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Klaus Unkuri bloggaa politiikasta
Nuorisovaltuuston
jäsen haluaa
vaikuttaa.
Matilda Jokinen
”VIIME VUONNA perustin nettiin blogin, jossa käsittelen tekemisiäni, mielipiteitäni sekä
nuorten vaikuttamista ja toimiani
nuorisovaltuustossa.
Ideoita teksteihin saan esimerkiksi lehtiartikkeleista ja
ajankohtaisohjelmista”, kertoo
Klaus Unkuri, 18.
”YK:n lasten oikeuksissa sanotaan, että lapsella on oikeus
ilmaista mielipiteensä, kun-

Klaus Unkuri alkoi blogata tuodakseen esiin nuorten vaikuttamista.

Lasten oikeudet tunnetaan
yhä huonosti Suomessa
Sopimuksen lisäpöytäkirjaa ei ole vieläkään ratifioitu
teistyöosaston tiedotustuesta,
Unicefin ohjelmajohtaja Inka
Hetemäki kertoo.

Pauliina Grönholm HS
VAIN PUOLET suomalaisista

tuntee tällä viikolla 20 vuotta
täyttävän YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen. Hallituksen
lasten, nuorten ja perheiden
hyvinvoinnin politiikkaohjelman teettämän tutkimuksen
mukaan naiset tuntevat sopimuksen hieman paremmin
kuin miehet. 62 prosenttia
naisista tuntee sopimuksen,
miehistä 51 prosenttia.
Unicefin
virtuaaliyhteisö
Habbossa tekemän kyselyn
mukaan nuoret tuntevat oikeudet melko hyvin. Sen sijaan vanhemmat eivät tiedä
lapsen oikeuksista riittävästi.
”OSITTAIN SYY on se, että sopimus kuuluu kaikille eikä oikein kenellekään”, ohjelmajohtaja George Wrede sanoo.
”Oikeudet mielletään lähinnä

L A ST E N O I K E U K S I E N
S O P I M U S 2 0 V U OT TA
Sarjassa pohditaan lasten
oikeuksia lasten itsensä silmin.
Osa 1/5. Artikla 13: Lapsella on
oikeus ilmaista mielipiteensä.

vain sosiaali- ja kasvatusalan
huoleksi, vaikka niiden pitäisi
koskettaa koko yhteiskuntaa.”
Etenkin tiedotus on Wreden
mukaan jäänyt kansalaisjärjestöjen harteille. Unicefilla,
Plan Suomi Säätiöllä sekä
Taksvärkillä on kouluttajat,
jotka kertovat lasten oikeuksista kouluvierailuilla.
Rahoitusta järjestöt saavat
ulkoministeriön
kehitysyh-

SUOMI EI ole vielä ratifioinut
sopimuksen
lapsikauppaa,
lapsiprostituutiota ja lapsipornografiaa käsittelevää lisäpöytäkirjaa. Allekirjoituksesta on
yhdeksän vuotta.
”Suomi on muita tarkempi
siinä, että lakimme myös vastaavat sopimuksia ennen kuin
ne ratifioidaan”, Wrede kertoo.
Ratifioiminen on jäänyt muiden asioiden jalkoihin, myöntää lainsäädäntöneuvos Arto
Kosonen ulkoministeriön sopimusasioiden yksiköstä. Valmistelut aloitetaan keväällä.
Lapsiasianvaltuutettu Maria
Kaisa Aula muistuttaa, että
pelkkä lainsäädäntö ei riitä.
”Lasten ja nuorten ottamista
mukaan päätöksentekoon ei
tulla ajatelleeksi. Koulutusta
tarvittaisiin myös aikuisille.”

han ne eivät loukkaa muita. Itse pidän tärkeänä, että lapsille
ja nuorille annetaan mahdollisuus omaan mielipiteeseen.”
JULKINEN BLOGI on minun
yhteiskunnallinen päiväkirjani, Unkuri sanoo.
”Poliitikon tulevaisuutta ajatellen se on myös kannattajien
välinen kommunikointipaikka. Sen kautta pystyn välittämään ajatuksiani juuri sellaisina kuin ne ovat, ilman että
media kykenee muuntelemaan niitä.”
Tutut lukevat tekstejä, mutta ”palautetta saattaa tulla yllättävissäkin tilanteissa”.
Unkuri kertoo miettivänsä

TAU STA

Maailman laajin
sopimus
VUONNA 1989 hyväksytty
Lapsen oikeuksien sopimus on
yleisesti hyväksytty käsitys
kaikkien lasten oikeuksista
riippumatta esimerkiksi rodusta,
ihonväristä, sukupuolesta tai
uskonnosta.
Sopimus koskee kaikkia alle
18-vuotiaita, ja se on oikeudellisesti sitova.
Oikeuksia on 54. Lapsella on
oikeus muun muassa nimeen,
kansalaisuuteen, ravintoon,
terveydenhuoltoon ja koulutukseen. Lapsen on oltava etusijalla
apua annettaessa. Lasta on
lisäksi kuultava häntä koskevissa
asioissa.
Sopimus on maailman laajimmin ratifioitu, sillä sen ulkopuolella on ainoastaan kaksi maata,
Somalia ja Yhdysvallat. Suomessa oikeudet ovat olleet voimassa
vuodesta 1991.
Sopimus velvoittaa valtioita
lisäksi tiedottamaan sopimuksesta niin aikuisille kuin lapsillekin.
Suomi on saanut toistuvasti
huomautuksia puutteellisesta
tiedottamisesta.

Avoinna
myös su
klo 12-18

myös, kaivetaanko vanhoja
tekstejä esille, mikäli hän päätyy poliittiselle uralle.
Ihmisten
suhtautuminen
vaihtelee. Useimmiten blogia
lukevat tutut, jotka suhtautuvat myönteisesti, mutta joskus
tulee kommentteja nimettömiltä, jotka kyseenalaistavat
18-vuotiaan ymmärryksen.
Negatiiviset kommentit eivät haittaa, sillä ”en kirjoita
blogia ihmisille, jotka suhtautuvat valmiiksi kielteisesti”.
UNKURI NEUVOO asioihin vai-

kuttamaan haluavia ottamaan
suoraan yhteyttä päättäjiin.
Nettiadressit eivät oikein toimi pienemmillä paikkakunnil-

la. ”On parempi mennä puhumaan ihmisille, joilla on mahdollisuus vaikuttaa asioihin.
Auttaa, jos kuuluu esimerkiksi
johonkin järjestöön, nuorisovaltuustoon tai vaikka oppilaskuntaan. Omalla asenteella on
suuri merkitys.”

Unkurin Klaus’s politics -blogi
osoitteessa klausunkuri.
blogspot.com.
Kirjoittaja on Pääkaupunkiseudun Nuorten Ääni -toimituksen
toimittaja. Helsingin nuorisoasiainkeskuksen hankkeessa
nuoret tuovat näkökulmiaan
esille mediassa.
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