä, toisen osan välinpitämättömyys kasvaa. Tasaisempaa paranemista pitäisi tapahtua. " 

"Siinä olemme huomattavasti edellä että suomessa lapsen ruumiillinen kuritus on kielletty, kun taas 

esimerkiksi USAssa se on edelleen vanhemman "oikeus"." 

"Suomessa ei ole tapahtunut muutosta parempaan jos ei pahempaankaan. Pieni merkki paremmasta on 

vihapuheen tunnustaminen sananvapauden ulkopuolelle jääväksi. Toisaalta maailmanlaajuisesti tilanne 

taantuu useilla alueilla, joten paikallaan pysyminenkin on voitto." 

"Sen verran edistystä on tapahtunut että seksuaalisen suuntautumisen käsitettä on alettu laajentamaan ja 

tuotu erilaiset suuntautumiset yleiseen keskusteluun ja suurempaan tietoon jotta asenteita 

monimuotoisuuteen tällä saralla voidaan muuttaa positiivisempaan suuntaan. " 

"Homoseksuaalisuus ei ole enää sairaus eikä rikos. Parisuhteen voi rekisteröidä (mikä on toisaalta epätasa-

arvoistavaa), ja tasa-arvoinen avioliittolaki on käsittelyssä. Maailman laajuisesti yhä useamassa valtiossa 

myös seksuaalivähemmistön edustajat voivat mennä naimisiin." 
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"Riippuu millä aikavälillä. Onhan tässä 500 vuoden aikana tullut jonkin verran kehitystä, 

homoseksuaalisuutta ei enää pidetä sairautena eikä se ole rangaistava teko, ainakaan Suomessa." 

"Ei. Mikään ryhmä ei ole päässyt juurikaan eteenpäin. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt kokevat edelleen 

rasismia ja syrjintää päivittäin, edes lain edessä he eivät ole yhdenvertaisia muiden kanssa. ILO-sopimusta 

ei ole ratifioitu ja saamelaisten ja kantaväestön välille ajetaan aina vaan isompaa kiilaa. Asenteet 

maahanmuuttajia kohtaan muuttuvat koko ajan vihamielisemmiksi ja sitten ihmetellään mikseivät 

maahanmuuttajat integroidu yhteiskuntaan." 

"Suomen kaltaisessa maassa perus- ja ihmisoikeustyöskentelyssä tulisi olla huomattavasti pidemmällä ja 

aktiivisempi. " 

"ei suomessa jollei tule tasa arvoista avioliittoa" 

"Lain säädännössä on oikean suuntaista kehitystä mutta ihmisten arjessa myönteistä kehitystä on 

valitettavastivaikea mähdä Esim. mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asuminen ja asema." 

"Suomessa tuntuu, että ollaan edistytty jonkin verran (esim. naisten ja seksuaalivähemmistöjen oikeudet 

vaikka ei tilanne edelleenkään kovin hyvä ole), kun taas esimerkiksi Venäjällä tilanne on mennyt 

hälyyttävästi väärään suuntaan, esim. Pussy Riot, Sini Saarela, koko olympialaistouhu ja siihen linkittyvät 

seksuaalivähemmistöjen oikeudet (tai lähinnä niiden puute). Mutta esimerkiksi Plan tekee hienoa työtä 

kehitysmaissa tyttöjen koulutuksen eteen. Luulen, että tilanne kehitysmaissa on parantunut jonkin verran 

vaikka tehtävää on edelleen valtavasti." 

"Joitain asioita on vähän parannettu ilmeisesti jotta ei tarvitsisi tehdä niitä kokonaisia vaadittavia päätöksiä 

mutta jotta ihmiset olisivat sen verta tyytyväisiä etteivät valita. Lisäksi köyhien, vähätuloisten ja 

opiskelijoiden asioita ei ole autettu tarpeeksi, vaan jopa heikotettu välillä. Opintotukea nostettiin, mutta 

samalla vähenivät tukikuut joka kuulostaa siltä että se pieni ainakin pääkaupunkiseudulla asuvilla tuskin 

missään näkyvä korotus, koitetaan tällä tavoin säästää. Lastensuojelu on myös erityisen levällään pitkin 

maata. Välillä luetaan siitä että luu napin takia on otettu pois, tai että on huijattu vanhemmilta lapsi, mutta 

itselläni on kokemus että vaikka alkoholistiäitini kohteli minua todellakin rajusti ja meistä tehtiin kahdesti 

ilmoitus, asiaa ei tutkittu kunnolla. Minulta koitettiin udella asioita äitini edessä, joka olisi väittänyt minun 

valehtelvan jos olisin kertonut totuuden ja sosiaaliviranomaisten lähdettyä rankaisuut minua. Sisaruksistani 

ei edes kyselty. " 

"Suurimmaksi osaksi on. Olen kyllä huomannut, että jotkut ihmiset katsovat nenänvarttapitkin kaikkia 

vähänkin eroavaisia ihmisiä, oli kyse sitten pukeutumisesta, kehitysvammasta tai puheviasta." 

"Maailmalla ihmisoikeustilanne on ehdottomasti huonontunut, vaikka monissa maissa ollaankin otettu 

suuria harppauksiat esim. tasa-arvoisen avioliittolain saralla. Kuitenkin esim. Venäjän, Ugandan ja Nigerian 

homovastaiset lait ovat suuri uhka ihmisoikeuksille. Samoin USAssa abortinvastainen liike huolestuttaa. 

Suomessa tehdään tärkeää työtä tasa-arvon eteen, mutta erityisesti kristillisten ja perussuomalaisten 

vastustus huolettaa." 

"Sadan viimeisen vuoden aikana runsaastikin. Viime vuosina julkinen keskustelu esimerkiksi samaa 

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 
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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." 

"Kyllä on. Olen huomenna ollut puoli vuotta sukupuoli-identiteetin tutkimuksissa saamatta minkäänlaista 

hoitoa, kuten hormoneja. Samaan aikaan muut voivat ohittaa suurimman osan tutkimuksista, mikäli ovat 

ymmärtäneet mennä oikeissa vaatteissa ensikäynnille." 

"" 

"Suomessa on kumottu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä syrjiviä lakeja. " 

"Ilmapiiri tasa-arvoista avioliittolakia kohtaan on nykyään suopeampi kuin jos asiaa oltaisi käsitelty reilu 30 

vuotta sitten, jolloin homoseksuaalisuus luokiteltiin vielä sairaudeksi." 

"Olen seurannut kiinnostuneena tasa-arvoisen avioliittolain etenemistä ja mikäli se menee läpi, on perus- ja 

ihmisoikeuksien toteutumisessa mielestäni tapahtunut edistystä." 

"Rekisteröity parisuhde" 

"Ei merkittävästi." 

"Perustuslain uudistaminen toi jonkinverran parannusta tilanteeseen antaessaan jokaiselle oikeuden 

vedota suoraan perustuslaista johtuviin oikeuksiinsa." 

"Paikoillaan poljetaan. Jatkuvaa kehitystä tulisi tapahtua. Ei jäädä tyytyväisinä hymisemään kun jotain,on 

saatu kerrankin hoidettua. " 

"On mielestäni edistytty, esim. vähemmistöjen oikeudet." 

"Kyllä on, mutta vain todella pieniä askeleita." 

"Suomessa ei. Tuntuu siltä että välillä muka yritetään, mutta mitään ei saada aikaan." 

"Ei. Kehitys on mennyt huonompaan suuntaan." 

"" 

"Eos." 

"On edistytty, mutta äärimmäisen hitaasti. Esimerkiksi Suomessa sentään puhutaan 

sukupuolivähemmistöjen huonommasta asemasta meidän yhteiskunnassamme. " 

"" 

"ei ole edistytty, päinvastoin esim. suomessa loukataan lapsiperheitä oikein olan takaa." 

"Huonosti. Suomessakin on pian vaikea elää, kun hinnat vain nousevat ja keksimään lisää verotuksen 

aiheita." 
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"Tällä hetkellä käytävä keskustelu tasa-arvoisesta avioliittolaista on erittäin hyvä edistysaskel. Toisaalta taas 

keskustelut ovat tuoneet esille ihmisten tietämättömyyden ja jopa rasistisetkin näkökulmat. Tämä herättää 

kysymyksen että onko sittenkään edistytty? " 

"Ei ole. Miesten demonisoiminen pahenee koko ajan." 

"JOssain kohden on edistytty, toisissa kohden taas taannuttu tai poljetaan paikoillaan. Köyhyys lisääntyy 

myös Suomessa, ja siitä on tullut sukupolvet ylittävä jatkumo. " 

"Nykyään esim. homoseksuaalisuus ei ole rikos, joten onhan siinä edistytty." 

"Edistyminen tuntuu tärkeimmissä asioissa (transihmisten ja homojen) kovin hitaalta, tuntuu kuin 

eduskunnalla ei olisi haluakaan korjata noita törkeitä ihmisoikeusloukkauksia, vaikka juhlapuheissa 

korostetaan Suomea tasa-arvon mallimaana. " 

"" 

"" 

"Ei mitenkään, Suomessa ollaan menossa koko ajan huonompaan suuntaan. " 

"Hieman, mutta silti aivan liian vähän. Esimerkiksi jos tasa-arvoinen avioliittolaki toteutuu, on päästy 

ainakin yksi pieni askel eteenpäin." 

"Kyllä on." 

"Tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain käynnissä oleva uudistaminen on hyvä esimerkki, mutta EK:n 

kaltaisten lobbaajien merkitys on valmisteluprosessissa edelleen liian suuri, kun kyseessä on kuitenkin 

ensisijaisesti ihmisoikeusasia, tämänkaltaisten taloudellisten intressien ei pitäisi vaikuttaa ihmisten 

tasavertaiseen kohteluun, esim. vammaisten syrjintäsuojaan." 

"Ei, huomio tuntuu olevan vain tietyissä ryhmissä" 

"Edistystä on jonkun verran joissakin maissa. Hitaasti, mutta varmasti." 

"Eipä juuri Suomessa vanhuusten kohdalla ainakaan, Hurskastelua ja puhetta on, tekoja ei. Raha painaa 

enemmän kuin ihmisiä, riidellään olemattoman pienistä raha- ja henkilökuntalisäyksistä, Samalla 

ulkoistetaan vahnuusten hoito työssäkäyvien läheisten harteille." 

"ei. " 

"Ehkä hieman. Oikeus tasavertaiseen avioliittoon saattaa mennä lävitse eduskunnassa" 

"Kyllä-huiveja ja turbaaneja saa käyttää-silmikkoja kasvoilla jne Kristillisiä arvoja ei tarvitse kunnioittaa 

paitsi muualta tulleiden arvoja. Siinä mielessä edistystä kantaväestön olojen huononemiseen .Suomen 

romaanien olot ovat parantuneet " 

"Ei, päinvastoin. Ihmisten vapautta on alettu rajoittamaan entistä enemmän, kontrollia ja seurantaa lisätty 

varsinkin poliisissa." 
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"Ei ole, ollaan menty heikompaan suuntaan. Lasten sukupuolielimiä silvotaan edelleen ilman sanktioita ja 

omatunnon tuskia. Seksuaalivähemmistöjä ja uskonnottmia marginalisoidaan yleisessä keskustelussa eikä 

uskonnon vapaus toteudu kouluissa." 

"Edistystä on ollut, mutta joissakin asioissa on menty taaksepäin. Eri yhteiskuntaluokkien välinen ero 

tuloissa ja eduissa on huomattavasti kasvanut. Myös asenteet mm. seksuaalivähemmistöjä ja 

maahanmuuttajia kohtaan on osittain jyrkentynyt." 

"Mielestäni päin vastoin, näisä on menty takapakkia EU:iin liittymisen ja luokkaerojen kasvaessa laman 

aikana." 

"" 

"Ei ole. Mielestäni esimerkiksi tuloerojen kasvu ja hyvinvointivaltion rakenteiden purkaminen kertovat 

nimenomaan päinvastaisesta tasa-arvon kohdalla." 

"Tasa-arvoinen avioliittolaki on keskustelun alla, mikä on hyvä asia." 

"" 

"YK:n vammaissopimusta ollaan ratifioimassa, pakkokeinojen käyttöä säätämässä lailla, josta valitusoikeus 

entisen villin menon sijaan" 

"" 

"Se että nyt Hallitus on päättänyt laittaa toimeentulotuen Kelaan on edistys. Samoten se että ehdottamani 

asumistuen suojaosuus työnteon kannattavaksitekemiseksi tulee voimaan on edistys. Se että Valtio ottaa 

haltuun määrätyt asiat hoitaakseen ja vähentää kuntien työtaakkaa on edistys ja samalla yhdenvertaistaa 

kaikille samat lait :) niin että soveltamisohjeet yhdenmukaistetaan ja tulkinta samaistetaan :) on edistys. 

Vanhustenhoidossa ei...edelleen vanhukset ovat huonommalla hoidolla...samoten autisminkirjon henkilöt 

(autismi, AD/HD, asperger jne on kohderyhmä joille ei ole palveluita,,Suomessa vammaispalvelu laki on se 

jonka mukaan palvelut tulee järjestää ja kuitenkaan niin ei ole..Laki on vammaispalvelun mukaan 

rakennettu liikuntavammaisille ja kehitysvammaisille..eli vain ne subjektiiviset palvelut saa ja Tampereella 

harkinnalla saatavia palveluita ei, koska kaupunki ei ole budjetoinut euroakaan siihen. ) Sama ongelma on 

omaishoidonlainsäädännössä ...siinäkin tuijotetaan fyysiseen toimintakykyyn vaikka uusi 

tautiluokitusjärjestelmä antaa mahdollisuuden myös huomioida sosiaalisen ja ohjauksellisen puolen...Nämä 

ovat suuria ongelmakohtia Suomalaisessa lainsäädännössä. Se että on olemassa kohderyhmä Autisminkirjo-

Ad/hd joille ei ole palveluita tarjolla ja ovat väliinputoajia...ei vaan saa olla mahdollista suomalaisessa 

sosiaali -ja terveydenhuollon järjestelmässä. Tämä kohderyhmä on kasvamassa. Palvelut ja sosiaaliturvaa 

tulee kehittää ja äkkiä. Koulujärjestelmässä tulee kehittää koulupolkua niin että joka kouluun saadaan 

perustettua lapsille pienryhmä. Samoten sellainen pienryhmä jossa on liikkumavaraa siihen että lapsi saa 

mennä myös yleisopetuksen ryhmään opiskelemaan tunneille jossa hänellä sujuu paremmin. Samoten 

säästöt ei saa osua aina huonoimpiosaisiin...ja niihin jotka apua eniten tarvitsee.. Pienryhmäkoko tulee 

pitää max.10 lasta...muuten se ei enää palvele pienryhmänä. Terveydenhuollossa on menty kilpailuttamisen 

vuoksi metsään! Palvelun taso on huonontunut paljon! Terveyskeskuspalveluja ja lääkäripalveluita ei saisi 

kilpailuttaa laisinkaan. Tässä mennään metsään ja lujaa..se on se hinta laadusta pois ja ihan suoraan sekä 

juoksuttamisen kerrat lisääntyy joten palvelu ei ole sen halvempaa ja asiakkaat saavat usein vielä 

huonompaa palvelua ja jää monesti hoitamattakin...Tähän tultava muutos ja äkkiä." 
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"Suomessa oli aiemmin edistykselliseksi mainittu translaki, mutta nyt aika on ajanut moisen sterilisaatioon 

pakottavan ja perhemuotoja ja -oikeuksia transihmisiltä vievän tai ne viranomaispäätöksille alistavien 

käytäntöjen jalkoihin." 

"On, todennäköisesti toteutuva tasa-arvoinen avioliitto-oikeus on hyvä esimerkki." 

"Toki jatkuvasti mennään oikeaan suuntaan. Tämä riippuu myös paljon asuinpaikasta. Olen huomannut, 

että pienillä paikkakunnilla yleinen mielipide esimerkiksi seksuaalivähemmistöjä kohtaan on usein 

tuomitsevampi." 

"Suomessa on hiljalleen, ja tasa-arvoinen avioliittolaki on hyvä esimerkki parannuksesta ja muutoksesta, 

joka on jo nyt liikkeellä. Ja vaikka aloite ei menisikään läpi, on se kuitenkin antanut paljon näkyvyyttä ja 

herättänyt keskustelua niin poliitikkojen kuin kansalaistenkin keskuudessa. Suhteessa suomen tilanne tasa-

arvon ja ihmisoikeuksien suhteen ei ole parantunut samassa suhteessa kuin monen muun EU-maan." 

"Esimerkiksi vainoamisen tuominen lakiin on tärkeä edistysaskel." 

"Ei ole" 

"ON . Vammaisille on järjestetty päivisin " toimintaa". Eränlaisia työpajoja asuntoineen" 

"Ei" 

"Vanhusten ja vammaisten osalta on edes keskustelua aiheesta, mutta mielestäni poliittiset ratkaisut eivät 

ole parantaneet heidänkään tilannettaan. Päin vastoin kaikkiin ihmisryhmiin, jotka tarvitsevat elämäänsä 

jonkinlaista tukea tai apua, kohdistetaan yhä enemmän aiheetonta vallankäyttöä esim. rajoitusten ja 

sanktioiden muodossa." 

"Ei ole mitenkään. Päinvastoin. Esimerkki on juttu 37359/09 Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen suuressa 

jaoksessa." 

"Ei." 

"Tuntuu jopa siltä, että yhdenvertaisuudessa on taannuttu, koska lama haittaa ja toisaalta uudet tekniikat 

eristävät isojakin kansalaisryhmiä jokapäiväisestä elämästä. Myös sananvapaudessa on jopa taannuttu: 

Venäjä, Kiina, Intiakin." 

"Joillakin alueilla ollaan edistytty. Esimerkiksi homoseksuaalien oikeus virallistaa suhteensa sekä keskustelu 

tasa-arvoisesta avioliitosta ovat edistysaskelia. Samalla toisilla alueilla on kuitenkin tapahtunut 

heikennyksiä. Perusturva on laskenut jo pitkään, kun hinnat ovat nousseet nopeammin kuin perusturva; 

julkisten terveyspalvelujen taso on heikentynyt; tulo- ja omaisuuserot kasvavat; suvaitsemattomuus on 

lisääntynyt." 

"On varmaan kaupunkeja ja kuntia joissa ko. totteutumisissa onkin edistytty. Esteettömyys on parantunut 

ja asennemuutostakin jonkin verran huomattavissa." 

"Jossain määrin on, muttei riittävän huolellisesti. Koska historia tuntuu toistavan itseään ja taitavasti 

esitettyjä syytöksiä huoltajuusriidoissa tulee jatkuvasti käsittelyyn ja ratkaisut ovat käsittämättömän suuren 

työmäärän jälkeen miltei poikkeuksetta ristiriidassa oikeudenkäynnin kohteen kanssa lopullisessa 
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ratkaisussa ja tarkastellessani valmistelevia istuntojen pöytäkirjoja tulee esille, että valtaosin tilanne olisi 

riidaton mikäli asiamies ei sitä riitauttaisi." 

"Suomessa: Vähäisesti, nythän Suomessa verenluovutukseen ei homoilta vaadita neitsyyttä, vaaditaan 

"vain" vuoden selibaatti. Myös sukupuolivähemmistöjen ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksista on 

puhuttu, muttei se paljoa auta kun vaan lörpötellään ja ollaan tumput suorina tekemättä mitään. Eikä niitä 

laitosmummojakaan paljao auta, että puolikansaa itkee kuinka mummoja ei hoideta tekemättä mitään 

heidän hoidon vuoksi. Maailmanlaajuisesti: Noh, Intiassa annettiin juuri lailliset oikeudet kolmannelle 

sukupuolelle (heidän kultuurissa ihan normaali sukupuoli, jota ei länsimaalaisessa kultuurissa edes ole 

virallisesti olemassa ja lukeutuu siten transsukupuolisuuteen) ja joissain maissa on laillistettu 

sukupuolineutraali avioliitto ja adoptio." 

"ei Lapsia käytetään pelinappuloina heitä kuunnellaan mutta eivät tule kuulluksi" 

"-" 

"Ei edistystä. Jauhaa paikallaan, samassa kuin 60 - luvulla oltaisiin. Lapset automaattisesti äidille vaikka kyky 

kasvattaa normilasta on hukassa. Käräjillä tehdään itsestä työelämässä syrjäytynyt, onko kykenevä lasten 

kasvatukseen." 

"Ei ole asiat kehittynyt, vaikka yhteiskunta ympärillä muuttuu kiihtyvää tahtia." 

"Ei olla edistytty." 

"Latensuojelussa ei. Lapsia huostataan ja kanteluiden käsittely kestää kohjtuuttoman kauan." 

"" 

"ei, lastensuojelussa on tannuttu" 

"Ehkä median painostuksesta ja maan taloudellisen tilanteen heikentyessä Suomessa huostaanottoja on 

alettu purkaa. Euroopassa ovat tuomioistuimet antaneet kovia tuomioita naisten ympärileikkauksia 

tehneille lääkäreille. Naisten oikeudet koulutukseen ja työhön ovat hieman parantuneet." 

"Perusoikeuksista on tärkein eduskunnan määrittelemä PERUSOSA sosiaalitoimen kautta. Valitettavasti se 

ei ole koskematon, koska KUNNALLISESTI se voi olla pienempi kuin määritelty." 

"ei ainakaan lapsen toisen vanhemman vieraannuttamisessa lapset pois toisesta vanhemmasta, 

parannettavaa rutkasti, oikeus terveydenhoitoon on romahtanut, lääkäreille ei pääse tarpeeksi nopeasti" 

"Taaksepäin on menty ainakin vanhushuollossa oikein isoin askelin. Ehkä sukupuolivähemmistöjen 

tilanteessa on edistystä, mutta siinäkin niin hitaasti, että byrokratia jielee rahat muiden asioiden 

edistämisestä." 

"Lastensuojelulaki pitäisi noudataa.Kaikki alle 18v ovat lapsia. Perhe pitäisi kunioittaa oikeasti,ei vaan 

paperissa. Lastenikeudet pitäisi katsoa oikeasti,ei vaan paperissa." 

"Askeleita eteenpäin on otettu esim. sukupuolten tasa-arvoon liittyvissä kysymyksissä, mutta vielä ollaan 

kaukana ihmisoikeusjulistuksen asettamista ihanteista." 

"Edistystä on se, että suomalaiset voivat viedä ihmisoikeusasioita EU:n tasolle ratkaistavaksi." 
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"Suomessa: Ei." 

"Toki. Naisten oikeudet paranee koko ajan." 

"Minun lapsuudestani tähän päivään mennessä on edistystä tapahtunut, mutta melko vähän" 

"asenteissa on rauhoituttu homo ja lepopariskuntien hyväksymissessä." 

"Kosteus- ja homevaurioiden kohdalla on tapahtunut jonkin verran edistymistä, lähinnä on tunnustettu, 

että maamme rakennuskanta on huonossa kunnossa. Rakennuksia korjataan sadoilla miljoonilla euroilla ja 

samanaikaisesti niissä sairastuneet ihmiset saatetaan jättää oman onnensa nojaan. Työterveyslaitos on 

antanut sairastuneiden asemaa heikentäviä kannanottoja: ihmisiä leimataan mielenterveysongelmaiseksi. 

Mutta rakennuksiahan korjataan juuri siitä syystä, että ihmiset sairastuvat niissä pysyvästi ja vakavasti." 

"Suomen nykyinen lainsäädäntö esimerkillisellä tasolla. Kohta häntä heiluttaa jo koiraa. Esimerkkinä 

Suvivirsi kannanotto eduskunnan apulaisoikeusasiamieheltä. Loukkaavaa ja törkeää enemmistön kohtelua. 

" 

"Mihin verrataan? Lehtitietojen mukaan köyhyys maailmassa on vähentynyt. Sosiaalisen median välityksellä 

ihmiset saavat tietoa oikeuksistaan ja tukea." 

"Ei, eriarvoisuus lisääntyy. Rikkaat rikastuvat itsekkäästi heikoimpien kustannuksella." 

