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Ihmisoikeuspuolustajat -näyttelyssä tapaamme Memory Banderan
Ugandasta, Nedal Al-Salmanin Bahrainista, Phyllis Omidon Keniasta ja
Irina Biryukovan Venäjältä. Puheenvuoroissaan ihmisoikeuspuolustajat
kertovat työstään, siihen liittyvistä haasteista ja onnistumisista.
Näyttely on tehty yhteistyössä Suomen Ekumeenisen Neuvoston, Amnesty
International Suomen osaston ja Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö
KIOSin kanssa. Puheenvuorot perustuvat Amnesty International Suomen
osaston ja KIOSin tekemiin haastatteluihin.
Memoryn, Nedalin ja Irinan muotokuvat on ottanut valokuvaaja Sami
Sallinen ihmisoikeuspuolustajien Suomen vierailun yhteydessä. Phyllisin
kuvien oikeudet: Goldman Environmental Prize.
Näyttely on osa Ekumeenista vastuuviikkoa, joka on Suomen kirkkojen ja
kristillisten järjestöjen yhteinen ihmisoikeuskampanja. Vuosien 2019-2020
teemana on Ihmisoikeuspuolustajat. Vastuuviikkoa koordinoi Suomen
Ekumeeninen Neuvosto.
Lue lisää: www.vastuuviikko.fi

Memory Bandera
Ihmisoikeuspuolustaja, Uganda
Edistän turvallista työympäristöä ihmisoikeuspuolustajille, jotta he voivat tehdä työtä ihmisoikeuksien ja demokratian
toteutumiseksi, meidän kaikkien eduksi.
Toimin ohjelmajohtajana DefendDefenders -järjestössä, joka toimii 11 maassa Itä-Afrikan ja Afrikan sarven alueella.
Työmme ytimessä on ihmisoikeuspuolustajien ja järjestöjen turvaaminen. Etsimme ja tarjoamme työkaluja ihmisoikeuspuolustajien työn tehostamiseksi, heidän turvallisuutensa suojaamiseksi ja kriisitilanteiden ratkaisemiseksi.
Ihmisoikeuspuolustajat Afrikan maissa kohtaavat monenlaisia riskejä: uhkauksia viranomaisilta, pelottelua, vaientamista
ja hylkäämistä omien yhteisöjensä taholta sekä sukupuoleen kohdistuvaa väkivaltaa. Sota-alueilla riskit kasvavat. Riski
joutua syrjityksi, mustamaalatuksi, häirinnän tai väkivallan kohteeksi on erityisen suuri naisihmisoikeuspuolustajilla, koska käsitykset perinteisistä naisten ja miesten rooleista sekä miesten johtajuudesta ovat vallitsevia. Rohkeiden ihmisoikeuspuolustajien ansiosta kehitystä on tapahtunut, mutta haasteita riittää.

Tarjoamme vuosittain yli kahdellesadalle riskitilanteessa olevalle ihmisoikeuspuolustajalle hätäapua, esimerkiksi uhatun
henkilön kuljettamista turvalliseen paikkaan. Jo yhden hengen pelastaminen on valtava saavutus. Yhden ihmisoikeuspuolustajan menettäminen vaikuttaisi tuhansien ihmisten elämään.
Uhkakuvien miettiminen on kuluttavaa. On kuitenkin tärkeä varautua toimintaamme vaikeuttaviin uhkiin ja ennaltaehkäistä riskejä. Uhan toteutuessa yksi keino on hakea apua kansainvälisestä verkostosta. Eräässä tapauksessa ihmisoikeuspuolustaja kidnapattiin. Kansainvälisten diplomaattikontaktien avulla hänet saatiin lopulta vapautettua. Ajattelemme,
että toimimalla hallitusten tukena eikä valtaapitäviä vastaan edistämme parhaiten ihmisoikeuksiin perustuvaa politiikkaa.
Yksilöiden lisäksi on tärkeää turvata ihmisoikeusjärjestöjen turvallisuus. Turvallisuus- ja digitaalisen turvallisuuden koulutuksemme ovat auttaneet pelastamaan henkiä, estäneet laittomia pidätyksiä ja tietomurtoja toimistoihimme.
Olemme perustaneet kansallisia ihmisoikeuspuolustajien yhteenliittymiä. Yhteistyö ja kansainvälinen huomio tuovat turvaa ja antavat pelivaraa. Verkostojen kautta olemme päässeet vaikuttamaan YK:n Afrikan maille antamiin suosituksiin.
Ihmisoikeuspuolustajilla on maailmanlaajuisesti paljon työtä jäljellä. Siksi heidän työrauhansa varmistaminen on tärkeää.
Olemme ylpeitä jokaisesta suojelemastamme ihmisoikeuspuolustajasta, ja jokaisesta elämästä, jonka pelastamme.

