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

FI/Selaa_hankkeita/Perus_ja_ihmisoikeudet_Suomessa/Perus_ja_ihmisoikeudet_Suomessa_kysely%28279

86%29/KyselynTulokset 

linkki toiminnassa 1.5.2014 

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

 

Perus- ja ihmisoikeustilanne Suomessa on mielestäni: (vastauksia 931 kpl)  

Heikentynyt selvästi  
 21% (202/931)  

Heikentynyt jonkin verran  
 24% (227/931)  

Pysynyt ennallaan  
 23% (221/931)  

Parantunut jonkin verran  
 25% (241/931)  

Parantunut selvästi  
 1% (18/931)  

En osaa sanoa  
 2% (22/931) 

 

Voit halutessasi perustella vastausta: (vastauksia 931 kpl) 

"Siirtyminen kilpailuvaltion aikakauteen ja hyvinvointivaltiorakenteiden purkaminen on isossa kuvassa 

heikentänyt jonkin verran ihmisoikeuksien toteutumista isona (ihmisten hyvinvointierojen kaventamiseen 

tähtäävänä) projektina, vaikka kulttuurisella tasolla ihmisoikeustilanne on parantunutkin. Osaamme puhua 

ihmisoikeuksista, mutta emme ota niitä vakavasti toimenpiteiden tasolla." 

"Tuloerot ovat kasvaneet" 

"Ks. ed. vastaukset" 

"" 

"Turvattomuus ja hoitojen tasapuolisuus on heikentynyt. Laki ei ole kaikille sama, kansainvälisille 

suuryrityksille annetaan suomessakin jo vapaat kädet. Esim. älypuhelimien kautta valmistajat saavat 

vapaasti vakoilla kaikkea, eikä kukaan nokkaansa kolauta asiasta. " 

"Rasistiset, homofobiset ja seksistiset asenteet selkeämmin tuomittuja, mutta asennekasvatusta/valistusta 

esim. kouluissa tarvittaisiin nykyistä huomattavasti enemmän" 
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"Johtuu ensimmäisen vastauksen ongelmasta. "Turvallisuuden" nimissä ei välitetä perusoikeuksista ja 

poliitikot eivät uskalla leimaantua tai muutenkaan omaa selkärankaa." 

"Tietoturva: NSA:n ja muiden organisaatioiden harjoittama valvonta ja urkinta loukkaa yksityisyyden suojaa. 

" 

"Ihmisten eriarvoistuminen on lisääntynyt. Köyhien määrä lisääntynyt. Köyhät eivät ole kaikki 

"alkoholisoituneita raukkoja", vaan myös eläkeläisiä, opiskelijoita, lapsiperheitä, maahanmuuttajia" 

"Millä aikavälillä?" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"Meillä on vielä korjaamatta monia asioita, joiden tulisi olla Suomen kaltaisessa valtiossa 

itsestäänselvyyksiä, kuten naisiin kohdistuvan väkivallan ja seksuaalinen väkivallan ehkäisy, sekä oikeus 

turvaan ja yhdenvertaiseen kohteluun ihonväristä riippumatta." 

"Joissain asioissa on menty eteenpäin, joissain asioissa taas taaksepäin. " 

"" 

"Erityisesti EU:hun kuuluminen on heikentänyt demokraattista valtaa. Edelliset hallitukset eivät myöskään 

ole tunnustaneet selvää kansanvaltaa. Esimerkiksi pakkoruotsi on edelleen voimassa, vaikka selvä 

enemmistö kannattaa kielivalintaa. " 

"" 

"katso edellinen. naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ei oteta todesta tässä maassa." 

"Suomessa valtiovallan käytössä perus- ja ihmisoikeuksista puhutaan lähinnä niiden rajoitusten yhteydessä. 

Julkisen vallan käytön perus- ja ihmisoikeuksien edistävää vaikutusta ei arvioida riittävästi. Kansanvallan 

toimivuuden ja yhteiskuntasopimuksen toteutumisen nimissä kaikkea julkisen vallan käyttöä ja erityisesti 

lainsäädäntöä tulisi mitata ja arvioida perusoikeuksien toteutumisen kannalta." 

"" 

"" 

"Tilanne on parantunut joiltakin osin, kun taas esimerkiksi oikeus elää ilman vainoa on uhan alla 

muukalaisvihaa lietsovien poliittisten järjestöjen siirryttyä valtavirtaan." 

"" 

"" 

"" 
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"" 

"ks. yllä" 

"" 

"Lain osalta tilanne ei ole parantunut paljoa mitä tulee seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin tai 

maahanmuuttajien tilanteeseen. Mutta asenneilmapiiri on Suomessa koventunut. Ääripäät saavat paljon 

huomiota. Syrjintään tulisi puuttua hanakasti ja se tulisi tuomita jyrkästi julkisesti. Kansalaisia valistaa 

paremmin, kuinka toimia tilanteissa, joissa on kohdannut syrjintää ja nämä ilmenneet tapaukset ottaa 

vahavissaan käsittelyyn." 

"Hälso-och sjukvården speciellt handikappvården är inte lika för alla finländare." 

"" 

"Minun tapauksessani, valitin saamastani karenssista 6 kertaa eduskunnan oikeusasiamiehelle ja hän 

asettui lakia vastaan asiassa TE-toimiston kannalle." 

"Vanhuksia syrjitaan, koyhia kyykytetaan, rasismi rehottaa. " 

"" 

"" 

"" 

"" 

"ALHOLIHAITTOJEN, -VAURIOIDEN, -RÖTÖSTEN, -RIKOSTEN, -TAPPOJEN, -MURHIEN MÄÄRÄ ON SUOMESSA 

HIRMUINEN. PERUS- JA IHMISOIKEUKSIIN TULEE AINA LUONNOLLISENA OLO- JA ELINTILANA KUULUA 

VAPAUS ELÄÄ ALKOHOLIN RYVETTÄMÄTTÖMÄSSÄ MAAILMASSA." 

"" 

"" 

"" 

"Pitkäjänteinen työ suomessa on jaksanut jatkua vuodesta toiseen." 

"Viranomaisten lapsikaappaukset ovat arkipäivää. Jokainen lapsi joka asuu nazi-suomessa on jatkuvassa 

vaarassa. Olen itse saanut lähes 100 viranomaista ja heidän kätyriään kiinni useista tuhansista rikoksista, 

todisteet löytyvät. Mutta kukaan ei joudu vastuuseen. Uhria sen sijaan rääkätään vain lisää ja lisää." 

"" 

"Virkamiehet peittävät valheitaan ja virheitään uusilla valheilla kautta virkamieskunnan." 

"Palkkasyrjintä on pysynyt ennallaan, lisäksi suhtautuminen esim. raiskauksiin ja maahanmuuttoon pysynyt 

ennallaan, kaikissa olisi paljon parannettavaa. " 
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"" 

"Lapsia orjuutetaan laitoksissa, Suomi hajoaa käsiin!" 

"Yritysmaailma on ohittanut ihmisen." 

"Eri väestön osat saavat tarvitsemiaan palveluja riittävästi, eikä ketään jätetä täysin vaille 

hoitoa/huolenpitoa (tietysti on myös ihmisiä, jotka eivät halua käyttään oikeuksiaan tässä yhteiskunnassa 

tai muutenkaan mitään apua yhteiskunnalta." 

"Hallitus ei ole lupauksensa mukaisesti lopettanut ihmis- ja lapsen oikeuksien vastaista lasten, kidutettujen 

ja raskaana olevien säilöönottoa (säilöönsulkemista). " 

"" 

"Mietihän mitä on lähteä jostain korpikylästä 9€:n päiväpalkalla 80 kilometrin päähän saadakseen lain 

edellyttämän vähimmäissuojan. Tämäkö on ihmisoikeuksien mukaista?" 

"Ulkomaalaisviha on noussut selvästi. Perussuomalaisten populistinen tyyli tekee tietä ihmisoikeuksien 

polkemiseen kun kyseessä on maahanmuuttaja tai etninen vähemmistö. Julkisuuteen saakka on nykyään 

helppo työntää vihapuhetta, aiemmin sellaista toimintaa paheksuttiin, nyt sellaisella saa palstatilaa 

lehdistössä." 

"" 

"keskustelu ihmisoikeuksista on lisääntynyt" 

"Esim. työnhaussa otetaan huomioon ihmisten vakaumus sekä elämänkatsomus että maailmankatsomus, 

siis uskonnollinen tai poliittinen ryhmä - tai sellaisten puuttuminen. Perustuslain mukaan tämä on laitonta, 

mutta käytännössä tätä rikotaan päivittäin." 

"" 

"" 

"Mediaa seuratessa näyttää ainakin minulle monesti siltä, että tasa-arvoasioissa jurrataan paikallaan, mutta 

kokonaisuutena ajatellen esim. vuosikymmenen aikana on tullut paljon enemmän suvaitsevaisuutta ja 

mahdollisuuksia esittää ideoita ihmisoikeuksien parantamisesta." 

"" 

"Maksamalla työttömyyskorvaukset vastikkeetta työttömille päästään äkkiä parempaan tilanteeseen. Sekä 

määrittelemällä minimipalkat, joita ei saa alittaa myöskään yli 1kk nk. työharjoittelussa. Maailman 

muutoksiin on myös vastattava. Miehet haluavat enemmän tasa-arvoa ja seksuaalisuudesta on voitava 

keskustella avoimemmin ja vähemmän puritaanisessa hengessä. Jokaisella on oikeus kertoa esim. 

roolileikkifantasioistaan ilman kielteistä huvittuneisuutta." 

"" 
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"Taloudellisten resurssiemme käydessä yhä niukemmiksi, olisi tärkeää pohtia kriittisesti, mitä me oikein 

pidämme perusoikeuksina ja mitä kyseisistä oikeuksista tulisi priorisoida. Edessä on vaikeita valintoja, 

mutta kaikkeen meillä ei tule olemaan varaa." 

"Raha määrää. Rikkailla on hyvä olla. Köyhiltä viedään se vähänenkin ja vanhukset on unohdettu." 

"rasismi on arkipäiväisempää, rikastumista ja kalliita tavaroita ihannoidaan ja haalitaan välittämättä siitä 

kuinka tällainen elämäntapa vaikuttaa muihin ihmisiin" 

"" 

"Luokkaerot ovat kasvaneet huomattavasti." 

"Julisen median viesti antavat ymmärtää että olemme aika yksin asioidemme kans usein." 

"" 

"Jo pelkästään nimelliset sateenkaarivähemmistöjen oikeudet ovat jääneet junnaamaan eduskuntaan, eikä 

kukaan edes puhu kokonaisratkaisusta. Ennen nykyistä kriisiä puhuttiin niiden palkitsemisesta, jotka eivät 

kulutuksellaan osallistu tähän ilmastokatastrofiin, joka tulee hävittämään kohta koko ihmiskunnan 

planeetalta, mutta nyt hallinto keksii koko ajan tapoja jahdata näitä ihmisiä. Kukaan ei uskalla sanoa, että 

kieltäytyy ilmastonmuutosta aiheuttavasta työstä ideologisista syistä. Sellaisesta napsahtaa heti sanktioita, 

kuten karenssi ja sosiaalituen alentaminen. Suomi on täynnä poliittisia ajojahteja. Edellä mainitun lisäksi 

kaikki perussuomalaista "aatetta" vastustavat leimataan kommunisteiksi. Hyvin lähellä on kristalliyö, kun 

porukka kalastelee roskapöntöistä kuitteja, jotka muka todistavat, että sossu maksaisi auton ja muun 

elämisen. " 

"Heikentyneen ihmisoikeustilanteen indikaatoreita on useita, kuten mm. terveyserojen kasvu, eri 

väestöryhmien eliniänodotteessa tapahtunut erojen lisääntyminen, lasten- ja nuorten syrjäytymisen 

lisääntyminen, huostaanottojen lisääntyminen, äänestysaktiivisuuden heikentyminen,,, " 

"Toivon lisää tietämystä ja ammattitaito myös perusterveydenholtoon fysikaalisista hoidoista. Kaupungin 

säästökanpanjan takia on jätetty hoitamatta, annettu vääriä ohjeita ja kokeiltu tarpeettomia lääkkeitä. 

Reumatautien ja lihastulehdusten tuntemus on huono, selkärangan nivewlrikkoa tai käsien nivelpsoriasis ei 

ole tunnettua. " 

"" 

"" 

"Kansalaisista on tullut karjaa, joiden tehtävä on taata yrityskonserneille mahdollisimman suuret voitot ja 

osingot." 

"" 

"Miesten perus- ja ihmisoikeudet ovat hekentyneet vuosi vuodelta." 

"En ole saanut 3vuoteen sosiaalistaperusturvaa. Koska en kuulu mihkään sosiaaliseen katekoriaan jotta 

voisin saada apua esim asunnottomuuteeni jne. Ja asunnottomana olen ollut jo 2vuotta. En juo,en polta ja 
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enkä käytä muitakaan päihteitä. Ja samalla koitan saada perheen kasaan ajamalla lasteni oikeuksia 

ensisijaisesti huostaanoton purkua sinkkumiehenä." 

"Viranomaisten lisääntynyt tarve holhota ja kytätä oman maan kansalaisia." 

"Kaikki muu on tullut kalliimmaksi mutta tukia on pienennetty. Työkyvyttömiä kyykytetän pakolla ilmaiseen 

työhön. On mahdotonta saada itse päättää mitä haluaa tehdä. Virastot sanelevat itse ei saa päättää edes 

käyntiaikoja!" 

"Kun julkishallinnossa työ- tai virkasuhteessa oleva henkilö kokee velvollisuudekseen muuttaa työssään 

kohtaamia epäkohtia tai laittomuuksia tai edes keskustella paikallispolitiikasta, kohdistuu häneen 

vaientamista ja sananvapausrikkomuksia. Työyhteisöt kieltävät epäkohtien olemassaolon, eivätkä tee 

asialle mitään. Ilmiantoon (whistleblowing) liittyvän lainsäädännön ja toimintamekanismien puuttumisen 

vuoksi kunnissa havaitut laittomuudet ja epäkohdat lakaistaan maton alle. Työntekijät eivät tunne 

epäkohtien paljastamisen kanavia, siihen liittyvää lainsäädäntöä, eivätkä he saa siihen riittävästi tukea. " 

"Oikeusjärjestelmän hitaus. Vanhusten heikko hoito, ei saa kohta edes rahalla mitään. Lähes kaikki 

tuntemani viiskymmpiset ja yli, suunnitelevat jo omia vanhuuskolhoosejaan, mutta pääomaa puuttuu. Itse 

en todellakaan suostu ikinä aloittamaan " kolmatta vaippaikää ", vauva olen ollut ja lisääntymisikäinen 

nainen joten ne kaksi kautta riittävät. ihmisoikeuksiin kuuluu päästä vessaan eikä olla pakotettu tekemään 

tarpeitaan vaippaan ja päästä myös ulkoilemaan, vaikka liikuntakyky olisi heikko. Petipotilaaksi joutuminen 

tarkoittaa kohdallani varmasti oma-aloitteista "eutanasiaa"." 

"Ihmisoikeuksiin suhtaudutaan poliittisten tilanteiden mukaan. (PS?)" 

"Työttömyys lisääntyy ja sen mukana kurjuus." 

"Tasa-arvoista avioliitto-oikeus ja adoptio-oikeus ei toteudu Suomessa. Aikuisena seksuaalista väkivaltaa 

kokeneille miehille ei ole oma-apuoppaita, erikoistuneita ammattilaisia tai koulutusta. Molemmista aiheista 

puuttuu tutkimusta ja tilastoja." 

"Kuten edellä jo kerroin. " 

"Ainakin puheissa ja esim.mediassa puhutaan enemmän." 

"Se on "lähtökohtaisesti" (jopa on hieno ilmaisu) hyvä" 

"" 

"Kykypuolue Sekoomus ja sen ihmiset unohtava politiikka." 

"" 

"Kokonaisuuteen tilanne on valitettavasti hieman heikentynyt viitaten edellisessä vastauksessa todettuun 

rasismin "salonkikelpoistumiseen."" 

"" 

"" 

"" 
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"Minusta Suomen ihmisoikeuden tilanne on selvästi huomattavasti, koska tuloerokuilu on kasvanut, 

vanhusten huolto laitoselämässä on huonontunut ja vanhusten itsemurhaluvut ovat kasvaneet. 

Vammaisilla taas on estetty jonkun verran mahdollisuutta elää omannäköistä elämää, koska kunnilla ei 

mene hyvin." 

"" 

"Mielestäni Suomi junnaa paikallaan. Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ei saada kuriin ja sitten meillä on esim 

romanikerjäläiset, jotka eivät pääse terveydenhuollon piiriin. " 

"Uskonnonvapaus näyttää kaventuvan, samoin sosiaalisten ja taloudellisten oikeuksien toteutuminen." 

"" 

"Merkittäviä heikennyksiä nykyisen hallituksen aikana." 

"Oikeistovetoinen hallituspolitiikka (ja perussuomalaisten oppositiopolitiikka) saavat joskus perus- ja 

ihmisoikeusasiat näyttäytymään / saavat näyttämään negatiiviselta; erityisesti kansanedustaja Zyskowiczin 

puheet ihmisoikeusprofeetoista ja -fundamentalisteista ovat omiaan edistämään tällaista perus- ja 

ihmisoikeuksien vähättelyä." 

"" 

"Det finns mer intern kontroll och insikt hos polis (angående användandet av styrka och tillåtna 

mekanismer för brottsbekämpning). På Hälso- och sociala sektorn finns det dock mindre resurser. Speciell 

åldringsvården är otillräcklig och uppfyller inte kriterierna för mänsklig behandling. Också skolorna har allt 

mindre resurser att tillgodose de svagare elevernas behov och klasserna blir allt större. Inklusiv utbildning 

är också fortfarande ett mål. Våld mot kvinnor och intrafamiliärt våld är utbrett och ett stort problem." 

"Haikoimmassa asemassa olevilta leikataan toimeentuloa ja palveluja eniten (vammaisilta, sairailta, 

eläkeläisiltä)." 

"Talouskasvun sanelema politiikka aiheuttaa perusoikeuksien rapautumista,eriarvoisuutta ja heikentää 

yhteiskuntarauhaa." 