"Mennyt koko ajan huonompaan suuntaan. Epäkohtia ja perustuslain vastaisuuksia ei virallisen Suomen 

toimesta edes tunnusteta. Vaan ne pyritään pukemaan ns. kukkaiskieleen. Lisätietoa avoimen internetin 

hakukoneilta - harmaa hallinto" 

"Suomessa on viimeisten 20 vuoden aikana alettu vainoamaan suomalaisia mielipiteidensä vuoksi." 

"Suomalaisten ihmisoikeudet ovat dramaattisella tavalla heikentyneet jo noin neljännesvuosisadan ajan 

maahanmuuton seurauksena." 

"Vankien oikeudet ovat kyllä parantuneet, Siitä eduskunta viime kaudella piti huolen. Kunpa samaa voisi 

sanoa lasten ja vanhusten oikeuksista. Molempia kohdellaan kuin saastaa. ilmaisu on kova, mutta aivan 

oikea. Lukekaa lehtiä." 

"Ihmisoikeuksien toteutumisessa on heikennytty" 

"Ei todellakaan. Täällä on menty takapakkia juuri sananvapausasiassa. Sananvapaus on kuitenkin kaiken 

demokraattisen toiminnan ja päätöksenteon perusedellytys." 

"Suomessa kansalaisten syrjintä on valtionhallinnon taholta on lisääntynyt huomattavasti. Esimerkiksi luku- 

ja kirjoitustaidoton afrikkalainen heimotaistelija on oikeutettu ilmaiseen asuntoon täydellä kalustuksella ja 

ylläpidolla. Rahaa laitetaan lisäksi taskuun. Itse työskentelen esimiesasemassa eikä rahat riitä enää 

jokapäiväisen elämän tuomiin laskuihin. Olen velkaantunut jo vuosia eikä esim. lomamatkaa ole tullut 

tehtyä viimeiseen 20 vuoteen. Nettopalkka on 1500€/kk." 

"Naisen asema on parempi, mutta miehiä on alettu tasa-arvon nimissä sorsia esim. huoltajuus- ja 

isyystilanteissa. Syntymättömän lapsen oikeudet turvattava, esim. alkoholistiäidit pakkohoitoon raskauden 

ajan, koska lapsi maksaa "naisen itsemääräämisoikeudesta" vammautumalla koko elämäkseen. " 
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"Suomessa perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisessa on unohdettu paikallisväestön perus- ja ihmisoikeudet 

maahanmuuttajien perus- ja ihmisoikeuksien kustannuksella. Ihmisoikeudet ovat jakamattomia oikeuksia, 

jotka kuuluvat myös alkuperäisväestölle yhtälailla. Siten alkuperäisväestön perus- ja ihmisoikeuksien 

ajamisessa on menty takapakkia viimeisten vuosien ja vuosikymmenten aikana, kun taas 

maahanmuuttajien perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen on mennyt liiallisuuksiin alkuperäisväestön 

kustannuksella." 

"Voihan sitä kuvitella, mutta en usko. Ainakaan jos katson asiaa sisäilmasairaan silmin. Olemme 

yhteiskunnan hylkiöitä, jäämme helposti kaiken ulkopuolelle, eikä meitä uskota. " 

"ei ole-esim pakkoruotsi on edelleen kiusaamassa Suomalaisia Ihmisiä myös vanhustenhoito muistuttaa 

paarialuokan kansalaiselämää verrattuna esim vankien saamaan hoitoon.puhumattakaan siitä että 

uudisasukkaat saa asunnot joihin normikansalaisella ei oel monella koskaan olut edes varaa." 

"Virkaloisten ja poliitikkojen höykkäys suomalaisten veronmaksajia vastaan kiihtyy jatkuvasti" 

"Ei" 

"Ei ole, mistä kertoo mielestäni esim. Jussi Halla-ahon saama sananvapaustuomio muutaman vuoden takaa. 

Tuollaiset jumalanpilkka- ja kansankiihotuspykälät eivät kuulu 2010-luvun muka demokraattiseen Suomeen. 

" 

"Ei ole. Suomen kouluissa opetetaan edelleenkin kaikille pakolla ruotsin kieltä, vaikka sen varassa on alle 4% 

kansasta." 

"Vähemmistövaltuuteutun ylitarkastaja: "Ihmiskaupan uhrien tunnistamista ja auttamista koskeva 

erillislakihanke etenee vaivalloisesti. ƒ  Harkinta-aikoja ei ole juurikaan myönnetty. Mahdolliset ihmiskaupan 

uhrit saattavat joutua maasta poistetuiksi ja/tai rangaistuiksi; toimiin uhrien oikeuksien turvaamiseksi ei 

ryhdytä."" 

"Ruokajonot ovat oiva esimerkki siitä, että asiat ovat kehittyneet todella huonoon suuntaan. Ne ovat 

ihmisarvon vastaisia." 

"Ei ole edistytty. Päinvastoin. Esimerkkinä vaikka maahanmuuttajien erityiskohtelu työhönotossa 

Helsingissä. Samoin maahanmuuttajien palkkaamisen tukeminen, jolloin Suomalainen työnhakija ei ole 

tasarvoisessa asemassa. Ymmärrän tuen vammaisten palkkauksessa, mutta ulkomaalaisuus ei ole 

mielestäni vamma." 

"Ei ole edistytty. Päinvastoin. Esimerkkinä vaikka maahanmuuttajien erityiskohtelu työhönotossa 

Helsingissä. Samoin maahanmuuttajien palkkaamisen tukeminen, jolloin Suomalainen työnhakija ei ole 

tasarvoisessa asemassa. Ymmärrän tuen vammaisten palkkauksessa, mutta ulkomaalaisuus ei ole 

mielestäni vamma." 

"Tiettyjen ryhmien osalta kyllä, mutta valtaväestön oikeudet on poljettu alemmas kuin koskaan." 

"Tietty tieto tuo edistystä mutta silti näkemykset ovat ennakkoluuloisia. Työhaastetteluun on vaikea päästä, 

jos nimi kuulostaa etniseltä. Lisäksi kaupoissa esim. Suomen romaniväestöä seuraavat vartijat. Vielä on 

pitkä matka siinä, että ihmisiä kohdeltaisiin yksilöinä tekojensa mukaan." 

"on edistytty, mutta viime aikoina se ei enää ole jatkunut" 
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"On menty liian pitkälle. Ihmisoikeuksina ei pidetä enää ainoastaan oikeuksia saada toimia vapaasti lain 

ilman syrjintää, vaan oikeutena saada muut (veronmaksajat) kustantamaan tämä toiminta." 

"Peruskoulussa maahanmuuttajataustaisille oppilaille annetaan tehostettua tukea (mm. valmistava opetus, 

resurssiopetus)." 

"Huonompaan suuntaan on menty." 

"Monelta kantilta katsottuna tilanne on Suomessa hyvä, jollei erittäin hyvä. Vapausoikeuksien ja poliittisten 

oikeuksien voidaan katsoa toteutuvan kiitettävästikin. Hyvinvointivaltion riisuminen tarkoittaa kuitenkin 

sitä, että kansalaisten pääsy perusoikeuksiaan turvaavien palveluiden äärelle heikentyy. Esimerkiksi säästöt 

perusopetuksesta (erityisesti erityisopetuksesta!) johtavat siihen, että opetuksen laatu ohentuu 

huomattavasti. Säästöliekillä toimiva peruskoulu tuottaa kansalaisia, jotka eivät välttämättä ole 

asianmukaisesti varustettuja kohtaamaan työelämän tai ylipäätään aikuiselämän haasteita, eivät ole 

tietoisia oikeuksistaan ja/tai velvollisuuksistaan eivätkä osaa hakea tarvitessaan apua elämänhallinnan 

ongelmiinsa. Heikennykset sosiaaliturvaan vaarantavat oikeuden välttämättömimpään toimeentuloon. 

Terveydenhuollon säästöt sulkevat erityisesti vähäosaisimmilta kansalaisilta monia ovia silloin, kun he 

kipeimmin tarvitsisivat apua. Olen itse havainnut, kuinka vaikea on saada apua vaikkapa mielenterveyden 

ongelmiin: eräässäkin tapauksessa ihminen sai apua vasta, kun meni sairaalan päivystykseen kesken 

itsemurhaansa. "Niukassa" taloudellisessa tilanteessa säästetään paitsi edellä mainituista, myös 

"marginaalisemmissa" kohteissa: monet kunnat lykkäävät esimerkiksi ensi- ja turvakotien perustamista ja 

rahoitusta, jolloin jokaisen oikeus koskemattomuuteen on vaarassa. Leikkaukset kulttuuritoimeen iskevät 

esimerkiksi kuvataidekouluihin ja musiikkiopistoihin, jotka tarjoavat lapsille edullisia 

harrastusmahdollisuuksia. Kaikissa näissä mainituissa asioissa säästäminen on mielestäni paitsi loukkaus 

kansalaisten perusoikeuksia kohtaan, myös osoitus välinpitämättömyydestä inhimillisen hädän ja puutteen 

edessä. Pelkään, että Suomessa nähdään ehkä jo piankin tilanne, joka on piinaavan tuttu muualta 

maailmasta: rahalla saa ja pärjää, mutta vain ja ainoastaan rahalla. Vähävaraiselle jää sivustakatsojan ja 

odottajan osa." 

"Jokaisesta tiedotusvälineestä tulee vain homo-, mamu- ja euromyönteistä propagandaa. Miljardikaupalla 

valtion ottamaa velkarahaa syydetään näille momenteille. Valkoinen heteromies hyväksytään ainoastaan 

laskun maksajana. Heidän ihmisoikeustilanteensa on huono ja huononemaan päin. Perusoikeuksia ei ole. " 

"Työpuolella Suomessa on jopa menty alaspäin: ennen vaadittiin suomenkielentaitoista työntekijää. 

Nykyisin vaaditaan Suomessa syntynyt ja hyvän suomenkielentaidon osaavaa henkilöä. Virkkeen 

piilomerkitys on, että vääränväriset älkööt vaivautuko. Keskustellessa asiakkaan kanssa he saattavat 

suoraankin sanoa tämän asiakaspalveluhenkilöstöä tarjoavan yrityksen edustajalle." 

"Yksityisyyden suojassa menty taaksepäin." 

"erittäin paljon on edistytty esim. vammaisiin liittyen laitoshoidon purku, ylipäänsä laitosvaltaisuus on 

vähentynyt . Mutta vielä tarvitaan osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuusksia esim. kouluun. Mutta 

köyhyyden lisääntyminen on hankala juttu ihmisoikeuksien kannalta - se johtuu sukupolvistuvaan apatiaan 

" 

"Ei ole edistytty, otettu takapakkia" 
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"Ei olla edistytty. Suomalainen häviää mm. tilanteissa maahanmuuttaja/suomenruotsalainen vs. 

suomalainen. Koulutus ja julkiset tuet." 

"" 

"Homous ei enää ole sairaus tai rikos, mahdollisuus rekisteröidä parisuhde, joskin se on eriarvoinen ja 

leimaava heteroavioliittoon verrattuna. Romanilapset kouluttutuvat yhä korkeammalle. 

Maahanmuuttajataustaisia henkilöitä näkyy aiempaa enemmän myös korkeissa viroissa ja tehtävissä." 

"Suomessa on ajan mittaan edistytty muun muassa siinä, että naiset ja miehet ovat tulleet tasa-

arvoisemmiksi. Keskimäärin maailma on tässä kehityksessä jäljessä, mikä globaalien vaikutusten 

maailmassa asettaa haastetta tasa-arvon tukemiselle Suomessakin. Sama haaste koskee muitakin asioita, 

joissa Suomi on maailman keskimääräsitä tilannetta edellä, kuten sukupuolivähemmistöjen oikeudet ja 

uskonnonvapaus. " 

"Ei. Jatkuvasti haetaan tiukempia rajoja esim. sananvapaudelle." 

"Perinteisessä mielessä on, esimerkkeinä olkoot lasten kohtelu, sukupuolivähemmistöjen ymmärtäminen ja 

julkirasismin lientyminen. Sen sijaan esim. kouluhäirikön oikeus polkea kaikkien muiden oikeuksia on 

parantunut ja totuuden etsiminen esitutkinnassa ja oikeudessa samoin kuin on jäänyt yhä pahemmin 

"ihmisoikeuksien" jalkoihin. Samoin rikollisen toiminnan mahdollistaminen vankiloista käsin en edelleen 

helpompaa." 

"Kiina suurvaltana uhkaa koko maailman ihmisoikeuksia. Olen tehnyt havaintoja siitä, kuinka ihmiset 

pelkäävät puhua Kiinan ihmisoikeusloukkauksista ja tiedän, että suomalaisia on myös kiinalaisten taholta 

uhkailtu ja rangaistu näiden asioiden esille ottamisesta. Olen hämmästynyt myös siitä, että moni 

suomalainen on alkanut puhua Kiinasta ihailevasti tehokkaana yhteiskuntana ja samalla demokraattista 

yhteiskuntamallia on alettu kyseenalaistaa. Kiina on syöttänyt omaa propagandaansa tehokkaasti 

korostamalla sitä, että länsimaalainen ei voi ymmärtää kiinalaista kulttuuria ja yhteiskuntaa. Kyse on 

puhtaasta silmänkääntötempusta. On huolestuttavaa, että samalla moni on alkanut kyseenalaistaa myös 

universaalien ihmisoikeuksien arvon. Olen sitä mieltä, että tässä "raha ja ahneus" puhuvat; ei haluta pohtia 

sen syvällisemmin asioita, kun opportunistisista syistä odotetaan taloudellisia hyötyjä omaan taskuun. Suuri 

osa ihmisistä tietenkin toimii vain rattaiden osana eikä halua ottaa vastuuta ja laittaa kapuloita rattaisiin. 

Tarvitaan ohjeita ja tehokasta valvontaa, jotta yritykset ja yhteisöt toimisivat kaikilla tasoilla kunnioittaen 

ihmisoikeuksia." 

"Ei ole. Esimerkiksi vankien hoitoon kulutetaan huomattavasti enemmän varoja kuin vanhusten hoitoon 

henkeä kohden. Toiseksi suomalaiset yksinhuoltajat joutuvat kamppailemaan toimeentulonsa kanssa kun 

taas maahanmuuttajaperheille maksetaan kaikki kustannukset kyselemättä." 

"" 

"Isien asema ei ole oleellisesti parantunut." 

"Ei. Suomalaisia kohdellaan rasistitsesti kun taasen pakolaisille annetaan kaikki edes pytämättä, vertaa 

Lieksan toimeentulopäätökset hakematta. " 

"Hyvällä tolalla ollaan Suomessa." 
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"Toisaalta on toisaalta ei. Esim. romanikerjäläisten tilanne ja asema on täysin ratkaisematta." 

"Humanitääristen ihmisoikeuksien toteutumisesta vastaa valtava koneista. Kantasuomalaiset jävät 

jalkoihin." 

"Lasten asioissa Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on vahvistanut uusia linjauksia, joissa mm. lapsille apua 

hakevien oikeusturvaa on lisätty. Ks. EIT 2.12.2008 Juppala v. Finland. Suomi ei kuitenkaan noudata 

käytännössä lapsille vilpittömästi apua hakevien suojaamista, vaan edelleenkin syyttömiä tuomitaan 

kunnianlouksesta. EIT on juuri päättänyt ottaa käsittelyyn uuden tällaisen suomalaistapauksen. Useimmat 

lapsia auttavat asiantuntijat ovat Suomessa joutuneet vakavan hyökkäyksen kohteeksi kuten ulkomaillakin 

on tapahtunut. Miten Suomi auttaa vihapuheiden ja kostotoimenpiteiden kohteeksi joutuvia 

asiantuntijoita: lääkäreitä, lakimiehiä ja sos.ja terv.alan työntekijöitä? Heidän työtään on herjattu julkisesti, 

mutta vastikään on alennettu kunnianloukkausrikosten tuomioita. Salliiko Suomi lasta auttavien 

vainoamisen ja heidän työnsä julkisen vääristelyn ja päästää julkisesti herjaavat ja valehtelivat pelkillä 

sakoilla?" 

"Uskon, että tasa-arvo sukupuolten ja seksuaalisen suuntautumisen osalta on parantunut. Sosiaali - ja 

terveyspalvelujen kehittäminen lisää kansalaisille mahdollisuuksia elää ihmisarvoista elämää. Suomessa on 

mielestäni ihan hyvä järjestelmä, ongelmana on lähinnä se, että ihmiset eivät aina tiedä, miten ja mistä he 

saisivat avun." 

"Ei ole editytty. Ihmiset sotkevat oikeasti ihmisoikeuksiin liittyvät asiat ja omat halunsa." 

"Ylläolevista asioista puhutaan, mutta muutosta on vaikea saada aikaan. Asiat ovat paremmin kuin 30 

vuotta sitten, mutta esimerkiksi köyhyyttä ja ihmiskauppaa ei tunnisteta niille kuuluvalla tehokkuudesta." 

"Perus- ja ihmisoikeuksissa ei ole edistytty, vaan ne lähestyvät maahanmuuton myötä kehitysmaiden 

"ihmisoikeuskäsityksiä". Esimerkkeinä suomessa toimivat lisääntynyt silpominen, naisten alistaminen ja 

väkivaltaisten kulttuurien lisääntyminen." 

"Kansalaisaloite on täysin symbolinen ele, mutta toki oikean suuntainen. Suurin osa politiikasta tulisi tehdä 

paikallisella tasolla käyttäen suoraa demokratiaa." 

"ihmisoikeuksien toteutumisessa myös ylilyönteja -- vähemmistöjen paapomista" 

"Elämänkatsomustiedon opetuksen lisääntyminen on positiivinen asia, mutta kehittämisen varaa vielä on. 

Uskonnon opetus ja harjoitus on tarpeetonta rajalinjojen luomista kouluyhteisöön. Uskonto on yksityisasia 

eikä liity kouluun mitenkään." 

"Mielestäni mustalaisten eli romanien aseman suhteen on tapahtunut edistystä. Noin 50 - 60 vuotta sitten 

romanit kiertelivät talosta taloon. Minäkin muistan sellaista nähneeni, kun meilläkin kävi romaneja 

kerjuulla, tosin vain viimeksi silloin, kun olin pieni lapsi. Nykyään nuoret romanit ovat usein koulutettuja ja 

töissä. Kiertelystä en ole lainkaan kuullut. Takavuosina pidettiin kovasti hälyä jos nimitti romaneja 

mustalaisiksi. Kuitenkin romanit itsekin sanovat itseään mustalaisiksi. Sana romani on minusta itse asiassa 

loukkaava, sillä se tuntuu ns. tieteelliseltä nimitykseltä, joka pitää mustalaisen etäämmällä. Monet tunnetut 

romanit, ennen muuta monet laulajat ovat tehneet arvokasta työtä romaniväestön hyväksi eli ovat 

nostaneet heidän itsetuntoaan terveellisellä tavalla ylös. Minä olen valkolainen, enkä loukkaannu yhtään, 

vaikka minua sanottaisiin valkolaiseksi. Itse asiassa nimityksen mustalainen kieltäminen on rasismia, sillä 
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mitäs vikaa mustassa ihossa on eli siis vain nimityksen kieltäjä näkee mustan ihonvärin vialliseksi seikaksi, 

jota ei saa mitenkään huomata. Muinaisessa Uudenmaan / Etelä-Suomen lääninhallituksessakin oli ainakin 

kaksi merkittävää mustalaista: Eräs osastopäällikkö ja eräs tarkastaja. Minulle teki kerran sähkötöitä 

romanimies, joka myös omisti sähköasennusliikkeen. Tiedän myös erään mustalaismaanviljelijän. Muuten - 

kun käytetään nimitystä mustalainen, niin ei kukaan nykyään tarkoita viitata ihon väriin, eikä mustalaisten 

iho nyt kovin musta ole, vaan oikeastaan aika hyvän värinen, ainakin parempi, kuin minun kalpea naama." 

"ei..huonompaan suuntaan mennään kokoajan. Aselaki, yksityisenomaisuudensuoja, syyttömyysperiatteen 

loukkaaminen, poliisiviranomaisen toiminnan laillisuuden riippumaton tutkintajärjestelmän puute" 

"Asiaan, myös suomen ja hyvinvointivaltioiden orjakauppaan kiinnitetään enemmän huomiota ja asiasta 

puhutaan. Paljon on kuitenkin vielä tehtävänä." 

"" 

"Ei. Poliisivaltion piirteet vain lisääntyvät." 

"Ei, päinvastoin ihmiset saavat jopa tuomioita "väärien" totuuksien tai mielipiteiden ilmaisemisesta 

Neuvostoliiton hengessä." 

"" 

"Pientä edistymistä tapahtuu sitä mukaa, kun kehitysmaiden tyttöjä ja naisia koulutetaan. " 

"Mielestäni perus- ja ihmisoikeudet suomalaisten Ikääntyneiden ihmisten sosiaali- ja terveydenhuollossa 

hammashoito mukaanlukien eivät Suomessa toteudu. Nämä ihmiset ovat kuitenkin rakentaneet nykyisen 

Suomen hyvinvointivaltioksi. Emme voi katsoa itseämme peiliin, mikäli 1930-1940 -luvuilla syntyneiden 

kotihoidon ja laitospalvelua ei hoideta parhaalla mahdollisella tavalla. " 

"Vaikeimman ongelman, eli syrjäytyneiden alimman sosiaaliryhmän miesten suhteen ei ole edistytty. Syykin 

on selvä, yhteiskunnallinen keskustelu perus- ja ihmisoikeuskysymyksistä on kohdennettu aivan muualle ja 

pääasiassa varsin hyvässä asemassa olevien ihmisryhmien, kuten naispappien ja seksuaalivähemmistöjen 

oikeuksiin, sekä työssäkäyvien naisten keskimääräiseen palkkatasoon työssäkäyvien miesten palkkatasoon 

verrattuna. Maahanmuuttajaväestön osalta edistyminen on ollut parhaimmillaankin hyvin vaatimatonta. 

Vaikka sen osuus on ja sitä pidetään erittäin pienenä, maahanmuuttajia pidetään jatkuvasti poliittisesti 

esillä yhtenä keskeisistä yhteiskunnallisista ongelmista. Matkalla monikulttuuriseen Suomeen on tuskin 

otettu edes ensiaskeleita. Pakolaisten sulkeminen syrjäseutujen hylättyihin asuntoloihin, ruokkiminen, 

rokottaminen ja suomen kieliopin opettaminen näissä tiloissa ei edistä monikulttuurisuutta. " 

"Useammassa maassa tunnustetaan ja suojellaan vähemmistöjen oikeuksia paremmin kuin ennen, mutta 

kehitys on ollut häpeällisen hidasta ja useita puutteita on vielä ns. edistyksellisissäkin maissa. 

Parannettavaa olisi Suomessa (ja muuallakin) lainsäädännön lisäksi myös julkisessa keskustelussa, missä 

kaikenlaiset ihmisoikeuksia loukkaavat teot pitäisi selkeästi tuomita ilman poikkeuksia. Sananvapauden 

varjollakaan ei pidä hyväksyä toisen vapautta loukkaavia sanoja tai tekoja." 

"Mennyt huonompaan suuntaan. Kelassa on alettu lääkäreiksi diagnoosien tekemisessä ja tarvitsijat ei enää 

saa turvaa, vaan ne jotka osaavat pelata sitä peliä. Sosiaalivirasto ei tee sitä työtä joka hyödyttäisi 

yhteiskuntaa, vaan tekee määrällisesti tilastoa helpoimman kautta. Ei auteta perheitä, vaan hajotetaan ne 

ja erotetaan lopulta jopa lapset vanhemmista. Nopea tapa saada tuloksia, kuin että avustettaisiin perhettä 
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pysymään yhdessä, joka veisi aikaa mutta palkkio tulisi myöhempinä säästöinä erilaisien muiden kulujen 

kautta. Hajotetut perheet eivät tuo koskaan mitään hyvää ja sosiaalivirastolla on paljon nopeita ja hyvoä 

keinoja hajottaa perheet. Poliisiviranomainen paikallisesti on yksi ihminen ja tiedän tapauksia, joissa on 

evätty erinäisiä lupia henkilökohtaisista syistä, eikä todellisista. Varsinkin ammattiin liittyvien lupoien 

menettäminen on suuri menetys elinekeinon takia ja mikäli lupa viedään esim. vartijalta tai 

järjestyksenvalvojalta yhtenä kauniina päivänä vain siksi että joku poliisiviranomainen sai päähänsä viedä 

luvan, tätä ei voi estää kukaan eikä mikään suojele tämän luvan menettävän oikeuksia." 

