
 

Ilo on lapsen oikeus. Oikeudet kaikille! 

Tiedätkö miksi on tärkeää, että tunnemme ne yhteiset oikeudet, jotka takaavat tasa-arvon            
ja omanarvontunnon meistä JOKAISELLE? 

 

Tiedätkö miksi on tärkeää, että ymmärrämme kuinka lapsille, nuorille ja aikuisille maailman            
JOKAISESSA kolkassa voidaan taata onnellinen, vapaa ja arvokas elämä, jossa jokainen           
saa vapaasti valita ja vaatia rauhaisaan elämään tarvitsemansa asiat? 

 

Tiedätkö, miksi näemme niin paljon vaivaa kertoaksemme sinulle muiden lasten ja nuorten            
kohtaamista ongelmista, jotka liittyvät terveyteen, aliravitsemukseen, koulutuksen       
puutteeseen, lapsityövoimaan, pakkoavioliittoihin, henkiseen ja ruumiilliseen väkivaltaan,       
sekä syrjintään, joka johtuu ihonväristä, kehon tai mielen toimintarajoitteista, uskonnosta,          
sukupuolesta, ajatusmaailmasta, kotipaikasta, äidinkielestä tai yksinkertaisesti oman       
mielipiteen ilmaisusta? 

 

Oletko koskaan miettinyt, millaisina lapset ja nuoret muualla maailmassa näkevät omat           
ihmisoikeutensa? 

 

Tämä näyttely on omistettu sinulle, joka olet elämäsi ensimmäisellä tai toisella           
vuosikymmenellä – tämä on aikaa, jolloin leikit, tutustut maailmaan ja opit valtavasti            
tärkeitä asioita. Näyttely on omistettu sinulle, joka olet kuullut ihmisoikeuksista, ja joka jo             
taatusti tunnet ne OIKEUDET, jotka sinulle kaikkien lasten ja nuorten tavoin kuuluvat.  
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Koska sinä itse mahdollisesti olet tuntenut ihmisoikeudet pienestä pitäen, tämän näyttelyn           
tarkoituksena on kertoa sinulle hieman lisää monista muista maista, joissa ihmisillä ei ole             
mahdollisuutta kokea rauhaa, itsenäisyyttä, luottamusta, vapautta ja ansaitsemaansa        
kunnioitusta.  

 

Haluan kertoa sinulle, että kotimaasi Suomi vartioi tarkasti niitä oikeuksia, jotka sinulla            
lapsena ja nuorena on. Tästä syystä sinä saat kasvaa ja kehittyä vapaasti laadukkaan             
opetuksen, kulttuuri- ja liikuntaharrastusten sekä terveys- ja sosiaalipalveluiden avulla.         
Sinulla on vapaus ilmaista ajatuksesi ja mielipiteesi ympärilläsi tapahtuvista asioista, ja           
saat kasvaa kunnioituksen ilmapiirissä ja voit olla varma, että oikeuksiasi kunnioitetaan.  

 

Sinun tehtävänäsi on edistää omien oikeuksiesi toteutumista. Nämä samat oikeudet 
kuuluvat jokaiselle lapselle ja nuorelle maailmassa.  

 

Kukaan ei ole toisten yläpuolella. Kukaan ei ole toisten alapuolella. Kellään ei ole oikeutta              
nöyryyttää, hyväksikäyttää tai pakottaa muita mihinkään eikä tehdä päätöksiä muiden          
puolesta. Jokainen kaltaisesi ihminen toivoo saavansa täyden, terveen ja onnellisen          
elämän.  

 

Näyttelyssä on myös Rosamarían maalauksia: “Eläinten sarja lapsille”. Sarja         
lähtökotana ovat Afrikan savannin eläimet ja suomalainen hyönteinen, jotka ovat vaarassa           
kuolla sukupuuttoon. Tavoite on auttaa lapsia ymmärtämään ihmisten välisiä suhteita,          
sekä herättää kiinnostusta myös muihin luonnon olentoihin. Ihmisoikeuksiahan ei ole          
mahdollista ymmärtää ottamatta huomioon myös muita maapallon olentoja ja niiden          
oikeuksia. 

Kiitän Alfred Kordelin Säätiöstä kaikesta tuesta, jonka avulla sain työskennellä ja tehdä            
tästä projektista todellisuutta. 

 

Rosamaría Bolom 

Helsinki 30.1.2019 
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Oikeus elämään 
Artikla 6  1

 
 

Kun synnymme tähän maailmaan puolustuskyvyttöminä, aikuisten, kuten äidin, isän,         
isovanhempien tai muiden läheisten, täytyy pitää meistä huolta. Heti syntyessämme meillä           
on oikeus elää niin, että muut kunnioittavat meitä ja että meillä on ruokaa ja suojaa. Meillä                
on myös oikeus elää turvassa julmuudelta rauhallisessa ympäristössä. 
 