Nedal Al-Salman
Naisten ja lasten oikeuksien aktivisti, Bahrain
Nimeni Nedal tarkoittaa kamppailua oikeuksien puolesta. Sellainen minä olen. Toimin Bahrainin Ihmisoikeuskeskuksen
puheenjohtajana. Koulutan naisia ja miehiä tuntemaan oikeutensa ja puolustautumaan epäoikeudenmukaisuutta vastaan. Puhun heidän asiastaan päättäjille YK:ssa ja EU:ssa. Kirjaamme ylös ihmisoikeusrikkomuksia.
Meillä ei ole vapautta Bahrainissa. Meillä ei ole tilaa tuoda esille mielipiteitämme tai ilmaista ajatuksiamme.
Bahrainissa eletään mediapimennyksessä. Maan hallitus on omaksunut uuden sosiaalista mediaa koskevan lain. Ihmisoikeuspuolustajat voivat lain nojalla joutua jopa viideksi vuodeksi vankeuteen, jos he jakavat sosiaalisen median keskusteluja, joiden katsotaan olevan hallituksen vastaisia. Uusi laki pelottaa meitä. Ihmisoikeuspuolustajan ei enää tarvitse
edes kritisoida hallitusta suoraan joutuakseen vankilaan. Järjestömme toiminnanjohtaja sai seitsemän vuoden vankeustuomion twiittauksistaan. Tällä hetkellä viisisataa lasta istuu vankiloissa, nuorimmat heistä ovat yhdeksänvuotiaita.
EU-maiden pitäisi lopettaa aseiden, valvontalaitteiden ja -teknologian myynti Bahrainin hallitukselle. He tietävät hyvin
aseita käytettävän maan omia kansalaisia vastaan ja valvontalaitteita ihmisoikeuspuolustajien työn estämiseksi.

Bahrainista onkin tullut ihmisoikeuskysymysten musta aukko. Emme saa asiallemme näkyvyyttä kansainvälisesti, eikä
esimerkiksi EU:ssa tunnuta seuraavan Bahrainin tapahtumia. Ihmisoikeuspuolustajat Bahrainissa tuntevat olonsa hylätyksi. EU-toimijoiden ei pitäisi unohtaa meitä vaan tavata ja tukea meitä.
Työni on haastavaa, koska Bahrainissa naisten elämää koskevat monet rajoitukset. Naisille annetaan korkeatasoisia
töitä, mutta se on vain kosmeettista hämäystä. Todellisuudessa naisia syrjitään kodeissa, työpaikoilla, kaikkialla. Tilanne on viime aikoina vain pahentunut. Naisihmisoikeuspuolustajana kohtaan jatkuvia kuulusteluja ja matkustuskieltoja,
vain siksi, että taistelen kaikkien tasa-arvon ja syrjimättömyyden puolesta. Jouduin kahdeksi vuodeksi matkustuskieltoon
osallistuttuani EU:n järjestämään työpajaan.
Bahrainissa hallitus vaatii täydellistä hiljaisuutta naisten oikeuksia tai ihmisoikeuksia koskevista asioista. Haluan siitä
huolimatta olla äänenä kaikille, koska kaikki eivät pysty olemaan yhtä aktiivisia kuin minä. Toivon näkeväni tulevaisuudessa Bahrainin, jossa vallitsee ihmisoikeuksia kunnioittava kulttuuri.

Phyllis Omido
Ympäristöaktivisti, Kenia
Vuonna 2009 kolmevuotiaalla pojallani todettiin lyijymyrkytys. Siitä lähtien olen tehnyt työtä ympäristöoikeuksien toteutumisen puolesta. Työskentelin metallisulattamossa, jonka päästöt aiheuttivat poikani sairastumisen. Tehtaalle oli annettu
toimilupa, vaikka viranomaiset ja hallinto tiesivät, että tehdas tulisi sairastuttamaan työntekijät ja alueen asukkaat.
Aloitimme työn oikeuksiemme puolesta testaamalla lyijypitoisuudet muutamalta alueen ihmiseltä pystyäksemme todistamaan tehtaan saastuttavuuden. Alussa monet yhteisöstä eivät halunneet osallistua työhömme, sillä he olivat huolissaan
työpaikoistaan ja palkoistaan, joilla ruokkia perheensä. Kun aikaa kului, nähtiin kuinka lapset sairastuivat, vaimot saivat
keskenmenoja ja lopulta eräs poika kuoli tehtaassa. Tämän jälkeen kaikki alkoivat vihdoin ajatella terveyttään.
Keniassa hallitus pitää aktivisteja kehityksen ja hallituksen vastaisina. Ajattelinkin aluksi, etten halua olla tekemisissä
ihmisoikeuksien kanssa.Tiesin ainoastaan, että perustuslakimme antaa meille oikeuden puhtaaseen, terveelliseen ja
kestävään ympäristöön sekä oikeuden kokoontua ja ilmaista mielipiteemme.