"Inte egentligen, snarare tvärtom. Ju mera representanter för den muslimska religionen som har flyttat in 

till Finland desto mera har utvecklingen gått bakåt. Jag tänker då på fall av så kallade "hedersmord" (ett 

fullständigt groteskt koncept redan i sig) där fäder och bröder mördar sina döttrar och systrar för att de 

sällskapar eller ens talar med icke-muslimska pojkar eller män. Det värsta är att t.o.m. mödrarna hjälper till 

i denna kriminella aktivitet. Det verkar som om muslimerna intellektuellt har fastnat kvar i medeltiden 

medan den övriga delen av mänskligheten har gått vidare till 2000-talet." 

"Odotan samaa sukupuolta olevien avioitumisoikeuslakialoitteen valmistumista." 

"Rekisteröity parisuhde oli askel kohti tasaveroisia ihmisoikeuksia. Samoin päätös siitä, että raskaana olevat 

ja lapset saavat terveydenhoitoa Suomessa, vaikka he olisivat laittomia maahanmuuttajia." 

"Kyllä , esim. Lasten ja naisten oikeudet" 

"Ei ole. Viranomaisten päätökset ovat ristissä ja byrokratia kasvaa. Esimerkkinä oma tapaukseni yliopisto-

opiskelijana, jonka eteneminen on estynyt koska a) olen kokopäiväinen opiskelija, joka b) ei voi opiskella 

lastenhoidon vuoksi kokopäivätoimisesti, mutta c) on valmis ottamaan vastaan työtä, mutta ei ole kohdan a 

takia oikeutettu peruspäivärahaan sillä d) viranomainen katsoo minun nauttivat lastenhoidon tukea mitä en 

voi nauttia koska siihen on oikeutettu vaimoni (monta lasta perheessä) ja e) sossuun en mene koska en 

sinne kuulu henkilönä joka etsii työtä ja on yliopistossa kirjoilla mutta ei halua ottaa KELAsta opintotukea 

koska lastenhoidon takia suorituksia ei kerry normaalisti. Valtionne on suoraan sanottuna perseestä 

päättäjiään myöten. Ihmettelen viiraako osalla virkamiehistä päästä, vai eikö heillä leikkaa mutkikkaammat 

mallit elämästä kuin miten asian ovat ajatelleet. Tulkintani mukaan olen perustoimeentuloon oikeutettu 

osa-aikainen opiskelija, koska olen valmis ottamaan vastaan alani työtä ja sovittamaan yliopisto-opinnot 

työn mukaan. No tässä on nyt sitten oltu ilman penniäkään elokuusta 2013, enkä tasan tarkkaan halua enää 

muuta kuin haistattaa tämän valtion virkamiesten päätöksillä paskat (~400 ETCSää omalta alaltani 

lukeneena)." 

"Ei sanottavasti." 

"Heikosti. Suomessa kansalaiset ovat hyvin eriarvoisia riippuen siitä, missä kunnassa sattuvat asumaan. 

Maailmanlaajuisesti monet sodat uhkaavat jatkuvasti ihmisten oikeutta hyvään elämään." 

"Ei ole, Suomessa ihmisoikeuksissa on eroja maahanmuuttajien ja ns. kantasuomalaisten kesken. 

Maahanmuuttajien ja pakolaisien ihmisoikeuksia suojellaan ja vaalitaan suomalaisten vanhusten ja 

sairaiden kustannuksella." 

"Mielestäni marginaaliryhmät kuten home/lesdo ovat pitäneet suurta meteliä itsestään ja oikeuksistaan. En 

kuitenkaan koe että heillä olisi millään tavalla huonompi ihmisoikeustilanne kuin väestöllä yleensä. 

Monikultturisuuden näkyminen mediassa on lisääntynyt ja se on hyvä asia. Keskustelu uskonnoista ja 
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erilaisista elämänfilosofioista on mielestäni muuttunut jonkin verran rakentavampaan suuntaan, pois 

vastakkain asettelusta julkisessa keskustelussa. Yksilötasolla muutos on ehkä vähäisempää." 

"Ei." 

"mielestäni tilanne junnaa lähinnä paikallaan. olen hyvin huolissani esimerkiksi islamin leviämisestä ja 

etenemisestä länsimaissa, joka heikentää merkittävästi universaaleja ihmisoikeuksia myös lännessä. tätä 

kehitystä vastaan tulisi taistella päättäväisesti, jotta ihmisoikeudet voitaisiin turvata myös euroopassa. 

tilanne on samankaltainen globaalisti. sanoisin, että juuri islam on se, joka aiheuttaa kaikista pahimmat 

ihmisoikeusongelmat." 

"Suomessa seksuaalivähemmistöjen tilanne on parantunut vaikka vieläkin on parantamisen varaa." 

"Sukupuolten välinen tasa-arvo on parantunut Suomessa entisestään viime vuosikymmenet." 

"Jonkin verran on edistytty, mutta epäkohtia on vielä enemmän. Vähemmistöryhmät eivät ole vieläkään 

edes lain edessä tasa-arvoisia valtaväestön kanssa, saati sitten yleisessä mielipiteessä." 

"Ei." 

"EI PALAAKAAN" 

"hyvin sairaille vanhuksille ei turvallisia hoitopaikkoja" 

"Täysin väärään suuntaan mennään" 

"Internet on lisännyt kansalaisten mahdollisuuksia sananvapautensa käyttämiseen. Aiemmin kiellettyjä 

poliittisia mielipiteitä voi esittää vapaasti. Tilalle on tosin tullut uusia kiellettyjä mielipiteitä, joista 

rankaisemista käytetään poliittisen ohjailun ja manipulaation välineinä." 

"Ei. LaSu toimii lainvastaisesti, pelkkiin olettamuuksiin ja luuloihin vetoavat ja kirjaavat ne totuutena. 

Kukaan ei valvo LaSun toimia ja asioiden oikeellisuutta jotka LaSu tosiaan kirjaa faktana. Mm. Tälläistä. Haet 

apua ja tukea niin se käännetään sua vastaan." 

"Ei ole." 

"" 

"Maailmanlaajuisesti edistyminen on ollut niukkaa. Suomessa edistymistä on ollut maahanmuuttajien 

kohdalla." 

"Ei ole edistytty, vaan on menty huonompaan suuntaan." 

"Em. perusoikeushaaste karkaa kovaa vauhtia kaiken aikaa. Syrjäisten seutujen ihmiset on jo hylätty ja 

pienimmät taajamat tuomittu "näköalattomiksi" siinä kuin neuvostokylät aikoinaan. Em. 

ihmisoikeushaasteen suhteen on näennäisesti yritetty edistyä, mutta tulokset ovat olleet ja tulevat 

nykysäädöksillä olemaan laihoja." 

"Riippuu siitä, mihin vertaa. Jos ajatellaan Suomea sata vuotta sitten ja nyt, monissa ihmisoikeusasioissa on 

edistytty huimasti. Jos taas vertaa esimerkiksi siihen, minkälaista imagoa Suomesta yritetään ylläpitää, 

monet vakavat ihmisoikeuskysymykset on hoidettu heikosti." 
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"" 

"Yleisesti ei ole edistytty. Yhtenä myönteisenä ne bis in idem- periaate, mikä on ollut Suomea sitovat 

vuodesta 1989, mutta KKO sovelsi Ruotsin päätöksen jälkeen pari vuotta sitten." 

"Näennäisesti on. Lakeja ja asetuksia on yhä enemmän. Mutta niillä ei käytännössä ole mitään vaikutusta. 

Vain papereihin kirjattuja oikeuksia saa ja pitää yhä useammin hakea ja haettuun kielteiseen päätökseen 

joutuu hakemaan valitusoikeutta. Ei tälläistä pyrokratiaa jaksa yhdenvertaista palvelua ja elämistä 

tarvitseva kansalainen hakea." 

"On. Seksuaalivähemmistöjen asema on parantunut." 

"" 

"Lapsiasiavaltuutettu on tehnyt hyvää työtä nostamalla lapsen oikeudet framille mm. koulussa, 

romanilapset, vammaiset lapset, lastensuojelulapset, maahanmuuttjalapset ym." 

"Menty reilusti takapakkia. Ihmisillä ei ole tässä maassa enää mitään turvaa. Raiskaajat kulkevat kaduilla 

vapaana, koska "ihmisoikeudet" estävät rikollisten tuomitsemisen vankilaan. Ehdollinen "vankeus" on kuin 

saastan hieromista suoraan uhrin kasvoihin. Sananvapautta ei Suomessa enää ole. Jos raiskaajat ja 

väkivaltarikolliset kulkevat vapaana kaduilla, niin nettiin kirjoittelevat kansalaiset laitetaan vankilaan." 

"Ei olla edistytty, vaan viimeisen kahden vuosikymmenen aikana on menty pahasti taaksepäin. MM. 

Hoitoonpääsy on todella vaikeaa. esim. pitää olla suuri halvaantumisvaara ja jo olemassaolevia 

hermovaurioita ennenkuin suostutaan leikkaamaan esim. lonkka tai selkä. Tällöin jää hermovaurioita 

pysyvästi ja elämänlaatu heikkenee ja ihmisestä tulee toisten autettava sen sijaan että voisi tehdä työtä ja 

auttaa toisia." 

"" 

"Ei, yksilönvapauksia rajoitetaan jatkuvasti lisääntyvillä kielloilla ja vastaavasti tietyillä kansanosilla on vain 

oikeuksia, ei velvollisuuksia." 

"Eri kansainväliset järjestöt tuovat esiin ihmisoikeusrikkomuksiin liittyviä asioita (Amnesty International) ja 

pyrkivät parantamaan ihmisoikeusoikeuksia. Suomessa Amnesty International toimii lisäksi 

perhesuhdeväkivallan poistamiseksi. Plan toimii kansainvälisesti auttaen esim. kummitoimintansa kautta 

lapsia saamaan hyvään lapsuuden, koulutuksen jne. Tämä tapahtuu auttamalla koko yhteisöä paikanpäällä, 

esimerkkinä toiminta Malawissa." 

"Suomessa ei ole. Ks. esimerkit edellisessä kohdassa" 

"Näissä on laman aikana enemmänkin taannuttu Suomessa! Kaikessa säästetään ja siten vammaiset, lapset 

ja vanhukset eivät nauti enää samalla tavalla perus- ja ihmisoikeuksista." 

"VALVIRA on hiemna aktivoitunut lastensuojeluasioissa mutta sijaishuollon valvonta on edelleen 

olematonta." 

"" 

"Varmasti vähittäistä edistymistä tapahtuu koko ajan. Esim. Suomessa homous ei ole enää rikos." 
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"En voi ajatella, että verovaroja jaetaan näin epäoikeudenmukaisesti.Nuoriso hakee rahaa sosiaaliluukulta, 

tekemättä mitään sen eteen. Siivoojan paikkoja tarjolla runsaasti. Taloudelliseen tuhlailevaisuuteen ei 

puututa ,se on rasismia.Romaanien tekemien rikosten kohdalla ei kerrota nimeä, sekin on rasismia, 

oikeudessa rikolliset saavat peittää kasvonsa.Raiskauksien tapahtuessa, tekijä maahanmuuttaja, sitäkään ei 

kerrota,taas vedotaan rasismiin." 

"Ei tarpeeksi" 

"Eipä Ehkä jossain homojen kohdalla " 

"" 

"Lapsi- ja perheasioissa ei juurikaan." 

"Demokraattinen järjestelmä on Suomessa taannut mm. sen, että ihmisiä ei voi pidättää ilman perusteita. 

Valtakoneistolla ei ole enää oikeutta kiduttaa ihmisiä. " 

"Keskustelu esim. sukupuolivähemmistöjen, vanhusten ja vammaisten oikeuksista on ollut viime aikoina 

enemmän esillä ja se on tärkeää. Lakitasolla on varmistettava, että kaikilla ihmisryhmillä on yhtäläiset 

oikeudet." 

"Jatkuvasti pienin askelin, joskin on olemassa myös aktiivisia vastakkaisia toimijoita." 

"Ei ole edistytty, tuntuu, että on palattu 50-luvulle." 

"Sähköiset vaikutuskanavat kuten vaikka tämä verkkopalvelu ovat lisänneet ihmisoikeuksia sikäli, että 

yksittäisten kansalaisten tiedonhaku ja vaikutusmahdollisuudet ovat lisääntyneet." 

"Paljon edistystä on tapahtunut, vaikka viime aikoina tuntuu että ollaan menty taaksepäin. Tuntuu että 

hallitus edustaa markkinataloutta eikä ihmisiä - mikä ei ole hyvä kehitystä! Tämä näkyy poltiikassa esim 

talouspakotteissa. Ollaan pohjoiskoreaa mieluusti bojkotoimassa muttei venäjää tai Kiinaa. " 

"valitettavasti ei. vammautuneet(vakuutus) ovat useinmiten jääneet vaille perustuslaillasta turvaa ja 

oikeutta. esim. itseni. olen vaikeasti vammautut(vaikea aivovamma ja korjaamaton kaularankavamma) 

vakuutuslaitos ei ole korvanut onnettomuuden seurauksena tulleita vahinkoja. muka "oikeus, 

vakuutusoikeus on vain ja ainoastaa lukenut vastapuolen(perusteet, lausunnot) ja jättänyt huomioimata ne 

erikoislääkärien, moniammatillisten kuntoutustyöryhmien lausunnot, neurospykologiset testit. 13 

erikoislääkäriä, joista osa tutkimunut minut useasti ovat todenneet selkeästi vammojen johtuvan 

sattunnesta työtapaturmasta. mutta yksi vakuutuslääkäri voi kumota koko hoitotiimin lausunnon. 

vakuutuslaitoksen jättäessä minut "heitteille", eli kuntoutus ja tutkimus siltä osin on viivästynyt ja 

aiheuttanut tilan huonontumisen. mikän perustelu ei heilleriitä. vammautunut ja läheiset ajetaan nurkkaan 

koska koko ajan on hankittava uusia asiantuntijoita ja heiltä lausuntoja. tämä jos mikään on julkisen 

terveydenhuollon turhaa kuormittamista. vaikeiden fyysisten vammojen lisäksi syntyy henkisiä ongelmia, 

perheet hajoavat mikä aiheuttaa lisää murheita." 

"Yksinhuoltajien asema on heikentynyt ja vanhukset ovat tällähetkellä vain kestävyysvajeen aiheuttajia 

jotka tulee lukita kotiin laitoksen asemesta." 

"En näe juurikaan mitään edistymistä, päinvastoin, lehdet ovat täynnä artikkeleita vanhuksien 

kaltoinkohtelusta. Positiivisena pidän perhe-surmien vähentymistä viime aikoina. Jokin aika sitten 
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uutisoitiin siitä kuinka kehitysvammaisen on vaikea sijoittua työelämään, vaikka olisi siihen tarpeeksi kykyjä 

ja innokkuutta. Mielestäni kaikille kuuluu samat oikeudet ja tätä pitäisi yhteiskunnassa edistää tuntuvasti. " 

"Päinvastoin. Elämä kiristyykoko ajan jamahdollusuudet vähenevät." 

"Positiivisena vertailuna Ruotsiin ja Norjaan Suomessa on vuodesta 1923 lähtien voinut erota kirkosta ja 

saada kirkkoon kuulumaton lapsi vapautetuksi uskonnonopetuksesta. Tästä historiallisesta 

edistysaskeleesta on pidettävä kiinni ja torjuttava kaikille pakollinen uskontotieto-uskonnonopetus, jota on 

ehdotettu juuri Ruotsin ja Norjan malliin vedoten." 

"Suomalainen on omassa maassaan 2. Liokan kansalainen EU-kansalaiseen verrattuna. Edistystä on ollut 

ehdotuksissa nostaa suomen kansalaisen oikeudet samalle tasolle. Lakia tosin ei ole vielä muutettu." 

"Länsimaissa ihmisillä on melko hyvät mahdollisuudet toteuttaa itsensä näköistä elämää." 

"Vanhusten asioissa ei ole edistytty, pikemminkin päinvastoin. Kotihoito sopii vain niille vanhuksille, jotka 

tuntevat itse olonsa siellä turvalliseksi." 

"On. Uussuomalaiset saa hyvin apuja. " 

"Minusta tuntuu, että huonompaan ollaan menossa ja raha ratkaisee kaiken." 

"Ihmisoikeudet ovat Suomessa huonontuneet jatkuvasti, kiitos vakuutusyhtiöiden lobbaustyön lakien 

valmisteluvaiheessa." 

"Ei. Esim. juuri terveydenhoito on taantunut (kunnalliset terveysasemat). Lääkäreille pitkät jonot. 

Kunnalliseen hammashoitoon pääsy lähes mahdotonta. " 

"Sananvapauden osalta kehitys on vaarallisen huono. Ihmisoikeudet Suomessa tarkoittavat nykyään vain 

sosiaalitukien jakamista." 

"Julkisuuteen tulleissa uutisissa on tullut muutamien viime vuosien aikana esimerkkejä tästä sisäisestä 

korruptiosta, mutta en näe tuomiovallan ja toimeenpanovallan muuttaneen omia toimintatapojaan 

Euroopan Ihmisoikeussopimusta kunnioittavaksi. " 

"" 

"" 

"Riippuu millä aikaperspektiivillä ajatellaan. Itsenäisyyden kuluessa on edistytty huomattavasti. Viimeisen 

kymmenen vuoden aikana tuntuu, että on menty taaksepäin konservatiivisten (tällä tarkoitan yhtäältä 

talouskeskeisiä oikeistolaisia uusliberalistisia arvoja ja toisaalta perussuomalaista populismia)." 

"" 

"" 

"Mielestäni on, mutta yhtenä epäkohtana näen viranomaistasolla työntekijöiden eriarvoisen suhtautumisen 

asiakkaisiin. Koska he työssään edustavat Suomea valtiona, yhden ihmisen asenne erilaisuutta kohtaan ei 

saisi näkyä hänen virka-aikanaan." 
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"Ei käytännön tasolla 20 vuoteen." 

"Turhaa holhoamista on jonkin verran vähennetty. Nyt kukahattutädit pyrkivät takaisin valtaan." 

"" 

"Ei ole. Katso http://yhdistykset.ekarjala.fi/yritys/auttaa" 

"Kehityksessä yleismaailmallisesti on joissain paikoin edistytty, valitettavasti toisaalla ei eli Matti Nykäsen 

sanoin tilanne lienee 50/60!!" 

"Suomessa: Samalla kuin tietoisuus ihmisoikeuksista laajemmin on yleistynyt, on esim. 

turvapaikanhakijoiden kannalta tilanne täysin kestämätön. Turvapaikan odottamiseen liittyvä epävarmuus, 

ihmisoikeuksia rikkova terveyshuollon puute sekä lapsilta että aikuisilta, tai perheenyhdistämisen 

sietämätön hitaus ei palvele kotoutumista, ja on itsessään riittävän kuormittavaa, että se voitaisiin laskea 

aktiiviseksi henkiseksi väkivallaksi. Tässä suhteessa tilanne on viime aikoina heikentynyt merkittävästi. Myös 

taloustilanteeseen liittyvä lisääntynyt eriarvoisuus on vähentänyt köyhien, vähemmistöjen ja esim. 

mielenterveyspotilaiden tai vanhusten oikeuksia. Tämä heijastelee myös arvomaailman muutosta 

Suomessa. Kansainvälisesti tilannetta on hankalampi hahmottaa, mutta länsimaiden varallisuus lepää 

halvan ja työoikeuksien ulkopuolella toimivien työläisten harteilla, joka väistämättä aiheuttaa 

ihmisoikeuskysymyksiä." 

"" 

"Ei" 

"Mielestäni edistystä tapahtui 1980-luvulle asti, mutta sen jälkeen kehitys on mennyt taaksepäin. 

Räikeimpänä esimerkkinä tästä mainittakoon Suomen kansalaisuuden rinnastaminen osakeyhtiön 

asiakkuuteen Yle-veron muodossa. Itse Ylen palveluita käyttämättömänä rinnastan sen "Henkiraha"- 

nimiseen veronluonteiseen maksuun, josta piti olla luovuttu pysyvästi." 

"Mielestäni ei. Esim. Suomi on jakaantumassa kahtia - rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät." 

"On edistytty. Esim. samaa sukupuolta olevien rekisteröidyt liitot, erilaiset etniset taustat hyväksytään 

paremmin kuin aikaisemmin, mutta käsittämätöntä syrjintää esiintyy edelleen pelkästään uskomusten 

perusteella." 

"Joissakin on, joissakin ei. teorioissa ja korulaiseissa kyllä, mutta käytäntö on jäänyt toteutumista 

odottamaan ("Resurssipula"!)" 

"Väkivallan vastaisesssa työssä edistymistä ei ole mielestäni tapahtunut. Muilta osin ehkä vähän, tosin jos 

eduskunta ei edelleenkään saa aikaan sukupuolineutraalia avioliittolakia, niin sitten mennään takapakkia. " 

"Todella vähän" 

"Sosiaalisen median, erinäisten virallisempien kanavien (kuten tämä sivusto) ja yleisesti parempien 

kannanottomahdollisuuksien ansiosta moni epäkohta on saanut ansaitsemansa huomion ja osansa 

poliittisessa keskustelussa. Tosin mitään suurempaa muutosta ei ole ollut havaittavissa ainakaan 

suuremmissa kysymyksissä, mutta on silti tärkeää pitää aiheet pinnalla ja ihmisten mielissä." 
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"Sosiaalisen median, erinäisten virallisempien kanavien (kuten tämä sivusto) ja yleisesti parempien 

kannanottomahdollisuuksien ansiosta moni epäkohta on saanut ansaitsemansa huomion ja osansa 

poliittisessa keskustelussa. Tosin mitään suurempaa muutosta ei ole ollut havaittavissa ainakaan 

suuremmissa kysymyksissä, mutta on silti tärkeää pitää aiheet pinnalla ja ihmisten mielissä." 

"Ei ole edistytty, - siitä yllä esimerkkitilanne. Suomen oikeusjärjestelmä voi täysin polkea yksilön 

mahdollsuudet oikeuteen - ja on tehnyt sen kohdallani. Maailmanlaajuista tilannetta en pysty arvioimaan." 

"Ei. Opintotuki on nuossut muutaman euron kymmeniin vuosiin, niin pienellä rahalla ei kukaan elä. Lisäksi 

kun siihen on liitetty tuloraja mikä on tyhmintä mitä olen koskaan kuullut. Nuorisoa sakotetaan 

ahkeruudesta. Opiskelijoiden tulisi saada opintotukea ihan tasavertaisesti, katsomatta kuka käy töissä ja 

kuka ei. Asia olisi toisin jos opintotuki olisi nykypäivään sopiva ja tarpeeksi riittävä." 

"Perus- ja ihmisoikeusasioita tunnistetaan paremmin kuin ennen, joka edistää toteutumista. Suomessa on 

kuitenkin varsin nuori perus- ja ihmisoikeuskulttuuri, jonka juurruttaminen kaikkien kansalaisten 

keskuuteen vie aikaa. Ihmisoikeuskasvatuksen ja koulutuksen monipuolinen lisääminen auttaa jo olemassa 

olevien resurssien rajoissaa ihmisoikeusmyönteisen toimimisen, sillä kaikki ei ole riippuvaista rahasta, vaan 

myös toimintamalleista." 