"" 

"" 

"Köyhimpien ihmisten tilannetta on rankasti huononnettu ja rikkaat ovat vain rikastuneet. Köyhänä 

ymmärrän selvästi miksi Suomella on enemmän ihmisoikeusrikkomuksia tilillään kuin muilla Pohjoismailla 

yhteensä. En tunne oloani turvalliseksi tässä maassa ja ainoa lohtuni on tuleva muuttoni Ruotsiin. Pelkään 

sosiaalityöntekijöitä ja Kelaa. Pelkään hallitusta. Se ei ole Suomen kansaa kuunnellut enää pitkään aikaan. " 

"Naisten asema , netti" 

"Suomessa ilmapiiri on kiristynyt selvästi esimerkiksi maahanmuuttoasioissa. Olen huolissani siirtolaisten 

oikeuksien toteutumisesta." 

"" 
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"Sama kuin ylla. " 

"Sosiaaliturvan heikennykset huonontavat jo ennestään heikompiosaisten tilannetta." 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"Työttömien syyllistäminen ja oikeuksien kaventaminen on nykypäivää. On absurdia, että tasa-arvoisesta 

avioliittolaista vielä tänä päivänä joudutaan keskustelemaan, kun sen pitäisi olla itsestäänselvyys. 

Maahanmuuttajia kohtaan on syntynyt valtava vihan ilmapiiri, jonka seurauksia näkee päivittäin 

kaupungilla. Nykyään on sallittua huutaa törkeyksiä esimerkiksi kerjäläisille ilman, että kanssaihmisiä 

kiinnostaa koko asia. Syytän tästä poliittista ilmapiiriä ja yhteiskunnallisen yhtenäisyyden ajattelun 

vähentymistä, joka sekin on lähtöisin poliittisistä päätöksistä. Ihmisillä on paha olo, mikä purkautuu 

heikomman vihaamiseen. Rasismi on nykyään sallittua tai ei ainakaan paheksuttua, sekä poliittisissa 

päättäjissä, että tavallisissa kansalaisissa." 

"" 

"" 

"" 

"" 

"Rikkaat ovat arvokkaampia kuin köyhät" 

"" 

"" 

"Aina lama-aikaan oikeistolainen ääriajattelu saa jalansijaa, millä tehokkaasti murennetaan 

hyvinvointirakenteita niiltä, jotka eniten joutuvat julkiseen apuun ja palveluihin turvautumaan. 

Välttämättömiä julkisia palveluita joko yksityistetään ulkomaisten sijoitusyhtiöiden omistamille 

palveluntarjoajille, ja ennaltaehkäisevät ja muuten "tuottamattomat" palvelut sysätään kolmannen sektorin 

hoidettavaksi.." 

"" 

"" 

"" 

"Eri vähemmistöjen oikeuksia ei olla lisätty, mutta sananvapautta on heikennetty nettisensuurin 

mahdollistavilla laeilla." 
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"" 

"Homous ei enää ole rikos. Vammaisetkin saavat avioitua. Uskonnonvapaus ei ole vielä täysin toteutunut. 

Seksuaalivähemmistöillä ei ole vielä yhtäläisiä oikeuksia (esimerkiksi avioituminen). Vammaiset kokevat yhä 

syrjintää." 

"Tuloerot kasvavat, hyvinvointiyhteiskuntaa ajetaan alas, tavoitteena ilmeisesti yhteiskunta jossa 

hyvätuloisilla on kaikki palvelut ja mahdollisuudet, köyhillä ei mitään." 

"Suvaitsevaisuus kasvaa, kun tietämättömyys vähenee. " 

"" 

"EVL- ja ortodoksikirkolla on edelleen suosituimmuusasema. Romanit kohtaavat edelleen valtavasti 

syrjintää. Mies- ja naispareja syrjitään edelleen avioliiton ja adoption suhteen. Sukupuolivähemmistöön 

kuuluvia vauvoja silvotaan edelleen kosmeettisista syistä. Vain miehillä on velvollisuus asepalvelukseen 

vaikka maanpuolustusvelvollisuus on kaikilla." 

"Olen sitä mieltä että erilaiset kulttuurit Suomessa ovat hyväksi ja rikkaus, sillä ainoastaan sillä tavalla 

opimme suvaitsevaisuutta ja huomaamme erilaisia mutta yhtä hyviä tapoja elää. Välistä kuitenkin tuntuu 

että meiltä kantasuomalaisilta on alettu vaatia oman kulttuurimme muokkaamista suuntaan joka sopii 

paremmin etnisille vähemmistöille. Puhutaan suvivirren kieltämisistä ja poliisin virka-asuun huivin 

lisäämisestä.Nämä ovat mielestäni esimerkkejä asioista joiden torjumiseksi täytyisi riittää toteamus 

"maassa maan tavalla" sillä jos aina vaan mukaudutaan,katoaa pahimmassa tapauksessa kulttuurimme 

lisäksi kieli ja yhteys siihen millaisia suomalaiset ovat alunperin olleet. Suomi tekee paljon hyviä asioita sen 

eteen että maahanmuuttajillakin olisi täällä hyvä olla,mutta Suomen maana ja suomalaisuuden kulttuurina 

saati kielenä EI pidä muuttua sen takia,että pieni osa jostain vähemmistöstä määrittelee osan tavoistamme 

toimia vääränlaisiksi." 

"" 

"" 

"Yhä enemmän on valloillaan avointa vihapuhetta eri ryhmiä kohtaan. Erityisesti maahanmuuttajia kohtaan. 

Osittain nyt myös tapetilla olevian avioliittoasioiden takia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan 

nousee kovia kannanottoja. Sananvapaus on hieno asia, mutta kun se rikkoo ihmisoikeuksia, tulisi siihen 

puuttua. Negatiiviset puheet usein tarttuvat. Kun asioista puhutaan samalla tapaa, negatiivisesti, se pitää 

yllä vihan järjestelmää. Neekerit, rättipäät, homot yms. ovat arkipäiväisiä haukkumasanoja. Miten kukaan 

voi kokea kuuluvansa tähän yhteiskuntaan, jos hänestä puhutaan alentavasti?" 

"" 

"köyhyys lisäntyy ja leikataan jonka takia ei saada kaikille esim terveydenhoitoa" 

"" 

"Esim. tasa-arvoista avioliittolakia kannattaa nyt suurempi osa suomalaisista kuin aiemmin. Tahdon2013-

kampanja on tehnyt hienoa työtä." 

"" 
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"" 

"" 

"Viime vuosina tietyt asenteet niin maahanmuuttajia, vähävaraisia kuin seksuaalivähemmistöjä kohtaan 

ovat osittain koventuneet. Huonot ajat tietävät perus- ja ihmisoikeuksien herkempää loukkaamista. Tänään, 

enemmän kuin koskaan, tulee kiinnittää huomiota näiden perustavaa laatua olevien oikeuksien 

loukkaamattomuuteen." 

"Trans-ihmiset eivät ole Suomessa ihmisiä. Joidenkin ihmisten on mahdotonta vaihtaa edes nimeään 

maistraattien lainvastaisten käytäntöjen vuoksi." 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"Perustuslain uudistaminen toi jonkinverran parannusta tilanteeseen antaessaan jokaiselle oikeuden 

vedota suoraan perustuslaista johtuviin oikeuksiinsa." 

"" 

"" 

"" 

"Asiat ovat paremmin kuin esim 10 vuotta sitten, mutta edistys on ollut hävettävän hidasta." 

"Kiristynyt taloustilanne on johtanut siihen, että inhimillisiin näkökohtiin kiinnitetään entistä vähemmän 

huomiota. Lisäksi julkisessa keskustelussa puhe on koventunut." 

"" 

"" 

"Mitään konkreettista ei olla varsinaisesti vielä tehty koskien seksuaalivähemmistöjä. " 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 
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"Kaikkein heikommassa asemasa olevien tilanne ei ole merkittävästi parantunut, vaan yhä useampi 

suomalainen putoaa köyhyysrajan alapuolelle, byrokratiaa ei ole saatu helpotettua, tukia karsitaan ja 

tukiverkostoja leikataan. " 

"" 

"Translain muuttamisessa ei vieläkään ole otettu selkeitä askelia eteenpäin ja avioliittolaki junnaa 

eduskunnassa asiaan täysin kuulumattomien tahojen (uskonnolliset yhteisöt) ruodittavana. " 

"" 

"" 

"Miksi ei saa valita synntystapaansa ja valita sterilisaatiota ehkäisyksi? Miksi lastensuojelu käyttää 

mielivaltaa? Miksi poikalasten peniksiä saa silpoa? " 

"" 

"" 

"" 

"Poliisin mielivalta on lisääntynyt, ja lait muutetaan mieleisiksi asetuksilla ja ohjeistuksilla. Eriarvoisuus 

esim. sosiaalietuuksissa on jopa todistettu." 

"" 

"oikeistolainen politiikka ei ole ihmislähestä" 

"" 

"Ikääntyvät HBLT-ihmiset pelkäävät edelleen "joutuvansa kaappiin" kun he saavat vanhusten palveluita. 

Hoitohenkilökunnalla ei ole edes tietoa asianmukaisesta lääkityksestä ja asenteet varsinkin muilla 

vanhuksilla ovat vihamielisiä. maahanmuuttajat joutuvat kohtaamaan vihamielisyyttä, vihasivustot ovat 

lisääntyneet" 

"" 

"Jatkuva seurannan ja kontrollin lisäys ahdistaa, valintoja rajoitetaan uusilla laeilla jatkuvasti. 

Oikeuslaitoksemme toimii mielivaltaisesti lastenoikeuksia vastaan rajoittamalla mm. tapaamisoikeutta 

vaikka lapsi ja vanhempi haluaisivat tavata." 

"Ryöstää ja raiskata käytännössä ilman mitään tuntuvia seuraamuksia, käytännössä mitään seuraamuksia ei 

tule jos kyseessä on ulkomaalainen." 

"Tuloerot, naisten ja miesten väliset palkkaerot, jatkuva kamppailu tasa-arvoista avioliittolakia kohtaan 

yms" 

"Yksityisyyden suoja ja lasten oikeudet." 

"" 
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"Hyvinvointivaltion purkaminen" 

"" 

"" 

"perus-ja ihmisoikeusloukkaukset tunnistetaan" 

"" 

"Terveydenhuoltoa ajetaan alas en pidä siitä en laisinkaan..Ihmiset ajetaan yksityiselle ja tuumataan vaan 

että mitäs tänne tulit mene omalääkäriin jne... Laatu on huonontunut roimasti kun mentiin 

kilpailutukseen." 

"Paperilla moni asia toimii, mutta laki ei takaa koskemattomuutta. Viharikoksien määrä on lisääntynyt, 

vaikka poliisi ei otakaan niitä edelleen tosissaan. (Uusnatsien väkivalta nähdään edelleen yksittäisinä 

tekoina jne)" 

"" 

"Jos nyt mietin lähinnä tätä Tahdon2013 -kampanjaa, niin sillä on ollut erittäin positiivinen vaikutus 

ihmisten tasa-arvoiseen kohteluun Suomessa. Mielestäni muilla saroilla ihmisoikeuksien suhteen ollaan 

Suomessa maailmanluokkaa, joten tämä on ainut tähdellinen asia." 

"Riippuu, miten pitkään aikaan vertaa. Naiset saavat äänestää, homous ei ole sairaus, transihmisiä ei lukita 

hullujenhuoneeseen. Mutta ajatukset ovat edelleen olemassa eikä parannus ole samalla tasolla kuin muu 

yhteiskunnallinen kehitys." 

"Tuloerojen kasvaminen heikentää köyhien ihmisoikeuksia. Vähäosaisten turvaverkkoa murennetaan koko 

ajan - opiskelijoiden ja köyhien terveydenhuoltoa huononnetaan." 

"Populistinen rasismi on lisääntynyt ja viranomaisetkin ovat siitä saaneet lisäpontta rasistisen asenteen 

kasvattamiseen" 

"" 

"MS- tautia sairastava ihminen , voidaan julistaa suomessa vajaavaltaiseksi päättämään henkilö asioistaan . 

Kuulematta häntä itseään, kun hänestä vajaavaltaisuus päätös tehdään. Esimerkki; rajoittamisesta henkilö 

asioissa kun lapsi ja isä ilmaisseet halunsa tavata toisiaan, normaalisti kuten ennen MS-sairautta. 

Edunvalvoja kieltää , tämä ei ole ihmisoikeutta. Myöskään lapsen oikeuksia ei suomessa kunnioiteta ." 

"Lastensuojelussa lapsilla tehdään bisnestä. (Myönnetään tämä tai ei.) Lastensuojelutyö ei lähde perheiden 

tarpeista, eikä kunnioita lasten / perheiden perus- ja ihmisoikeuksia, vaan lapsia sijoitellaan kuin 

materiaalia. " 

"" 

"" 

"Ks. edellinen vastaus" 
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"" 

"Pitkäaikaissairauden perusteella syrjintä työvoimakoulutuksiin haettaessa on ollut 90-luvulla mahdollista 

kun siihen aikaan työvoimatoimiston päällikkö on niin halunnut. Työvoimatoimiston päällikkö pystyi 

syrjimään myös työelämässä pitkäaikaissairaan työn toisen eduksi." 

"Tekniikan mukaan tulo on mahdollistanut nopeamman käsittelyn, mutta samalla se on aiheuttanut 

ruuhkautumista. Syynä lienee yhteiskunnan hektinen "pitää olla tavoitettavissa"-ilmiö." 

"Vanhukset kärsii, selibaatissa olevat homot saavat luovuttaa vihdoin verta ja joissain paikoin voi jopa 

miltein löytää sukupuolineutraalin vessan jossa ei tule hakatuksi tai huudetuksi." 

"" 

"Em. lakialoitteet olisivat ennaltaehkäiseviä kuten vaikkapa lapsikaappauksen, omavaltaisen huostaanoton 

ja vainoamisen kriminalisoinninkin suhteen asia on. Virkamieskannan perustelut lakialoitteita vastaan eivät 

ole kestäviä." 

"Lapset unohdettu, heistä tehty kauppatavaraa ja rahastuskohde henkisesti sairaalle naiselle." 

"" 

"" 

"Sananvapautta rajoitetaan rajusti, ääntään ei saa käyttää vaan pitäisi vaijeta kaikesta ja tyytyä mitä on" 

"nyky-hallitus heikentää perusoikeuksia jatkuvasti" 

"Lastensuojelun uudehko laki soi liiikaa mielivaltaa, minulle on sanottu että sossun sana menee suomen 

lain edelle." 

"Erityislapsia otetaan huostaan, koska vanhemmat väsyvät ilman tukipalveluita. Jopa diagnoosin saamiseen 

erikoissairaanhoidon puolella vaaditaan huostaanotto, vaikka usein tilanne jää entiselleen ja huostaanotto 

jatkuu vuosia. Lastenkodeissa ja sijaisperheissä ei välttämättä ole moniammatillisen kuntoutuksen 

tuntemusta. Tähän ovat huomionsa kiinnittäneet jo monet asiantuntijalääkäritkin, koska huostaanotto ei 

voi toimia terveydenhoidon paikkaajana. Lastensuojelun ostopalvelujen tarjoajiksi on tullut ulkomaalaisia 

yrityksiä, joiden verotusasioissa on epäselvyyksiä." 

"Kunnallinen itsemääräämisoikeus ohittaa eduskunnan ja siksi kunta voi määrittää maksimivuokran, 

annettavat edut yms sosiaalitoimeen turvautuvalle. Esimerkiksi omalla kohdallani kunta ei ota mitenkään 

minua huomioon asunnonjaossa ja siksi maksan yli 650 euron vuokran itse. Käteeni jää kuuksi 224 euroa 

eikä 480 kuten eduskunta on halunnut." 

"liian pitkät jonot terveyskeskuksien omalääkäreille, sosiaalitoimistoissa ei toimi 7 päivän aika, jona 

päätöksen pitäisi tulla tuesta. Esim. Hyvinkäällä on 9 päivän jono." 

"Ihmisellä on entistä vähemmän arvoa monissa tilanteissa, ei vain mainitsemassani vanhushuollossa. Raha 

ja byrokratia sanelevat, ei inhimillisyys. Suomi on säästämisen suossa, kun päin vastoin, tekemällä myös 

säästettäisiin." 

"-18.000 l 
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"Oikeus työhön on monelle tavoittamaton haave. Sitä kautta moni muu perusoikeus jää toteutumatta. Jos 

ihminen on tuomittu elinikäiseen köyhyyteen työttömyyden seurauksena, on todennäköistä että hän 

syrjäytyy ja sairastuu." 

"resursseja ei ole varaa lisätä mihinkään" 

"Olemme jumittuneet vuosikymmeniksi byrokraattiseen suohon, joka kasvattaa itseään vuosi vuodelta." 

"Jos tarkastelee suomea vaikka 50 vuoden ajanjaksolla, niin muutos on uskomaton. Kuurot, epileptikot ym. 

saavat mennä naimisiin, viittomakieli on kirjattu lakiin ja sitä saa käyttää, lapsia ei saa kurittaa fyysisesti, 

homous ei ole sairaus, elääkseen ei tarvitse tehdä ympäri vuorokauden töitä.,," 

"" 

"" 

"Suomen sosiaaliturvajärjestelmä on niin monimutkainen, että moni vaikeassa tilanteessa oleva uupuu 

kesken prosessin. Samoin osa ihmisistä jää jo lähtökohtaisesti koko järjestelmän ulkopuolelle, jolloin avun 

hakeminen on täysin turhaa. Tällaiset kansalaiset ovat täysin omaistensa ja läheistensä armollisuuden 

varassa. Kaikilla ei tällaisia tukihenkilöitä edes ole." 

"Enemmistön perus- ja ihmisoikeudet heikentyneet ja uhattuina. " 

"Olen seurannut pari vuotta erityisesti lastensuojelun toimintaa. Lastensuojelu on saanut liikaa valtaa, siellä 

on lakien ulkopuolella toimivia työntekijöitä, esiintyy myös viranosaiskiusaamista, perheiden 

oikeudenhakukeinot ovat toimimattomia. " 

"Huono-omaisuuden lisääntyminen" 

"Esimerkiksi kirjallisesti, suljetusti ja perustuslain vastaisesti toimivaa vakuutusoikeutta on kehitelty kohta 

20 vuoden ajan. Ilman todellisia parannuksia vakuutetun/potilaan asemaan. Lisätietoa avoimesta 

internetistä - vakuutusoikeudellinen erityistuomioistuinjärjestelmä" 

"Suomalainen ihminen on nykyään vero-orja joka joutuu elättämään alati kasvavaa hyödyttömien 

byrokraattien ja muukalaisten joukkiota." 

"Suomalaisten resursseja ja kulttuuria on tullut uhkaamaan massamaahanmuutto. Se on rasismia, josta 

jokainen suomalainen kärsii." 