Vuonna 2011 asemiehet yrittivät tappaa minut. Selvittyäni täpärästi olin niin peloissani, että lopetin kampanjoinnin. Seuraavana vuonna kuitenkin jatkoin. Suunnitellessamme mielenosoitusta minut pidätettiin. Minua kohdeltiin kuin rikollista.
Pahinta kaikessa oli pitkä oikeusprosessi. Minua syytettiin väkivaltaan yllyttämisestä ja luvattoman kokoontumisen järjestämisestä. Poliisi antoi väärän todistuksen. Kun syytteistä lopulta luovuttiin, olin itsekin valmis luovuttamaan.
En voinut kuitenkaan lopettaa ennen kuin yhteisön jäsenet saisivat oikeutta. Oikeusprosessin aikana monet heistä heräsivät kukonlaulun aikaan, jotta ehtisivät kävellä puolentoista tunnin matkan oikeustalolle seuraamaan kuulemistani.
Lopulta kaikki työntekijät olivat jättäneet tehtaan. He olivat jääneet yksin sairauksineen ja sairaalalaskuineen, moni lapsi
oli kuollut. Kukaan ei enää puolustanut tehdasta. Yhteisö alkoi puhua yhdellä äänellä. Kun viranomaiset vihdoin sulkivat
tehtaan pysyvästi, se oli paras hetkemme. Kaikki kärsimys oli ollut jonkun arvoista. Sinä iltana valvoimme ja juhlimme.
Taistelumme aikana perustimme järjestön Center for Justice, Governance and Environmental Action (CJGEA). Edistämme oikeutta puhtaaseen ympäristöön sekä naisten oikeuksia, taloudellisia oikeuksia ja tiedon saatavuutta.

Irina Biryukova
Lakimies, Venäjä
Toimin lakimiehenä Public Verdict Foundation -järjestössä, jonka kautta puolustan viranomaisten väärinkäytösten uhreja,
mielivaltaisesti pidätettyjä ja kidutettuja. Venäjällä viranomaiset loukkaavat ihmisoikeuksia kaikilla mahdollisilla tavoilla.
Puolustamalla yhtä puolustamme kaikkia. Tavoitteenani on auttaa yksilöitä, joiden oikeuksia on loukattu, ja auttaa yhteiskuntaa ymmärtämään, ettei väkivallan käyttö missään muodossa ole hyväksyttävää. Pyrin luomaan ilmapiiriä, jossa
lakia toimeenpanevien viranomaisten tekemiä ihmisoikeusloukkauksia ei hyväksytä.
Teemme käsittelemistämme tapauksista julkisia saadaksemme tavalliset ihmiset vaatimaan tapauksille oikeutta. Julkisuuden seurauksena ihmisoikeuksien loukkaaminen muuttuu vaikeammaksi ja väärintekijät joutuvat vastuuseen.
Ihmisoikeusloukkausten uhreiksi joutuneet vangit eivät useinkaan ymmärrä ihmisoikeusjärjestöjen olevan valmiita auttamaan heitä. Luottamuksen rakentaminen vankeihin on vaikeaa, koska monet lakimiehet ovat kalliita ja korruptoituneita.
Ajan kanssa olen onnistunut luomaan luottamuksellisia suhteita vankeihin. Jaamme paljon elämää yhdessä, mikä on
henkisesti raskasta, mutta ainoa keino luottamuksen voittamiseksi.

Suurin onnistumiseni oli asiakkaani Makarovin tapaus. Hänen vaikea tilanteensa lähti purkautumaan, kun sain käsiini
videon, joka todisti Makarovin kokeman kaltoin kohtelun pahamaineisessa Jaroslavlin vankilassa. Video on raskasta katsottavaa, koska siinä joukko vanginvartijoita kiduttaa ja pieksee raa’asti armoa anelevaa Makarovia. Videon julkaistuamme tapauksesta nousi valtava kohu niin Venäjällä kuin kansainvälisestikin. Näin Makaroville saatiin oikeutta.
Tapahtuneen jälkeen aloimme saada videoita ihmisoikeusloukkauksista muista vankiloissa. Videoiden tuoma julkisuus ja
ihmisten tuki kaltoin kohdelluille on pakottanut viranomaiset tekemään korjaavia toimia ja rankaisemaan syyllisiä. Tapahtumien seurauksena Venäjällä on puhuttu Kansallisen Vankilapalvelun perustamisesta. Olemme iloisia ja aktiivisesti
mukana esittämässä ehdotuksia tätä uudistusta varten.
Toivon, ettei kukaan Venäjällä joutuisi enää kidutuksen uhriksi. Toivon vankien saavan rohkeutta puhua oikeuksiensa
loukkaamisesta. Toivon heidän saavan luottamusta, että heitä autetaan.
Toivon Venäjän ihmisoikeusloukkauksille Euroopan maiden huomiota. Kansainvälinen huomio on keskeinen apu
yksittäistapausten ratkaisemisessa. Koin
kansainvälisen huomion merkityksen
saatuani vankilaviranomaisilta tappouhkauksia Makarov-videon tultua julkisuuteen. Jouduin pakenemaan maasta
tyttäreni kanssa. Viranomaiset väittivät,
etteivät olleet saaneet pyyntöäni henkeni turvaamisesta tai todistusaineistoa
uhasta. Vasta kun YK:n ihmisoikeuskomissaari alkoi kysellä tilanteestani, sain
Venäjän viranomaisilta vahvistuksen turvallisuuteni takaamisesta. Vaikka vahvistus on vain näennäinen, se antoi minulle
toivoa. Pääsimme palaamaan kotiin.