"Mielestäni kulttuuri on muuttunut sallivammaksi, ehkä marginaaliryhmiin kuuluvilla on helpompaa, myös 

peruspalveluita on yritetty kehittää siihen suuntaan, että ne palvelisivat ainakin heikko-osaisia paremmin" 

"Vammaisten kohdalla edistystä on aiemmin tapahtunut, mutta nyt kehitys on pysähtynyt. Toimitaan 

tavalla, joka osoittaa, ettei vammaisten tasavertaisuutta ja osallistumisenmahdollisuuksia pidetä 

tarpeellisena eikä tärkeinä. Rakennusmääräyksissä aiemmin pyrittiin ohjaamaan siihen, että 

liikuntarajoitteisenakin pystyisi asumaan ja toimimaan uusissa asunnoissa. Ympäristöministeriön 

tutkimukset osoittivat, että esteettömyyssäännökset eivät nostaneet rakentamisen hintaa oleellisesti, sen 

sijaan julkisivuratkaisut yms tekivät niin. Esteetön rakentaminen mahdollistaa myös ikääntyvien asumisen 

kotonaan ja säästää laitoskustannuksilta tai asunnonmuutostöiltä. Nyt kumminkin on päätetty, että 

esteettömyys rajataan kerrostalojen alimpiin kerroksiin. Päätös on päätön tulevaisuuden tarpeita ja 

tutkittua tietoa ajatelle, joten sen pohjana ei voi olla mitään muuta kuin syrjivä ajatusmalli, jonka mukaan 

vammaisten/vammautuneiden ei ole tarpeen päästä sinne, minne muut pääsevät. Johtaahan linja siihen, 

että vammaiset eivät voi osallistua esim sukulaistensa, ystäviensä ja työkavereittensa järjestämiin juhliin., 

(siis sen lisäksi, että perheenjäsenen vammauduttua tai ikäännyttyä asunnot eivät enää toimi) ****** Osa 

vammaisista on joutunut asumaan laitosolosuhteissa. Kehitys on kulkenut oikeaan suuntaan, kun on 

asetettu tavoitteeksi, että vammaisetkin voivat valita haluamansa asumismuodon ja rakentamista on 

ohjattu erilaisiin pieniin asumisyksiköihin. Tässäkin kehitys on pysähtynyt ja palattu syrjivään ajatteluun. 

Vammaislakien uudistamisessa koetaan jopa toisen ministeriön painostusta laitosrakentamisen suuntaan. 

Vammaispoliittinen ohjelma on siis kynnysmatto, johon jalat pyyhitään mennen tullen. " 

"Koen, että perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat Suomessa tällä hetkellä paremmin niillä, joilla on rahaa: 

pystyvät esim. hoitamaan sairautensa nopeammin kuntoon yksityisellä sektorilla. Koen myös, että perus- ja 

ihmisoikeustilanne on silmin nähden romahtanut viime eduskuntavaalien myötä. Lapseni kasvavat 

maailmaan, jossa on täysin ok, että kansanedustajat herjaavat erilaisuutta; esim. islamia tai 

maahanmuuttajia ylipäätään. Jotakin on myös todella pahasti vialla, koska päivittäin jää viisi nuorta 

sairaseläkkeelle." 
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"Ei ole. Viranomaisten suojelu kunniallisten kansalaisten oikeusturvan loukkaajina on kuvottavaa." 

"Ei ole. Viranomaisten suojelu kunniallisten kansalaisten oikeusturvan loukkaajina on kuvottavaa." 

"Ei ole esim. rakentamisessa on uhrin asema lainsuojaton." 

"Ei ole edistytty, pikemmimkin menty takapakkia. Suomella on EU:n ihmisoikeustuomioistuimesta 

enemmän tuomioita sananvapauteen ja lastensuojeluun liittyen kuin muilla pohjoismailla yhteensä. " 

"Hieman. Seksuaalivähemmistöjen oikeuksia on parannettu. Sosiaaliturvaa joissan kohti parannettu 

hieman. (Työmarkkinatuen- ja toimeentulotuen nostaminen)." 

"Kansainvälisesti kehitystä on tapahtunut, mutta se on ollut kovin hidasta. Talous on kasvanut, mutta 

kaikken köyhimmät ovat jääneet nuolemaan näppejään. " 

"" 

"" 

"" 

"Ei ole!" 

"On edistytty Suomessa jo olemalla tietoinen asioista ja erityisesti päivittämällä lakeja ja ohjeistuksia. " 

"Monikemikaaliyliherkille on tulossa diagnoosi ensi vuoden alusta? Mutta oikeuttaako mihinkään tukiin ? 

Homekouluista puhutaan, mutta pitäisi toimia ennenkuin on liian myöhäistä ja lisää lapsia ja aikuisia 

sairastuu." 

"-" 

"Ei ole. Suomessa on laman varjolla menty vain pahempaan suuntaan." 

"Asiakirjojen yms. tietojen julkisuudessa on edistytty, mutta edelleen monilla viranomaisilla ja poliitikoilla 

yms. on halua salata asiakirjoja, tai tietoja, oman ryhmänsä eduksi." 

"Länsimaissa käsitteen käyttö menee överiksi, perus- ja ihmisoikeuksina pidetään milloin mitäkin "hyvää", 

yleensä sosiaalipolitiikan alueeseen luettavaa tulonsiirroilla ja yleensä verovaroilla kustannettavaa. Nyt jo 

kirkkohäätkin esitetään ihmisoikeutena. " 

"Varmaankin maailmanlaajuisesti isohkoja asioita." 

"Mediassa on puhuttu enemmän lasten oikeuksista ja ulkopuolisten ihmisten mahdollisuudesta puuttua 

perheiden sisäisiin ongelmiin, kun lapsen oikeudet ovat uhattuna. Keskustelunavaukset ovat uskoakseni 

olleet hyväksi. " 

"Suomi: Monien vähemmistöjen asema on kohentunut ja sukupuoltan tasa-arvo lisääntynyt." 

"" 
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"Tämän vanhuspalvelulain jälkeen kaikki meni entistä hullummaksi. Kunnissa mietitään, miten 

vanhainkoteja ajetaan alas ilman, että ihmisoikeudet täyttäviä palveluja saadaan kotiin. Koti ei todellakaan 

ole paras paikka kaikille elää." 

"Suomessa on menty huonompaan suuntaan. Meiltä löytyy muumioituneita vanhuksia jopa ns. 

palvelutaloista. Tällaisista ihmnisoikeusrikkomuksista tulisi käynistää ihmisoikeusrikkomuslautakunnan 

perusteellinen tarkastus samalla tavalla, kuin onnettomuuetkin tutkitaan. Tällaisen lautakunnan raportin 

jälkeen syyttäjä tekisi päätöksen syytteiden nostamisesta. Ennaltaehkäisynä pitäisi olla lakiin kirjattuna, että 

itseään palvelutaloksi kutsuvan tahon tulee varmistaa asukkaiden henkissäolo vähintään 1 - 7 kertaa 

viikossa - kerran viikossa minimi - kerran päivässä maksimi. Sen voi tehdä millä tavalla tahansa 

turvarannekkeista henkilökohtaiseen tapaamiseen." 

"On hyviä avauksia, kuten lastensuojelunuorten mukaan otto heille suunnattujen palvelujen kehittämiseen, 

mutta avaukset ovat vielä hyvin, hyvin pieniä, eivätkä vastaa kaikkien lasten ja nuorten tarpeisiin. On myös 

tapahtunut taantumaa esimerkiksi siinä, että lapselle pyrittäisiin löytämään hänen tarpeitaan vastaava 

sijotuspaikka. Paikan valintaan tai palvelun tuottajan valintaan vaikuttaa eniten raha, ei lapsen tarpeet." 

"Ei koska elämme klopaalissa maailmassa emme voi ajatella vain omalta kannalta asioita" 

"Perusoikeuksien toteuttamisessa tulisi eritellä (1) kansallisen tason toiminta ja (2) kansainvälinen toiminta. 

Lähtökohtaisesti Euroopan Ihmisoikeussopimus suojaa kansalaisia viranomaisten väärinkäytöksiä vastaan -- 

tämä on ollut vahva lähtökohta kaikissa kv. ihmisoikeussopimuksissa. Tulisi muistaa, että perusoikeuksia 

ovat myös yksilön vapaus (oikeus päättää omista asioistaan) ja omaisuuden suoja - tämän vuoksi esim. 

verovarojen käytössä tulisi olla tarkkana, ettei loukata kansalaisten oikeuksia. Kv. foorumeilla tulisi 

enemmän korostaa kunkin valtion vastuuta omista kansalaisistaan. " 

"Palvelutaloille pitää saada sellaiset lupamenettelyt, että toiminnan aloittamiseksi pitää sitoutua yhteen 

ilmaiseen peruspalveluun: hengissäolotarkistukseen teknisesti tai henkilökohtaisesti. Tästä ei pidä joutua 

tällaisessa laitoksessa maksamaan, vaan sen pitää kuulua järjetäjän tarjoamaan peruspalveluun. 

Ihmismuumiot pitää saada tästä maasta loppumaan. Jokainen ihmismuumio pitää tutkia perusteellisesti 

poliisin tai jonkun komission toimesta ja laiminlyönneistä tulee saattaa kaikki asianosaiset yleisen 

syyttäväjän kautta vastuuseen." 

"Au-lasten asema ja erilaisten perherakenteiden hyväksyntä sosiaalipoliittisesti. Sosiaaliturva edistää 

yksilöllisiä ja perhepoliittisia perus- ja ihmisoikeuksia." 

"Kyllä, esimerkiksi LGBT -ryhmien oikeudet ja asema" 

"On, mutta tehtävää on vielä. Tasa-arvoisen avioliittolain eteenpäin vieminen on plussaa. Transihmisten 

asemasta puhuminen on myös myönteinen kehityssuunta - varsinaisia tekoja ei kuitenkaan ole vielä 

näkynyt." 

"Ollaan menty takaisinpäin "juhannustansseihin" päin. Mielipiteenvapautta rajoitetaan syytteillä 

uskonrauhan häirinnästä ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan." 

"" 

"Edellämainittuja asioita ei ole hoidettu. Myös mielenterveyteen liittyvät hoidot ovat puutteellisia. Asia on 

vaikea ennenkaikkea nuorten ihmisten piirissä." 
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"On varmaan edistytty, erityisesti internetiiin pääsyn ansioista. Ihimiset saavat tietoa ja osaavat vaatia 

asioita sekä pystyvät toimimaan yhdessä." 

"Henkilökohtaisen kokemukseni perusteella ei.Tasa-arvoisuutta ja oikeudenmukaisuutta loukattu 

säätämällä nykymuotoinen takuueläkelaki.Se kohtelee julmimmin kaikkein vanhinta ja varattominta 

ikäluokkaa, joka vuosikymmeniä sitten joutui turvautumaan varhaiseen vanhuuseläkkeeseen,josta 60-

vuotiaasta tähän päivään saakka on leikattu 30% pois.Tällainen 80-90 vuotias vanhus on hyödyttänyt 

valtion velkataakkaa maksamalla joka kuukausi pienestä eläkkeestään 250 euroa ja saaden 7euroa 

takuueläkettä jakäteen yhteensä 500 euroa.Tällainen vanhus on jo vuosia tai vuosikymmeniä sitten 

menettänyt sen edun, jonka hän sai ottaessan varhaisvanhuuseläkkeenja hyödyttänyt viimeiset vuodet 

valtiota saaamallaan tynkäeläkkeellä.Eikö hänelle kuuluisi tasavertaisuuslain mukaan noin 750 euron 

vähimmäis-eli takuueläke.EstääköSuomen perustuslaki vuosikymmeniä vanhan varhaisvanhuuseläkkeen 

kumoamisen ja siten valmisteluvaiheessa torsoksi jääneen takuueläkkeen uudelleenkäsittelyn ja-oikaisun 

kohtelemaan tasa-arvoisesti kaikkein vanhimpia , jotka tästä nykyisestä takuueläkelaista ovat jo joutuneet 

ja joutuvat eniten kärsimään?-Mielestäni takuueläke tulee suorittaa takautuvasti korkoineen siitä päivästä 

jolloin on oikeutettu sitä saamaan eli kun on suorittanut varhaisvanhuuseläkkeestä saamansa edun valtiolle 

takaisin. Se on tasa-arvoisuutta ja oikeudenmukaisuutta kaikkia kohtaan. Perustuslakiin sisältyvästä 

kansalaisen kuulemisesta ei ole ollut hyötyä. Minua ei ole kuultu tai ei ole ymmärretty.En ole katsonut 

velvollisuudekseni tutkia Suomen perustuslakia.Olen luottanut eduskunnan lainsäädännössä sitä varten 

valittuihin oikeus- ja tasa-arvoministereihin." 

"" 

"Ei ainakaan viimeisen kahdeksan vuoden aikana." 

"Toki. Vaikka tasavertainen avioliittolaki ei vielä ole toteutunutkaan, mm. seksuaalisten vähemmistöjen 

oikeudet ovat hiukan parantuneet. Naisten asema on myös 1960-luvulta 'edistynyt' lakien ja määräysten 

pohjalta (mm. äitiysloman osalta), vaikka asenteet eivät juuri ole muuttuneet." 

"Naisten oikeudet ovat viimeisen vuosikymmenen aikana hypänneet näyttävästi eteenpäin myös maissa, 

joissa se ei perinteisesti ole ollut mahdollista patriarkaalisen yhteiskuntarakenteen vuoksi (mm. Afghanistan 

ja itäisen Afrikan maat)." 

"Mielestäni sukupuolten ja seksuaalivähemmistöjen yhdenvertaistamisessa on edistytty, mutta paljon on 

silti edelleen tehtävää. Samoin työttömien oikeuksia on parannettu. " 

"On. " 

"Vähemmistöryhmien oikeuksia on parannettu ja pyritään parantamaan. Selkeimpien epäkohtien 

muutokset vievät silti liian pitkiä aikoja." 

"Eivät ole parantuneet mitä tulee oikeudenkäyntien puolueellisuuteen kun vastakkain on iso vakuutusyhtiö 

ja yksityinen kansalainen." 

"Ei ole. Edelleen ammattitaitoiset kuurot ovat työttöminä. Työllisyys ei ole onnistunut. Ennakkoasenteet 

valtaväestöllä voimakkaat olettaen ettei kuuro/t osaa twhdä mitään. Ennen ei näin ollut, kun töitä haki." 

"Suomalainen arjen rasismi on edelleen aika ajoin pöyristyttävää. Tuntuu kuitenkin siltä, että nuorilla on 

huomattavasti paremmat valmiudet hyväksyä erilaisuus kuin aiemmilla sukupolvilla keskimäärin. Mitä 
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enemmän ihmiset asuvat ja oleskelevat muissa maissa, sitä paremmin he oivaltavat, millaista on olla 

vieraana toisessa kulttuurissa ja miten vieraus ei lähtökohtaisesti saisi vaikuttaa ihmisen ihmisarvoon." 

"" 

"Jossain määrin kyllä mutta silti Suomessa monista kunnista puuttuu turvakoti, jolloin avun piiriin pääsy 

käytännössä mahdotonta." 

"sitten, kun vieraannuttaminen tehdään rankaistavaksi, on vasta edistytty tssä asiassa." 

"Ei ole edistytty lainkaan. Mikään julkinen viranomainen ei noudata perustuslain 22§, jossa velvoitetaan 

julkisen vallan noudattamaan perus- ja ihmisoikeuksia. Julkisenvallan korkeimmatkin edustajat vannovat 

julkisesti virkavaloissaan noudattavansa perustuslain säännöksiä mutta tämä 22§ jää pelkäksi puheeksi. 

Sairaudesta on tiedetty ainakin vuodesta 1990 lähtien teoksessa: Mirja Salkinoja Salonen "Myrkylliset 

homeet sisätiloissa" ja monissa tieteellisissä tutkimuksissa, joita yleisesti vähätellään, joten homesairaiden 

asia ei etene missään julkisen vallan elimessä. Tämä on keskeisin puute Suomen ja maailman 

ihmisoikeuksissa. Tapauksessani on käyty läpi kaikki julkisen vallan edustajat korkeimpia oikeuksia ja 

oikeusasiamiestä myöten, eikä perus- ja ihmisoikeuksiin ole kiinnitetty niissä mitään huomiota." 

"" 

"On edistytty, mutta olemme silti jäljessä esim. Pohjoismaisessa vertailussa." 

"" 

"Yksilö -ja yhteisötasolla ihmisoikeuksiin kiinnitetään enemmän huomiota ja sitä kautta tietoisuus lisääntyy, 

mutta yhteiskunnallisesti on huolestuttavalla tavalla menty taaksepäin. Talous menee ihmisarvon edelle 

monissa päätöksissä. " 

"" 

"" 

"Hitaasti, mutta on." 

"Suomessa naisten asema hiljalleen parantunut, samoin asenteet seksuaalivähemmistöjä kohtaan ovat 

parantuneet" 

"Tasa-arvoista avioliittolakia ajava kampanja ja kansalaisaloite sitä koskien" 

"" 

"Edistytty on Suomessa, mutta tyydytty todella vähään. Avioliiton ja rekisteröidyn parisuhteen erot, 

viimeaikainen tutkimus romanien kohtelusta, naisten palkka versus miesten palkka samassa ammatissa 

ym." 

"" 

"Suomessa (ja muuallakin) on mielestäni edistytty. Esimerkiksi tasa-arvoinen avioliittolaki sallitaan jo 

monessa maassa. " 
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"On, koulutus on mahdollista useammalle ja tasa-arvo on parantunut esim samaa sukupuolta olevien 

parien kohdalla." 

"Nuoremmat sukupolvet ovat avoimempia, mutta vanhat asenteet tiukassa" 

"Suomi on jäämässä muun maailman vauhdista sukupuolineutraalissa avioliittolaissa. Tämä on negatiivinen 

yllätys maassa, joka on perinteisesti ollut tasa-arvoasioissa edelläkävijä. " 

"Jonkin verran. Mutta parantamisen varaa on aina" 

"Perussuomalaisten suosion nousun ansiosta on noussut vastaliike, jossa painotetaan tasa-arvoista 

yhteiskuntaa tasapuolisia ihmisoikeuksia kaikille ihmisille sukupuoleen tai ihonväriin katsomatta. " 

"Maailmanlaajuisesti tasa-arvoa on edistetty esimerkiksi sallimalla samaa sukupuolta olevien avioituminen. 

Suomessa ei juurikaan lähinnä huononnettu tilannetta. " 

"Sitten on edistytty kun tasa-arvoinen avioliittolaki vihdoin saadaan voimaan. Yleismaailmallisesti esim 

naistenpankki tekee hienoa työtä!" 

"On ja ei. Asioista keskustellaan avoimemmin." 

"Asioissa on edistytty, jos peilaa aikojen taakse. Kuitenkin maailmassa tapahtuu monia 

ihmisoikeusrikkomuksia, joita ei soisi enää 2000-luvulla tapahtuvan." 

"Jonkin verran. Sukupuolineutraali avioliittolaki on nyt käsittelyssä." 

"Yllättävän hitaasti. On kummallista, että vielä 2014-luvulla täytyy käydä keskustelua siitä, voidaanko sallia 

kahden samaa sukupuolta olevan avioliitto, tai se, että seksuaalirikosten (raiskaus, hyväksikäyttö) tuomiot 

ovat edelleen kovin pieniä niiden aiheuttamaan vahinkoon nähden, kun taas esimerkiksi luvattomasta 

kalastuksesta maksettavat korvaukset ovat moninkertaisesti suurempia. " 

"" 

"On, esimerkiksi homoseksuaalien oikeudet ovat parantuneet joissakin maissa. " 

"on: tasa-arvoinen avioliittolaki on tulossa käsittelyyn eduskunnassa, ja seksuaalisesta suuntautumisesta on 

vihdoin alettu puhua korkeammallakin tasolla" 

"" 

"Koko ajan ihmiskunta tuntuu kehittyvän parempaan suuntaan. Sitä mukaan kun keskiluokka vaurastuu 

ihmisoikeustilanne tuntuu parantuvan. Sitä mukaan myös on ihmiskunnan populaation kasvu hidastuu ja 

erinäiset perus- ja ihmisoikeudet paranevat. Pian toivottavasti myös seksuaalivähemmistöön kuuluvat 

saavat samat oikeudet jokaisessa maassa." 

"Tasa-arvoisen avioliittolain eteneminen eduskunnan käsittelyyn on todellinen edistysaskel - toivottavasti 

laki myös toteutuu!" 

"Sukupuolien välisessä tasa-arvossa on edistytty, mutta edelleen lyötyy aloja jonne suositaan jompaa 

kumpaa sukupuolta enemmän." 
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"Suomessa on edistytty hyvin hitaasti: meillä on edelleen vain miehiä koskeva yleinen asevelvollisuus, 

negatiivinen uskonnonvapaus ei toteudu luontevasti, aktiivista eutanasiaa ei ole sallittu. Toivottavasti tasa-

arvoinen avioliitto sentään toteutuu." 

"Yleinen ilmapiiri on muuttunut ystävällisemmäksi seksuaalivähemmistöjä kohtaan, mutta vielä on 

valtavasti työtä tehtävänä." 

"Jos tasa-arvoinen avioliittolaki menee läpi ollaan edistytty." 

"Suomessa: kyllä on edistytty. Yleinen mielipide on selkeästi muuttunut suvaitsevammaksi. 

Maailmanlaajuisesti: on edistytty. Tietoverkkojen myötä ihmiset ovat avoimesti alkaneet vastustaa perus- ja 

ihmisoikeusrikkomuksia sekä niihin viittaavia tapahtumia." 

"" 

"Hieman, asenteissa erilaisuutta ja naisia kohtaan." 

"On pikkuhiljaa. Hitaasta muutoksesta ei uutisoida, koska ne uutiset eivät myy." 

"Ihmisoikeuksien toteuttamisessa on edistytty mielestäni, mutta kaikille yhtäläiset perusoikeudet ovat vielä 

lapsenkengissään. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt eivät ole vielä tasa-arvoisessa asemassa lain edessä 

valtaväestön kanssa ja siihen pitäisi tulla muutos. Mielestäni myös se, että kirkko on niin läheisissä 

tekemisissä valtion kanssa on huolestuttavaa. Se voi rajoittaa muihin uskontoihin tai uskontoon 

kuulumattomien perusoikeuksia. Sen huomaa jo esimerkiksi tasa-arvoisen avioliittolain keskusteluissa; 

uskonnollisia argumentteja vedetään sinne, missä uskonnolla ei pitäisi olla mitään asiaa. Suomessa ei ole 

valtionkirkkoa, joten kansanedustajien tulisi myös käyttäytyä sen mukaan. Kirkollisverojärjestelmä pitäisi 

lakkauttaa nykyisessä muodossaan. Uskonnon ja valtion ei pitäisi missään tapauksessa esiintyä samassa 

lauseessa. " 

"Rasimissa otettu vain takapakkia. Tuntuu, että Suomi osaa mennä vain taaksepäin." 

"suomessa mennyt pahemmaksi" 

"No itellan postimerkit on askel eteenpäin" 

"Ainakin asioita on alettu tiedostaa ja niistä puhutaan." 

"Koko ajan mennään eteenpäin. Pitää kuitenkin muistaa, että perus ihmisoikeudet ovat eri asia kuin se, että 

jokainen ihminen kaikissa tilanteissa ajattelee vain ja ainoastaan omia oikeuksiaan saada haluamansa ja 

ajaa vain omaa etuaan. Siinä perusajatus kääntyykin ideologiansa vastaan. Suomessa sosiaaliturva on yksi 

ihmisoikeuksien toteuttamisen tukipilareista. Asioista avoimesti puhuminen mediassa edistää 

ihmisoikeuksia, esimerkiksi homoilta ylellä muutama vuosi sitten nosti kissan pöydälle." 

"Suomessa kyllä." 

"Tietysti jossain määrin, ei tarvittavan paljoa. Henkilökohtaisesti sanoisin, että Suomessa hieman junnaa 

paikallaan esimerkiksi tasa-arvoisen avioliittolain osalta, mutta toivottavasti siltäkin saralta on tulossa 

edistystä. Maailmalla tietysti asiat kohenee maakohtaisesti miten kohenee, poikkeuksiakin löytyy mm. 