"Lastensuojelu. Vanhukset jätetään heitteille. Jotta saa kunnollisen vanhuuden, on oltava varakas, jotta voi 

itse maksaa hoidon kotiin tai todella hyvään laitokseen. Tai sitten on muutettava ulkomaille. Moni sitä jo 

miettii." 

"Suomenruotsalaisille on kehitetty uusia rotuetuja ja suomalaisten velvollisuuksia suomenruotsalaisia 

kohtaan on lisätty" 

"" 

"Ihmisiltä viedään viimeinenkin ostovoima verojen kiristyksen muodossa koska valtion budjetista rahaa 

syydetään kehitysapuun, Kreikan ja muiden roistovaltioiden tukemiseen sekä järjettömään päästökauppaan 
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jonka seurauksena Suomen kilpailukyky on laskenut tasolle joka ei mahdollista enää tuottavaa 

teollisuustoimintaa maassa." 

"Jossain kohden menty eteenpäin, mutta esim. köyhyys on lisääntynyt, valtio ei puutu tolkuttomiin 

palkkoihin ja etuihin edes valtionyhtiöissä ja keventää verotusta. " 

"Perus- ja ihmisoikeuksien toteuttaminen modernissa länsimaisessa sivistysvaltiossa edellyttää taloudellista 

panostamista niihin. Tällä hetkellä leikkaukset kohdistuvat kaikista haavoittuvimmassa asemassa oleviin 

alkuperäisväestön edustajiin kuten lapsiin, vanhuksiin, sairaisiin, vammaisiin ja kodittomaan samaan aikaan, 

kun maahanmuuton, monikulttuurisuuden edistämisen ja kehitysyhteistyön resursseja lisätään vuosi 

vuodelta. Esimerkiksi lapsilisistä leikataan samaan aikaan, kun Suomeen otetaan lisää pakolaisia Syyriasta. 

Tämä on selkeä poliittinen arvovalinta, jossa maahanmuuttajia suositaan alkuperäisväestön 

kustannuksella." 

"" 

"alkuperäisen Suomalaisen asema heikentynyt erittäin selvästi-kansamme johto tukeutuu lähinnä 

huolehtimaan etelän maiden oikeuksista samoin kuin pienten natsifemakkojen ryhmien erityis oikeuksista" 

"Jättipalkatut loiset tekevät tiliään suomalaisten ihmisoikeuksien polkemisella." 

"" 

"" 

"Poliisin suorittamat laittomat kotietsinnät lisääntyneet. Tulli ei palauta väärin perustein keräämiään 

maksuja vaikka korkein oikeus on määrännyt maksut palautettaviksi. Viranomaisten mielivalta ja lakiin 

perustumaton toiminta on lisääntynyt." 

"Köyhien ja epäedullisessa asemassa olevien ihmisten ahdinko on mielestäni lisääntynyt. Viranomaisilta on 

vaikea saada apua. Esimerkiksi työvoimaviranomaisten päätökset vaikuttavat usein hyvin mielivaltaisilta, 

lisäksi apua tarvitsevia neuvotaan väärin." 

"Edellä esim. ruokajonot. Kouluissa ei ole työrauhaa edes nillä oppilailla,jotka vielä haluaisivat oppia jotakin 

eivätkä koulut ole enää turvallisa." 

"" 

"" 

"Viittaan edellisiin. En uskalla sanoa enää tämän päivän Suomessa mielipidettäni, vaikka olen lainoppinut, ja 

osaan sen asiallisesti tehdä. Suomi on täynnä tabuja, joihin liittyvän politiikankin arvostelu saa leimakirveen 

heilahtamaan. Jopa riski tuomioon on olemassa. Siksi en mainitse tässäkään täsmällisesti mistä kyse on, 

mutta jokainen varmasti tietää." 

"" 

"ihmiset kaivautuvat poteroihinsa epävarmoina aikoina" 

"" 
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"" 

"Esim Perussuomalaisten ajojahti." 

"" 

"Valkoista heteromiestä ei kukaan tue. Hänen oikeudestaan omaan maahansa ei piitata." 

"Niukentuva taloudellinen tilanne laittaa ihmiset ajattelemaan, että minun etujani ei saa poistaa mutta 

muiden kyllä." 

"Jotkut asiat menevät parempaan, jotkut - kuten oikeus yksityisyyden suojaan - huonompaan suuntaan." 

"" 

"" 

"Ohituskaistat, positiivinen syrjintä." 

"Sananvapautta on rajoitettu merkittävästi rankaisemalla ihmisiä, jotka vastustavat hallituksen 

maahanmuuttopolitiikkaa. " 

"Esimerksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asema on edelleen heikko verrattuna vaikkapa muihin 

Pohjoismaihin. Tuloerot ovat kasvaneet, mikä saattaa kansalaiset hyvin eriarvoiseen asemaan. Naisten ja 

miesten väliset palkkaerot eivät ole kaventuneet, äidit jäävät edelleen hoitamaan lapsiaan kotiin miehen 

luodessa uraansa ja kerryttäessä eläkettään." 

"Minun elinaikanani (51 v) sukupuolten tasa-arvoisuus on Suomessa lisääntynyt, sukupuolivähemmistöjen 

oikeudet ovat parantuneet, ja rasistiset asenteet ovat siirtyneet valtavirrasta marginaaliin." 

"Suomessa pyritään "suvaitsevuuden ilmapiiriin" ja yritetään tukahduttaa eriävät mielipiteet. Seuraukset 

voivat olla arvaamattomia ja ei haluttuja." 

"" 

"ks. edellinen vastaus" 

"Katso yllä." 

"" 

"Kyse ei ole isien subjektiivisesta kokemuksesta syrjinnästä. Syrjintä on todellista, koska - Suomen johtava 

perheoikeuteen erikoistunut oma asianajaja sanoo, että isällä ei ole Suomessa mitään mahdollisuuksia 

saada pieniä lapsia lähihuoltajuuteensa. - sosiaalitoimen virkailija eli viranomainen sanoo, kun lapset ovat 

vanhempia, että Suomessa isä saa lapset lähihuoltajuuteensa vain, jos äiti on ongelmainen. En väitä, että 

viranomaisen sanoma olisi yksikäsitteinen totuus (ei ole), mutta se, että viranomainen voi Suomessa puhua 

tällaista, on häkellyttävää." 

"" 

"" 
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"" 

"Heikentävää on humanitääriset maahanmuuttajat, joiden takia suomalainen kulttuuri saa vapaasti olla 

lattiamattona ja liiskattuna banaanina." 

"Koska heikommassa asemassa olevien eli lasten suojelu on vaikeutunut ja on erittäin epävarmaa ja 

huonosti toimivaa samaan aikaan, kun internetin myötä alaikäisiin kohdistuvat riskit lisääntyvät, on pakko 

arvioida tilanteen heikentyneen. Asiaa pahentaa se, ettei lasta auttavia asiantuntijoita suojella Suomessa, 

vaikka EIT on näin edellyttänyt tuomiollaan 2.12.2008 Juppala v. Finland. Lapsia loukkaavilla tahoilla tuntuu 

olevan Suomessa hyvät ja tehokkaat suojelijat: lääkärit ja lakimiehet." 

"" 

"Järjestelmää käytetään hyväksi välittämättä velvollisuuksista, keskittyen oikeuksiin. " 

"Uudet haasteet vievät pohjaa tapahtuneesta kehitykseltä. Uusiin haasteisiin ei tartuta riittävän 

tehokkaasti, mm. muista maista tulevien vastaanottoon ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota, ei järjestetä 

riittävän tehokasta informointia, kielenopetusta ja kulttuurintuntemusta edistävää koulutusta." 

"" 

"1980-luvun tilanne oli hyvä, paras Suomen tähänastisessa historiassa. Sen jälkeen antautuminen vapaiden 

markkinavoimien ja EU:n suurien maiden riepoteltavaksi on heikentänyt tilannetta." 

"kielivähemmistöä ja maahanmuuttajia hyysätään yli tarpeen ja varojen" 

"" 

"Lakia pitäisi jokaisen kansalaisen noudattaa, mutta on vain niin kovin vaikeaa tietää mikä on lain mukaista, 

kun sitä ei tiedä oikeuslaitoskaan, kun päätökset vaihtelevat aste asteelta. Verotus on mennyt myös ihan 

sekaisin. Ennen tehtiin veroilmoitus, nyt pitäisi osata tarkastaa verottajan sepustukset. Minä en pärjää 

ainakaan. Kotitalousvähennys on myös vaikea tehdä." 

"" 

"" 

"" 

"Poliisin oikeuksien kasvattaminen. Isoveli-valvonnan lisääntyminen." 

"" 

"Esimerkiksi vammaiselle tarjotaan harrastuksiin osallistumista tai muuhun vapaa-ajan toimintaa varten ns. 

tukihenkilöä, jota mahdollisuus käyttää vain neljä kertaa/kk. Lisäksi vammaisen itse on löydettävä tällainen 

tukihenkilö. Korvaus tukihenkilölle 100 euroa/kk, joka sekin veronalaista. Vammainen, joka tarvitsee 

jatkuvaa valvontaa ja joka ei itsenäisesti pysty liikkumaan yhteiskunnassa, käytännössä täysin omien 

vanhempiensa, sisarustensa tms. varassa. " 

"Oikeanlaiset "suomalaiset" ja Euroopassa äärioikeistolaiset vaativat globaalien ihmisoikeuksien 

heikentämistä. Arvottavat itsensä "paremmiksi ja oikeiksi" ihmisiksi." 



18 
 

"Suomen perustuslain tehtävä on taata suomalaisille yhdenvertainen oikeus terveyteen ja hyvinvointiin, 

joka ei nyt toteudu eri alueilla Suomessa. Mielestäni tällä tehtävällä kyselyllä ei haluta kartoittaa suuren 

väestönosan eli suomalaisen veronmaksajan kantaväestön hyvinvointia. Suomessa elävä 

maahanmuuttajaväestö saa ja on saanut vuosia erinomaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 

hammashoitoa myöten, joten ihmettelen suuresti ulkoministeriön tekemää kyselyä heidän ihmis-ja 

perusoikeuksistaan Suomessa. " 

"Parantamispaineet ja edistysaskeleet ovat kohdistuneet marginaalisiin kysymyksiin. Isoissa kysymyksissä, 

syrjäytyneiden alimman sosiaaliryhmän miesten asemassa ja erityisesti pakolaisina, mutta myös laajemmin 

kolmannesta maailmasta Suomeen muuttaneiden maahanmuuttajien asemassa ei edistystä ole tapahtunut 

eikä sellaista ole nähtävissä koska nämä asiat eivät ole agendalla, eikä niihin kohdistu merkittävää poliittista 

tai laajemminkaan yhteiskunnallista parantamispainetta." 

"Koska useassakaan asiassa (vähemmistöjen oikeuksien laillinen turvaaminen, syrjinnän julkinen kitkeminen 

etc) ei ole tapahtunut selkeää edistystä monen vuoden aikana, pidän tilannetta heikentyneenä." 

"Suomessa on annettu liikaa valtaa yksittäiselle paikallisvirkamiehelle." 

"Situationen har försämrat alltefter att flera muslimer har flyttat in i landet eftersom dessa hämtar med sig 

en form av religiös fundamentalism som vi inte tidigare behövt ha att göra med." 

"" 

"" 

"" 

"Voit ulkomailla ollessasi etsiä yhden tapauksen, mihin on koottu niin monta sellaista esimerkkiä, ettei 

kyseessä varmasti ole yksittäistapaus. Sivusto ei näy suomessa, sillä sitä ei ole julkaistu suomessa, eikä 

sivuston sisältöä voida tällä perusteella sensuroida tai näkyvyyttä estää suomen viranomaisten päätösten 

seurauksena. Sivusto lyöytyy myös Tor-palveluiden kautta, joten asian leviämistäkään ei voida estää. Sieltä 

voit katsea miten maasi makaa. Etsi siis FB:stä sivu 'Finland Unrevealed' ja mieti miten rempallaan maasi 

asiat ovat. Ehkä tilanteen huononemiseen osasyynä on se, ettei ihmisoikeuspäätöksiä ole tekemässä kuin 

poliittisesti orientoituneet, keski- tai yläluokasta kotoisin olevat, tai muutoin maansa asoille sokeat 

henkilöt." 

"" 

"Taloudellinen kasvu on asetettu etusijalle, elämän laatu on unohdettu. " 

"Kuten mainitsin, suomaialisen vanhuksen, sairaan ja ongelmallisen etuja ja apuja leikataan ja supistetaan 

samalla kun maahan saapuu kouluttamatonta kansaa kehitysmaisla oleilemaan Suomen veroeahoilla, jotka 

tulisi kuluttaa kantasuomalaisten peruspalvelujen parantamiseen." 

"" 

"" 

"mielipiteen- ja sananvapaus on todella uhattuna Suomessa. mainittakoon nyt esimerkiksi Jussi halla-ahon 

ja muutaman muun henkilön saamat tuomiot islamin kritisoinnista. käsittääkseni Suomessa on yhä oikeus 
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ainakin teoriassa esittää eriäviä mielipiteitä myös uskonnoista, mutta siitä huolimatta käytännössä asia on 

toisin. en todellakaan pidä tämänsuuntaisesta kehityksestä." 

"Lastensuojelusta on tullut kyttäämistä. Ei luoteta yksilön kykyyn kasvattajana, vaan nähdään kaikkialla 

pontenttiaalisia "Eerikoja" vaikka tällaiset tapaukset ovat _äärimmäisen_ harvinaisia!" 

"Säästötoimet, kiristynyt ilmapiiri ja äärioikeisto selvästi ovat heikentäneet perusoikeuksia." 

"Vähemmistöjen asemassa ei ole tapahtunut selviä parannuksia viime vuosina. Julkisessa keskustelussa 

hyväksyttävät kasuaalit rasistiset, seksistiset, homo- ja transphobiset kommentit täytyy saada kitkettyä 

pois. Ei ihmisellä voi olla oikeutta mielipiteeseen, joka loukkaa toisen ihmisryhmän oikeuksia." 

"Home- ja sisäilmaongelmista on kokoajan enemmän tutkittua tietoa, ja valtava määrä julkisia rakennuksia 

(esim. koulut, päiväkodit, sairaalat) on umpihomeessa, kuitenkin asiaa vähätellään ja sairastuneita ohjataan 

psykiatriseen hoitoon vaikka vaiva on fyysinen ja vika on rakennuksissa. Halukkuutta asianlaidan 

parantamiseen ei juurikaan tunnu olevan. Sisäilmasta sairastunut on täysin heitteillä ja ilman minkäänlaista 

sosiaaliturvaa tai tukea." 

"kaikki paikat homeessa ja ne uudetki joita kuntiin rakennetaan on heti oneglmissa.Sipoon kunta,,uusi 

terkkari jo putkirempassa ja siellä on muutakin ongelmaa ja pahatsi terv:sisäilmasta ja homeesta 

sairastunut jonka nokka haistaa kaiken." 

"vanhenpien oikeudet vähäiset lastensuojeluasioissa" 

"Alkuperäisten Suomen kansalaisten osalta heikentynyt, kaikki muut nauttivat suomalaista sosiaaliturvaa 

aivan liikaa. Vanhusten olot on täysin unohdettu." 

"Kansalaisten vapaus päättää omista asioistaan on vähentynyt oleellisesti viimeksi kuluneina 

vuosikymmeninä sen vuoksi, että lähinnä turvallisuuden nimissä on säädetty suuri määrä uusia kieltoja ja 

rajoituksia ja määräyksiä, joiden noudattamatta jättämisestä rangaistaan. Menneinä aikoina suurin 

kansalaisten turvallisuutta uhkaava vaara oli se, että he joutuvat rikollisten uhriksi. Nykyisessä 

yhteiskunnassa suurin kansalaisia uhkaava vaara on se, että he jotakin kymmenistä pikkutarkoista 

säännöistä vahingossa rikottuaan joutuvat poliisin uhriksi. Alati kiristyvässä kontrolli- ja sääntövaltiossa 

poliisista on tullut merkittävin yleistä hyvinvointia ja elämänlaatua heikentävä tekijä, eikä asian todellakaan 

pitäisi olla näin, jos yhteiskunta on rakennettu terveelle arvopohjalle eli siinä kunnioitetaan alkuperäisiä 

ihmisoikeuksia." 

"" 

"Kaikkien perusoikeuksien toteutumisessa ja peruspalvelujen saamisessa on ongelmia. Lapsiperheitä ei 

tueta, ainoastaan sijaisperheitä. Perheiden tuen ja ongelmien ennaltaehkäisyn sijaan rahoitetaan 

sijaishuoltoa ja korjaavia toimenpiteitä." 

"" 

"" 

"Rikosoikeus- ja rangaistusjärjestelmässämme rangaistukset eivät saa olla julmia eivätkä ne saa loukata 

suhteellisuus- ja yhdenvertaisuusperiaatetta, rikoksen tekijälle ei saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä. 
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Näitä rikotaan meillä kohtuuttomasti, jopa kansalaisia kiduttaen. Rangaistuksissa käytetään mielivaltaa, laki 

on erilainen vammasille, syrjityille ja sairaille." 

"Perustelut jo edellisissä vastauksissa." 

"Moneen tärkeään ihmisoikeusongelmaan, kuten totaalikieltäytyjien vankeusrangaistuksiin, on otettu 

aktiivisesti kantaa ja joissain tapauksissa asioissa on aidosti edistytty. Silti monet ongelmat lakaistaan 

edelleen maton alle, kuten Amnesty International Suomen osasto on aktiivisesti raporotoinut." 

"" 

"" 

"" 

"Rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät." 

"Neuvostoliitto mätäni pois ja Kekkoslovakian suomettumisen aikakausi päättyi. Uskottavuuden 

menettäneen internationalismin tilalle tosin lanseerattiin pian monikulttuurisuus, jonka vapauksia 

nakertavasta myyräntyöstä olemme nyt päässeet nauttimaan." 

"Varsin vaikea vastata kun riippuu siitä mihin tilanteeseen nykytilannetta vertaa. Ihan huikeita parannuksia 

ei ole tapahtunut viime vuosina. Lasten kohdalla mahdollisesti jonkun verran asennemuutoksia. " 

"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." 

"ks edellinen vastaus" 

"" 

"Sananvapauden puute." 

"Perhesuhdeväkivaltaan on kiinnitetty enenevästi huomiota. Turvapaikana hakija/tulevan pakolaisstatuksen 

omaavia lapsia pyritään pitämään mahdollisimman lyhyen ajan putkissa." 