Elämämme ensimmäiset vuodet ovat todella tärkeitä. Silloin opimme näkemään maailman          
omin silmin, opimme loppuelämäksemme kielen ja alamme kehittää niitä taitoja, joiden           
avulla voimme myöhemmin tehdä mukavia asioita. 

Meillä on oikeus nimeen, kansalaisuuteen ja kaikkeen, mitä turvalliseen lapsuuteen          
kuuluu. On vanhempiesi ja kotimaasi johtajien tehtävä pitää huolta siitä, että nämä            
oikeudet toteutuvat. 

 

  

1 6 artikla: Jokaisella lapsella on oikeus elämään. Valtion on taattava mahdollisimman hyvät edellytykset              
lapsen henkiinjäämiselle ja kehitykselle.  
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Oikeus elää ilman väkivaltaa 

Artikla 19  2

 
 

Olet varmastikin kuullut joitain näistä sanoista:      
turvapaikanhakija, pakolainen, yksin saapuva    
alaikäinen turvapaikanhakija. Nämä ovat sanoja,     
joita toistetaan mediassa ja arkielämässä. Näillä      
sanoilla viitataan ihmisiin – myös lapsiin ja nuoriin        
– jotka ovat joutunet jättämään kotinsa taakseen       
erilaisten syiden takia, jotka eivät aina välttämättä       
liity väkivaltaan, mutta monet heistä todella jättävät       
maansa ja saapuvat tänne sotien ja suurien       
vääryyksien takia. 

Tälläkin hetkellä yli 22 maassa käydään sotaa.       
Syyria, Afganistan, Irak, Pakistan, Kongon     
demokraattinen tasavalta, Nigeria, Etelä-Sudan,    
Keski-Afrikan tasavalta, Mali, Jemen, Libya,     
Etiopia, Burma, Ukraina, Palestiina ja Israel ovat       
eräitä vaarallisimmista paikoista asua. Toisaalta on      
olemassa myös maita, jotka eivät ole sota-alueita,       
mutta joiden kaduilla esiintyy niin paljon väkivaltaa,       
että koko kansa joutuu elämään suuressa pelossa       

ja surussa. 

Maissa, joissa käydään sotia, lapset ja nuoret joutuvat elämään sanoinkuvaamattomissa          
olosuhteissa, ilman mahdollisuutta leikkiä tai mennä kouluun- koska koulua ei          
yksinkertaisesti ole. He joutuvat elämään äärimmäisessä stressissä ja surussa ja          
pelkäämään läheisimpiensä (vanhempien, sisarusten, isovanhempien, serkkujen)      
menetystä ja luoteja.  

Missään maailman kolkassa ei niin lasten, nuorten, kuin aikuistenkaan pitäisi elää pelossa,            
ahdistuksessa ja surussa. Missään maailman kolkassa ei ihmisten kuuluisi jättää kotiaan           
sodan vuoksi. Kenenkään ei pitäisi joutua elämään äärimmäisen väkivallan ympäröimänä. 

 

  

2 19 artikla : Lasta on suojeltava kaikelta väkivallalta, välinpitämättömältä kohtelulta ja hyväksikäytöltä. 
23. Artiklaan: Vammaisen lapsen erityistarpeet tulee huomioida ja hänen tulee saada nauttia 
täysipainoisesta ja hyvästä elämästä. 
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Samat oikeudet kaikille 

Artikla 23  3

 
Maailman väkiluku on noin 7 miljardia. Heistä 2,1 miljardia on alle 16-vuotiaita. 150             
miljoonaa heistä elää jonkin asteisen vamman tai rajoitteen kanssa.  

Suomi on yksi niistä maista, jotka tarjoavat esteettömän liikkuvuuden jokaiselle, joka           
kohtaa rajoitteidensa kanssa esteitä elämässään – niin lapsille, nuorille ja aikuisille. 

Rampit, hissit, tunto- ja kuulosignaalit kaduilla, julkisissa kulkuvälineissä, kouluissa,         
kirjastoissa, urheilukeskuksissa ja muissa julkisissa rakennuksissa mahdollistavat sen, että         
meistä joka ikinen voi käydä koulua ja kehittää itseään elämänsä kaikilla saroilla. 

Tämän takia on tavallista, että voit tavata koulussasi tyttöjä ja poikia pyörätuolissa ja             
apuvälineiden kanssa. Monessa Etelä-Amerikan, Aasian ja Afrikan maassa, jopa         
lähempänäkin, on lapsia, joilla ei tietämättömyyden ja syrjinnän takia ole mahdollisuutta           
käydä koulua. Heidän tarpeitaan liikkuvuuden suhteen ei vain huomioida. 