Venäjän tilanne." 
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"Tietysti jossain määrin, ei tarvittavan paljoa. Henkilökohtaisesti sanoisin, että Suomessa hieman junnaa 

paikallaan esimerkiksi tasa-arvoisen avioliittolain osalta, mutta toivottavasti siltäkin saralta on tulossa 

edistystä. Maailmalla tietysti asiat kohenee maakohtaisesti miten kohenee, poikkeuksiakin löytyy mm. 

Venäjän tilanne." 

"On, tahdon 2014 on tuonut seksuaalivähemmistöille paljon positiivista julkisuutta" 

"En ole nähnyt edistymisen merkkejä." 

"" 

"Suomessa kansa on edistynyt yleisesti näkemyksissään (esim Tahdon-kampanjan kannatus) mutta 

lainsäädäntö laahaa edelleen pahasti perässä. Maailmanlaajuisesti tilanne on ristiriitainen: yhtä 

edistysaskelta vastaa aina takapakki (esim Ugandan homoseksuaalien tilanne)" 

"Tahdon 2013 kampanja ajaa tasa-arvoista avioliittolakia suomeen. Keskustelu on ollut pääasiassa asiallista 

ja pysynyt faktoissa kiihkoilun sijasta." 

"On edistytty, mutta matkaa on vielä" 

"Onhan rekisteröity parisuhde Suomessa hyvä asia, mutta parempaankin pitäisi pystyä. Televisiossa ja 

elokuvissa alkavat erilaiset ihmis- ja perhesuhteet olla jo arkipäivää, mikä osaltaan kertoo yhä enemmän ja 

enemmän maailankatsomuksien avartumisesta maailmassa. Maat ja osavaltiot myös yksi toisensa jälkeen 

myöntyvät myöstasapuoliselle avioliittolaille." 

"Ei, se on edelleenkin laitonta eikä näytä olevan laillistumassa. Hyvin harva poliitikko ajaa edes asiaa, 

eduskunnassa tuskin kukaan." 

"Mielestäni ei. Suomi on monessa asiassa muita Pohjoismaita jäljessä" 

"Suomessa aika hekosti. Uskonnoilla edelleen liian suuri valta. Kirkko ja valtio on erotettava toisistaan 

totaalisesti. Avioliitto on kahden ihmisen välinen juridinen sopimus." 

"Edistystä on tapahtunut Euroopan maissa (viimeisimpänä esim. Ranska), joissa samaa sukupuolta olevat 

voivat avioitua." 

"Erittäin vähän muihin Euroopan maihin verrattuna." 

"Ihmisen perusoikeus on henkilökohtainen vapaus seksuaaliseen identiteettiin, jota yhteiskunnunan ei 

suinkaan suvaitse, vaan tukee ja kannattaa." 

"" 

"" 

"Maailmanlaajuisesti näyttää, että laki tasa-arvoisesta avioliitosta etenee useammassa paikassa, mutta 

esim. Venäjällä mennään täysin väärään suuntaan ja esim. Ruotsissa terveyshuolto on huono ja toimimaton 

systeemi." 
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"Kaikilla ei vieläkään ole samanlaisia oikeuksia. Sukulaiseni rekisteröi juuri parisuhteensa, ja vaikka niitä 

juhlittiinkin häinä, kaipasivat he muutakin kuin nimeä paperiin, joka on toisarvoinen heteroparien liittoihin. 

" 

"Pikkuhiljaa. Kuitenkin suomi tuntuu tulevan jäljessä, eikä esim tasa-arvoista avioliittolakia ole mielestäni 

tarpeeksi ajoissa alettu edes käsitellä (politikointia politiikkojen toimesta?)" 

"Ruotsissa ja muissa Pohjoismaissa, paitsi Suomessa, on viime vuosien aikana homoseksuaaleille myönnetty 

oikeus avioliittoon. " 

"Ei. Kokoajan mennään huonompaan suuntaan" 

"Ei kovin paljoa." 

"Pieniä askelia oikeaan suuntaan. Esim pari vuotta sitten seksuaalisen hyväksikäytön lakiin lisättiin 

puolustuskyvyttömän henkilön hyväksikäyttö raiskaukseksi. Keskustelua käydään seksuaalivähemmistöjen 

oikeuksista." 

"On, varsinkin jos katsotaan esim. 50-vuotta taaksepäin. Mutta vielä on parantamista." 

"Yleisesti perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat Suomessa hyvin. Myös avioliittolain suhteen ollaan toivon 

mukaan menossa kohti parempaa aloitteen myötä." 

"" 

"Taloustilanteen huononeminen on ehkä aiheuttanut vähän takapakkia perus- ja ihmisoikeuksien 

edistämisessä. Erityisesti työttömyyden kasvu on huonontanut monien ihmisten asemaa ja varsinkin eri 

alueiden väliset hyvinvointierot ovat kasvaneet, kun työpaikkoja on kadonnut tietyiltä paikkakunnilta 

erityisen paljon. Maailmanlaajuisesti on otettu myös takapakkia. Osittain varmasti taloustilanteen takia. " 

"" 

"Tahdon2013 on positiivinen asia. Muuten menemme taaksepäin." 

"ruohonjuuritasolla lapsille monikulttuurinen suomi tuntuu luontevammalta, on totuttu pienestä pitäen. 

Samoin selkokielinen kela-asiointi, monet vammaisten ja asunnottomien oloja parantavat hankkeet" 

"Ei juurikaan" 

"ei ole edistytty, Räsänen etunenässä on aina joka paikassa muka kristinuskoon perustuen mollaamassa 

millon kutakin vähemmistöä " 

"Jonkin verran. Jo avoimempi keskustelu ihmisoikeusloukkauksista osoittaa edistymistä." 

"On menty askelia eteenpäin. Mutta sekoitetaan asioihin aina kirkko ja uskonto. Kirkko ja uskonto on ihan 

oma asia, ja heidän pitäisi itse päättää oma kantansa. " 

"Suvaitsevaisuus seksuaali- ja etnisiä vähemmistöjä kohtaan on kasvanut." 

"Huom. edellinen vastaus." 
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"Esimerkiksi naisten tasa-arvoa ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia on onnistuttu parantamaan, mutta 

esimerkiksi miesten oikeukset ovat usein jääneet sokeaan pisteeseen." 

"" 

"Edistystä tapahtuu mielestäni laajalla rintamalla mutta hitaasti. Sellaiset maat ovat positiivisen harvassa, 

joissa ihmisoikeusasioissa otetaan takapakkia." 

"Seksuaalivähemmistöjen oikeudet tapetilla, se on hyvä. Etnisyysasioissa mennään takapakkia, koska on 

rasismi on yhä hyväksytympää. Esim. Poliitikkojen kommentit sosiaalisessa mediassa ovat nyt mielipiteen 

ilmaisua, kun joskus niitä olisi paheksuttu törkeinä." 

"Mainitsemissani asioissa ei juuri. Suomi junnaa tällä hetkellä paikoillaan näissä asioissa. " 

"Ulkomailla näissä asioissa on edetty huomattavasti. Suomessa seksuaali-ja sukupuolivähemmistöjen 

oikeudet laahavat perässä huomattavasti jos verrataan muuhun eurooppaan sekä länsimaailmaan. Suomi ei 

myöskään tee tarpeeksi auttaakseen maailmalla hätää kärsiviä tiukan pakolais- ja maahanmuutopolitiikan 

takia." 

"Kaikkialla muualla parantunut paitsi tasa-arvoisen avioliittolaki ei ole edennyt niin kuin sen pitäisi. " 

"Maailmanlaajusesti kehityksessä ollaan jossain määrin edistytty mutta muistaen että monet maat ovat 

menneet päinvastaiseen suuntaan. Suomessa ihmisoikeus tilanne on ollut kohtalaisen hyvä, mutta kehitys 

ei ole jatkunut." 

"Australia hyväksyi kolmannen sukupuolen." 

"Sukupuolisen suuntautumisen vuoksi ihmisiä ei uskalleta enää syrjiä ainakaan avoimesti, mikä on tietenkin 

edistystä. " 

"Vähitellen kai edistytty, ainakin ihmisten tietoisuus on lisääntynyt. Toisaalta esim. Suomessa (ja varmaan 

muuallakin) koventuneet asenteet ovat voimistuneet. Näyttää siltä, että yhä avoimemmin saa esittää 

vihapuhetta erilaisia tai erilaisiksi kuviteltuja vastaan. Puheet harvoin jäävät vain puheiksi, kertoo historia." 

"Suomi tarvitsee työtä pelkäämättömiä maahanmuuttajia; vitnamilaisia, thaimaalaisia, kiinalaisia jne" 

"Kyllä, mutta liian hitaasti" 

"tietoisuuden lisääntyminen ehkä." 

"Suomessa on edistytty jonkin verran, mikä on näkynyt mm. naisten aseman parantumisena viimeisten 

kymmenien vuosien aikana. Myös seksuaalivähemmistöjen asema on parantunut, vaikkakin työtä 

molemmissa riittää. Jos Suomea verrataan esimerkiksi Ruotsiin, on tehtävää vielä paljon. Puolestaan, jos 

huomioidaan että hyvinvointiyhteiskunta on rakentunut puhtaasti palkkatyölle, voidaan sanoa että viime 

aikoina, työttömyyden kasvaessa, perusoikeudet ovat monien osalta huonontuneet. " 

"Olen aika nuori vielä, mutta eniten edistystä sanoisin että on tapahtunut seksuaalivähemmistöjen aseman 

parantamisessa. Jotkut maat ovat jo hyväksyneet tasa-arvoisen avioliittolain, toivottavasti Suomi seuraa 

pian perässä." 

"Liian hitaasti edistyy..." 
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"On edistytty." 

"Lähtökohtaisesti edistystä on tapahtunut. Tietoisuus, vaikkakin vaillinainen, on kulkeutunut myös 

tavallisten kansalaisten keskuuteen, ainakin läntisessä maailmassa. Maailmanlaajuista edistystä edustaa 

esimerkiksi ihmisoikeuden veteen kehittyminen kansainvälisellä foorumilla. Suomessa, jossa tilanne on jo 

melko hyvä, voidaan keskittyä vähemmän kriittisiin mutta periaatteellisesti tärkeisiin kehityskulkuihin, 

kuten seksuaalisen tasa-arvon tapaisiin tapauksiin." 

"On edistytty, mutta paikoin tuskallisen hitaasti ja edelleenkin on käsittämättömiä takapajuisuuden 

jäänteitä. Viimeksi on esim. transihmisten oikeuksia parannettu ja sukupuolesta riippumattomia oikeuksia 

esim. työelämässä on kehitetty, mutta esim. parisuhdelaki on vielä pahasti vanhentunut ja vaikuttaa 

keskiaikaiselta." 

"Osittain. Sinkku saa adoptoida, mutta samaa sukupuolta oleva pariskunta ei." 

"Suomessa tasa-arvokysymyksiin on herätty, mutta moni asia on edelleen puheen tasolla. Yritysten eettiset 

selvitykset toiminnastaan halpatyömaissa ovat hyvä alku, mutta puutteet valvonnassa mahdollistavat 

ihmisoikeuksien polkemisen yhä edelleen. Turvapaikkojen lisääminen on varmasti auttanut ihmisoikeuksien 

toteuttamisessa, mutta edelleen Suomi tarjoaa apuaan hyvin varovaisesti. Huolimattomasti hoidettu 

kotouttaminen myös osaltaan aiheuttaa eriarvoisuutta maassamme." 

"" 

"Mielestäni Suomessa ollaan oltu varsin hitaita tasa-arvoasian edistämisessä." 

"Suomessa on onnistuttu tuomaa asiaa julki tahdon2013 kampanjalla. Uskon, että ilman heitä olisimme 

samassa tilanteessa kun vuonna 2011, asiasta ei puhuta. Nytten kun kansa ottanut asian esille on myös 

eduskuntakin joutunut käsittelemään asiaa. Maailmanlaajuisestiki on parannettu oikeuksia, mutta minusta 

ei merkittävästi. Jossain maissa asiat vaan huonontuneet. " 

"Suomessa ei paljoa." 

"On tietenkin edistytty tai riippuu mihin verrataan. Ei suomessakaan oo miehet ja naiset ollu tasa-arvoisia 

tai joskus ei voitu edes kuvitella tasa-arvoisen avioliittolain esille tuomista. Onneksi ihmiset on muuttuneet 

suvaitsevimmiksi." 

"Maailmanlaajiisesti kyllä, Suomi junnaa jälkijunassa." 

"Ei. Ottaen huomioon, että tämä, pitäisi olla hyvinvointivaltio." 

"" 

"Julkisuuden henkilöt, tai päättäjät laukovat ajattelemattomia rasistisia viittauksia tai heittoja JATKUVASTI. 

Etenkin politiikoilta todella harmillista ja vielä päättävät viittamiensa ihmisten elämistä lakien ym 

muodossa. " 

"Jonkinverran on edistytty.. Lapsuudessani tummaihoiset olivat paikkakunnallani samassa asemassa, kuin 

homoseksuaalit nykyään. Ulkomaalaistaustaisiin henkilöihin suhtaudutaan mielestäni normaalimmin 

nykyään. Lisäksi nykyään on mielestäni helpompaa yleisesti myöntää olevansa homoseksuaali." 
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"On, esimerkiksi vammaisia koskeva sopimus. Myös naisten ja tyttöjen oikeudet ovat kohentuneet paljon. " 

"Suomessa kyllä, ymmärtääkseni tasa-arvoinen avioliittolaki on lakivaliokunnan käsiteltävänä. Huomasin 

myös hiljattain uutisen palkkatietojen salaamisen laittomuudesta. " 

"Homojen ihmisoikeudet paranevat pikkuhiljaa, mutta esim. Kristittyjen huononevat. Näin ei tarvitsisi olla. 

Myöskin maahanmuuttajien ihmisoikeudet ovat paranemassa." 

"Suomessa asiat junnaavat tällä hetkellä jonkin verran paikallaan. Odotan tietoa lakivaliokunnalta tasa-

arvoisen avioliittolain suhteen. Naisten ja miesten välisiin palkkaeroihin ei olla puututtu kunnolla." 

"edistytty ja menty taaksepäin. Mm. että Somessa edes keskustellaan sukupuolineutraalista avioliittolaista, 

mutta menty taaksepäin esim Venäjällä." 

"" 

"Suomessa kansan mielipide on muuttunut positiivisempaan suuntaan, mutta laintekijät eivät halua 

hyväksyä tätä. Niinpä lain edessä oikeudet eivät toteudu. Transhenkilön pitää edelleenkin steriloida itsensä, 

jos haluaa muuttaa sukupuolensa. Samaa sukupuolta olevat eivät edelleenkään voi mennä naimisiin." 

"On edistytty, muttei tarpeeksi" 

"Suomessa on selvästi menty parempaan suuntaan, mutta yhä edelleen on valtavasti ennakkoluuloisuutta 

eri vähemmistöjä kohtaan on edelleen liikaa, ja se että homoseksuaaleilla on edelleen eriarvoinen asema 

meihin heteroihin verrattuna, on mielestäni hyvinvointivaltiossa ja sivistysyhteiskunnassa järjetöntä. " 

"Homous on ns. normaalimpaa arjessa. " 

"Asioissa ei välttämättä ole edistytty, mutta niistä puhutaan enemmän." 

"On edistytty" 

"Edistystä on, kuinka hyvin esim. Tahdon-kampanja on lyönyt itseään läpi kansan keskuudessa. 

Toivottavasti päätös uudesta laista tulee olemaan kansan enemmistön mukainen!" 

"I Finland verkar situationen delvis gå framåt när det gäller jämställdhet mellan könen och små steg mot ett 

allt mera könsneutralt samhälle. I Finland är läget ju väldigt positivt när det gäller mänskliga rättigheter 

globalt sett, och trots vissa brister är läget i Finland bland de bästa i världen..." 

"Suurelta osin kyllä, mutta erityisesti huolettaa työttömyysprosentit." 

"THL on esittänyt kehitysideoita paperittomien terveydenhuollon järjestämisestä. Lisäksi Helsingin kaupunki 

on lisännyt paperittomien terveydenhuollon palveluita, joten asia on edistynyt" 

"sateenkaariperheet saivat muutama vuosi sitten mahdollisuuden perheen sisäiseen adoptioon. " 

"On jonkin verran, maailmanlaajuisesti homoseksuaalien oikeudet (esim. avio-oikeus) on otettu huomioon 

paremmin." 

"" 
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"Edistymisä on tapahtunut, mutta yllättävän hitaasti verrattuna esim. muihin pohjoismaihin. Miten Suomi 

voi olla ainut pohjoismaa, jossa tasa-arvoinen avioliittolaki ei ole vielä toteutunut?" 

"Tahdon-kampanja on lisännyt keskustelua ja saanut ihmisiä liikkeelle hyvän asian ja rakkauden puolesta." 

"On jokseenkin edistytty, mutta vielä on parantamisen varaa." 

"Kyllä on. Erityisesti tasa-arvoasioissa on Suomessa edistytty viime vuosien aikana. Tasa-arvoinen 

avioliittolaki on vain ajan kysymys. Tasa-arvoisuus uskonnon suhteen on vähitellen paranemassa - tosin 

kristityt pitävät vielä kynsin hampain kiinni erityisoikeuksistaan. Uskon kuitenkin vakaasti että jonain 

päivänä kaikki uskonnot ovat Suomessa tasa-arvoisia. Naisten ja miesten välinen tasa-arvo meillä on 

vahvasti, pientä säätöä palkkoihin ja vanhempainvapaisiin niin hyvä tulee. Mielestäni suomalaiset 

tiedostavat ja miettivät näitä asioita, mikä on erittäin hyvä, ja juuri siksi edistystä on tapahtunut." 

"Hädin tuskin." 

"Päätöksenteko on hieman avautunut, mutta edelleen hankkeita ja ehdotuksia on helppo haudata 

viranomaisprosessin alle, jolloin kaikki uudistukset ja muutokset vievät liian paljon aikaa ja kukaan ei "halua 

ottaa vastuuta"." 

"Suomessa kyllä, maailmalla tuskin.." 

"Naisten asema paranee pikkuhiljaa, vaikka asenteissa ja hyvävelikerhoissa on vielä tekemistä. Myös isien 

oikeus tavata lapsia tai saada huoltajuus eron jälkeen otetaan toivottavasti paremmin huomioon. Monet 

sosiaalityöntekijät saavat koulutusta ja työvälineitä vähemmistöjen kanssa toimimiseen." 

"Ei. Tasa-arvoinen avioliittolaki ei ole vielä mennyt läpi, mikä ei mielestäni anna Suomesta hyvää kuvaa. 

Lisäksi pienituloisten oikeuksia poljetaan koko ajan, ja yhä useamman suomalaisen, etenkin opiskelijoiden, 

on vaikea tulla toimeen. " 

"Kansalaisaloite Avioliittolain puolesta. Maailmalla lasten asiassa ei ole edistytty" 

"Suomessa ollaan edistytty sillä, että seksuaalivähemmistöjen oikeuksia koskeva lakialoite on 

lakivaliokunnan käsittelyssä ja muutenkin tätä ihmisryhmää koskevat ihmisoikeusloukkaukset on nostettu 

esille mediassa." 

"" 

"Edistystä on tapahtunut esimerkiksi lakialoitteen merkeissä. Tuntuu kuitenkin, että Suomi on vielä 

valovuosia jäljessä esimerkiksi juuri avioliittoasiassa verrattuna esim. muihin pohjoismaihin." 

"Keskustelu junnaa pikkuasioissa, kun taas isot linjaukset vievät edellämainittuja ongelmia vaan syvemmälle 

suohon." 

"Ei tarpeeksi, vielä on eriarvoisuutta. Esim. suokupuolineutraali avioliittolaki ei ole vielä toteutunut. " 

"Ei ole edistynyt." 

"Suomen taholla ollaan otettu seksuaalivähemmistöjen eriarvoisuus puheeksi viimevuosina, joka on 

positiivista," 
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"Jonkin verran, mutta mielestäni aivan viime vuosina on menty takapakkia erityisesti laman ja rasististen 

mielipiteiden nousun vuoksi." 

"Pitkällä aikavälillä toki: naiset saavat äänestää, käydä töissä ja pukeutua housuihin. Tilaa edistykselle kyllä 

on vastaisuudessakin." 

"Yleinen hyväksyntä seksuaalivähemmistöjä kohtaan on kasvanut. Tästä kertoo mm Tahdon 2013-

kampanja. Valtio ei kuitenkaan ole saanut aikaan mitään. " 

"ehkä nykyisin (suomessa) saa paremmin olla sellainen kuin on kuin ennen? Toisaalta ehkä vanhaan hyvään 

aikaan esimerkiksi kehitysvammaiset olivat paremmin osa yhteiskuntaa." 

"Edistytty on, asenteet ovat muuttuneet uskomuksista tietoon perustuvaan aineistoon" 

"Ainakin asioista puhutaan nyt enemmän kuin ennen. Kai se on edistystä. Tosin se myös nostaa esiin ikävän 

paljon negatiivisia puheita, esim. rasismi." 

"Tahdon 2013 -liike on tehnyt mahtavaa työtä tasa-arvoisen avioliittolain edistämiseksi. Myös Amnesty 

tekee osittain hyvää työtä. " 

"On. Köyhyys on vähentynyt maailmanlaajuisesti, samoin sodat. Suomessa on menty eteenpäin, mutta liian 

hitaasti ja hidastuminen on nähtävissä selvästi parin viime vuoden aikana." 

"ihmisten mielipiteet ovt muuttuneet kun asenteet avoimempia ja suurempi osa ihmisistä uskaltaa julkisesti 

olla oma itsensä" 

"Jonkinlaista parannusta olen huomannut ihmisten asenteissa, mutta paljon on vielä tehtävää!" 

"Ei juurikaan." 

"Kuin täi tervassa. Kaikki muut pohjoismaat ovat jo sallineet tasa-arvoisen avioliittolain, mutta suomalaiset 

juntit vastustavat hamaan tappiin asti. Suomi antoi ensimmäisenä pohjoismaana naisille äänioikeuden ja oli 

edelläkävijä, miksi nyt junnataan paikoillaan???" 

"" 

"Ainakin asioita on pistetty eteenpäin, mutta enimmäkseen kansalaisten tasolta" 

"Esimerkiksi lasten ruumiillinen kurittaminen on saatu Suomessa vähenemään (tämä on vain oma arvio). " 

"Suomessa pikkuhiljaa kyllä. Edellä mainitsemani aihe seksuaalivähemmistöjen oikeuksista etenee 

yllättävän hitaasti, mutta koen tarpeellisen keskustelun lisääntyneen. Ihmisten on aiempaa helpompi ottaa 

kantaa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, joten koen edistystä tapahtuneen." 

"Ei ole. " 

"Riippuu mihin aikakauteen verrataan..." 

"Ainakin yritystä on." 

"Viime aikoina ei mielestäni merkittävää edistystä ole tapahtunut." 
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"Hiljalleen kyllä. " 

"Ei ole edistytty. Eriarvoisuus kasvanut, homoseksuaaleilla ei ole lain edessä samoja oikeuksia, sukupuolten 

väliset palkkaerot hurjia, maahanmuuttajien syrjintä." 

"Tasavertaisen avioliittolain sekä adoptoinnin kanssa on edistytty aikojen saatossa mutta totuus on 

kuitenkin se etteivät kaikki ole vieläkään tasavertaisia vaan toisia pidetään portaikossa alempana." 

"" 

"on, asioista puhutaan avoimemmin. tasa-arvoisesta avioliittolaista äänestetään todnäk kohta, hyvä. 

mielestäni kansalaisia ei saisi jaotella 1:s ja 2:s luokkaan. " 

"Kyllä on. Pikkuhiljaa kohti parempaa ja tasa-arvoisempaa maailmaa! Toki jotkin kehityssuunnat pelottavat, 

esimerkiksi Venäjän laki koskien homoseksuaalisuutta. " 

"Edistystä on tapahtunut jonkin verran mutta Suomessa edistys tuntuu edelleen hitaalta. Vanhat asenteet 

ovat juurtuneet valitettavan syvälle." 