"Eduskunta on säätänyt v.2013 alusta voimaan tulleen ns. solidaarisuusveron, joka ei kohtele kansalaisia 

yhdenvertaisesti-" 

"Se ei ole koskaan ollut täydellinen, mutta nyt se on edelleen heikentynyt!" 

"VALVIRA ei saa kunnon resursseja valvontaan." 

"" 

"Vastaus riippuu tarkastelun aikavälistä." 

"Suomalaisten rehellisten ihmisten Perus-ja ihmisoikeuskäsitteiden tilanne heikentynyt selvästi. 

Maahanmuuttajat tulleet maahamme ja vaativat mitä me suomalaiset saamme tehdä. Islaminuskoiset 
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vaativat porsaspatsaiden poistoa ja nyt rakas suvivirtemme on koulujuhlien poistolistalla. Maassa maan 

tavalla, niin mekin toimimme ulkomaan vierailuillamme." 

"" 

"Palvelut heikentyneet ja esim. oikeudenkäynnit tavalliselle ihmiselle liian kalliita." 

"" 

"Kovan taistelun jälkeen vanhemmat voivat toisinaan saada lapsensa huostasta tai etävanhempi voi saada 

taas yhteyden lapseensa. Usein näin ei tosin käy. Ennen ei kai milloinkaan." 

"Verrattuna mihin ajanjaksoon? Parantunut selvästi verrattuna II maailmansotaa edeltävään Suomeen, 

mutta viimeisen vähän yli 20 vuoden aikana taloudellinen epätasa-arvo on lisääntynyt huomattavasti, eikä 

ihmisillä ole samanlaisia oikeuksia ja mahdollisuuksia terveydenhuoltoon, ruoan hankintaan, asumiseen, 

työhön. " 

"Monimutkainen kysymys. Toisaalta monien erityisryhmien oikeuksia on ajettu tehokkaasti ja tasa-arvoa on 

saatu niillä aloilla edistettyä. Toisaalta esim. köyhyyden ja sen yhteiskuntaan aiheuttaman epätasa-arvon 

vähentämiseksi ei ole tehty riittävästi." 

"Erityisesti taloudellinen epävarmuus ja konkreettisten mahdollisuuksien puuttuminen tai haasteellisuus 

estää ihmisiä tavoittelemasta itsensä kehittämistä ja oman asemansa sekä yhteiskunnallisen tilan 

kohentamista." 

"Muutosta parempaan ei ole havaittavissa." 

"" 

"Tuloerot ja suhtautuminen ulkomaalaisiin" 

"olkaa hyvä perehtykää vakuutusvammautuneiden asemaan. ei voi olla oikeudellisesti mahdollista että yksi 

vakuutuslääkäri voi antaa lausunon jolla hän kumoaa usean erikoislääkärin lausunnon.omalta osaltani 

erikoislääkäreinä ovat olleet, neurologi, fysiatri, psykiatri, neuropsykoligi. vakuutusyhtiön lääkärin kokemus 

perustuu pelkästään työterveyshuoltoon." 

"Naisen asema suomessa alkaa muistuttaa arabinaisen asemaa. (0-luvula meni hyvin mutta EU:n myötä on 

menty alaspain jyrkästi. Tilanteen purkaminen tulis aloittaa EIT:stä." 

"Vaimoja, tyttöystäviä ja lapsia tapetaan, joskus, harvemmin kylläkin, myös miehet saavat parisuhteessa 

kärsiä väkivallasta. Mielestäni ihmisen perusoikeus on saada olla pelkäämättä väkivaltaa ja tässä asiassa 

meillä Suomessa on vielä paljon tehtävää." 

"" 

"Nykyinen vajaavainenkin uskonnonvapaus on uhattuna. Pakollista uskontotieto-uskonnonopetusta ovat 

ehdottaneet monet päättäjätkin. Peruskouluun oli tulossa yhteinen etiikka, joka olisi silloin välttämättä 

ollut uskontoista. Esiopetuksen OPS-luonnos sisältää yhteisen katsomuskasvatuksen, joka olisi uskontoista. 

Samassa hengessä Pääesikunta on lakkauttamassa varusmieskoulutuksen erillisen elämänkatsomustiedon 
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vaihtoehdon ja järjestämässä sotilaspapin oppitunneista yhteiset. - Kaikki nämä seikat merkitsevät, että 

Suomen perus- ja ihmisoikeustilanne on ateistien kannalta vaarassa heiketä radikaalisti. " 

"Suomessa ei ole mielipiteenvapautta. Valtakunnansyyttäjä syyttää sotarikospykälän nojalla mielipiteistä." 

"Asioita ja ongelmia nostetaan esille, ihmiset tulevat niistä tietoisiksi. Homojen tilanne on käsittääkseni 

parantunut. Ainakin olen kuullut tuntemiltani homoilta, että nuorten miesten vähentyneet itsemurhat 

johtuvat homouden aiempaa paremmasta suvaitsemisesta. Uskonnottomien asema ei ole parantunut viime 

vuosina. Aluksi näytti hyvältä, kun tuli mahdollisuus erota hieman helpommin kirkon pakkojäsenyydestä ja 

kouluissa alettiin antaa et-opetusta. Viime vuosina kirkon ote kouluista on kiristynyt. Jumalanpalveluksiin 

käytetään monta koulupäivää vuodessa (verrattuna esim. 1970-90 lukuun) ja uskonnottomia vaaditaan joka 

käänteessä paljastamaan vakaumuksensa. Lapset ja aikuiset joutuvat jatkuvasti julkiseen irtiottoon 

jumalista." 

"Niiden asioista ei välitetä, joiden ääni ei kuulu, vaikka sivistyksen mitta on juuri heikoimmista 

huolehtiminen" 

"Mitään apuja ei yhteiskunta anna syrjäytyneelle, edelleenkään. Nuoriso kävelee kädet taskussa ilman 

tulevaisuuden uskoa. Mikään ei muutu, ellet lähde muualle. Viina on edelleen monen lohtu, valtion kanta 

asiaan on veronkeruu ja kansanterveydestä puhuminen. Ei rakenteiden parantaminen 

ihmisystävällisempään suuntaan. Yksinäisiä riittää. " 

"Raha ratkaisee ja varsinkin sen puute." 

"Vakuutusoikeudessa vakuutusyhtiöiden kouluttamat vakuutuslääkärit toimivat valanvannoneina 

tuomareina ja heidän toimensa suojellaan lain nojalla 80 vuotta." 

"" 

"" 

"Tuon oman kokemukseni kyseltyihin ihmisoikeuksiin Suomessa liittyen. Asiani keskittyy lähinnä 

oikeusviranomaisten toimintaan, josta olen todennut ettei vallan kolmijako toimi kovin hyvin tuomiovallan 

ja toimeenpanovallan ollessa liian läheisessä suhteessa toisiinsa käytännön tasolla. Tuossa vajaat 10 vuotta 

sitten eräs netin kautta (treffipalstalta) tapaamani nainen päätti valehdella suurimman osan 

käyttäytymisestään ja hän nosti rikosilmoituksen kotirauhan häirinnästä sekä sai vielä lähestymiskiellon 

aikaiseksi minulle myöhemmin. Rakastunut häneen kun olin, ja rakkaudessa on ns. kaikki sallittua, uskoin 

häneen silti kunnes ymmärsin että hän huijasi sekä kaikkia poliisiviranomaisia että omaa asianajajaansakin 

sekä käräjäoikeuden tuomareita. Hän jätti minun vaivakseni selvittää kaikki hänen valehtelunsa 

mukaanlukien satoja viestejä nimettömällä nettipalstalla, joihin vastasin pitkälti hänelle siis 

henkilökohtaisesti tekstiviestein. Tietysti hän kielsi tämän kaiken kaikille oikeusviranomaisille. Tämän 

naisen hyvin yksinkertaiset perustelut menivät läpi kaikille oikeusviranomaisille vaikka olin tuonut jo 

selvästi esille, että ymmärrän mielenterveysongelmaisten naisten käyttäytymistä ja miten monimutkaiseksi 

asiat voivat mennä kun mielenterveysongelmat ja ihmisten psykologinen käyttäytyminen ja niiden 

ymmärtämys tuodaan esille. Käräjäoikeuden tuomarit kirjoittivat selviä lausuntoja, jolla he siirsivät vastuun 

päätöksistään minun käytökseeni (koska en valehdellut kenellekään). Lisäksi, eräs tuomareista jopa huusi 

minulle, ettei tämän naisen mielenterveysongelmat kuulu minulle? Kenelle ne sitten kuuluvat? Eivät ne 

kuuluneet viranomaisillekaan, koska he eivät uskoneet alunperin mihinkään selvittelyihini 
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mielenterveysongelmista. Valitin tuomiosta myös hovioikeuteen, josta sain tiedon, että asiaa ei käsitellä 

koska se on yksinkertainen. Itse epäilen tässä tuomiovallan korruptiota (kuten käräjäoikeuden tuomari 

väänsi oman version tapahtuneista eli hän poisti oman vastuunsa omilla lauseillaan) tai täysin naiivia 

ymmärtämystä ihmisten toiminnasta, jos ei mielenterveysongelmatkaan ole tarpeeksi monimutkaisia 

asioita heidän käsiteltäviksi. Myöhemmin, kun olin sitten kerännyt tarpeeksi todisteita tämän naisen 

valehteluista viranomaisille, ja jopa sain sitten soiton alunperin asiaa tutkineilta poliisiviranomaisilta 

etteivät "he olleet tienneet näitä asioita aikaisemmin", toin selvityksissäni tämän Suomeakin koskevan 

lakipykälän esille viranomaisille: Euroopan Ihmisoikeussopimus: 8 artikla Oikeus nauttia yksityis- ja perhe-

elämän kunnioitusta 1. Jokaisella on oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämäänsä, kotiinsa ja 

kirjeenvaihtoonsa kohdistuvaa kunnioitusta. 2. Viranomaiset eivät saa puuttua tämän oikeuden 

käyttämiseen, paitsi kun laki sen sallii ja se on välttämätöntä demokraattisessa yhteiskunnassa kansallisen 

ja yleisen turvallisuuden tai maan taloudellisen hyvinvoinnin vuoksi, tai epäjärjestyksen tai rikollisuuden 

estämiseksi, terveyden tai moraalin suojaamiseksi, tai muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien 

turvaamiseksi. Totesin myös, että tietooni tulleet kaksi nauhoitetta (tallensin ne myöhemmin itselleni 

pyytäessäni selvitystä hovioikeudelta) "yllättävästi" se nauha, jossa viranomaisten oman sisäinen keskustelu 

oli käyty, oli niin "tuhoutunut" (kohinaa) ettei siitä nauhoitteesta selviä kuin muutamia sanoja sieltä täältä 

vaikka kesto oli useita minuutteja. Toinen, käräjäoikeustilanteessa tallennettu nauha, oli selvästi 

kuunneltavissa, mutta tietysti tämä vastapuoli valehteli siinä lähes kaikessa. Tämän jälkeen lähti se 

oikeusviranomaisten sisäinen koneisto käyntiin, missä minut pyrittiin vaientamaan hyvin moni eri keinoin: 

1) Valitukseni Etelä-Suomen lääninhallituksen edustajille jäi sen byrokratian rattaisiin, jossa moniin 

esittämiini kysymyksiin jätettiin vastaamatta (koska he tajusivat poliisiviranomaisten tekemät virheet ihan 

alusta lähtien) 2) Koska asiaan liittyi tämän naisen itse mainitsema tuttu poliisiviranomainen, toin esille 

tämän poliisiviranomaisen viestit ko nettipalstalla (mistä 100%:sti selvisi, että hän on poliisi ammatiltaan) ja 

nostin tätä viranomaista vastaan rikossyytteet. Tämä johti siihen, että sain toisesta poliisipiiristä soiton, 

jossa minua henkiökohtaisesti uhkailtiin, mikäli "en jätä asioiden käsittelyä tähän". Minulla oli syytä pelätä 

jopa väkivaltaa poliisin taholta. Tämä uhkailu tapahtui 2 kertaa puhelun aikana. Näistä oikeusviranomaisen 

käyttäytymisistä en voi todeta edelleenkään muuta kuin että viranomaisten kesken toimii vahvasti tämä 

rakenteellinen hyvä veli -verkosto, jossa kaikki viranomaisten (toimeenpanovallan ja tuomiovallan 

edustajien) oma rikollinen toiminta halutaan peitellä ja kieltäydytään tutkimasta asiaa, koska se voisi 

vahingoittaa näiden kahden vallan edustajien saavuttamaa asemaa Suomen yhteiskuntajärjestelmässä. 

Koska kävi sitten niin, että menetin isäni onnettomuudessa (v. 2008) ja samanaikainen ihmisoikeustaistelu 

Suomen viranomaisten kanssa oli henkisesti liikaa niin en jaksanut siinä vaiheessa jatkaa asiaa, mutta en 

mene lupaamaan mitään. Kävi myös niin, että eräs lukioajoista tuttu on poliisiviranomainen ja kerroin 

hänelle aika suorasanaisesti mitä olen mieltä oikeusviranomaisista, hän todennäköisimmin alkoi ajamaan 

asiaa eteenpäin sisäisillä kontakteillaan, joista hän antoi epäsuorasti vihjeitä esim. Facebookin kautta. 

Jotain kai on tapahtunut asialle mutta minulle ei tietystikään ole kerrottu mitään, koska sellainen toiminta 

paljastaisi kaikki nämä oikeusviranomaisten sisäiset ongelmat ja verkostot, ja joita ei haluta tuoda 

päivänvaloon. Tässäkin asiassa on siis kyse siitä kuka tuntee kenet (tämän kaiken naisen valehtelun uskonut 

ja hänen kauttaan tuntemansa poliisiviranomainen vastaan tämä oma tuttuni). Tämä tuttuni ei ole niin hyvä 

kaveri, että en olisi valmis paljastamaan hänetkin osana toimeenpanovallan ja tuomiovallan laajasta 

korruptiosta, jossa lopullisena kärsijänä on se, joka puhui totta kaikkine tietoisuuksineen ja 

ymmärtämyksineen ihmiselämästä mukaanlukien mielenterveysongelmat ja niiden tuomat 

käyttäytymistavat. Menetin kuitenkin kaikessa tässä taistelussa monen kuukauden palkkani, ja totesin 

eräässä vaiheessa itsestäni, että olin hermoromahduksen partaalla koska toinen käteni vapisi välillä 

hallitsemattomasti, ja kärsin yhä edelleen välillä unettomuudesta kaikesta saamastani 
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viranomaiskohtelusta ja minun mitätöinnissä hyvin monimutkaisissa asioissa, mitä ihmissuhteet aina ovat. 

Tottakai asioista saadaan yksinkertaisia, kun jätetään huomioimatta vaikkapa 80% kaikesta tapahtuneista, 

kuten viranomaiset selvästi jättivät huomioimatta mukaanlukien tämän naisen mielenterveysongelmat. 

Tässä siis yksi tapaus, jossa olin sekä tämän naisen valehtelun että toimeenpano- ja tuomiovallan 

järjestelmällisen sisäisen korruption uhri. Itse näen, että vasta Euroopan Ihmisoikeussopimus, jonka 

Suomen oikeusviranomaiset haluavat sivuuttaa ellei heitä vastaan nosteta jatkuvasti rikossyytteitä, kykenee 

katsomaan asioita tarpeeksi laajalta kannalta ihan tavallisessa elämäntapahtumassakin kuten jokapäiväisen 

ihmissuhteen muodostuminen. Olen tietoinen siitä, että Suomesta on nostettu syytteitä tähän ehkä 

maailman parhaaseen ihmisoikeussopimukseen liittyen enemmän syytteitä viranomaisia vastaan enemmän 

kuin muista Pohjoismaista yhteensä. Tämä surullinen tilastotieto ei oman kokemuksenikaan perusteella ole 

mitenkään yllättävää tästä "hyvä veli -rakenteesta", joka halutaan piilottaa lähes hinnalla millä hyvänsä 

(byrokratiaan hukuttamisella ja henkilökohtaisella uhkailulla, missä toimeenpanovallan tekemä väkivalta on 

varteenotettavissa oleva tekijä). " 

"llastensuojelussa ei osata ottaa huomioon perus/ihmisoikeuksia/muita lakeja, tuijotaan vain 

lastensuojelulakiin, tai sitten sallitaan toiminta laitoksen omiin sääntöihin vedoten, vaikka lakia tulisi 

noudattaa. kukaan ei joudu vastuuseen rikkeistä, mutta lapsi kärsii. " 

"Suomessa on asunnottomia, köyhiä ja työttömiä ihan liikaa, jokaiselle ihmiselle pitäisi olla koti, työtä ja 

tarpeeksi ruokaa" 

"6-vuotiaan lapseni (kuuluu väestörekisteriin kuten molemmat vanhempansa) elämän myötä olen joutunut 

törmäämään, kauhukseni myös viranomaistaholta, selllaisiin arvoihin, joita en nyky-Suomessa tiennyt enää 

olevankaan." 

"" 

"Eriarvoisuus lisääntyy. Se osa väestöstä, joka ei osaa / voi pitää puoliaan, kuten mielenterveyspotilaat, 

lapset ja vanhukset, voi yhä huonommin." 

"" 

"" 

"" 

"Lastensuojelu on mennyt huonompaan suuntaan, koska huostaanotot lisääntyneet ja avohuollon 

konkreettinen tuki (kuten kodinhoitajat) vähentyneet." 

"Suomessa on olematon ihmisturva pienissä asioissa. Eu luulee toisin." 

"Vähemmistöjen oikeudet ovat osin parantuneet!" 

"kts. yllä." 

"Suomessa nykyinen perustuslain pitäisi taata ihmisoikeuksia aika hyvin, mutta käytännössä tätä rikotaan 

mm. em. mainituilla tavoilla valtiovallan, kuntien ja kirkon taholta. Valtiovaltaa edustava presidenttikin on 

liittynyt joukkoon, kun hän puheissaan toivottaa jumalan siunausta, jolla hän ilmaisee, että ei ole koko 

kansan presidentti. Tämä loukkaa uskonnottomia ja muun uskoisia. Julkisen vallan tulee olla toiminnassaan 
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tunnustukseton ja neutraali eikä asettaa jotain katsomustaa muiden edelle. Tätä ei edes uusi presidentti ole 

ymmärtänyt." 

"Ihmisoikeudet viranomaisten kanssa toimiessa eivät ole parantuneet. Viime aikoina on tullut myös esiin 

korkea-arvoisten virkamiesten väärinkäytöksiä." 