He kohtaavat syrjintää joka päivä. He eivät saa sellaista hoitoa ja sosiaaliapua, joka             
mahdollistaisi heille täyden elämän samoilla oikeuksilla, mitkä kuuluvat KAIKILLE: oikeus          
itsenäisyyteen, rauhaan, luottamukseen ja kunnioitukseen.  

 

  

3 23 artiklaan : Vammaisen lapsen erityistarpeet tulee huomioida ja hänen tulee saada nauttia 
täysipainoisesta ja hyvästä elämästä. 
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Oikeus terveelliseen ravintoon 
Artikla 24  4

 
Ravinto on tässä elämäsi vaiheessa oleellinen perusta niin fyysiselle kuin henkiselle           
kehitykselle. Huonolla ravitsemuksella voi olla kehityksellesi vakavia seurauksia. 
 
Sinun ravitsemuksestasi ovat ensisijaisesti vastuussa vanhempasi, mutta vastuu siitä on          
myös valtiolla, jossa asut. Hallituksen yksi tärkeimmistä päätettävistä asioista on          
varmistaa, että kaikilla on mahdollisuus saada ruokaa. Kenenkään ei pitäisi kuolla nälkään.            
Kaikilla tulisi olla taattu mahdollisuus perusravintoon, jota tarvitaan hengissä pysymiseen. 
 
Maailmassa on paikkoja, joissa ihmisillä ei ole tarpeeksi ruokaa sodan tai           
ilmastonmuutoksen vuoksi. Lapset, nuoret ja aikuiset kärsivät nälästä ja         
aliravitsemuksesta jopa siinä mittakaavassa, että he menettävät henkensä. 
 
Muissa maissa, kuten Suomessa, lapsilla, nuorilla ja aikuisilla on tarpeeksi ruokaa, eikä             

meillä ole vaaraa kuolla nälkään. Nyky-yhteiskuntamme tarjoaa meille kuitenkin halpaa,          
prosessoitua pikaruokaa, jossa on kohtuuttomia määriä rasvaa ja sokeria eikä tarpeeksi           
vitamiineja tai kivennäis- ja hivenaineita. 
 
 

4 24. Artiklaan:  Lapsella on oikeus elää mahdollisimman terveenä ja saada tarvittaessa hoitoa.  
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Kun tämä yhdistetään yhä virtuaalisempaan elämään, johon kuuluu vain vähän liikuntaa,           
monet lapset ja nuoret kärsivät sen seurauksena ylipainosta tai lihavuudesta. Saatat pitää            
limsoista, hampurilaisista, karkeista ja muista herkuista, mutta niitä tulisi syödä vain silloin            
tällöin. Niiden liiallinen syöminen saattaa aiheuttaa sairauksia, jotka voivat estää sinua           
tekemästä asioita, joista pidät.  
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Oikeus valita mitä haluat tehdä ja kenen kanssa haluat olla 

Artikla 34  5

 
Lapsiavioliitto on todellisuutta monille tytöille joissakin Aasian ja Afrikan maissa. 

Joka kolmas maailman tytöistä joutuu naimisiin ennen 18 vuoden ikää. Monissa näistä            
tapauksista tytön perhe pakottaa tai myy tytön naitettavaksi jollekin vanhemmalle          
henkilölle, jota tyttö ei rakasta. Nämä tytöt eivät voi enää leikkiä tai tehdä asioita mistä               
tykkäävät. He eivät voi enää elää vanhempiensa kanssa, käydä koulua tai oppia asioita             
mitä normaalisti oppisivat. 

Näiltä tytöiltä riistetään heidän oikeutensa valita mitä haluavat tehdä ja kenen kanssa            
haluavat olla. He eivät voi enää ilmaista omaa tahtoaan, omia ajatuksiaan tai tunteitaan             
jokapäiväisessä elämässään. Tämä tarkoittaa sitä, että heitä ei kunnioiteta yksilöinä, ja           
heidän omanarvontuntoaan on vakavasti vahingoitettu. 

 

 

  

5 34. Artiklaan : Lasta on suojeltava kaikenlaisesta seksuaaliselta hyväksikäytöltä.  
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Oikeus koulutukseen 

Artikla 28, 29 ja 32  6

 
 

Monissa paikoissa ympäri maailmaa on     
lapsia ja nuoria joilla ei ole vapaa-aikaa       
leikkiä. Sen sijaan heidän täytyy tehdä      
töitä ja raataa elättääkseen perheitään. 

He EIVÄT voi käyttää tienaamiaan rahoja      
asioihin, joista pitävät, vaan ne on      
käytettävä perheen elättämiseen. Usein    
nämä lapset ja nuoret pakotetaan     
tekemään työtä, joka on fyysisesti     
raskasta ja henkisesti uuvuttavaa.    
Monien näistä lapsista täytyy lopettaa     
koulunkäynti. Toisilla ei ole alun     
perinkään ollut mahdollisuutta käydä    
koulua. Kun nämä tytöt ja pojat kasvavat       
aikuisiksi, heillä on harvoin mahdollisuus     
saada työpaikkoja, joissa he oikeasti     
viihtyvät tai joista he voivat saada      
kunnollisen palkan. 