"On edistyttykin." 

"Tietyissä maissa menty eteenpäin, toisissa taaksepäin. Keskimäärin kai tuntuu, että hitaasti eteenpäin. " 

"Tasa-arvoisen avioliittolain harkinta, mutta sekin voi vielä saada takapakkia." 

"LGBT-kysymyksissä on havaittavissa pientä paranemista. Lisäksi olen havainnut, että uskonnollinen tasa-

arvo on parantumassa, vaikka sen asian saralla eteneminen on hidasta valtionkirkon takia. Esimerkiksi 

kouluissa oppilaiden erottelu uskonnon perusteella on ihmisoikeuksien kannalta kyseenalaista." 

"keskustelu on lupaavasti lisääntynyt, esimerkiksi homoavioliittoihin liittyes, mutta lakimuutokset ovat 

hitaita" 

"No tottakai eteenpäin on tultu mutta paljon kehittämistä vielä on. Trans-ihmisiä ei muisteta välttämättä 

edes LGBTQ-piireissä, saati ''loppumaailmassa''. On hienoa että samaa sukupuolta olevat ihmiset voivat 

nykyisin rekisteröidä parisuhteensa mutta on myös erittäin loukkaavaa ettei rekisteröity parisuhde ja 

avioliitto ole laki-asioissa tasavertainen. " 

"Sensuuri pahentunut" 

"Kosmetiikan eläinkoekielto on hieno asia. Sen valvontaa täytyy vaan ehdottomasti lisätä." 

"Nykyään ollaan etenemässä jatkuvasti kohti suvaitsevampaa yhteiskuntaan, mutta Suomi on silti 

jälkijunassa muihin pohjoismaihin verrattuna esimerkiksi juuri seksuaalivähemmistöjen oikeuksien kanssa. 

Naisten oikeuksia myös tulee pitää edelleen yllä, eikä feministiksi tule leimata vain sen vuoksi, että otetaan 

huomioon se fakta, että naisilla esimerkiksi tulot ovat edelleen pienemmät kuin miehillä." 

"On, mutta universaaliin tilanteeseen nähden riittämättömästi. Ei ole edelleenkään tasa-arvoista 

avioliittolakia seksuaalivähemmistöille." 

"Vähän." 
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"Varmasti joissain, esimerkiksi juuri vähemmistöoikeusasioissa, mutta työtä on yhä paljon." 

"Kyllä ja ei. Asioista keskustellaan, mutta myös vihamieliseen sävyyn. Käytännössä junnataan paikallaan." 

"Pikkuhiljaa mennään parempaan suuntaan, kuten homoseksuaalien avio-oikeus, mutta Suomi on silti 

takapajula. Voisimme olla edistyksellinen suunnannäyttäjä kohti vapaampaa, onnellisempaa ja tasa-

arvoisempaa maailmaa, mutta tämän hetken poliittiset päättäjät ovat lyhytkatseisia ja omaan pussiin 

pelaavia juntteja." 

"Pieniä positiivisia askelia oikeen suuntaan on tehty, mutta edellä mainitsemani haaste on vielä niin kesken, 

että sen loppuun saattaminen on ehdottoman tärkeää." 

"Vähemmistöjen syrjintä on kielletty lailla ja asenne avointa syrjintä kohtaan muuttui kielteisemmäksi. 

Toisaalta eräiden poliitikkojen rasistiset, homofobiset, syrjintää vähättelevät puheet ovat viime vuosina 

pysäyttäneet myönteisen kehityksen" 

"Ainakin asioista puhutaan enemmän ja ihmiset uskaltavat tuoda mielipiteensä vahvemmin esille." 

"Ei tarpeeksi. On aivan käsittämätönta, että eletään 2014 Suomessa, joka pitäisi olla edelläkävijä näissä 

asioissa, ja samaa sukupuolta edusravat ihmiset eivät voi mennä naimisiin. Hävettää kun ajattelee miten 

muualla pohjoismaissa on." 

"" 

"Naisten oikeudet ovat parantuneet, mutta seksuaalivähemmistöjen oikeduet laahaavat perässä. 

Päivähoidossa ja koululaitoksessa olisi syytä panosta nykyistä enemmän sukupuolineutraaliuteen." 

"Muissa maissa on sallittu." 

"Kyllä" 

"" 

"Hitaasti yhteiskunta on muuttunut suvaitsevammaksi. Kuitenkin mielestäni päätöksenteon tulisi olla 

rohkeampaa ja omalla tavalla edesauttaa suvaitsemista, eikä odottaa kansan yhtenäistä kantaa. Asiat, jotka 

nyt osalle ovat vielä täysin hyväksymättömiä tulevat vuosien saatossa kuitenkin muuttumaan normeiksi ja 

tämän päivän "takapajuisuutta" päivitellään, kuinka asiat olivatkaan 2014 hassusti." 

"Välillä hyväksyttiin esimerkiksi YK:n ihmisoikeuksien julistus, mutta nyt se kyseenalaistetaan." 

"" 

"" 

"Kyllä on" 

"On ja ei. Monissa asioissa on menty eteenpäin, mutta esimerkiksi tuloerot kasvavat myös Suomessa 

nopealla tahdilla luoden entistä enemmän eriarvoisuutta ja ihmisoikeusongelmia." 

"onhan tilanne nyt parempi kuin aiemmin, mutta yhä voidaan parantaa" 
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"Viime aikoina Suomessa on nähty julkisuudessa monenlaista tarinaa ja henkilöä, jotka eivät vastaa 

vanhanaikaista käsitystä miehestä tai naisesta. Olen tätä myötä huomannut myös muutosta ihmisisten 

mielipiteiden ilmaisussa. Ihmisten monimuotoisuutta näytetään hyväksyttävän enemmän, kuin toista 

loukkaavaa käytöstä. Maailman rahan epätasaisen jakautumisen tilanne lähinnä jumittaa paikallaan." 

"Kyllä" 

"Suomessa kansalaisten ajamat aloitteet kuten Tahdon kamppanja on vienyt asiaa eteenpäin mutta valtion 

tasolta vielä vähäistä. Maailmalla ollaan menty jopa takapakkia HLBT oikeuksissa. Tyttöjen asemassa on 

vielä hyvin vähäisiä muutoksia köyhimmissä maissa." 

"suvaitsevaisuus erilaisuutta kohtaan on kasvanut." 

"Keskustelua käydään jatkuvasti, mutta ihmisten eriarvoisuuden ollessa kysymyksessä, keskustelun voisi 

jättää sikseen ja ryhtyä tekoihin. " 

"" 

"" 

"On edistytty. Ongelmia on Suomessa saatu näkyviksi. Edelleen kuitenkin paljon tehtävää asenteissa ja 

toimintakäytännöissä. Suomessa mielipiteen- ja sananvapauden käsite on hämärtymässä, sen nähdään 

tarkoittavan oikeutta sanoa mitä tahtoo." 

"Homoseksuaalisuus ei enää ole tabu" 

"Kyllä, suunta on oikea, mutta vauhti on hidastunut mm. kasvavan muukalaisvihamielisyyden ja Kiinan 

lisääntyneen vaikutusvallan takia (ei vaadi ihmisoikeustilanteen parantamista kehitysmailta, joissa tekee 

bisnestä). Toisaalta esimerkiksi naisten asema on parantunut monessa maassa huomattavasti, mikä on 

erittäin positiivista. " 

"Asenteiden tasolla kyllä, käytäntöjen ei." 

"Suomessa ei ainakaan yritystä puutu, mutta lopputuloksia ei välttämättä näy missään. Esim. Nuoriso 

suhtautuu homoseksuaaleihin avoimesti, mutta keskustelupalstat pursuaa syrjiviä tekstejä ja kyselyjen 

tulokset eivät hyvältä näytä. Kouluissa homoseksuaalisuudesta ei paljoa opeteta ja siitä ollaan ihan 

hissunkissun." 

"" 

"Asiat paranevat Suomessa vuosi vuodelta, tosin välillä tulee takapakkia. Maailmalla ihmisoikeuksia 

puolustetaan, mutta liian moni valtio ei ota kansana/muiden maiden kansalaisten vastarintaa huomioon. 

Huolestuttavat tilanteet esim. Syyriassa, Keski-Afrikan tasavallassa, jne." 

"On. Asioista puhuminen on lisääntynyt ja helpottunut Suomessa. " 

"On hieman." 

"Suomessa ainakaan ei olla edistytty monessa asiassa yhtään. Ihmisten erot oikeuksissa tietysti muuttuvat 

huonompaan suuntaan koko ajan taloudellisen erojen lisääntyessä ja suhteellisen köyhyyden noustessa. 

Varsinkin kun oikeutta terveydenhuoltoon, mielenterveyshuoltoon ja sosiaaliseen tukeen rajoitetaan koko 
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ajan köyhemmältä väestönosalta. Mutta talousasiat sikseen yleisesti perus- ja ihmisoikeuksien 

toteutuminen nyt heittelehtii koko ajan suuntaan tai toiseen mutta kai se yleisesti keskimäärin 

positiivisempaan suuntaan heittelehtii maailmanlaajuisesti. Riippuu vähän alueesta. Se mikä häiritsee on 

Suomen jääminen jälkeen kaikenlaisissa kysymyksissä. Esimerkiksi transihmisten ja kahden sukupuolen 

ulkopuolelle jäävien ihmisten oikeuksissa Suomi on jäämässä jälkeen vaikka eurooppaan nähden tai jopa 

osaan etelä-amerikasta ilman mitään syytä." 

"Maailmalaajuisesti kyllä, mutta länsivaltioissa kehitys on joillakin saroilla pysähtynyt tai jopa mennyt 

taaksepäin." 

"Ei viime aikoina." 

"Keskustelua käydään ja kansanryhmät ovat itse olleet ansiokkaasti pitämässä epäkohtia keskusteluissa. 

Suomessa kuitenkin ajatellaan ensisijaisesti talouden, eikä ihmisten hyvinvointia. Tasa-arvoa edistävissä 

päätöksissä ollaan kiusallisen hitaita, kun yritetään miellyttää sitä osaa kansasta, joka kehityksestä 

eristäytyneenä pelkää mitä tahansa muutosta, olipa se muutos hyvä tai huono." 

"On jollain osa-alueilla, esim sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöillä menee pikkuhiljaa paremmin." 

"Vähentynyt ympärileikkaus" 

"Maailmanlaajuisesti tilanne on kohentunut ja kehitys on positiivista, kun tasa-arvoisia avioliittolakeja on 

hyväksytty useissa eri maissa. " 

"Edistytty hyvin, vaikka vielä on matkaa." 

"" 

"Ei. Kts. Ed. " 

"" 

"pikku hiljaa, sekä täällä että maailmalla. baby steps. mutta suomessa tuntuu siltä, että joissakin asioissa ei 

päästä eteenpäin (osallistava demokratia, parisuhdekysymykset)" 

"Sukupuolineutraalin avioliiton hyvaksyminen osassa ulkomaita on selkea edistys, asian nostaminen esille 

Suomessa on hyva alku." 

"Sananvapaus toteutuu koko ajan huonommin ja huonommin, niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti, se 

näennäistyy. " 

"Onhan sitä menty paljon eteenpäin sitten 1200-luvun kun "Suomea" alettiin rakentaa mutta onhan meillä 

vielä pitkä matka edessämme." 

"En ole havainnut suuria muutoksia. Jotkin maat ovat edenneet esim. Hyväksyneet tasa-arvoisen 

avioliittolain." 

"Vihdoin voidaan keskustella tasa-arvoisesta avioliitto-oikeudesta ilman raamatullisia lainauksia. " 
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"Ei ole edistytty, koska esimerkiksi Syyriassa ei ole saatu ratkaisua aikaa. Israelin ja Palestiinan ongelmaa ei 

ole pystytty ratkaisemaan. Romaanien syrjintää ei ome saatu ratkaistua EU-tasolla. Paperittomien heikko 

asema." 

"Ei." 

"Vähän" 

"Tahdon2013-kampanja on tehnyt loistavaa työtä ja sen myötä suomalaiset ovat näyttäneet olevansa tasa-

arvon kannalla. Tasa-arvoisen avioliittolain on mentävä läpi." 

"Vuosikymmenten mittaan on Suomessa ja laajalti maailmallakin mutta olen sen verran nuori että 

omakohtaisia havaintoja edistyksestä ei oikein ole." 

"Ei. " 

"Suomi raahaa muiden länsimaiden jäljessä ihmisoikeuskysymyksissä. " 

"Naisten ja lasten oikeudet ovat Suomessa nykyään hyvällä mallilla, ja seksuaalivähemmistöjenkin oikeudet 

ovat parempaan päin. Parantamista olisi silti vielä paljon." 

"Jossain määrin ollaan edistytty ja on onneksi paljon ihmisiä, jotka puolustavat ihmisoikeuksia äänekkäästi, 

sekä on erilaisia kampanjoita. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asema Suomessa on melko hyvä, 

paljon parempi kuin useassa muussa maassa, mutta valitettavasti vielä olisi paljon korjattavaa. Esimerkiksi 

tasa-arvoinen avioliitto sekä transsukupuolisten asema." 

"On edistytty ja menty jo liiankin pitkälle. Maahanmuuttajilla on paremmat olot kuin kantaväestöllä. " 

"Nuorempien aikuistenkeskuudessa luulen että edistystä on paljonkin. Vanhempien ei niinkään. Tähän olen 

törmännyt ihan omalla pihalla, jossa n. 50 ylöspäin arvostelevat hyvin kärkkäästi ihan pieniäkin 

ulkomaalaisia lapsia, homoutta jne." 

"Mielestäni työllistymistilanteen huonontuessa myös vähemmistöjen tilanne on huonompi. Itse elän 

lintukodossa IT-alan opiskelijanaisena, mutta kuulen jatkuvasti tapauksista joissa erityisesti ei-natiivipuhujia 

syrjitään työnhaussa ja vierasperäisen nimen omaavia jätetään kutsumatta haastatteluun pelkästään 

etnisyytensä takia. Myös nk baaripöytäkeskustelut kuulostavat yhä vakavammilta: osa suomalaisista ovat 

hyvin vahvasti sitä mieltä, että suomeen täytyisi ottaa vain eliittiä, eikä heikommassa tilanteessa olevaa 

tarvitse auttaa. Asia toki muotoillaan kiltimmin, jotteivät 'tyhmemmät' huomaisi mistä oikein on kyse. 

Minusta tilanne näyttää huolestuttavan vakavalta." 

"Olkoot hieman anekdoottia, mutta katsoin vanhan jakson hyviä herroja. Muutamassa kymmenessä 

vuodessa on tajuttu ettei ole oikein hyväksyttävää sanoa ihmisiä nokikepeiksi valtion rahoittamassa 

telkkarisarjassa - hyvä homma." 

"Muissa länsimaissa asevelvollisuudesta on käytännössä luovuttu, esim. missään muussa Pohjoismaassa 

palveluksesta kieltäytyviä ei rangaista." 

"Äärimmäisten mielipiteiden voimakas esille tuominen ja niille hyväksyjien löytyminen esim. sosiaalisen 

median kautta on huolestuttavaa. Ihmisille tulee tunne, että varsin äärimmäinenkin, syrjivä ajattelumalli 

olisi yleisesti hyväksytty." 
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"Ei, minusta on menty takapakkia" 

"edistyminen on hyvin pientä - samaan aikaan menty toisissa asioissa taaksepäin" 

"On edistytty, varsinkin sukupuolten välisessä tasa-arvossa, ainakin naisten näkökulmasta. Jonkun verran 

"rodullinen" diskriminointi on lisääntynyt maahanmuuttajien määrän kasvaessa, eli myös takapakkia on 

tullut." 

"" 

"Lähtökohtaisesti hyvä asia on, että asioista herää/herätetään keskustelua valtakunnallisesti." 

"Maailmanlaajuisesti kyllä (vrt. esim. Ranskan ja Ison-Britannian homoavioliitolait)" 

"" 

"Jos saataisiin uusi laki koskien seksualisuutta toteutumaan, niin edistyttäisiin." 

"" 

"vähäsen ainakin totaalejen kohtelu parantunut mutta ei vieläkään ole kohtuulinen jos vertaa ehdollisen 

vankeusrangaistuksen saaneita jotka ovat tehneet törkeämpiä rikoksia." 

"Ei ole. Keskustelu on vihan sävyttämää." 

"Hiljalleen kyllä, mutta ilman lainsäädännön tukea, on esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen asema edelleen 

heikompi." 

"" 

"Små steg, på gräsrotsnivå t.ex. Tahdon 2013-kampanjen. Å andra sidan har också retoriken och attityderna 

blivit hårdare, iallafall i media." 

"Kyllä, yritystä on, mutta toteuttamisessa on vielä kehittämistä. Esim. tasa-arvoinen avioliittolaki ja nuorten 

työllistäminen." 

"En osaa sanoa." 

"On, mutta ei riittävästi - nykyään ollaan yleisesti ottaen suvaitsevaisempia esimerkiksi maahanmuuttajia ja 

seksuaalivähemmistöjä kohtaan, mutta parantamisen varaa on reilusti yleisissä asenteissa." 

"Tiedon lisääminen ja koulutus lisää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen vaatimuksia, joka on hyvä asia. 

Oikeus taistella hyvien asioiden ja omien oikeuksien toteuttamisen puolesta. " 

"Vähän." 

"" 

"" 

"On edistytty. Tekemistä on vielä paljon. Etenkin maailmanlaajuisesti." 
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"Globaliseringen, internet och sociala medier har enligt mig varit en grundläggande sak i att visa världen om 

orättvisor runtomkring. Människor får mera rå information om orättvisor och jag tror att detta gjort att 

människor i dagens läget tar mera ställningen till dem. " 

"Suomessa vai maailmanlaajuisesti? Suomessa on, vaikka nopeampikin aikataulu olisi mahdollista (mm. 

seksuaalivähemmistöjen tasa-arvokysymykset). Toisaalta turvapaikan hakijoiden kohtelu ei ole tasolla, josta 

Suomen tulisi olla ylpeä. Maailmalla en olisi niin varma edistyksestä. Muualla edetään ja toisaalla tulee 

valtava taantuminen." 

"" 

"Terveydenhuollossa on petrattu paljon tasa-arvoisessa kohtaamisessa. Siitä plussat. " 

"Edistystä varmasti on olemassa, mutta en ole huomannut sen vaikutusta omassa lähipiirissäni mitenkään. 

Omaa tilannettani koskettaa ensisijaisesti tasa-arvoinen avioliittolaki, eikä lastemme oikeuksien 

toteutumiseen riitä mikään rekisteröity parisuhde." 

"Nykyisin perus- ja ihmisoikeuksista puhutaan laajemmin ja näkyvämmin, se on hyvä asia. Paljon 

konkreettista työtä on kuitenkin vielä tekemättä." 

"" 

"" 

" Jo och nej. HBT-personer har det säkert lite lättare nu än förr men än är det långt kvar innan deras 

mänskliga rättigheter är tillgodosedda. Och hur kan det vara så svårt att dela kostnaderna för 

föräldraledighet jämnt mellan mammor och pappor?! Pensionen för den som sköter sitt barn hemma borde 

inte påverkas negativt. " 

"" 

"Suomessa tilanne ei ole muuttunut paljoa." 

"Hyvin vähän. Suomessa kun ihmisoikeuksia ajetaan tai epäkohtia nostetaan esiin, niin aina on joku 

huutamassa, että ennenkin pärjättiin eikä tälläisiä mietitty. Ilmeisesti tämä joukko on niin suuri, ettei 

kaikilla ole rohkeutta olla sen kanssa julkisesti eri mieltä ja mitään ei tapahdu, koska eihän nytkään NIIN 

huonosti ole." 

"Yksityisen terveydenhuollon puolelta löytyy ammattitaitoa esim. Diabetologi ja diabeteshoitaja palvelut." 

"On" 

"Paljon parannusta on tapahtunut. Kehitystyötä pitää jatkaa ja ihmisille maailmalla tarjota mahdollisuus 

koulutukseen. Sivistys on ihmisoikeustyötä parhaimmillaan. " 

"Jonkin verran, mutta luvattoman hitaasti, kun otetaan huomioon, että elämme jo 2010-lukua." 

"Kyllä sotien ja joukkomurhien lukeminen lehdistä saa surulliseksi. Miten voi vielä nykyaikana olla niin 

alkeellista toimintaa?!" 

"" 
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"Ei. Taloudellinen eriarvoisuus on kasvanut, vähäosaisimmilla menee huonommin ja seksuaali- ja 

sukupuolien vähemmistöt eivät edelleenkään ole tasa-arvoisessa asemassa cisheteroiden kanssa." 

"Kyllä jonkin verran, muun muassa Tahdon 2013 -kampanjan aikaansaama kansalaisaloite, jota käsitellään 

parhaillaan eduskunnassa." 

"Suomessa tilanne on parantunut EIT:n sananvapauden loukkaamista koskevien tuomioiden myötä. " 

"Suomessa avioliittolaki on jälkijättöinen. Joissakin Euroopan maissa tämä asia on edennyt, myös jossain 

muualla. Taloudellinen erirvoistuminen ja varallisuuden aina vain epätasaisempi jakautuminen tekee 

tyhjäksi monia hankkeita, joiden avulla pyritään parantamaan naisten ja lasten oikeuksia sekä koulutuksen 

ja terveydenhuollon tasa-arvoa. " 

"" 

"Yleinen ilmapiiri on muuttunut, mutta lait eivät." 

"No eihän nuo ole mihinkään muuttuneet..." 

"Ei vähään aikaan, ja jokainen kerta kun Timo Soini avaa suunsa, tuntuu että otamme askelia taaksepäin, 

erityisesti tasa-arvon saralla. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tunnustus ja oikeuksien puute vahvistaa 

myös tunnetta siitä, että Suomi on nykyään enemmänkin jäljessä monia muita maita ihmisoikeuksien 

saralla." 

"ollaan jonkin verran" 

"" 

"On edistytty ainakin siinä määrin, että ihmisistä on tullut suvaitsevaisempia. Edistys on pientä ja hidasta, 

mutta haluan uskoa, että sitä tapahtuu jatkuvasti. Lakiin kirjattuna edistystä on tapahtunut mm. 

homoseksuaalisuutta koskevissa laeissa." 

"Ei merkittävästi, mutta toivottavasti avioliittolaki saataisi uudistettua Suomessa." 

"Sexualitetsminoriter har uppmärksammats mycket på sistone, vilket jag anser som ett bra tecken." 

"Tasa-arvoinen avioliittolaki on käsittelyssä Suomessa, mikä lisää tasavertaisuutta tulevaisuudessa. 

Maailmalla taas avioliittolaki on tasavertaistunut monissa maissa." 

"" 

"Vähän, liian vähän." 

"" 

"Joskua tuntuu että kaikesta tiedosta huolimatta mennään takapakkia kun ei samanaikaisesti pysytä 

mukana kehityksessä. Olemme pyrkineet saavutettavuuteen ja esteettömyyteen monella tavalla, mutta 

kaikilla hienoilla virityksillä unohdamme, että samanaikaisesti poljemme perusoikeuksia esim. Ikäihmisten 

kohdalla. Kone ei koskaan korvaa toista ihmistä, vaikka nykyisin "norusnluutornien" suunnittelijat niin 

tuntuvat uskovan. Eikä neti tee onnelliseksi, eikä puhuva robotti jne." 
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"Toivottua paljon hitaammin." 

"Kehitystä tapahtui parempaan suuntaan mutta nyt ollaan taas menty takapakkia" 

"Homoseksuaalien oikeudet ovat parantuneet vähitellen, mutta mielestäni heille kuuluisi aivan samat 

oikeudet kuin heteroillekin. Lasten ja naisten oikeudet maailmalla järkyttävät, mutta en tiedä ovatko ne 

parantuneet." 