"Tuloeroja on ainakin kasvatettu roimasti. Eniten tienaavien ansiot ovat nousseet, usein he saavat myös 

esim. maataloustukea verorahoista useamman duunarin vuosipalkan verran. Samaan aikaan tuotteiden ja 

palveluiden hinnat ovat nousseet ja pieni- ja keskituloisten ansiot ovat pysyneet ennallaan. Lisäksi työtahtia 

pyritään kiristämään palkkoja nostamatta." 

"" 

"Meillä on yleisesti ottaen niin hyvä ihmisoikeustilanne, että on vaikeaa määritellä onko se parantunut 

jonkin verran vai selvästi. Ongelmia nousee esiin lähinnä poikkeus ja erityistilanteissa. " 

"Osin parantunut, osin taantunut. (Vaihtoehto puuttuu listasta!)" 

"tuli jo edellä" 

"On todella väärin jos isä ei saa tavata lapsiansa yhtä paljon, kun isä. Tässä asiassa Suomi on todella 

kehitysmaa.." 

"" 

"" 

"KKO:n diaari-n:o R2007/536 puhuu puolestaan. Väärinkäytösten vyyhdestä ei vastaa mikään instanssi 

(joten lainsäädännön 'saavutuksena' voi pitää 'täydellistä institutionaalista rikollisuutta', - ilman lakeja ei 

olisi edes millä määrittää)." 

"Milloin lesbopaiskunta saa adoptoida lapsen?" 

"Taloustilanne vaikuttaa ihmisoikeusherkkien alojen resursointiin esimerkiksi kuntapuolella ja virastoissa. 

Paine esimerkiksi jouhevoittaa oikeudenkäyntejä ja tehostaa vanhustenhuoltoa eivät aina vaikuta 

suotuisasti oikeuksien toteutumiseen." 

"" 

"Kertaan tässä aiemmat kohdat, mutta lisään myös uusia näkökulmia. Yksi helpoimmin unohtuvista 

ihmisoikeusasioista näyttää olevan vammaisten tasavertaisuus. Tähän kohdistuu monenlaisia heikennyksiä 

parhaillaan. Esim liikkumisvapautta ollaan rajoittamassa pariakin reittiä. ***Kun eurooppalaisille säädettiin 

vapaus valita oma terveydenhoitopaikkansa, siitä rajattiin suomalaiset kuljetuspalvelua tarvitsevat 

vammaiset pois. Kelakyyti maksetaan vain lähimpään terveydenhoitopisteeseen, vaikka osaamista tämän 

ryhmän tarpeisiin on terveydenhuollossa harvassa. Matkoista kertyvä säästö hupenee nopeasti väärien 

hoitoratkaisujen seurausten kustannuksiin. Perustuslain mukaan ihmisiä ei saa asettaa eriarvoiseen 

asemaan terveydentilan tai vamman takia, mutta rajaamalla kulkemisoikeutta näin juuri tehdään. **** 

Liikenneministeriön julkista liikennettä ja kuljetuspalveluja miettivä työryhmä on kuulema harkitsemassa 

kuljetuspalvelujen määrän vähentämistä 12-14krt/kk, mikä tarkoittaisi, että vammautunut voi käydä kodin 

ulkopuolella enää 6-7 krt/kk nykyisen 9kerran sijaan. Jokainen voi miettiä, miten esimerkiksi välttämätön 
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asioiminen onnistuu, jos matkat kuluvat pelkkiin ruokaostoksiin. Matkathan on rajattu niin, että vain yhden 

asian hoitaminen kerrallaan on mahdollista. KUN vammattomat voivat käyttää julkista liikennettä ympäri 

vuorokauden, kuukauden jokaisena päivänä, vaikka aamusta iltaan ja illasta aamuun niin halutessaan, on 

ehdottomasti kohtuutonta, että säästöjä etsitään siltä ihmisryhmältä, jonka liikkuminen kodin ulkopuolella 

on jo nyt rajoitettu yhdeksään kertaan kuukaudessa. **** Vammaisten liikkumista myös kontrolloidaan. On 

järjestelmiä, joista voi seurata kuljetuspalvelun kulkeman reitin. Ilmeisesti kunnat ovat myös hankkimassa 

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

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

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

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

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

****** Vammaisten liikkumisvapaus estyy myös siinä, että liikuntavammaisten pysäköintiluvan ei katsota 

olevan voimassa yksityisillä pysäköintialueilla silloinkaan, kun yksityinen pysäköintialue on tarkoitettu 

julkiseen käyttöön. Luonnollisesti vammaisten pysäköintilupa tulisi olla voimassa näillä alueilla, koska se on 

välttämättä palvelujen saamisekis. - Myös taloyhtiöissä on ongelmaa, kun muut asukkaat pyrkivät 

päätöksillään estävät vammautuneen liikkumisen. Vammainen pystyy talvisin liikkumaan itsenäisesti, jos 

oman auton voi pysäköidä (muiden liikkumista häiritsemättä) esim rivitaloasuntonsa oven tuntumaan. 

Muut taloyhtiön asukkaat voivat päätöksellään estää tämän, jolloin pyörätuolia käyttävän asukkaan on 

mahdotonta päästä lumessa omalle autolleen, eli hän jää kotiinsa olosuhteiden vangiksi. Lainsäädäntö voisi 

hyvin ohjata taloyhtiöitä ottamaan huomioon asukkaiden yksilölliset tarpeet tässäkin asiassa. 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. ************ 

Hankintalaki jättäää palvelujentarvitsijat täysin sivuun, kun palveluja ostetaan. Kuntatoimintojen 

yhtiöittäminen saattaa pahentaa tilannetta entisestään. Vammaisten ihmisoikeussopimus, joka on jo EU:ssa 

voimassa, painottaa vammaisten osallisuutta. On tarkoitus, että he ovat mukana itseään koskevassa 

päätöksenteossa. Tämä asia taidetaan sivuuttaa parhaillaan päätöksenteon kaikilla tasoilla. Kunnat eivät ole 

kovin pitkällä osallisuusjärjestelyjen luomisessa, ja valtionhallinto käsittämättömästi näyttää ohittavan eri 

vammaisjärjestöjä lausuntapyyntökierroksillaan. " 
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"Koen, että talouskriisin (jota pidän lähinnä poliittisena kriisinä) myötä perus- ja ihmisoikeuksia on ajettu 

alan sillä verukkeella, että nämä toimet jotenkin kohentaisivat valtion taloutta." 

"Kantelu- ja valitusviranomaiset eivät toimi, kuten heidän pitäisi. Kantelijalta/valittajalta ei pyydetä 

vastaselitystä viranomaisen selityksiin, jolloin viranomaiset saavat kylvää lisää valheita kansalaista vastaan. 

Ja kantelun käsittelijät toistavat papukaijoina nämä viranomaisten valheet. Lisäksi he käsittelevät itseen 

kohdistuvat kantelut. " 

"Kantelu- ja valitusviranomaiset eivät toimi, kuten heidän pitäisi. Kantelijalta/valittajalta ei pyydetä 

vastaselitystä viranomaisen selityksiin, jolloin viranomaiset saavat kylvää lisää valheita kansalaista vastaan. 

Ja kantelun käsittelijät toistavat papukaijoina nämä viranomaisten valheet. Lisäksi he käsittelevät itseen 

kohdistuvat kantelut. " 

"Useita virkamiespäätöksiä, joissa on syrjitty ja jätetty kuulematta. " 

"Lastensuojelussa perheillä ei ole mitään oikeuksia eikä perusturvaa. Sama pätee hallinto-oikeuksiin, jotka 

toimivat sosiaalitoimen mielivallan kumileimasimina tutkimatta asioita, pelkästään luottaen sosiaalitoimen 

sosiaalityöntekijän tekemiin oletuksiin ja mielipiteisiin. Sosiaalitoimen tulisi tutkia asiat, mutta koska heitä 

ei koskaan mistään tuomita, heillä ei ole semmoiseen minkäänlaista tarvetta. " 

"Määrärahoja mielenterveyshoitoon ei ole nostettu vuosiin. Sairaalapaikkoja vähennetty, samoin 

avohoidossa liian täyttä. Työpaikoilla ja kouluissa ihmisiltä vaaditaan liikaa. Liian kova paine joka paikassa. 

Ei oteta huomioon inhimillisyyttä, vaan odotetaan että ihmiset jaksavat ja kestävät mitä tahansa. Ihmisten 

odotetaan vain kestävän eikä saisi sairastua tai väsyä. Ihmiset jätetään helposti kokonaan syrjään jos ei 

kestä nykyelämän paineita." 

"Työttömyys on lisääntynyt viime aikoina. Tulevat leikkaukset saattavat heikentää huonoiten pärjäävien 

elämänlaatua. " 

"" 

"Suomi oli maailman ensimmäinen valtio, jossa naiset saivat virallisen äänioikeuden. Siitä huolimatta vielä 

vuonna 2010-luvulla naisia sorretaan työelämässä sukupuolesta johtuen. Myöskään miesten ja naisten 

palkka samasta työstä ei vastaa toisiaan. " 

"" 

"Lapsia otetaan huastaan väärin perustein.Vanhempia ali arvioidaan vanhempina.Lasta ei kuulla ja jso 

kuullaan niin kuinka tosissaan.Lapsia pidetään huastassa laitoksissa kuin vankilassa." 

"Toivottavasti ainakin. Naisten turvakoteja pitäisi kuitenkin olla huomattavsti enemmän." 

"Ihmisillä pitää olla luottamus siihen että työpaikalla/koulussa ym on terveellinen sisäilma, joka nykyään 

aika usein ei sitä ole eikä siitä edes infota työtekijöitä tai oppilaita tms. " 

"1991 laman jälkeen sosiaalituen taso laskenut pysyvästi, esim asuntotuki oli ennen tätä vuotta 1991 

huomattavasti nykyistä korkeampi." 

"" 
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"Esim. poliisirikosten tutkinta ei ole edelleenkään riittävän tehokasta." 

"sananvapauden osalta, kts ensimmäinen kysymys" 

"Eriarvoistuminen kasvaa. Turvattomuus kasvaa lisääntyvän piittaamattomuuden myötä. " 

"" 

"Järjestäytynyt rikollisuus: Omat ja toisten uhrien kokemukset ovat samanlaisia Suomen järjestäytyneestä 

rikollisuudesta." 

"" 

"Suomesta on tullut valtaeliitin taholta ikärasistinen maa. Eliitti lietsoo kansaa toinen toisiaan vastaan." 

"ikärasismi huipussaan, eikä oikeusasiamiehet ja syyttäjät reagoi mitenkään" 

"Joissakin asioissa on tapahtunut parannusta ja joissakin heikennystä ja iso osa asioista ja epäkohdista 

pysyy ennallaan. Esimerkiksi dementoituneen yksin asuvan vanhuksen asema on erittäin huolestuttava. 

Vanhukselle voidaan nimetä edunvalvoja, joka yksinäisen ihmisen kohdalla on joku vieras ihminen. Vanhus 

on täysin edunvalvojan armoilla esim. sen suhteen, että mätäneekö hänen talonsa tai tehdäänkö asuntoon 

hånen tarvitsemat muutostyöt. Kokemukseni on, että edunvalvoja ei tapaa vansta vaan tekee päätökset 

toimistosta käsin, eikä hän tilaa omakotitalossa asuvalle vanhukselle tarvittavia remonttitöitä. Tämä on iso 

ihmisoikeuskysymys, koska vanhus voi joutua muuttamaan laitokseen asumaan väärin perustein. 

Edunvalvoja panttaa vanhuksen rahoja, vaikka rahat tulisi käyttää vanhuksen elämänlaadun 

parantamiseen." 

"Työelämässä törkeitä tapauksia, terveyden hoito heikentynyt vähävarasilla" 

"Ongelma on laajempi - esim. omassa ihmisoikeustapauksessani (sananvapaus) Euroopan neuvosto kyseli 

jälkikäteen miten asian jälkihoito oli tehty. Viranomaisten vastaus oli - olemme ryhtyneet 

lainsäädännöllisiin muutoksiin sananvapauslain säätämiseksi. Tuolla lailla ja läpikäymälläni 

oikeudenkäynnillä ei ole yhtään liittymä kohtaa! Asioista tulisi puhua totuudenmukaisesti. " 

"" 

"Itsekäs oman edun tavoittelu ja erilaisuuden verhoilu ja torjuminen" 

"Lainsäädäntö on kehittynyt ja edelleen kehittymässä" 

"Minun elinaikanani samaa sukupuolta olevat parit ovat voineet rekisteröidä parisuhteensa. Toki 

rekisteröimisen voi tulkita myös loukkaavaksi toisen luokan parisuhteen vahvistukseksi. " 

"Mielipiteenvapauden rajoitus syytteillä uskonrauhan häirinnästä ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. 

Jussi Halla-aho sai poliittisen tuomion, jota Illmankin perusteli "osoituksena, ettei vallassapitäviä saa 

arvostella liikaa"." 

"" 
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"Mielenterveyspalveluita on karsittu, vaikka sairaus on lisääntynyt lamojen ja suurten työttömyyslukujen 

aikana. Liiallinen yksilönvapaus johtaa lapsien hylkäämiseen, vain seurauksista yritetään vastata 

huostaanottamalla lapset. Tilannetta ei saa päästää niin pitkälle!" 

"Tietoisuus ja ymmärrys ihmisoikeuksien perustasta ja luonteesta lisääntyy pikkuhiljaa." 

"" 

"Perus- ja ihmisoikeuksien edistämisen ja valvonnan resurssit ovat liian pienet, jotta kaikkia ihmisoikeuksia 

ja kaikkien heikossa asemassa olevien ryhmien oikeuksia voitaisiin edistää tehokkaasti. 

Ihmisoikeusloukkauksia perustellaan liian usein teknisillä syillä, kuten resurssipulalla. " 

" Kahdeksan vuotta perättyäni lasten oikeuksien toteutumista,olen todennut ja väsynyt tähän 

paskaan.Lapsi voi menettää yhteyden isäänsä ja näin toisen vanhemman ja kaikki vain nostelevat 

olkapäitään." 

"Useiden perus- ja ihmisoikeuksien tilanne on parantunut, MUTTA joiden oikeuksien osalta on menty 

selvästi taaksepäin. Tämä arvio perustu yhteiskunnan säädösten ja normien sallimaan kuvaan. ASENTEIDEN 

osalta - ja ne ovat kaiken a ja o - tilanne on heikentynyt. Eli heikoimpien tilanne on pahentunut, koska 

yhteiskunnassa katsotaan yleisesti, että olemassa oleva laki riittää. Sen toteutuminen ja toteuttaminen 

yksittäisissä tapauksissa/tilanteissa ei ole niin tärkeää vahvassa asemassa olevien mielissä ja asenteissa." 

"" 

"Välillä vaikuttaa siltä, että kun jotakin oikeuksia edistetään, ovat ne pois joltain muilta." 

"" 

"" 

"Minulta löytyy lausunto rikos ja prosessioikeuden professorilta missä yksi selitteisesti todetaan että olen 

kärsinyt oikeuden menetyksen yhden lääkäri todistajan lausuntojen takia, siis valan vannoneen lääkäri 

todistajan valehtelun takia. " 

"Yhdenvertaisuus ei kaikkialla toimi, syrjityksi joutuu myös kuulovammaisjärjestöjen työnhaussa vaikka 

kuinka pätevä olisi." 

"On asioita, joissa mikään ei tunnu etenevän kauniista puheista huolimatta. Näihin kuuluvat minimaaliset 

tuomiot vakavista väkivaltarikoksista ja rikoksen uhrien ylenkatsominen. Mitä tulee ihmisten väliseen tasa-

arvoon, samalla kun suvaitsevaisuus toisaalla lisääntyy, myös ääriryhmät ovat entistä äänekkäämpiä. 

Internetin palstoilla äärimielipiteet saavat suhteettoman suuren painoarvon." 

"" 

"Kts. edellinen vastaus." 

"" 

"Mikään julkisen vallan viranomainen ei noudata Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai 

halventavan kohtelun vastaista yleissopimusta, joka on hyväksytty vuonna 1989. Vammaisten ihmisoikeus 

sopimusta ei ole saatettu voimaan. " 
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"Mitään ei ole tapahtunut. Ehkä naisten tilanne on himan parantunut, mutta voisi parantua entisestään!" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"Tuntuu että 90-luvulla kuviteltiin ihmisen olevan niin sivistynyt ettei rasisminvastaiselle koulutukselle ole 

tarvetta. Kuitenkin nyt on helppo katsoa kuinka älyttömät asenteet vellovat edelleen. 

Seksuaalivähemmistöjen kirjon laajuus lienee yllättänyt ihmiset täysin." 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"Hallituksen tekemät uudistukset, joissa köyhiä kyykytetään." 

"Usein kuulee että seksuaalivähemmistöt ovat paremmassa asemassa kuin ennen kun aiheesta 

keskustellaan, itse en edes ymmärrä pointtia miksi kenenkään seksuaalisesta suuntautumisesta pitäisi 

keskustella tai esittää mielipiteitä, kun kyseessä ei ole mielipidekysymys. Edistyksellistä tietysti varmasti 

jonkun mielestä että vähemmistöseksuualeja ei enää lueta kriminaaleiksi (suoraan lain edessä, vaikka 

avoimessa keskustelussa usein rinnastetaankin mm. Pedofiileihin)." 

"Pysytään perinteissä, mutta Suomessa ihmisen perusoikeudet ovat hyvällä mallilla. Tasa-arvossa lienee 

parantamisen varaa monelta kantilta katsottuna. En tiedä uskaltaako esimerkiksi lasikatto -teoriaa heittää 

tähän naisten osalta, mutta rohkeutta, rohkeutta." 

"" 

"" 
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"Asenteet ovat tiukentuneet ja jyrkentyneet selkeästi esimerkiksi 2000-luvun alusta, vaikuttaen myös 

perus- ja ihmisoikeustilanteeseen. " 

"" 

"" 

"hitaasti mutta varmasti edetään" 

"seksuaalivähemmistöjen syrjintä on edelleen esim. työnantajien taholta mahdollista. Naisten oikeudet 

parantuivat 90-luvulla esim. kun myös avioliitossa tehty raiskaus katsottiin raiskaukseksi. Raiskatun 

kokemuksia vähätellään Suomessa edelleen ja syylliset jäävät usein käytännössä rankaisematta. " 

"" 

"" 

"" 

"En ehkä havaitse suuria muutoksia, koska olen elänyt vasta kolmisenkymmentä vuotta Suomessa. Vaikka 

oikeudet lainsäädännöllisesti ovat varmasti parantuneet, tulo- ja terveyserojen kasvaminen haittaa 

käytännössä niiden toteutumista." 

"" 

"" 

"Yleinen mielipide on avautunut ja muuttunut suvaitsevammaksi. Lainsäädännössä ei vielä ole havaittavissa 

viimeisen kahdenkymmenen vuoden sisällä tapahtunutta melkoista muutosta siitä mikä on nykyään oikein 

ja hyväksyttyä." 

"Pitkällä aikavälillä luonnollisesti parantunut, mutta viime vuosina näkisin erityisesti alempia 

yhteiskuntaluokkia kohtaan kohdistuneen entistä suurempia paineita (erityisesti tuloerojen kasvun 

myötä)." 

"" 

"" 

"Vastaus riippuu tietysti siitä, meneekö tasa-arvoinen avioliittolaki läpi eduskunnassa. Totta kai 

yhteiskunnassamme on myös muita epäkohtia, mutta mielestäni tämä on nyt päällimmäisin ja tärkein. " 

"" 

"" 

"2013 olisi tää tahdon-kampanja ja lakialoite pitänyt mennä läpi. On uskomatonta että pitää toiseen 

kertaan yrittää." 

"" 
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"Asioista avoimesti julkisesti puhuminen saa aikaan sen, että asioille tehdään jotain. Kuitenkin monesta 

asiasta ei vieläkään puhuta suoraan, mm. ulkomaalainen alipalkattu/orjatyövoima, jota vieläkin jopa 

Suomessa esiintyy, tosin salaa ja vaiettuna." 

"" 

"Pitäisi seurata enemmän aikaa ja pysyä sinä edelläkävijänä joka Suomi joskus oli, vastaan heikentynyt 

koska mielestäni perus- ja ihmisoikeustilanne Suomessa kaipaa jatkuvaa kasvua sikälimikäli mahdollista ja 

nykypäivänä tämä kasvu on heikentynyt." 

"Pitäisi seurata enemmän aikaa ja pysyä sinä edelläkävijänä joka Suomi joskus oli, vastaan heikentynyt 

koska mielestäni perus- ja ihmisoikeustilanne Suomessa kaipaa jatkuvaa kasvua sikälimikäli mahdollista ja 

nykypäivänä tämä kasvu on heikentynyt." 

"positiivista julkisuutta ja keskustelua" 

"Ihmisoikeustilanne Suomessa on muihin maihin nähden hyvä, mutta edistymisestä en osaa sanoa, 

etenkään kun aikaväliä edistymiselle ei ole määritelty." 

"" 

"" 

"" 

"" 

"Kansa haluaa tasavertaisempaa lainsäädäntöä, mutta päättäjät jarruttelevat turhaan." 

"" 

"" 

"" 

"" 

"Päättäjät ovat heikentäneet ja sitä on tullut seurattua uutisissa. Onhan Suomi saanut jopa nootin siitä." 

"Edistyksen pitäisi olla jatkuvaa. Jarruttelemalla luonnollista kehitystä ja rajoittamalla ihmisen 

valintamahdollisuuksia sekä autonomista päätäntävaltaa, valtio menettää kansalaistensa luottamuksen." 

"" 

"" 

"Talous on ollut iso ongelma muutaman vuoden ajan, ja tuntuu että sen varjolla useampi ottaa tilaisudeen 

ja yrittää keventää heidän omaa tai samankaltaiseksi kokevien taloudellista tilannetta välittämättä siitä jos 

tallotaan jonkun toisen päälle. Ja sitten on toki Perussuomalaiset, jotka haluavat saada päätösvallan siitä 

kuka on ihminen ja kuka on "ali-ihminen"." 
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"Naisten ja miesten kohtelu on aiempaa tasa-arvoisempaa. Tosin maahanmuuttajien kohtelu kaipaa 

muutosta. " 

"" 

"Viimeaikaiset leikkaukset kohdistuivat lapsiperheisiin sekä pienituloisiin ihmisiin mikä voi lisätä luokkaeroja 

ja huonontaa lasten/lapsiperheiden elämänlaatua." 

"" 

"" 

"" 

"Suomi hinaa edelleen jäljessä, jonka vuoksi välillä hävettääkin myöntää olevansa suomalainen. " 

"" 

"Ennen pidettiin enemmin huolta myös ns. heikommista kansalaisista." 

"ks. ylläoleva" 

"" 

"Rasismi kukoistaa, suomenruotsalaisia vihataan, asenne on syrjivämpi." 

"Somemaailma ja media luo helposti kuvaa kasvottomasta virkamieskoneistosta joka tekee mitä haluaa. 

Monelle saattaa tulla kuva tilanteen heikentymisestä, vaikka median välityksellä omasta tilanteesta 

kertominen on sekin ihmisoikeus.. " 

"" 

"" 

"" 

"" 

"Ihmisten suvaitsevaisuus on ehkä hieman lisääntynyt, mutta laeilla tms. asioihin ei ole vaikutettu." 

"" 

"" 

"" 

"Naisten asema on vuosi vuodelta aidosti tasa-arvoisempi. Seksuaalivähemmistöjen oikeuksista 

keskustellaan. Maahanmuuttajien oloista keskustellaan. " 

"Suvaitsevaisuudesta on tulossa normi ja arvostettava piirre ihmisessä." 

"Arvokonservatiivisten päättäjien suuri osuus vaikeuttaa uusien tasa-arvoa puoltavien päätösten tekoa. " 
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"Tasa-arvoisen avioliittolain torppaaminen lakiovaliokunnassa, transsukupuolisten oikeuksia koskevan 

työryhmän hidas eteneminen. Perheenyhdistislakien tiukentaminen. Pakolaisten palautus. 

Perussuomalaisten nousu eduskuntaan." 

"" 

"Suomi on ollut edelläkävijä monessa ihmisoikeus kysymyksissä, mutta tilanne näyttää siltä että kehitys on 

pysähtynyt. Mielestäni Suomella on varaa ja mahdollisuuksia parantaa ihmisoikeus asioissa." 

"" 

"" 

"Ks. ed. vastaus." 

"" 

"" 

"tuet eivät nouse vaikka kustannukset nousevat." 

"Tämä vastaus riippuu aikahaitarista, jota käytetään. Sanoisin, että talouskriisi on huonontanut monien 

perusoikeuksia. Pitkällä aikavälillä vähemmistöjen asema on puolestaan parantunut hiukan. " 

"Viime aikoina hallituksen leikkaukset ovat kovasti kohdistuneet sosiaalietuuksiin, kuten lapsilisiin, 

lääkekorvauksiin jne. Myös terveydenhuollon yksityistäminen on mielestäni uhka perusoikeuksille, sillä se 

ajaa Suomea kohti amerikkalaista terveydenhoitojärjestelmää, jossa vain varakkailla on mahdollisuus 

laadukkaaseen hoitoon." 

"" 

"" 

"Kehitystä on havaittavissa esim. seksuaalisen suuntatumisen laajamittaisemmassa hyväksynnässä, mutta 

ongelmallisemmat oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin kysymykset ovat vielä ratkaisematta." 

"" 

"" 

"Pikkuhiljaa edistystä tapahtuu. " 

"" 

"Verrattuna muihin maihin Suomi on vielä aikaa jäljessä." 

"" 

"" 

"Edellinen mielestäni vastaa tähän." 

"Asenneilmapiirin muutos on parantanut jo tilannetta." 
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"Köyhyys ja työttömyys pahenee koko ajan, ja rasismi senkun lisääntyy." 

"" 

"En ole kovin pitkällä aikavälillä tutkinut asiaa." 

"" 

"Moni asia on parantunut, kuten seksuaalivähemmistöjen oikeudet (homous ei enää laitonta), raiskaus 

avioliitossa on rikos, saamelaisten oikeudet laissa. Kuitenkin paljon on vielä tehtävää. " 

"Tasa-arvoisen palkanmaksun toteutumista pitäisi valvoa tehokkaammin, ja naisvaltaisten alojen palkkoja 

tulisi korottaa miesvaltaisten alojen tasolle. " 

"Toiset paranee ja toiset huononee" 

"Asiat, jotka kaipaavat muutosta, eivät ole toistaiseksi tapahtuneet. Muuten asiat ovat ihan hyvällä tolalla." 

"keskustelua sukupuolineutraalista avioliittolaista, pride-juhlat, tahdon 2013 hanke, pekka Haavisto 

presidenttiehdokkaana" 

"" 

"Jos unohdamme lgbt-oikeudet hetkeksi, raiskauksen uhreja edelleen syyllistetään vaikka heitä pitäisi 

tukea, leikkausten johdosta sairaanhoito on muuttunut huonommaksi (potilaan oikeudet), vanhusten 

hoitokodit ovat yhtä kauhutarinaa (vanhusten oikeudet), maahanmuuttajia syrjitään, väkivallan uhreille ei 

ole tarpeeksi tukea (esim. turvakoteja on aivan liian vähän), mielenterveyspalveluja on leikattu vaikka on 

halvempaa hoitaa mielenterveyspotilasta ennen kuin hän on työkyvytön, ja kaikin puolin rahaa pitäisi 

laittaa ihmisille suunnattuihin palveluihin eikä sieltä pois. " 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"Ihmisten silmät aukeavat päivä päivältä ja opimme arvostamaan erilaisuutta." 

"Jag upplever att så länge vi har tydliga krav på könstillhörighet t.ex. när det gäller äktenskap och värnplikt 

m.m. har vi inte gjort stora framsteg från det rätt goda läge vi redan har. Också romernas situation har 

knappt ändrat under en lång tidsperiod trots att de i det juridiska systemet inte diskrimineras officiellt. " 

"" 

"" 

"" 
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"" 

"" 

"Tämä riippuu tietysti ihan aikaskaalasta. Viimeisten sadan vuoden aikana on varmasti parantunut kaikilla 

alueilla, mutta ihan muutaman viime vuoden aikana syrjivää puhetta on kuulunut entistä enemmän." 

"" 

"Nyt lähiaikoina perus- ja ihmisoikeustilanne on pysynyt aikalailla ennallaan. Sukupuolten ja 

maahanmuuton suhteen ollaan edistetty jo aikaisemmin, mutta vielä seksuaalivähemmistöjen suhteen olisi 

töitä tehtävänä." 

"Ihmisten oikeus yksityisyyteen on heikentynyt selvästi, ja suunnitelmia sen heikentämiseen edelleen 

tehdään koko ajan. Muuten menee ihan hyvin." 

"vanhuksia, kehitysvammaisia, seksuaalivähemmistöjä, ja ulkomaalaisvähemmistöä kohdellaan huonosti ja 

yleensä rahaan tai uskontoon vedoten." 

"" 

"Miten voidaan elää suomessa sanoen, että kaikki ovat lähtökohtaisesti saman arvoisia, kun eivät ole..? 

Hyvä edistys oli vuosia sitten, kun lapsien hankintaa ei kielletty sateenkaariperheiltä..." 

"Haluaisin uskoa että kaikenkaikkiaan Suomessa tilanne paranee. Toisaalta resurssit ja ihmisten välinen 

solidaarisuus vähenee liian nopeasti." 

"" 

"Asenteet ovat muuttuneet positiivisemmiksi" 

"" 

"" 

"Tilanne on pysynyt ennallaan, mutta koska se on edennyt muualla maailmassa koen, että suomessa ollaan 

otettu takapakkia, koska emme ole onnistuneet pysymään mukana." 

"Pienituloisia ja vähävaraisia sekä vähemmistöjä kohdellaan kaltoin." 

"" 

"" 

"" 

"" 

"Miltä aikaväliltä? Itsenäisen Suomen aikana on tilanne parantunut toki jonkin verran. Esimerkiksi 

luokkajärjestelmä on huomattavasti hienovaraisempi, vaikkakin edelleen vahvasti läsnä (vertaa 

Herttoniemi-Espoo). " 
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"Suomessa ei ole säädetty seksuaalivähemmistöjen asemaa helpottavia tai vaikeuttavia lakeja tai asetuksia. 

" 

"Esim. homous ei ole sairaus" 

"" 

"Rasismi ja muukalaisvastaisuus on selkeästi lisääntynyt esim. ihmisten puheissa ja mielipidekirjoituksissa. 

Varsinkin nettikeskustelut aiheesta ovat usein erittäin ahdistavaa luettavaa." 

"" 

"Talouskriisin myötä rumat ääriasenteet ovat olleet kasvussa." 

"" 

"" 

"" 

"Paljon on parantunut, mutta paljon on vielä parannettavaa!!" 

"Vaikka rasismia kutsutaan maahanmuuttokriittisyydeksi ja seksuaalivähemmistöjen syrjintää avioliiton 

kunnioittamiseksi, ei se poista sitä että jotkut kokevat olevansa parempia ja oikeutetumpia kuin 

kanssaeläjänsä." 

"" 

"Ehdottomasti tarvittaisiin enemmän parannuksia ihmisoikeuksiin: Ympärileikkaukset ovat 

ihmisoikeusloukkauksissa räikeä esimerkki. Miten Suomessa, sivistysvaltiossa, sallitaan tällainen toiminta 

edelleen?" 

"" 

"Lapsiköyhyyden voimakas kasvu, yhteiskunnan epätasa-arvoistuminen, sukupolvien yli jatkuva köyhyys ja 

muut sosiaaliset ongelmat, eri ihmisryhmien epätasa-arvoinen kohtelu perustuen seksuaaliseen 

suuntautumiseen" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"hyvä että asioista puhutaan avoimesti" 
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"" 

"" 

"Epäluuloisuus kaikkea vierasta kohtaan on lisääntynyt tai ainakin noussut enemmän esille." 

"" 

"Tasa-arvoisen avioliittolain harkintaanpääsy on edistystä Silti edistystä on vain jonkin verran, sillä 

joudumme kumppanini kanssa tyytymään vain haaveiluun oikeista, lain mukaan yhdenarvoisista häistä, 

samalla, kun heteroparit voivat todella mennä naimisiin. " 

"Kysymys on huonosti aseteltu. Jos tarkasteltava aikakausi on lyhyt, tilanne ei ole juurikaan muuttunut, 

mutta pidemmän ajan kuluessa kyllä." 

"" 

"Hankala vastata kun en tiedä kuinka pitkästä ajan jaksosta tässä puhutaan, tosiaan parannusta on 

tapahtunut vaikkapa 60-luvulta mutta hälyyttäviä epäkohtia yhä löytyy ja minusta niihin olisi reagoitava 

huomattavasti nopeammin. Esimerkiksi maahanmuuttaja saa helposti tonnin kuussa perus-asioiden lisäksi 

mutta sitten pienituloisia perheitä rokotetaan. On myös surullista kuinka suuren osan väestöstä asenteet 

ovat edelleen naurettavan vanhanaikaisa, ja suorastaan käsittämättömiä, lainaan tähän konstaapeli Kyösti 

Pöystiä: ''Jos et erota kahden aikuisen ihmisen vapaaehtoista suhdetta eläimiin sekaantumisesta, 

suosittelen että et ota ikinä koiraa''" 

"" 

"Köyhyys ja pahoinvointi on lisääntynyt. Yhteiskunnan täytyy kantaa paremmin huolta vähäosaisistaan. 

Palveluja ei saa yksityistää!" 

"Mielestäni tällä hetkellä ollaan matkalla kohti suvaitsevampaa Suomea, mutta samalla tuloerot kasvavat ja 

se huolestuttaa minua. Mielestäni tulisi käyttää enemmän ajatusta siihen, miten tällaisten tuloerojen 

syntymistä voitaisiin vähentää." 

"" 

"" 

"Asioita on nostettu yleiseen keskusteluun, mutta niille pitää myös tosiasiallisesti tehdä jotain, jotta tilanne 

voisi aidosti parantua." 

"Vihamielisten kommenttien salliminen koetaan ihmisoikeuskysymykseksi." 

"" 

"" 

"Vähemmistöjen osalta tilanne on lainsäädännön tasolla parantunut. Sosiaalisen eriarvoisuuden, köyhien 

tilanteen, kohtelun ja heistä puhumisen tasolla se on huonontunut jo yli 20 vuotta. Eritoten tämä näkyy 

lasten ja nuorten erilaisissa mahdollisuuksissa." 
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"Kun katsoo muuta maailmaa on meillä pitkään ollut asiat monella tavalla hyvin. Suomi on ollut monissa 

asioissa edelläkävijä ja suunnannäyttäjä (esim. naisten äänioikeus), mutta tuntuu, että jotenkin on 

jähmetytty paikalleen. Tilanne ei mielelestäni ole huono tai huonontunut, mutta ei myöskään parantunut 

viime vuosina." 

"" 

"Kun jollain alueella mennään eteenpäin, toinen ottaa takapakkia. Näinhän se on aina ollut." 

"Naisten syrjintä on kasvanut ja yleinen tunnelma on, että ns. tasa-arvo on kunnossa, eikä sitä tarvitse enää 

parantaa. Naisia kuitenkin syrjitään edelleen palkkauksessa ja työnhaussa. Oletus naisten hoivavietistä 

pätee edelleen, kuten myös miesten maskuliinisuudesta ja tekniikkaorientoituneisuudesta. Näistä 

oletuksista tulisi päästä eroon. Konservatiivisuus on nuorten keskuudessa kasvanut jossain määrin jopa 

äärimmäisyyksiin." 

"" 

"" 

"" 

"" 

"Eriarvoisuus ja suoranainen ihmisten vahingoittaminen hyväksytään ja siihen annetaan kiihottaa." 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"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. Lain saralla ei ole tosin vielä tehty lopullisia läpimurtoja (sukupuolta vaihtaessa on 

ihmiseltä vietävä lisääntymiskyky, sateenkaariperheet eivät saa adoptoida jne.). " 

"" 

"" 

"" 

"Tahdon2013- kampanja on tuonut seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvän eriarvoisuuden niin näkyväksi 

aiheeksi, että siitä on alettu käymän keskustelua mm. eduskunnassa; mielestäni jonkinlainen edistysaskel. " 

"naisilla vuosien aikana on tullut parempi asema, mutta parempaan suuntaan voisi olla enemmän" 
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"" 

"Tietoisuus asioista on lisääntynyt, mikä helpottaa asioihin tarttumista. Todellisista ongelmista ei 

kuitenkaan saa vaieta kansallisen imagon takia." 

"" 

"Merkittäviä uudistuksia ei ole taidettu viime aikoina tehdä. Toivoisin erityisesti sitä tasa-arvoista 

avioliittolakia. Lisäksi vähemmistöryhmistä tiedottaminen ja suvaitsevaisuuskasvatus pitäisi ottaa 

tehokkaammin osaksi opetusta, itse en ainakaan saanut tietää esimerkiksi romaneista tai saamelaisista 

yhtään mitään koko peruskoulu-aikanani." 