"Naisiin kohdistuvan väkivallan osalta Suomi on muun muassa allekirjoittanut Istanbulin sopimuksen, mutta 

riittäviä varoja sen toimeenpanoon ei ole osoitettu. Tämä on yhtäaikaa sekä edistystä että puute. " 

"Ei oman elämäni aikana olla edistytty (n. 20 vuotta). " 

"Jossain määrin, esim. Länsi-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa homoseksuaalien ja naisten asema on jonkin 

verran parantunut, toisaalta esim. Venäjällä ja osissa Afrikkaa huonontunut" 

"" 

"" 

"Ylipäänsä suomen tilanne muihin maailman maihin hyvä, mutta eihän sitä nyt vain vanhoihin hyviin 

asioihin voi nojata." 

"Suomessa on menty taapäin ja reilusti sittenkin niin perus- kuin ihmisoikeuksissakin. Lukuunottamatta 

homoseksuaalisia kysymyksiä, joita on taas puolestaan ammuttu aivan yli." 

"Huonosti, mutta sentään jotain edistystä on tapahtunut. Vielä 2000-luvun alussa esim. tyttöjen 

ympärileikkaamiseen suhtauduttiin kulttuurisena traditiona, jota ei saanut kritisoida tai sai kuulla olevansa 

rasisti. Nyt asian vakavuus on vihdoin tajuttu. " 

"Jonkin verran edistytty mutta esim. Lasten oikeudet junnaavat paikallaan. Kun perhe-etuuksia kiristettään 

tilanne huononee. Vähäisen ennaltaehkäisevän työn ja kriisityön välille jää aika vähän mahdollisuuksia 

auttaa ja hakea apua." 

"On, mutta hitaasti. Sodat ja konfliktit, joihin useimmiten eri tavoin sekaantunut muitakin kuin varsinaiset 

osapuolet estävät pahasti kehitystä. " 

"Perus- ja ihmisoikeudet ovat edenneet hiukan, esimerkiksi perheen sisäisen adoption mahdollistamisella 

myös samaa sukupuolta oleville pariskunnille. Uskon, että tilanne Suomessa on kaikenkaikkiaan todella 

hyvä verrattuna moneen muuhun maahan." 

"Että neutraalia avioliittolakia edes tällä hetkellä mietitään on kai edistys. " 

"Sopimuksia ja ohjelmia on. Esim. CEDAW, vammaisten oikeuksien sopimus, TSS-oikeudet, Istambul, 

VAMPO, Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelma 2010-2015 ja köyhyyden vähentäminen 

hallitusohjelmassa. Toteutus n sitten toinen, mutta ensimmäinen asia on, että asiat on kirjattu" 

"Sopimuksia ja ohjelmia on. Esim. CEDAW, vammaisten oikeuksien sopimus, TSS-oikeudet, Istambul, 

VAMPO, Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelma 2010-2015 ja köyhyyden vähentäminen 

hallitusohjelmassa. Toteutus n sitten toinen, mutta ensimmäinen asia on, että asiat on kirjattu" 
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"Ei. Minulla on omakohtaisia kokemuksia. Viranomaiset pikkupaikkakunnalla naureskevat 

ilkivaltailmoituksille mukana. Nainen on ongelman kanssa aika yksin, Olen paluumuuttaja ja ystäväverkosto 

tällä paikkakunnalla surkea." 

"" 

"Lakia ei ole muutettu." 

"Hitaasti" 

"Naisten ja seksuaalivähemmistöjen suhteen on mielestäni menty eteenpäin. Loistavana esimerkkinä 

samaa sukupuolta edustavien avioliittolaki. Jatkuvasti keskustellaan miesten eurosta ja naisten eurosta 

mutta mielestäni nämä kysymykset johtuvat nykyään paljon muustakin kuin sukupuolisyrjinnästä. " 

"YK on edesauttanut ihmisoikeuksien edistymistä, samoin internet edesauttaa demokratiatietoutta ja 

monessa suhteessa parannusta on tullut. Kuitenkin naiset ovat edelleen maailman köyhimpiä ja huonompi 

osasia monessakin mielesä globaalisti. Suomessa ei ole edistytty; vuosikausia on jauhettu turvakodeista ja 

niiden tilasta eikä Istanbulin sopimusta saatu edes ratifioitua vielä. Pakolaisten saamat pavelut ovat myös 

häpeällisen huonoja, pystyisimme niin paljon parempaan jos satsaisimme ja se toisi myös säästöjä. 

Sosiaalityö tehtynä ennaltaehkäisevästi ja riittävillä resursseilla tuo aina säästöjä. TurvapaikanhakijaLASTEN 

säilönotto huolimatta 2011 hallitusohjelmasta on yksi esimerkki järkyttävästä ja epäinhimillisestä lasten 

kohtelusta maassamme. Jyrkentyvät tuloerot ovat ajaneet köyhät lapset entistä huonompiin tilanteisiin. Eli 

vaikka suurin osa Suomen lapsista voi hyvin, ovat huono-osaisten lasten olosuhteet huonontuneet koska 

perheet eivät saa tukea ja apua ajoissa. Ennaltaehkäisevllä työllä säästettäisiin paljon, kuten esim. Imatran 

uudenlainen perhepalvelumalli ." 

"En ole huomannut merkittävää edistystä, eritoten ns. syrjäseuduilla asuvat, ja myöskin pienissä 

kaupungeissa, joissa ihmiset pilkkaavat toista, ketä eivät edes tunne! Yleisillä haukkumasanoilla, jota tuskin 

tarvii toistaa. Eikä tunne siksi olevan tervetullut yleisiin paikkoihin, siksi on monet ihmiset eristäytyneet 

omaan "kämppäänsä". " 

"Ei olla, koska ihmisten ahdasmielisyys on vieläkin tänä päivänä esteenä tasa-arvoiselle kohtelulle. Kirkko ja 

valtio täytyy erottaa toisistaan ja valta ottaa pois Päivi Räsäseltä, joka ei ole mielestäni edes kompetentti 

työskentelemään ministerinä. " 

"ehkä hieman... asioihin ei kuitenkaan puututa tarpeeksi" 

"Tottakai, esim. vielä 50-luvulla streliloitiin suomessakin mielisaaralassa olevia naisia.50 vuoden kuluttua 

ihmetellään, miksi lapsia ja nuoria hoidettiin lastensuojelulaitoksissa eikä avohoidossa ja psykiatrisissa 

sairaaloissa. Ihmetellään varmastikin miksi nuori koulun keskeytettyään esim. koulukiusaamisen vuoksi 

voitiin huostaanottaa kunnollisilta hyvätuloisilta rakastavilta vanhemmiltaan." 

"Ei ole mielestäni edistynyt. Paljon puhetta vähän tekoja." 

"Jag tror att flra manniskor ar mera medvetna om sina manskligar rattigheter och vad de ar an vad det var 

forut i och med att de blivit mera omtalade. Detta kan man se som ett framsteg. Samtidigt sa ar det 

fortfarande pa personliga plan svart att se tydlig forandring - manga ar medvetna om sina egna rattigheter, 

men kan for den skull inte se hur dessa ar de samma hos alla andra. Manskliga Rattigheter behover alltid 

foras framat - i och med att samhallet forandras sa skall ocksa de manskliga rattigheterna gora det for att 
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fortfarande vara relevanta (till exempel internet ar ett exempel pa samhallelig forandring, eller 

globaloseringen). Darfor ar det svart att saga att forverkligandet klart har gatt framat - det kravs konstant 

arbete." 

"eipä juuri, homoutta on ehkä saatu hieman enempi sallitummaksi." 

"Ei vielä." 

"Onhan rekisteröity parisuhde jo pieni edistysaskel." 

"Uskonnollinen vapaus on rajoitettu. Valtauskonnolla erityiseasema julkisissa palveluissa jonka eri osien 

olemassaoloa perustellaan perinteillä. Täysin uskontovapaa koulutus on nykyaikana perusvaatimus." 

"On. Erityisen ilolla olen tervehtinyt kuritusväkivallan kriminalisointia ja odotan tasa-arvoisen avioliittolain 

hyväksymistä. Ikävä kyllä äärioikeistolaiset näyttävät taloudellisen ahdingon lisääntyessä saavan lisää 

suosiota, mikä on minulle näkynyt naisten, seksuaalivähemmitöjen ja ulkomaalaisten perus- ja 

ihmisoikeuksiin kuuluvien oikeuksien vähättelemisenä ja polkemisyrityksinä." 

"Tahdon2013-kampanjan myötä moni ennen asiaa vastustanut, löysi uusia näkökulmia ja puolustus kasvoi. 

" 

"On, naiset ovat nykyään tasa-arvoisempia, rasismia on vähemmän ja homoseksuaalisuus yms. on 

hyväksytympää, myös lait ovat muuttuneet parempaan suuntaan. Kehitysmaiden tila on parantunut, 

köyhyyttä on vähemmän ja näin ollen ihmisoikeudet toteutuvat paremmin." 

"Suomessa edistystä tapahtuu jatkuvasti: siitä esimerkkinä tällä hetkellä eduskunnassa käytävä keskustelu 

tasa-arvoisesta avioliittolaista. Täällä asioista voidaan yleensä keskustella järkevästi ja melko kiihkottomasti. 

Myös media pystyy melko vapaasti nostamaan epäkohtia esille. Maailmanlaajuisesti ajatellen tilanne 

vaihtelee maittain. Siinä missä jotkut maat edistyvät kohti tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa, toiset maat 

taantuvat. Esimerkiksi Venäjällä lainsäädäntö on ymmärtääkseni kiristynyt seksuaalivähemmistöjen 

kohdalla. Mielestäni kansainvälisen yhteisön, esimerkiksi YK:n tulisi ottaa jyrkemmin kantaa 

ihmisoikeusloukkauksiin." 

"Edistytty, mutta hitaasti. Esim. Perheen sisäinen adoptio" 

"Mielestäni monessa suhteessa on pikemminkin taannuttu. Niin Suomessa kuin maailmalla raha ohitta 

etiikan ja kovat arvot kukoistavat. Vain vahvoille on tilaa. Näennäisesti vähemmistöille on lain suoja ja 

heikolle apu, vaan pikku ihmisen kannalta resurssit toteuttaa asioita käytännössä on olemattomasti." 

"" 

"Tasa-arvoisen avioliittolain kansalaisaloite on positiivinen edistysaskel; nähtäväksi kuitenkin jää, mikä 

päättäjien lopullinen tulos on" 

"Seksuaalivähemmistöön kuuluvana olen kokenut, ettei ihmisoikeuteni ole samalla viivalla 

heteroseksuaalien kanssa. Esimerkiksi lapsettomuushoidoissa (sanan varsinaisessa merkityksessä) ei 

päästetty julkisen hoidon piiriin, vaikka takana oli jo lähes kaksi vuotta hoitoja yksityisellä klinikalla. Myös 

kirkko syrjii puheissaan ja teoillaan seksuaalivähemmistöjä. Tällä tietenkään ei olisi niin suurta merkitystä, 

mikäli kirkko ja valtio eivät kuuluisi yhteen. " 



53 
 

"Ei." 

"Hyvin hitaasti. Homoseksuaalien oikeuksia koskeva kysymys on Suomessa kohdannut uskomatonta ja 

maailmanlaajuisesti nolo takapakkia. Keskutelu asian tiimoilta on pääösin kaukana asiallisesta. Tunteet ja 

konvention lineeraavat kovaäänisimpiä mielipiteitä, eikä kansan mielipidettä ole otettu huomioon. 

Vaalilupauksia on rikottu. " 

"Vainoamisen kielto tämän vuoden alusta. Viime syksynä vakavien rikosten (murha, kidnappaus, jne.) 

suunnittelusta tuli rikollinen teko. Uutta mielenterveyslakia on alettu suunnitella. Minä poistaisin 

mielenterveyslain, sillä ei maassamme ole muidenkaan terveysongelmien kohdalla erillislakeja. " 

"Ei ole." 

"Pikkuhiljaa. Homous oli sairaus/ rikos vielä 60- 70- luvulla. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo kehittyvät myös 

sukupuolten välisissä asioissa kuten keskustelu palkkatasosta. Vielä on edistettävää.." 

"Viime vuosina joissain asioissa on otettu pieniä edistysaskeleita, kun taas joissain matkattu takaisin 

kivikaudelle. Esim. Venäjän homolait. Suomessa vihapuheet/teot lienevät turhan tuttuja maahanmuuttajille 

ja homoille. Sanoisin, että ihmisoikeuksien toteutuminen polkee paikallaan." 

"Suomessa tiettyjen kansanosien kulttuurinen ihmisoikeus ei toteudu" 

"Homo, lesbo ym. vähemmistöryhmien asema on parantunut. Suvaitsevaisuus on lisääntynyt erilaisuutta 

kohtaan." 

"On edistytty. Kenenkään ei tarvitse kuolla nälkään. kaikkien lapset pääsevät aika hyvään kouluun ym.. 

Ulkomaalaisia taidetaan katsoa karsaammin kuin ennen. Se voi johtua siitä, ettei täällä ole ollut 

maahanmuuttaajia tai muita vastaavia ennen oikeastaan ollenkaan. Ei olla totuttu erilaisuuteen." 

"On, mutta hyvin vähän" 

"Kyllä, vähin erin yleisesti ja nopeammin joissain asioissa. " 

"Suomessa ei viime vuosina ole tapahtunut kehitystä." 

"asioista voidaan keskustella ainakiin avoimemmin" 

"Uusi lakialoita tasa-arvoisesta avioliittolaista sai nimiä alleen nopeasti huiman määrän. Se kertoo siitä, 

kuinka kovasti kansa haluaisi laillistaa sen. " 

"On jollain saralla, mutta on Suomessakin paljon korjattavaa esim vammaisia tai eri vähemmistöjä vastaan" 

"Hieman ollaan edistytty, sillä maahanmuuttajien mahdollisuudet opiskella esimerkiksi omaa äidinkieltään 

ovat parantuneet viime vuosina. Tehtävää on kuitenkin vielä paljon." 

"Suomessa? Ei. Maailmalla? Kyllä" 

"" 

"Pitkällä aikavälillä tilanne on parantunut. Lyhyellä aikavälillä Suomessa poikien asema on heikentynyt." 
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"Suomessa: lainsäädännön kautta pyritty huomioimaan vammaisten, maahanmuuttajien ja naisten asema. 

Onnistuttu etenkin naisten ihmisoikeuksien toteutumisessa. Heikommin vammaisten ja maahanmuuttajien, 

mutta sielläkin edistystä tapahtuu. Suurempana ongelmana yhteiskunnassa on edelleen syrjivät asenteet 

niin koulutuksessa kuin työelämässä sekä vammaisia että maahanmuuttajia kohtaan. Integraatio ei ole 

mahdollista lainsäädännöstä huolimatta, jos tahtoa ottaa kaikki yhteiskuntaan tasaveroisina jäseninä 

mukaan ei ole. " 

"Kyllä on edistytty. Esimerkiksi lähisuhdeväkivalta on Suomessa kriminalisoitu ja kuntoutusta saavat sekä 

tekijät että uhrit että todistajat. Kaikissa kunnissa apua ei saa. Pitkäaikaisasunnottomuuden 

vähentämisohjelma on tuonut apua monille asunnottomille. Etniset seikat huomioidaan palveluissa 

nykyään suhteellisen hyvin (ei vankiloissa). " 

"Suomessa viime aikoina ainakaan itse seuraamieni asioiden osalta konkreettisia muutoksia ei mielestäni ei 

ole tapahtunut juuri lainkaan. Keskustelua on toki saatu herätettyä, mikä sekin on tietenkin jo hyvä asia, 

mutta yleisesti vallitsevien mielipiteiden mukaan (niin eduskunnassa kuin kansalaistenkin keskuudessa) 

ollaan vielä turhan kaukana monien ongelmien ratkaisemisesta." 

"" 

"Keskustelua asiasta käydään mielestäni enemmän, mutta en osaa sanoa onko se edistänyt asioita." 

"Ei" 

"Hieman menty eteenpäin. Kansa on välittänyt mielipiteensä eduskuntaan, joten nähtäväksi jää johtaako se 

päätöksentekoon. Myös samaa sukupuolta olevien mahdollisuus rekisteröityyn parisuhteeseen on ollut 

askel eteenpäin." 

"lainsäädäntl saatu kuntoon, mutta käytännössä täytyy olla pikkujuristi selviytyäkseen. Virnaomaisten 

ohjaus ja neuvonta on puutteellista. Toteutuksen vetkuttelussa liian paljon mahdollisuuksia" 

"Pientä edistymistä, esim. kansalaisaloitteet. Asioista puhutaan enemmän." 

"" 

"Jotain voi olla,kuten oikeus matkustella ulkomaille,jos rahaa on.Eläkeläisillä ei sekään toimi" 

"" 

"Minusta on hienoa, että oikeudesta omaan kieleen ja kulttuuriin huolehditaan enemmän kuin ennen." 

"On. Vammaiset saavat valita oman asuinpaikan. Kunta ei enään määrää. Potilaan valinnanvapaus on asia 

jota ei vielä osata hyödyntää, mutta parantaa perusoikeuksia. Kunta ei enään päätä yksittäisen kansalaisen 

terveydestä." 

"" 

"Ei voida vastustaa mamutusta, kun Schengenin sopimus päästää niitä tänne." 

"Pientä edistymistä on vuosikymmenten mittaan tapahtunut, mm. siinä, miten ihmisoikeuksia otetaan 

enenevässä määrin huomioon päätöksenteossa - ainakin sanojen tasolla." 
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"Suomessa on edistytty mm tasa-arvossa. Kaikessa muussa suunta on päinvastainen. Ihmisoikeuksiin 

kuuluisi myös ottaa pakolaisia vastaan yhtä paljon suhteessa muihin Euroopan maihin sekä vähentää 

huomattavasti byrokratiaa kaikessa. Yhteneväisen Euroopan unelmassa ei pitäisi olla rajoja lainkaan, mikäli 

politiikassa halutaan EU:ta. Valitettavasti en kykene nähdä edistymistä juurikaan missään. Kivitetä ei, eikä 

katkaista kättä, mutta henkistä väkivaltaa tehdään kaikkialla virastoissa jokaisena vuoden päivänä yhä 

enemmän ja yhä enemmän. -" 

"Sananvapaus, vaurastuminen, turvallisuus hyvällä mallilla. " 

"Ei merkittävää edistystä." 

"" 

"Perustuslaki 21§ Oikeusturva. ”Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman 

aiheetonta viivästystä - - -” Tämä on Suomessa mitä ala-arvoisemmassa kunnossa erityisesti leskien asiassa. 

Leskien omaisuuden ryöstö vallitsee ja rehottaa kaikkialla. Käräjäoikeuden määräämä asianajaja pitkittää 

kuolinpesän selvitystä vuosia ja sekoittaa asian niin perin pohjin, että niistä on vaikea ottaa kenenkään 

selvää, mitä niissä sanotaan. Pesänjaon käynnissäoloaikana, kun kysyt jotakin pesänjakajalta, et saa mitään 

vastausta. Mitään oikaisuvaatimusta ei ole asianajajaa vastaan. Lopussa on: ”Valitusoikeus Osakkaan, joka 

tahtoo moittia näitä pesänselvittäjän ja -jakajan tekemiä ratkaisuja, on nostettava perintökaaren 23 luvun 

10 § mukainen kanne muita osakkaita vastaan kuuden kuukauden kuluessa tästä päivästä lukien.” Mikäli 

lähdet riitelemään toisia pesänosakkaita vastaan, suvun välit saattavat mennä niin pahaan kuntoon, että 

olet sen jälkeen täysin yksin ja rahaa paloi paljon. Kun pyydät apua toisilta viranomaisilta. Pyydetään 

asiapaperit ja sanotaan tämä kuuluu meille, me ratkaisemme sen, eihän se voi olla näin? Paperit tulevat 

paluupostissa takaisin ja selitys ”Nämä eivät kuulu meille.” Liekö pelkäävät röyhkeydestään tunnettua 

asianajajaa, joka on sotkenut pesänasiat täysin, josta on perin vaikea ottaa selvää. Pesän jako on kestänyt 

vuosia ja pesästä on syöty valtava määrä pääomaa. Asianajajaliitto ei näe mitään vikaa, koska se on heidän 

jäsen. Toisessa pesänjaossa asianajaja tekee kymmenientuhansien laskuvirheitä lesken vahingoksi, jota on 

vaikea korjata, kun pesän varat on jo jaettu lapsille. Valitusoikeutta ei ole pesän jakajaa vastaan. Tässäkö on 

oikeusvaltio? Olen ollut monissa puolueiden järjestämissä tilaisuuksissa Pikkuparlamentissa. Aina kun 

kysyin miksi meiltä ikääntyneiltä halutaan viedä hankkimamme vanhuudenturva nuorelle sukupolvelle 

lakiosa vaatimuksella, yleensä asiasta vaiettiin ja käännettiin selkä. Kokoomuksen tilaisuudessa puhetta 

johtanut vastasi kysymykseeni selvästi: ”Siksi, koska te tuhlaisitte sen:” Tässä kokoomus tulkitsi perustuslain 

15 § Jokaisen omaisuus on turvattava, että otetaan pois ja pistetään lasten jemmaan, niin eivät voi käyttää 

sitä omiin tarpeisiinsa. Onhan heillä kokemusta pula-ajoilta elää niukasti, niin eläköön nytkin." 

"Mikäli asiat jatkuu nykyiseen tapaan niin edistystä ei voi olla näköpiirissä." 

"Työkyvyttömyyseläkkeelle pääsyn tahallinen, useilla vuosilla pitkittäminen työeläkeyhtiöiden 

omavaltaisten, hoitavien asiantuntijalääkäreiden lausuntojen kyseenalaistamisen/hakemusten 

hylkäämisten myötä, jonka seurauksena hakijan ansiot romahtavat ja johtavat pienempiin eläkkeisiin 

jatkossa. " 

"Tilanne huonontuu jatkuvasti kun ihmisten sananvalta kapenee ja toimeentulo vaikeutuu" 

"ei, oíkeusmurha on Suomen yleisin murha. Puolet tuomareista on kelvottomia pikkuhitlereitä jotka 

rikkovat lakeja. Syyttäjät valehtevat ja ajavat vain voittoaan totuudesta piittaamatta." 
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"" 

"Jonkin verran on edistystä tapahtunut. Esim tuomioistuimet ovat jonkin verran perustelleet ratkaisujaan 

ihmisoikeustuomioistuimen linjausten mukaisesti. Joka kuntaan pitäisi perustaa pakollinen oikeusavustaja, 

jonka tehtävänä olisi tarkistaa onko henkilö saanut kaikki hänelle lakisääteisesti tarkoitetun sosiaaliturvan. 

Nykyinen oikeusapu kattaa vain riita-asiat." 

"Kylläka, perus- ja ihmisoikeudet rientää pyörimään eteenpain ja toteutuu läpiinkäyvää asiaa" 

"Lääkemyrkytys Vuonna 2008 sain itselleni sopimattomia lääkkeitä; kortisoni-injektion niveleen ja 

astmalääkettä suurin mahdollinen annostus lievään astmaan, vaikka olin varoittanut lääkäriä huonoista 

lääkehoitokokemuksistani. Näistä kortisoni”hoidoista” seurasi mm. kahdeksan ensiapureissua, lukuisia 

käyntejä yksityislääkäreihin ja vuoden raskas toipuminen. Ne tulivat maksamaan minulle melkein henkeni, 

osan terveyttäni ja taloudellisesti; lääkärikäynteinä, tutkimuksina ja palkan menetyksinä lähes 10 000 

euroa. Jouduin yksin, omalla kustannuksellani selvittämään terveysongelmani; maksani 

entsyymitoiminnassa on vikaa ja suurin osa lääkkeistä ei poistu elimistöstäni normaalisti - ja hoidattamaan 

itseni kuntoon. Kortisonihoitojeni kustannuksia yhteiskunnalle en osaa edes arvioida. Minulla on siis 

todettu Sytokromi P450 (CYP) -entsyymien toiminnan puutteellisuus (polymorfia), josta johtuen en voi 

käyttää ainakaan 60% lääkkeistä. Myös suurin osa steroidihormoneista (kuten kortisoni) kuuluvat ryhmään. 

Maksani ei pysty poistamaan niitä normaalisti ja saan yliannostuksen pienilläkin annoksilla. Suomessa 

lääkäreiden asiantuntemus asiasta on erittäin huono. Näitä entsyymipuutoksia on kuitenkin yhdellä ja 

toisella, kenellä enemmän ja kenellä vähemmän - siis monella on lääkkeitä, joita eivät saisi käyttää. 

Suomessa ei juuri tehdä entsyymimäärityksiä, vaikka testejä on saatavilla. Näin kattava virhe kuin minun 

entsyymitoiminnassani on harvinainen - jonkun arvion mukaan valkoisella väestöllä parin prosentin luokkaa 

(?) Jos lasketaan paljonko 2% on Suomen väkiluvusta, ei luku enää olekaan niin pieni (100 000? - yhtä 

yleistä siis kuin esim. psoriasis?) Potilasvahinko valitusrumban olen läpikäynyt. Sairaalan silloinen 

sisätautien ylilääkäri totesi lääkkeeni olleen sopimattomia ja pahoitteli tilannetta, joka oli kohdallani 

päässyt syntymään. Johtava ylilääkäri kuitenkin kiisti kaiken Avin selvittelyissä. Hänen mielestään minua oli 

hoidettu parhaalla mahdollisella tavalla. Potilasvahinkokeskuksesta tuli kielteinen päätös vailla perusteluja 

ja vahinkolautakunta käytti asiantuntijana sisätautien emeritusprofessoria joka oli jäänyt eläkkeelle jo 

ennen kyseisten entsyymien löytymistä. Tämä "asiantuntija" totesi, että olen kestänyt saamani 

kortisonihoidot hyvin. Päätöksessä ei mainita entsyymipuutosasiaa sanallakaan. Valvira siirsi asiani 

Aluevalvontaviraston käsittelyyn (koska olin jäänyt henkiin). Avi käytti asiantuntijana keuhkolääkäriä (joka 

ei ilmiselvästi ole koskaan CYP-entsyymeistä kuullutkaan), oikea asiantuntemus olisi löytynyt 

perinnöllisyyslääketieteen puolelta. Olen siis hävinnyt kaikki virallisten valitusteiden instanssit vaikka 

minulla on dokumentit geeneistäni ja listat lääkeaineista joita en saa käyttää. Geenivirheeni on kuitenkin 

virallisesti tunnustettu ja asianmukaiset varoitustekstit on laitettu potilastiedostoihin. Hoito ei saa olla 

vaarallisempaa kuin itse hoidettava sairaus ja potilaalla on oltava oikeus yksilölliseen lääkehoitoon. 

Lääkekoulutukset Suomessa eivät nähtävästi ole ajan tasalla. Minun kohdallani tästä kaikesta on seurannut 

myös massiivinen potilastietojen urkinta - minkä johtava ylilääkäri myös kiistää, vaikka dokumentteina on 

urkinnat paljastavat lokilistat. Urkinta-asia vanheni (ilman sanktioita) ja asiakirjaväärennökset jätettiin 

selvittämättä, vaikka Valtakunnansyyttäjän virastosta laitettiin määräys asioiden tutkimiseksi. 

Hoitovirhevertaistuki-sivulla on tarinani valitusprosessista: http://hoitovirhevt.suntuubi.com/?cat=12 

Potilaslehden sivulla 10 on eräs versio: http://www.potilasliitto.fi/lehti/Potilaslehti_1_2014.pdf Lisäksi olen 

esiintynyt MOT ohjelmassa: http://ohjelmat.yle.fi/mot/mot_7_1/kasikirjoitus Maarit Uusiheimala-

Komulainen, Kotka" 
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"Yhdenvertaisuuslainsäädännön muutos ja parantuva suoja eri vähemmistöille" 

"Mielestäni yhteiskunnan kaksinapaistuminen jatkuu. Toisten tilanne kurjenee. Liian paljon hankkeita ja 

projekteja, joilla hyvät tavoitteet, mutta perustyötä ihmisten kohtaamisessa pitäisi enemmän arvosta ja 

siihen resursoida. Kokonaisvaltaista palveluohjausta ja neuvontaa, pois sektoroinnista." 

"Järjestöt tuntuvat olevan aktiivisempia, vielä kun käytännöt muuttuisivat ja huomioisivat järjestöjen esille 

tuomat ongelmat ja tekisivät jotain oikeasti että asiat muuttuisivat." 

"Edistyksestä ei ole mitään havaintoja - ellei sillä tarkoiteta hyvin toimeen tulevien oikeuksia." 

"Ei. " 

"Ei ole. Yhteiskunnan ylimysten ja median hyvä veli -verkosto vartioi tiukasti ja hienovaraisesti omia etujaan 

ja tuomitsee heti tai jättää huomiotta jos jokin vastarinnan ääni pyrkii uhmaamaan käytäntöjä tai 

konsensusta. Pankkien, vakuutuslaitosten, ministeriöiden, EU:n, euroalueen yms päättäjien intressit 

turvataan. Samoin maahanmuuttoteollisuuden sekä ruotsinkielisten johtotahojen. Kansanäänestyksiä tai 

paikallistason äänestysten järjestäminen ehdottomassa kiellossa. " 

"ei" 

"On edistytty, mutta tietoisuuteen tulee aina lisää epäkohtia." 

"" 

"Mitään kehitystä ei ole tapahtanut, jotta vakuutuslääkärijärjestelmä saataisiin kuriin. Päinvastoin, mikäli 

tapaturmavakuutuslain uudistus menee läpi, se tulee saamaan aikaan todella kurjia ihmiskohtaloita." 

"ainakin monia asioita on noussut yleiseen keskusteluun (mm. tasa-arvoinen avioliittolaki, transseksuaalien 

oikeudet, ihmiskauppa, vammaisten oikeudet), nyt kun saataisiin vielä jotain todella konkreettista aikaiseksi 

näillä osa-alueilla" 

"Olen ennemminkin havainnut heikentymistä." 

"" 

"Ei todellakaan, päinvastoin. Ilman rahaa ei ole enää oikeutta, mutta ilman oikeutta voi pyöriä rahoissaan." 

"Huonompaan suuntaan on vain menty. Taidetaan olla taas 1970-luvun tasolla." 

"Pikku hiljaa mutta hidastahan se on. " 

"Hyvin hitaasti, toivottavasti tasa-arvoinen avioliittolaki toteutuu." 

"" 

"Ei. Päinvastoin. Naisten ja miesten väliset palkaerot ovat yhä tätä päivää. Homoilla ja heteroilla ei ole 

samoja oikeuksia. Tuloeroilla jaetaan ne loputkin "tavalliset" ihmiset lokeroihin. Sotien jälkeenkin olimme 

tasa-arvoisempia, kuin tänä päivänä." 

"Potilasvahinko asiat ovat aivan takapajulasta. Minulle tapahtui hoitovirhe 2007 ja se myönnettiin 

potilasvahinkovakuutuksessakin. Korvausta sain 1500€ tilapäisestä haitasta ja joitakin hoitokuluja sen 
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lisäksi. Minä olen menettänyt työkykyni, liikuntakykyni ja harrastukseni ym. Olen ollut jo vuosia 

kuntoutustuella, eläkkeelle ei lasketa, koska minulla on joku kuntoutus muka kesken, vaikka kaikki 

kuntoutukset ovat lopetettu jo 2012. Joka kuukausi minä menetän tuon tunari lääkärin takia ansiotuloja 

1000€ ja tulevat eläkerahat. Lääkäri joka tekee yhden leikkauksen aikana kolme mokaa, eikä ala edes 

korjaamaan mokiaan vaan jättää potilaan hoitamatta ei minusta toimi ammatillisesti. Näitä vahingon 

aiheuttajia ei todellisuudessa valvo kukaan. Valveralle ei kukaan lähetä potilasvahinkovakuutuksesta mitään 

tietoa hoitovirheen tekijöistä. Vahingon kärsijän pitää se tehdä itse, mutta kukaan ei sitä neuvo. Lisäksi 

potilaalla ei ole juurikaan mahdollisuutta saada ketään lääkäriä kirjoittamaan asianmukaisin lausuntoja. 

Lääkärit eivät uskalla kirjoittaa työtoveristaan kielteisiä lausuntoja, koska tämän lääkäriliiton kirjoittama 

kollegiaalisuus ohjeet kieltää liitosta eroittamisen uhalla. Potilas hoitovirheen kohdalla törmää lääkärieden 

uskomattomaan ympäri pyöreeseen kirjoitustaitoon, potilas tietoja vääristellään, vähitellään ja muutellaan. 

Lääkärit näin pesevät kätensä ja sanovat jopa sen suoraan potilaalle, mutta ei lausunnoissaan." 

"Muutaman hallituksen aikana on luokkaeroja kasvatettu ja pienempi tuloisten oloja kurjistettu. Ostovoima 

nollattu. Kaikkein pahin on kun työttämät on alistettu ja ohjailtu ilmaisiksi orjiksi. Suurella kansan osalla on 

jo nälkärajalla kitkuteltu." 

"Ei kantaväestöä sorretaan ja maahanmuuttajia hyysätään" 

"Ei olla edistytty. " 

"lastenvalvonnan häikäilemätön käytös eli ei" 

"Muutokset ovat vuosien varrella olleet pääasiassa kosmeettisia. Lainsäädäntö on lisännyt 

johdonmukaisesti jo muttaman vuosikymmenen virkamiesten oikeuksia ja vähentänyt kansalisten oikeuksia 

ja yksityisyyttä." 

"" 

"Ei. " 

"Ei" 

"Ei. Suomessa kansalta pitäisi kysyä enemmän, paljon enemmän, mielipiteitä ja tehdä päätöksiä sen 

mukaan mikä asioiden TODELLINEN laita on. Täysin siitä poikkeavaa, monen tonnin kk -palkkaa nostava 

"kansanedustaja" elää jossain aivan muussa maailmassa. Tässäkin kohtaa pitäisi tasoittaa tuloeroa, niin että 

siellä istuisi ihmisiä, joita maamme asioiden parantaminen OIKEASTI kiinnostaa." 

"Vuosikymmenin taistelun jälkeen on surullista huomata, että virallisen Suomen ja todellisen Suomen 

välinen ero on revennyt käsittämättömän isoksi. Sitä mitä ongelmaa perus-ja ihmisoikeuksien 

toteutumattomuudessa virallinen Suomi ei tunnusta. Sitä ei ole olemassakaan eikä sitä tarvitse 

korjatakkaan. Lisätietoa avoimen internetin hakukoneilta: viranomaisrikollisuus OM/4/32/2006 Velpe ry 

kahden lääkärin loukku-lakipaketti" 

"Edistyminen vaikuttaa siksakilta: kaksi askelta eteen ja yksi taakse." 

"Tasa-arvoasiat ovat parantuneet." 

"Eipä juurikaan." 
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"Mielestäni ei. Turvapaikanhakijoisen asemaa mm. perheenyhdistämisen mahdollisuuksia on heikennetty. " 

"Sitä ei tässä valtiossa ole ollut laisinkaan. Perustelut löytyvät lähettämästäni kantelusta Oikeuskanslerille, 

Valtakunnan- syyttäjänvirastoon ja vielä Oikeusministeriön Kriminaalipoliittiselle osastolle. " 

"Suomessa on edistytty yleisesti kyllä, mutta samalla eriarvoisuus on lisääntynyt. Köyhät ovat vielä 

köyhempiä kuin ennen." 

"Mainitsemieni globaalien ongelmien osalta mielestäni ei ole edistytty. Ongelmista on tiedetty 

vuosikymmeniä, mutta ne muistetaan "vain juhlapuheissa" kuten sanonta kuuluu. Suomessa ollaan otettu 

järkeviä edistysaskelia esimerkiksi tasa-arvoisen avioliittolain toteutumiseksi, mutta siitä ei kyllä voi 

hallitusta tai eduskuntaa kiittää – toivonkin, että lakiehdotuksen muotoon kirjoitettu kansalaisaloite menee 

eduskunnassa sellaisenaan läpi. Uudelle trans*laille on KIPEÄ TARVE. Sterilointipakko ja 

trans*identiteettien medikalisaatio eivät ole tätä päivää." 

"Kyllä on ainakin pääsääntöisesti." 

"kts. ylläm." 

"Päinvastoin monia ihmisoikeuksia hävisi viimeisessä perustuslakiuudistuksessa v. 2012, mm. 

yksityisyydensuoja." 

"Ei juurikaan." 

"Välillä tuntuu, että yksi askel eteenpäin on kymmenen taaksepäin. Siis ei oikeastaan." 

"Edistytty on jonkin verran homoseksuaalien sekä maahanmuuttajien oikeuksien suhteen. Suvaitsevaisuus 

tuntuu pikkuhiljaa lisääntyvän, mikä on hyvä asia. Sen sijaan Suomessa on valtavasti taannuttu köyhien, 

työttömien ja muiden vähäosaisten ihmisoikeuksien suhteen. Vallalla tuntuu olevan hyvin syyllistävä 

kulttuuri, jonka mukaan esimerkiksi työttömät olisivat järjestään laiskoja tai työhaluttomia, eivätkä siten 

edes oikeutettuja "vastikkeettomaan" työttömyysturvaan. Tällä yritetään selvästi pedata myös työttömien 

pakkotyöllistämistä, joka mielestäni tulee mahdollisesti polkemaan työttömien ihmisoikeuksiakin. Itse olen 

ollut yliopistotutkinnon suorittaneena ja täysin työkykyisenä ja -haluisena vuoden ajan työttömänä, mutta 

kaiken ulkoistamisten ja irtisanomisten jälkeen oman alan töitä ei vain löytynyt. Moniin alemman 

koulutustason töihinkin olisin ollut halukas, mutta en tullut "liian korkeasti koulutettuna" vakavasti 

otetuksi. Ainoastaan siivoustöitä olisin saanut. Päädyin vaihtamaan kuitenkin kokonaan alaa. On onni, että 

minulla oli siihen mahdollisuus! Pakkotyöllistämisen ns. hanttihommiin olisin kokenut hyvin nöyryyttävänä. 

En siksi, että vieroksuisin töitä, vaan siksi, että olisin kokenut hyvin epäoikeudenmukaisena sen, etten saa 

toteuttaa omaa ammattitaitoani. Kieltämättä esimerkiksi joutuminen pyyhkimään entisten työkavereiden 

pöytiä olisi myös jostain syystä hävettänyt minua." 

"Ei ole ! Toivoisin kovasti että jokainen maa hyväksyy lähitulevaisuudessa homo-parisuhteet ja lesbo-

parisuhteet. Myöskin Suomi ! Minun mielestä jokainen ihminen ansaitsee tasa-arvoisen parisuhteen tässä 

maailmassa. " 

"1980-90 luvulle tultaessa oli edistytty. Sen jälkeen on tilanne pysynyt samana." 

"Kansainvälisessä mediassa kehittyvien ja islamilaisten maiden naisaktivistit ovat alkaneet saada enemmän 

palstatilaa, luoden siten esimerkkejä näiden maiden tytöille vaikutusmahdollisuuksista. On selvää, että 



60 
 

muutoksen on lähdettävä nimenomaan näiden maiden sisältä, joten myös Suomen mediassa olisi 

kiinnitettävä huomiota näiden aktivistien asemaan heidän tukemisekseen." 

"Samaa sukupuolta olevien avioliittokeskustelun pysyminen julkisessa keskustelussa henkii ilmapiirin 

positiivsta muutosta. Suomessa vammaisten oikeuksia on kirjattu lakiin melko tyydyttävästi, ja ne 

toteutuvat kohtalaisesti, vaikka käytänteisiin saattaa edelleen olla piilotettuna syrjiviä asenteita. " 

"Julkisten tilojen esteettömyys on lisääntynyt, mutta edelleen asuinrakentamisen esteettömyyttä uhkaavat 

kaikenlaiset "säästötarpeet"." 

"Väkimäärä ei suomessa lisäänny, puolueet ja arvot vaihtuu, mutta missään ei olla menty eteenpäin sitten 

90-luvun alun kun itse olin ala-asteella. Ehkä jopa otettu takapakkia joissakin asioissa. " 

"Ei olla millään tavalla edistytty ainakaan asevelvollisuuden osalta. Edelleen kutsuntoihin ja palvelukseen 

pakotetaan ainoastaan miehet ja kieltäytyjät tuomitaan vankeuteen tai pantarangaistukseen. Naiset, 

ahvenanmaalaiset ja Jehovan todistajat saavat valita itse, miten nuoruusvuotensa viettävät ilman pelkoa 

pakkovärväyksestä tai vankilatuomioista. Suoritin asevelvollisuuden vasten tahtoani vuosina 2011-2012. 

Enää en moiseen suostuisi, vaan ottaisin kylmästi vankeustuomion protestina seksismille ja sille, että 

ihmisiä asetetaan lain edessä eriarvoiseen asemaan. " 

"Alipalkattuun ja pimeään työhön puututaan paremmin" 

"Ei ole edistytty. Suomalasista, tavallisesta rivikansalaisesta ei välitetä." 

"On parannut varsinkin seksuaalivähemmistöjen kannalta, toivottavasti myös Suomi seuraa perästä ja 

hyväksyy uudet lait, iso kiitos kuuluu Tahdon 2013 kamppanjalle." 

"Medvetenheten och kunskapen verkar ha ökat något. Men t.ex. vad gäller förverkligandet av rätten att 

söka asyl har inga förbättringar skett, samma problem som fanns för tio år sedan där personer på flykt inte 

beviljas möjlighet att söka asyl finns fortfarande och har förvärrats. " 

"-elektronisen seurannan lisääminen ei ole ihmisoikeuksien edistämistä -valvontakelvottomien lakien 

(terrorismi, vihapuhe) ei ole ihmisoikeuksien edistämistä. Erityisesti "koulutuksen hankkiminen 

terrorismitarkoituksiin" on helposti tulkittavissa koskemaan ketä tahansa haluttaessa ja on luonteeltaan 

ajatusrikos." 

"Human Rights are not taken into consideration in Finland, especially by the so called social workers. Sorry, 

but this is true. And I see a lot of racisms too. Very sad, indeed. " 

"Mutu-tuntumalla sanoisin että on edistytty lainsäädännössä ja sivistyneessä keskustelussa. Huolta 

aiheuttaa se, että toimeentuloerojn syveneminen, työttömyys, syrjäytymisen ja köyhyyden lisääntyminen 

ovat kiihdyttämässä eriarvoistumista, mikä heijastuu heti ihmisoikeuksiin. Niillä joilla jo on, pitävät entistä 

tiukemmin kiinni omaisuudestaan ja asemastaan sekä kovenevat yhteiskunnallisilta asenteiltaan. Ilmiö 

kertautuu, kertautuu, kertautuu, syrjinnän kohteeksi joutuvat jo ennestään huonosti pärjäävät jne. Huono 

taloudellinen tilanne kääntää perus- ja ihmisoikeuksiin liittyviä asenteita/käytäntöjä huonoon suuntaan. " 

"Ei" 

"" 
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"Ei ole edistytty. Laki pakkohoidosta on vuodelta 1993. Sen jälkeen ko. asiassa ei ole pistetty merkittävästi 

tikkua ristiin. ainoa muutos on se että M1-lähetteen voisi kirjoittaa kuka tahansa lääkäri eikä vain virassa 

toimiva lääkäri. Tämän seikan piti parantaa psykiatristen potilaiden asemaa mutta nyt herääkin kysymys jos 

tällainen tilanne tulee niin uskaltaako tässä enää lääkäriin mennäkään kun ei tiedä koska joutuu taas 

tappelemaan viranomaisten kanssa. Tiedän tapauksia jotka käyvät vain yksityisellä juuri sen takia että M1-

lähetteen saamiseen hyvin useasti riittää se että olet lopettanut lääkkeiden käytön ja omaat F-diagnoosin." 

"Kyllä." 

"Suomi on saanut langettavia tuomioita siinä määrin että ainakin luulisi poliitikkojen alkavan 

hahmottamaan että tämä peli ei vetele. Europarlamentti on tehnyt useita torjuntavoittoja joilla esimerkiksi 

sananvapautta tai kansanvaltaa kaventavia kauppasopimuksia on estetty. " 

"Perus- ja ihmisoikeudet ovat heikentyneet huomattavasti. Luokkaerot vain kasvavat ja ihmiset voivat 

pahoin." 

"On edistytty, mutta viime vuosina ollaan menty huonompaan suuntaan. Vähemmistöihin kuuluvien ja 

köyhien tila on huonontunut. Myös työttömien ihmisoikeudet on unohdettu pakottamalla heidät 

orjamaiseen työsuhteeseen." 

"Sukupuolineutraalius on edennyt, romanien asema on vähän parantunut, maahanmuuttajia kuullaan 

aiempaa usammin, tytöile on perustettu tyttöjen taloja, vammaisille on rajoitetusti tarjolla 

työmahdollisuus." 

"Ei. Hallitukset ja globaalit yhtiöt ovat vieneen ihmisiltä ihmisyyden. Me olemme vain kuluttajia joiden pitää 

tehdä töitä koska kaikki hyvinvointi riippuu siitä kuinka paljon yhtiöt tekevät voittoa." 

"- Nuoriin kohdistuvista ihmisoikeusloukkauksista ja syrjinnästä puuttuu paljon tietoa ( Hyvänä mallina 

ihmisoikeustoimintaohjelman 2012-2013 hanke kolme). - Hyvä alku on kansallinen 

ihmisoikeustoimintaohjelma, ja sen eri hankkeet, mutta riittämätön laajuudeltaan että resursseiltaan sekä 

epäsuhtainen. - Ihmisoikeuskeskus on hyvä asia, mutta resursseiltaan riittämätön. " 

"" 

"" 

"Ei ole edistytty tasa-arvosuunnitelmista ja palkkakartoituksista huolimatta. Syynä on se, että Suomen tasa-

arvolaki mahdollistaa sukupuolisyrjinnän ja myös palkkasyrjinnän, kun työnantaja keksii vain jonkin 

hyväksyttävän muun syyn kuin sukupuoli em. syrjinnälle. (Syrjintäkiellon rikkominen on sallittua Suomen 

tasa-arvolain mukaan kahdella eri perusteella eli 1) ko. direktiivin sanamuodosta mukailulla eli joiltakin osin 

vesitetyllä perusteella (menettelyyn on työn tai tehtävän laadusta johtuva painava ja hyväksyttävä syy; vrt. 

direktiivin 2000/43/EY:n ja 2006/54/EY:n 4 artiklat sekä yhdenvertaisuuslain 7 §:n 1 mom:n 2-kohta) ja 2) 

tasa-arvolakiin Suomessa tehty kotikutoinen lisäys muusta hyväksyttävästä seikasta kuin sukupuoli (Tasa-

arvolain 8 §:n toinen peruste). Myös tasa-arvolain todistustaakkaa koskevassa säännöksessä (9a) on sama 

"muu hyväksyttävä seikka kuin sukupuoli", vaikka direktiiveissä ei sitä ole eikä myöskään 

yhdenvertaisuuslaissa. Kenenkään ei kannata riitauttaa palkkasyrjintää em. syystä. Kyllä vastaajana olevalla 

työnantajalla riittää sen verran mielikuvitusta, että keksitään viimeistään tuomioistuinkäsittelyvaiheessa 

muu hyväksyttävä seikka kuin sukupuoli. Sukupuolisyrjinnän käsitehän ei edellytä, että työnantaja olisi edes 
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mieltänyt kohdelleensa eri sukupuolia eriarvoisesti. Riittävää on se, että eri sukupuolta olevat työntekijät 

tai työnhakijat asetataan eri asemaan ja erona on verrokkihenkilöön nähden vain sukupuoli. " 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"Monella saralla on edistytty esim. lasten oikeudet ja lasten kunnioittaminen. Sisäilmasairuksien kohdalla ei 

ole edistytty." 

"" 

"" 

"Ei ole edistynyt." 

"Kyllä ja ei. Rasismiin puututaan Suomessa. Kansainvälisesti esiin nostetaan oikeutta fyysiseen 

koskemattomuuteen (tyttöjen ympärileikkaukset yms.)" 