"Ainakin Helsingin seudulla ilmapiiri erilaisia vähemmistöryhmiä kohtaan on menossa parempaan suuntaan. 

Olen käsittänyt, että muilla paikkakunnilla kehitys on hitaampaa. " 

"" 

"Perheiden välinen tasa-arvo on heikentynyt entisestään" 

"" 

"Keskustelu on lisääntynyt ja helpottunut" 

"" 

"Taloudellinen kriisi ja lähiaikojen politiikka. Perussuomalaisten nousu on rikkonut kaiken järkevän 

keskustelun vähemmistöjen oikeuksista." 

"Valtion verotulojen vähentyessä on ikävä kyllä lähdetty rahastamaan lisää, ja samalla poljetaan monta 

keskeistä kansalaisen oikeutta." 

"" 

"Muutos on hidasta, mutta muutosta kuitenkin. Kansa tahtoo itse olla vaikuttamassa päätöksiin muutenkin 

kuin hitaasti ja vanhanaikaisesti toimivan eduskunnan armoilla." 

"" 

"Tasa-arvoinen avioliittolaki tulossa käsittelyyn" 

"Millä aikavälillä/asteikolla? Kiitos kansalaisaloitteen tilanne on vihdoin saanut sille kuuluvaa huomiota, 

mutta tilanne ei ole muuttunut. " 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 
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"Yksittaisia ryhmia ja tapauksia nostetaan toisinaan esille, mutta kokonaiskuvaa on vaikea saada" 

"" 

"" 

"" 

"Uhreja ei enää syyllistetä niin paljon." 

"EU alueelta tulevien romanien syrjintä. Köyhien määrän lisääntyminen. " 

"" 

"" 

"Viitaten edelliseen vastaukseen." 

"" 

"Tasa-arvoisen avioliittolain edistyminen on ainoa maallikolle näkyvä muutos. Samalla kuitenkin 

kansallisuuden perusteella tapahtuva syrjintä tuntuu lisääntyvän. Nuorten tilanne huononee niin 

työmarkkinoilla kuin esimerkiksi psykiatriseen hoitoon pääsemisessä. " 

"Esim. tasa-arvoinen avioliittolaki ei vieläkään toteudu. " 

"" 

"Viimeiset 10-20 -vuotta tilanne on pysynyt melko lailla ennallaan. Mielestäni tilanne ei ole parantunut, 

koska tasa-arvoista avioliittolakia ei ole vieläkään saatu Suomeen, transihmisten asema ei ole parantunut. 

Samoin se että varusmies- tai siviilipalveluksesta kieltäytyjät joutuvat edelleen vankilaan on ihmisoikeuksia 

loukkaavaa." 

"" 

"Joko ympärillä on fiksumpia ihmisiä tai sitten ajan kanssa mielipide esim vähemmistöihin kohtaan on 

muuttunut enemmän suvaisevaiseksi." 

"Eduskuntavaaleista lähtien, ja sitä ennenkin, on saanut kuulla vahvoja ja ennakkoluuloisia mielipiteitä 

täysin vierailta ihmisiltä. Jopa vaihto-opiskelijoita syrjitään vahvasti." 

"Haluaisin kuitenkin huomioida että emme enää ole samanlaisia kansainvälisiä edelläkävijöitä kuin 1905 

jolloin ensimmäisenä euroopassa annoimme naisille äänioikeuden ja loimme modernin hyvinvointivaltion 

perusteita. Nykyään seuraamme kaikessa jälkijunassa. Joten ehkä abosluuttista paranemista on niin 

suhteellisesti olemme hidastuneet. " 

"Nuorilla miehillä teetetty pakkotyö on väärin ja epätasa-arvoista. Puolustusvoimien tarvitseman reservin 

voi muodostaa myös vapaaehtoisesti palveluksen suorittaneista varusmiehistä." 

"" 
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"Perussuomalaisten vallan kasvaessa on silminnähden kasvanut ainakin pienemmillä paikkakunnilla 

muukalaisviha. Yhä useammin kuulee lauseen: en ole rasisti, mutta ... " 

"köyhät köyhtyy ja rikkaat rikastuu" 

"Ei suuria havaittavia muutoksia elinaikanani." 

"" 

"Ajan kuluessa ja esim. muiden pohjoismaiden päivittäessä ihmisoikeustilannettaan jäämme pahasti 

jälkeen. Myös vihapuheen ja sen näkyvyyden lisääntyminen vaikeuttaa tilannetta." 

"Toivo paremmasta on vahvoilla juuri nyt." 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"Edistystä on tapahtunut, mutta hitaammin kuin muissa pohjoismaissa." 

"" 

"" 

"Finanssikriisi tuo esiin jyrkkiä mielipiteitä, jotka myös näkyvät ihmisten käyttäytymisessä. Nämä jyrkät 

mielipiteet ovat esim. avoin rasismi politiikkojen puolelta." 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"Säästöt mielenterveyden- ja vanhustenhoidossa aiheuttavat suunnattoman määrän kärsimystä. Erityisesti 

lasten, nuorten ja perheiden hätään ei tartuta, jonot ovat mielettömät, ei ole rahaa eikä resursseja. 

Koulutusta, osaamista ja tekeviä käsiä puuttuu sosiaali- ja terveysalalta. Yksityisen terveydenhuollon ja 

työterveydenhuollon eriyttäminen kunnallisesta terveydenhuollosta on aiheuttanut kuilun, joka koko ajan 

repeää leveämmäksi. Työssäkäyvillä ja varakkailla ei ole mitään käsitystä siitä, miten huonosti terveyttä saa 

hoidetuksi kunnallisella puolella, varsinkin jos kuuluu näihin äänettömiin ryhmiin, 

mielenterveysongelmaisiin, riippuvuutta sairastaviin tai pienituloisiin vanhuksiin. Suomi on jakautunut 

hyvin- ja pahoinvoivaan luokkaan." 
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"Ihmiset ovat jo huomattavasti suvaitsevaisempia ja tietoisempia asioita, mitä esimerkiksi 10 vuotta sitten." 

"" 

"Toisaalta asioissa on edetty - toisaalta taas esimerkiksi tapa, jolla ihmisistä ja itselle vieraista 

elämäntavoista puhutaan eduskuntatasollakin vaikuttaa selvästi esimerkiksi vähemmistöjen tai 

ulkomaalaisten (esim. Romanialaiset kerjäläiset) kohteluun." 

"Vanhuksia ei kohdella hyvin, terveyspalvelut kallistuvat vuosi vuodelta mikä vie vähemmän varakkailta 

mahdollisuuden hoitoon ja lääkkeisiin, Suomi ei reagoi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ukaaseihin." 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"Suomessa valtio katsoo edelleen oikeudekseen määrätä nuoria miehiä pakkotyöhön vankeusrangaistuksen 

uhalla." 

"Tuloerojen jatkuva kasvu ja esimerkiksi yliopistojen mahdolliset lukukausimaksut (ja opintotuen karsimine 

ja rajoittaminen) ajaa tietyt osat ihmisistä b-luokan kansalaisiksi. Lisäksi yhden tietyn puoluun oudolla 

tavalla verhottu mutta silti täysin avoin rasistinen toiminta on huolestuttavaa." 

"Julkisen terveydenhuollon puolelle ei diabeetikko saa vastaanottoaikaa ammattitaitoiselle diabetekseen 

erikoistuneelle lääkärille ainakaan jos ikää on yli 50 vuotta. Alueellisista poliklinikkapalveluista 

puhumattakaan." 

"" 

"Suomessa tehdään työtä sen eteen, että kaikilla olisi samat oikeudet. Maahanmuuttajista huolehditaan 

myös hyvin. " 

"" 

"Lapsillakin on oikeus turvalliseen koti- ja perhe-elämään, niin ettei heidän tarvitse pelätä vanhempiaan. 

Sosiaalitoimen tehtäviin pitäisi panostaa paljon enemmän. Apua tarvitsevat/hakevat otettava tosissaan." 

"Rasismi lisääntynyt " 

"" 
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"Edelliseen vastaukseen perustuen oikeeseen suuntaan ollaan menossa. Silti on vielä pelottavan paljon 

ihmisiä, jotka kokevat homoseksuaalisuuden olevan väärin ja tekevät kaikkensa jotta samaa sukupuolta 

olevat olisivat huomattavassa eri arvossa heteroseksuaalien kanssa." 

"Perus- ja ihmisoikeudet otetaan entistä vakavammin viranomaistoiminnassa. Mielestäni kuitenkin perus- 

ja ihmisoikeuksiin liittyy fundamentalismin vaara, joka on tavallaan kehittynyt oikeudellisissa käytännöissä 

ja oikeustieteellisessä keskustelussa. Pelkistetysti sanottuna poliittiselta vallankäytöltä ei saa viedä sitä tilaa 

mikä sille kuuluu perustelemalla tätä perus- ja ihmisoikeuksilla, koska tällöin on vaara, että poliittinenkin 

vallankäyttö siirtyy tuomioistuimille ja viranomaisille. " 

"On jämähdetty paikoilleen, ja taantuminen uhkaa mm. Perussuomalaisten suosionnkasvun myötä. 

Varjelkoon, mitä tapahtuu esim. Aborttilainsäädännölle, jos Soinin sakki pääsee valtaan." 

"" 

"Lakeja ei päivitetä tarpeeksi nopeasti." 

"" 

"Mitä enemmän perussuomalaisilla on sananvaltaa eduskunnassa, sitä huolestuneempi olen 

ihmisoikeuksista." 

"" 

"" 

"" 

"" 

"Jag tror att människorna i Finland har blivit mer frisinnade än förut." 

"" 

"Kirkolla ei pitäisi olla mitään tekemistä lakien kanssa vrt. avioparit ja avoparit esim. perintöverotuksessa 

pariskuntia ei kohdella tasavertaisesti. Homopareilla ei ole samoja oikeuksia kuin heteropareilla esim. 

adoptio. Omalla työllä ei rikastu, pääomasijoittaja sen sijaan rikastuu. Nykyisillä lakiehdotuksilla tähdätään 

ainoastaan ihmisoikeuksien huonontamiseen eikä rikollisuuden estämiseen (esim. työttömän on pakko 

ottaa "mikä tahansa" työ ja kuluttaa vapaa-aikaa matkustaessaan pitkiä työmatkoja, mikä ei ainakaan lisää 

hyvinvointia). Lakeja ei pitäisi käyttää ihmisten turhanpäiväiseen kyykyttämiseen ja ohjailemiseen." 

"" 

"" 

"Ks. Edellä" 

"Sen pohjalta mitä olen kuullut ja lukenut olen saanut käsityksen, jossa sen sijaan, että Suomi olisi edistynyt 

olemme pysähtyneet ja ottaneet askeleen taakseppäin edistyksessä ihmisoikeuksissa. On erittäin 

kyseenalaista, että demokraattisessa tasavallassa kansan mielipidettä ei välittömästi oteta huomioon vaan 

asioita pitkitetään. Lisäksi koen sen suureksi järkytykseksi, että politiikot, joiden pitäisi olla kansan puolesta 
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puhujia nostavat kuluttajien veroja ja taustalla omia palkkojaan. Tälläiset asiat herättävät huolta ja 

kysymyksen voimmeko luottaa omaan eduskuntaamme ja politikkouhin joiden kuuluisi ajaa etujamme?" 

"" 

"" 

"" 

"Mitään parannuksia ei ole tapahtunut ihmisten oikeuksien edistämisessä." 

"Esim. viimeisinä vuosina ratkaisevia uudistuksia esim. liittyen homoseksuaalien parisuhdelakiin tai naisten 

samapalkkaisuuteen tai kiintiöihin ei ole saatu parannuksia. Elintasoerot ovat kasvaneet." 

"" 

"" 

"Talouden kiristyessä esim sosiaali- ja terveyspalveluita kiristetään. Yksi ongelmakohta on vammaisryhmät, 

jotka eivät täytä vaikeammin kehitysvammaisten kritteerejä. Heidän asemansa on paremmin suojattu esim 

lapsena. Esim kuntouttava päivähoito on osassa kunnissa ilmaista, osassa ei silloin kun lapsi ei täytä 

kehitysvammaisen kriteeristöä. Omaishoitajat ovat vaikeassa asemassa ja kuntien arvoilla. Osalle 

myönnetään tukea osalle ei. Ja hoidettava lopulta kärsii. Myös sillä hoitajalla tulisi olla oikeus riittävään 

yhteiskunnan huolenpitoon ja korvaukseen- hänhän tekee yhteiskunnalle palveluksen hoitamalla 

hoidettavaansa. Ja tekee sen rakkaudesta. Eri sukupuolisesti suuntautuneet eivät VIELÄKÄÄN saa mennä 

keskenään naimisiin. Terveydenhuolto jonoutuu rahoitusongelmien takia." 

"Olen ollut seksuaali - ja väkivaltarikosten uhrina riittävän monta kertaa ja teidän mistä puhun (tuomiot 

ovat surkeita uhrin kärsimykseen nähden, sisäinen oikeustajuni sanoo ihan muuta !)" 

"Joissain asioissa on edistytty, esimerkiksi rasistiseen väkivaltaa oetaan kantaa selkeämmin. Naisiin 

kohdistuvan väkivallan suhteen en näe edistystä kuin joillain pienillä aluilla, kuten juuri FGM asiassa." 

"" 

"" 

"" 

"" 

"Puhe lisäänynyt, mutta työkaluja vähennetty " 

"Puhe lisäänynyt, mutta työkaluja vähennetty " 

"1980-luvun Suomessa koin saavani apua viranomaisilta tarvittaessa ja minua ei kyllä kiusattu silloin (asuin 

Helsingissä). Nyt apua ei saa edes avustusjärjestöiltä päästäkseen eroon kiusaamisesta (haluaisin muuttaa 

pääkaupunkiseudulle ja etsin asuntoa kiusaamisen takia). Viranomaiset eivät pikkukunnassa auta yksinäistä 

keski-ikäistä naista vaan on joutunut yleisen vainon ja pilkan kohteeksi . " 

"" 
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"" 

"" 

"" 

"Köyhyys ja sosiaalipalvelujen alasajaminen ei tuo säästöjä, vaan lisäkuluja ja pahoinvointia, mielenterveys- 

ja päihdeongelmia. Tiukassa yhteiskunnallisessa tilanteessa sosiaalipalveluihin satsaaminen on sijoittamista 

valtion tärkeimpään pääomaan; ihmisiin. " 

"Varsinkin nämä homoavioliitot on ollut kuuma kivi monelle, ilmeisesti meidät halutaan sulkea johonkin 

koppiin, ettei sanaakaan kuulu, mikä vois olla pahempi lisäämään sairauksia, niinkuin masennusta yms. 

mielenhäiriöitä, kuin myös väkivaltaa. Ja myöskin ruumiillisia sairauksia; moni masentuneena syö 

epäterveesti, töistä poisjäännit, sairaslomat, huono yleiskunto... Eikä masennus parannu vaan sillä, että 

"otetaan itseä niskasta kiinni". Sillä on monasti päinvastainen vaikutus, kuten myös alkoholisteille; ei se 

parannu korottamalla veroja." 

"" 

"" 

"Heikentynyt nuorten kohdalla." 

"" 

"Motiveringen kan ses i det tidigare svaret: Manskliga Rattigheter behover alltid foras framat - i och med 

att samhallet forandras sa skall ocksa de manskliga rattigheterna gora det for att 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." 

"" 

"" 

"" 

"" 

"Vähemmistöt saavat äänensä kuuluviin, oli kyse sitten kieli-, seksuaali- tms. vähemmistöistä. Suuri yleisö 

tuntuu kiinnostuneelta perus- ja ihmisoikeustilanteesta, joka viestii parantuneesta tilanteesta – kuin myös 

kiinnostuksesta parantaa tilannetta entisestään." 

"Pysynyt valitettavasti ennallaan, toivotaan että pian tulee muutosta. " 

"" 

"Tilanne paranee koko ajan ja onhan tilanne esimerkiksi sadan tai viidenkymmenen vuoden takaiseen 

verrattuna parantunut selvästi. Nuorille eri ryhmien oikeudet ovat selviö, mutta varttuneemmalle 

ikäpolvelle näin ei aina ole, koska heidän elinaikanaan asenteet ovat pääsääntöisesti olleet jyrkempiä. 

Kelkkaa ei käännetä hetkessä." 
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"" 

"" 

"" 

"Olen sitä mieltä, että poliittiset päättäjät ovat vieraantuneet todellisuudesta, ja tekevät päätöksiä, jotka 

heikentävät jo entuudestaan heikommassa asemassa olevien asemaa. Kuilu kansalaisten välillä kasvaa. 

Vähemmistöjen ongelmia ei huomioida. Energiaa ja tahtoa puuttua asioihin tehokkaasti, niin, että 

heikompiosaisten asemaa parannettaisiin, ei ole. " 

"Ihmisten mielipiteet ovat muuttuneet, mutta lainsäädännöllisesti tämä ei toistaiseksi näy. Olisi aika 

päivittää lainsäädäntö vastaamaan kansan näkemystä asioista. " 

"" 

"Tasa-arvoinen avioliitto lakialoitteen laiminlyönti ediskunnassa, sekä Päivi Räsäsen henkilökohtainen 

ristiretki homoseksuaaleja vastaan maksaa monien hengen ja ihmisarvon verran. " 

"Vainoamisen kieltolaki ja vakavien rikosten suunnitelu kielletty. Voimme tehdä terveydenhoitokanteluita 

aluehallintovirastoon tai Valviraan. " 

"" 

"" 

"Vihapuhe/teot ovat lisääntyneet. Vaikka niitä kaikkia ei iltapäivälehden otsikoissaa nääkään. Ihmiset 

tuntuvat ylipäätään olevan nykyisin omasta mielestään oikeutettuja haukkumaan ventovieraita: 

ylipainoiset, alakulttuureihin kuuluvat yms. saavat kuulla huutelua peräänsä enemmän kuin ennen. Ei 

tarvitse olla maahanmuuttaja tai homo saadakseen väkijoukon vihat niskaansa. Tätä ei niinkään ole ollut 

aikaisemmin. On kuin koko kansasta olisi tullut yksi ylä-asteen piha, jossa porukkaa kiusataan ja 

rankemman mukaan, jos ei mahdu samaan muottiin, kuin muut. Olit sitten mamu, homo, läski tai esim. 

gootti." 

"Muutoksia ei ole tehty" 

"Asioita nostetaan esille ja niistä keskustellaan. vanhojakin traditioita ollaan valmiita muuttamaan 

ihmisoikeuksien nimissä." 

"Asiat ovat yleisesti ottaen aika hyvällä mallilla edelleen. " 

"" 

"" 

"" 

"" 

"Parannusta on tapahtunut, mutta muutokset tapahtuvat erittäin hitaasti. " 

"Esim perusterveydenhuolto ei toimi,sosiaalilautakunnan eivät ymmärrä vammaisten ongelmia" 
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"" 

"Pysynyt ennallaan eli vieläkin huono" 

"" 

"Suomessa naisilla ei edelleenkään ole velvollisuutta suorittaa ase- tai siviilipalvelusta." 

"" 

"" 

"" 

"Viittomakieliset eivät saa tietoa ja palveluja omalla äidinkielellä tasavertaisesti ympäri Suomea. 

Tulkkauspalvelut huonontuneet. Viittomakielisiä päiväkoteja ja kouluja puuttuu." 

"Näen, että suomalaisessa politiikassa ja yleisesti keskustelussa ja asenteissa on tapahtunut jyrkentymistä 

siihen suuntaan, että ihmisten perus- ja ihmisoikeudet eivät ole enää niin usein keskiössä." 

"Homoseksuaaleja sorretaan" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"Toimeentulo on vaikeutunut,työtä ei löydy sitä tekeville,raha ei riitä kaikilla edes asumiseen." 

"" 

"Pitkää aikaväliä tarkasteltaessa tilanne on ehdottomasti parantunut, ihmisoikeuksia seurataan ja niiden 

toteutumisesta huolehditaan." 

"" 

"" 

"Mamutus on pysyvä vaara, koska se on palautumaton. Ei niitä pois saada, kun kerran tulevat." 

"Tietyissä asioissa edistystä on tapahtunut (parisuhdeväkivallan huomioiminen julkisen vallan työssä), 

mutta toisissa on mielestäni menty taaksepäin (yleinen mielipideilmasto erilaisuutta kohtaan)." 

"" 

"" 

"Hallituksen politiikka on lisännyt eriarvoisuutta ja vaikeuttanut vammaisten asemaa." 

"Kts edellinen vastaus." 
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"Perustuslaki kyllä turvaisi meille suomalaisille hyvät oltavat, jos niitä noudatettaisiin, mutta kun kaikki lait 

ovat tulkittavissa, niin mitä virkaa niillä on, jokainen lakimies tulkitsee ne omalla tavallaan. Kansanedustaja 

Ben Zyskowicz kirjoittaa HS 2.4.2011: ”Voisiko Blåfeld kertoa, mikä laki ei ole tulkittavissa? Mihin tarvitaan 

koko oikeuslaitosta, ellemme nimenomaan lakien tulkitsemiseen ja soveltamiseen?” Tämäkö on meidän 

oikeuslaitoksemme tehtävä. Minä taas kysyn, mitä virkaa on perustuslailla, jos ne kaikki ovat tulkittavissa. 

Mitä virkaa on eduskunnan tekemillä laella, jos ne ovat kaikki tulkittavissa, silloinhan lakimiehet vievät 

meitä kuin pässiä narussa. Yli kolmikymmentä vuotta kestäneen liikeurani aika, joka toinen lakimies jätti 

laskunsa maksamatta ja maksoi van osan ja sanoi: ”Ota loput jos saat.” Tällainenko porukka sotkee hyvien 

lakimiesten työn? Kanadalainen fil. tri Robert d. Hare kirjoittaa: ”psykopaatin on helppo esiintyä 

rahoitusjohtajana ja asianajajana. - - - Psykopaatti eli henkilö, jolla on narsistinen persoonallisuushäiriö, 

ovat yhteiskunnan petoja.” Kuinka paljon näitä petoja on eduskunnassa ja valtion hallinnossa? Varokaa että 

nämä pedot eivät pääse tekemään uusia lakeja ja hoitamaan raha-asioitamme!" 

"" 

"Yli 55-vuotiaita, m.m. kroonisesta kivusta kärsiviä, irtisanotaan jopa kesken kuntoutuksen, vaikka 

työpaikalla ei olla pantu rikkaa ristiin työolosuhteiden parantamiseksi eikä ole juurikaan todennäköistä, että 

heille löytyisi koulutustaan ja kokemustaan vastaavaa työtä jatkossa. Myöskään työeläkeyhtiöt eivät päästä 

kyseisiä työnteijöitä työkyvyttömyyseläkkeelle, vaikka hoitavat lääkärit olisivat todenneet terveyden 

romahtaneen kroonisten kipujen ja irtisanomisen aiheuttaman järkytyksen seurauksena." 

"Yhä suurempi osa kansaa joutuu kamppailemaan perustoimeentulostaan. Päättäjät ovat vieraantuneet 

arjesta ja välinpitämättömiä muutamaa poikkeusta lukuunottamatta" 

"syyttömiä tuomitaan jopa elinkautiseen ilman todisteita ja vastoin näyttöä ja lakeja. Poliisit valehtelevat 

rutiininomaisesti. Virkarikollisia suojellaan viimeiseen asti." 

"" 

"" 

"Ei muuta" 

"" 

"" 

"Viittomakielisten tarpeita ei huomioida, vaikka palveluluja jo alkaa olla. Tai ylipaapotaan, yhdenvertaisuus 

ei toteudu." 

"Lainsäätäjät tekevät muutoksia lakeihin, joilla parannetaan muka jotain, mutta oikeasti samalla 

heikennetään toista. Kun kumartaa yhtäälle, pyllistää toisaalle. Lisäksi tunnutaan vastustavan kovasti jotain 

yhdenvertaisuutta parantavia asioita, tai sitten niistä ei vain välitetä ja annetaan asioiden unohtua 

hiljaisuuden vallitessa, kun asioista huomauttavista tahoista ei välitetä." 

"" 

"" 

"" 
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"ruokajonot lisääntyneet , perheiden ongelmat lisääntyneet päihde ,huume ja sosiaaliset ongelmat 

yhteiskunnassa ,suuret työttömyys luvut" 

"" 

"" 

"Suomen valtio ja sen virkamiehet eivät noudata perustuslakia, ja tämä tosiasia ei kiinnosta ketään." 

"ks. edellinen" 

"Yksilön vapauksia on rajoitettu samalla kun viranomaisten mielivaltaa on lisätty esim. provisopohjaisilla 

sakoilla, velkomisilla ja verotarkastuksilla. Myös oikeuskäsittelyt - varsinkin viranomaisia vastaan - ovat niin 

hitaita, ettei kukaan terve ihminen lähde sellaiseen vaatimaan oikeuksiaan." 

"" 

"" 

"Kiitos eriarvoistavan ja epäoikeudenmukaisen oikeistopolitiikan, jota maassamme on harjoitettu 20 

viimeistä vuotta. Seuraukset ovat olleet tuhoisia monille ryhmille ja koko maalle. Erityishaukut Kataiselle ja 

hänen kumppaneilleen, jotka ovat siirtäneet 50-100 miljardia euroa hyvinvoivien tileille ja taskuihin." 

"Esim. homoseksuaalien oikeudet ovat parantuneet nuoruudestani, samoin saamelaisten. " 

"" 

"" 

"" 

"Yksittäinen ihminen jää todella helposti virkakoneiston ja vahvemman jalan alle. " 

"Lukekaa valtamedioista ja rivien välistä. Avatkaa silmänne. Kupla on puhkeamassa." 

"" 

"Ihmisen perus oikeuksiin kuuluu vapaus ja Suomessa sitä rajoitetaan aina vain lisää." 

"lastenvalvonnan mahdin kasvu " 

"" 

"" 

"Seurannut sos-ja terv puolen asioita. Huonosti menee." 

"" 

"Tässä kohtaa tuli mieleen erityisesti "homoavioliitot", jotka ovat avioliittoja siinä missä muutkin. Samat 

mahdollisuudet heilläkin tulee olla, kuin muillakin!" 
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"Esimerkiksi perustuslain vastaisuuksia peitellään raivokkaasti. Ettei jouduta korjaamaan eikä korvaamaan 

perustuslain 88 § mukaisesti. Lisätietoa avoimen internetin hakukoneilta: nelikantainen lainsäädäntömalli 

korporatismi harmaa hallinto " 

"" 

"" 

"Vammaispalvelujen sosiaalityöntekijöillä on aivan liian suuri valta päättää vaikeavammaisen ihmisen 

elämään ja jopa tehdä elämästä todellakin vaikeaa. Myös valitusmahdollisuudet ovat huonot, aikaa vievät. 

Kunnat rikkovat tietoisesti lakeja näissä asioissa koska esimerkiksi aluehallintoviraston vastaus/päätös tulee 

aikaisintaan 8kk kuluttua kantelusta ja kunnille ei tule minkäänlaisia seuraamuksia vaikka 

aluehallintovirasto tai jokin muu taho toteaisikin, että kunta, sen vammaispalvelut ovat toimineet väärin. 

Tätä käytetään kunnissa hyväksi koska jokainen kantelu antaa aikaa säästää useita kuukausia." 

"Ulkomaalaislakiin on tehty turvapaikanhakijoiden asemaa heikentäviä muutoksia. " 

"Suomi on: IHMISOIKEUSRIKOSVALTIO" 

"" 

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

"" 

"" 

"Ihmisoikeudet häviävät kokonaan Agenda 21-hankkeen myötä paitsi ilmainen koulutus. Agenda-hankkeita 

ei saa asettaa voimaan Suomen lainsäädännössä." 

"Muutosta parempaan ei ole tapahtunut vaan asiat junnaavat paikallaan. Maahanmuuttajien ja 

paperottomien asiat jopa heikkenevät. Kehitystä pitäisi koko sjan tapahtua. Paikallaan pysyminenkin on 

mielestäni heikkenemistä." 

"Hyvin yksinkertaisesti: viedään yhteiskunnan heikoimmilta (lapset, vanhukset, vammaiset) 

mahdollisimman paljon, että valtion yhtiöiden pomot saavat nostaa isot bonukset. Miten perusoikeudet 

voivat parantua, kun jo valmiiksi heikoimmilta viedään? Miten se auttaa ihmisoikeuksien 

toteutumistakaan? Ei mitenkään. Valtion yhtiöt ovat kaiketi alunperin olleet sitä varten, että tuotetaan 

kansalle kohtuuhintaan sitä, mitä nyt tuotetaan. Lopputulos on tämä: mahdollisimman paljon työväkeä 

ulos, että palkkajohtaja (hyväveli-järjestelmästä valittu) saa isot bonukset. Haloo, miten se on millään 

tasolla, millään logiikalla oikein? Julkinen sektori on jo parempi paikka johtaa kuin mikään yksityisen 

sektorin yritys. Bonukset ja tulospalkkaukset ymmärtää yksityiseltä sektorilta, ei julkiselta. Siis turhasta 

pitää karsia, mutta meidän päättäjät karsivat perus- ja ihmisoikeuksista - nimenomaan kansakunnan 

heikoimmilta. Mahtavat olla tyytyväisiä." 

"" 

"Ainakin täällä suomessa naisella ja mihellä on oikeus mennä naimisiin, mutta muilla pariskunnilla ei ole. 

Minun mielestä kaikkia pariskuntia pitäisi kunnioittaa ja antaa kaikille tasa-arvoinen parisuhde. " 
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"" 

"Seksuaalivähemmistöjen asema on parantunut huimasti viime vuosikymmenien aikana." 

"" 

"Muodollisesti esim. vanhustenhoito on kunnossa, mutta läheltä seuranneena olen huolissani siitä 

mekaanisesta, rutiineihin kangistuneesta ja kylmän laskelmoivasta tavasta, jolla vaikkapa omaa vanhaa 

äitiäni hoidetaan. " 

"Tavallisen suomalaisen pitäisi nöyrtyä kaikkien edessä, mutta niinhän me kaikki tehdään isomman edessä. 

" 

"Ei ole parantunut eikä huonontunut. Suurin ihmisoikeushaaste eli vain miehiä koskeva yleinen 

asevelvollisuus on voimassa edelleen." 

"" 

"Porvarit heikentävät suomalaisen elämän hirttosilmukkaan, paapoen samalla ulkomaalaisia. " 

"Nykyisin on helpompi kuulua seksuaalivähemmistöön kuin jokunen vuosi sitten, enää ihmiset eivät ole niin 

varautuneita." 

"" 

"" 

"I cannot talk since if I talk I will break the law (salassapidettävä)." 

"Maahanmuuttajiin, pakolaisiin, vierastyöläisiin, sosiaalituen vrassa eläviin suomalaisiin kohdistuvat 

asenteet ovat koventuneet. " 

"Suomessa urkinta noussut viime vuosina paljon ja nousee koko ajan." 

"" 

"" 

"" 

"Teoston kummit eli 70% kansanedustajista on jatkuvasti heikentänyt kansalaisten oikeuksia yhden ainoan 

marginaaliviiteryhmän etujen ajamisella." 

"Politiikka suosii eliittiä, tavallisen kansalaisen mahdollisuudet edes perustarpeisiin ovat heikot." 

"Köyhillä on yhä vähemmän rahaa, naiset kärsivät työsyrjinnästä sukupuolensa perusteella ja avioliitto ei 

ole edelleenkään tasa-arvoinen." 

"Epäkohtiin puututaan nykyään mielstäni nopeammin ja voimakkaammin. Aina ei parannusta heti saada 

aikaiseksi, mutta eri tahot uskaltavat ilmaista mielipiteensä ja sitä kautta asia voi edetä. " 

"Ei tarvitse sanoa mitään avaa vain silmät ja katsoo julkisivujen ja kaunisteltujen "tilastojen" taakse." 



53 
 

"katso edellinen vastaus" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"Suomi ratifioi kansainvälisiä sopimuksia joskus nopeasti , joskus hitaasti, kuten vammaisten 

ihmisoikeussopimuksen kohdalla. Tämä jo sitoo EU maita ja on myös Suomen allekirjoittama. Suomen siis 

pitäisi jo hyvää vauhtia luoda käytäntöjä, jotka mahdollistavat vammaisten osallisuuden päätöksenteossa. 

Silti perustetaan työryhmiä, joissa vammaisten osuus jätetään kokonaan sivuun. Yksi tällainen on 

liikenneministeriön julkista liikennettä ja kuljetuspalveluja miettivän työryhmän kokoonpano. Osallisuuden 

täyttymiseksi ei riitä, että on ollut tekemisissä vammaisten kanssa tai että joku lähipiirissä on vammainen. 

Osallisuuden vaatimus ja merkitys täyttyy vain, jos mukana on itse omakohtaisesti vammainen henkilö tai 

useampi. Ryhmän kokoonpanon voi ymmärtää viestittävän, että vammaisten ei uskota osaavan arvioida 

liikennejärjestelyihin liittyviä asioita, siitäkin huolimatta, että monilla vammaisilla on ylempi 

korkeakoulututkinto. Pitää miettiä, onko tällaisen kokoonpanon takana syrjäyttäviä asenteita. Joka 

tapauksessa seuraus kokoonpanosta on se, ettei vammaisten näkökulma tule riittävästi huomioiduksi, 

mistä taas seuraa ilman muuta toimimattomuutta liikennejärjestelyihin. Olisi toivottavaa, että 

vammaisjärjestöjen edustus tulisi mukaan niihin työryhmiin, joissa on mukana vammaisia koskevia asioita. 

Tässä esimerkissä vammaisten kannalta toimiva esteetön julkinen liikenne vähentää tarvetta 

kuljetuspalveluihin, mutta kuljetuspalveluja silti väistämättä tarvitaan. Myös niiden osuus voidaan järjestää 

jäykällä ja joustamattomalla tavalla, joka ennemminkin tuo lisäkustannuksia tai telkeää vammaiset neljän 

seinän sisään kuin mahdollistaa tasavertaisen toimimisen yhteiskunnassa. Vammaisten jättäminen syrjään 

päätöksenteossa on siis omiaan luomaan lisäkustannuksia. Jos tavoite on sivuuttamalla vammaiset pitää 

vähentää kustannuksia, se on epäonnistuneena syntynyt ajatus. Huonosta suunnittelusta seuraa 

moninkertaistuvat kustannukset, niin tässä esimerkkinä toimineessa asiassa kuin kaikissa muissakin. 

Kustannukset eivät voi olla hyväksyttävä syy tasavertaisuuden murentamiseen ja ihmisoikeussopimuksen 

mukaisen osallisuuden unohtamiseen - jos ihmisoikeuksia halutaan noudattaa." 

"Omalla kohdallani (olen sairastunut vakavasti sisäilmasta homesairauteen ja 

monikemikaaliyliherkkyyteen): - En voi tehdä työtäni mutta en saa mitään taloudellista tukea - En ole 

oikeutettu terveyspalveluihin koska asun mökillä, joka on ainoa paikka jossa voin olla. - En voi hakea mitään 

apua miltään taholta, rahaa en saa mistään ja en voi ottaa vastaan esim. kunnallista vuokra-asuntoa tai 

tavaralahjoituksia. En voi käyttää julkisia liikennevälineitä, voin kulkea ainoastaan omalla autolla. En pääse 

kauppaan mutta en saa siihen mitään apua. Voin syödä ainoastaan luomuruokaa, eikä siihen ole enää 

varaa. En voi mennä leipäjonoon, koska en a)kestä ihmisten hajua b) voi mennä sinne sisälle c) voi jonottaa 

autotien lähellä d) voi syödä mitään, joka ei ole täysin puhdasta. - Huomenna jään käytännössä 

asunnottomaksi, koska yhteiskunnalla ei ole mitään keinoa tai halua auttaa minua säilyttämään mökkiä, 
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joka on ainoa paikka jossa voin hyvin. Muutimme tavarat asuntoon, josta en voi enää ottaa niitä takaisin. - 

En voi laittaa lapsiani homeiseen kouluun tai päiväkotiin ja sitten ottaa heitä kotiini, sillä oireilen vakavasti 

heidän mukanaan tulevista toksiineista. Kunnassa ei ole muita kuin sisäilmaongelmaisia kouluja ja 

päiväkoteja. - En saanut asua vakituisesti siinä ainoassa paikassa, missä voin hyvin, sillä se oli kaavoitettu 

vapaa-ajan mökiksi. - En voi sairastumatta mennä hoitamaan asioitani toimistoihin. En voi mennä 

hoitamaan terveyttäni sairaaloihin, koska puhtaita tiloja ei ole." 

"" 

"" 

"Itse sairastuin pitkäaikaisen homealtistuksen seurauksena monikemikaaliherkkyteen 15 v. sitten. Jos nämä 

taudit olisi diagnosoitu jo silloin, olisin välttynyt työkyvyttömyydeltä enkä olisi nykyään kotini vanki." 

"" 