Älä kuitenkaan sekoita lapsityövoimaa    
kotitöihisi tai koulunkäyntiin kuuluviin    
palkattomiin harjoitteluihin. Suomessa on    
olemassa säännöksiä sitä varten, jos     
päätät tehdä töitä nuorella iällä.     
Säännökset pitävät huolta siitä, että     

työtehtäväsi ovat sopivia, työtunteja ei ole liikaa ja saamasi palkka vastaa tekemääsi työtä. 

Suojelemalla lapsia ja nuoria lapsityövoimalta hallitus takaa sinulle oikeutesi lapsuuteen,          
eli oikeuteesi leikkiä, saada vapaa-aikaa, nauttia asioista joista pidät ja saada koulutusta            
jonka avulla myöhemmin aikuisena opit erilaisia taitoja ja ammatin josta itse pidät. 

  

6 28. Lapsella on oikeus käydä ilmaiseksi peruskoulua. Valtion on edistettävä toisen asteen koulutusta              
ja opinto-ohjausta sekä ehkäistävä koulunkäynnin keskeyttämistä.  
29. Koulutuksen tulee pyrkiä kehittämään lapsen kasvua täyteen mittaansa. Koulutuksen tulee           
edistää ihmisoikeuksien, lapsen vanhempien sekä oman ja muiden kulttuurien kunnioittamista. 
32. Artiklaan: Lapsella ei saa teettää työtä, joka haittaa hänen opintojaan tai vahingoittaa hänen              
terveyttään tai kehitystään.  
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Yhdenkään lapsen ei tulisi joutua sotaan 
Artikla 38  7

 

Sota on julmin kaikista lasten oikeuksien loukkauksista. Se ei ainoastaan vaaranna lasten            
oikeutta elämään, mutta se loukkaa myös heidän oikeuttaan elää perheensä kanssa,           
oikeutta koulutukseen, terveyteen, henkilökohtaiseen kehittymiseen, ja oikeutta suojaan        
pahoinpitelyltä, hyväksikäytöltä, hylkäämiseltä, sortamiselta, syrjinnältä ja pakolliselta       
sotilasvärväykseltä. 

Iain Levine  
 

Maissa, jotka ovat sodassa ja joissa väkivalta kukoistaa, lapsia ja nuoria käytetään            
sotilaina, kokkeina, viestinviejinä ja orjina. Heidät viedään perheiltään, heitä kohdellaan          
kaltoin, nöyryytetään ja pahoinpidellään henkisesti, jotta he tottelisivat sokeasti ohjeita,          
kyselemättä miksi. Heiltä riistetään tärkein asia heidän elämässään: lapsuus, ja sen           
mukana heidän unelmansa, toiveensa ja vapautensa. 

Suurin osa näistä lapsista ja nuorista kuolevat ennen 18 ikävuotta. Selvinneille jää            
henkiset arvet ja loputtomat painajaiset loppuelämäksi. 

Sota on väkivaltaa, kuolemaa, surua ja epätoivoa. Sota ei ole peliä. Sinä ja joka ikinen               
lapsi, nuori ja aikuinen ansaitsee kunnioituksen ja arvokkuuden. Jokainen ansaitsee elää           
rauhassa. 

7 38. Artiklaan: Alle 18-vuotiasta ei saa värvätä armeijaan eikä hän saa osallistua sodankäyntiin.              
Aseellisissa selkkauksissa on suojeltava lapsia.  
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Oikeus kehittää itseäsi 
Artikla 27  8

 
Meidän KAIKKIEN tulee tehdä    
osuutemme, jotta maailmassa olisi    
onnellisia lapsia. Tämän päivän    
aikuisetkin olivat joskus nuoria. Kuten     
sinäkin, he leikkivät, tutkivat ja     
unelmoivat. Pikkuhiljaa tutustuimme   
maailmaan ja opimme, että    
kasvaaksemme onnellisiksi,  
vanhempiemme ja muiden aikuisten    
tulee tarjota meille joitakin asioita. On      
tärkeää, että meillä on rauhallinen koti,      
jossa meitä kunnioitetaan ja jossa     
opimme kaikki tärkeät asiat elämästä. 

Oppiminen ja onnellisuus ovat myös     
kotimaasi johtajien vastuulla. Valtioiden    
ja lakien tehtävä on varmistaa, että      
jokaisen kodin perustarpeet täyttyvät.    
Valtion tulee varmistaa, että sinulla on      
tarpeeksi ruokaa ja palveluita. Sinulla     
on myös oikeus käydä koulua ja leikkiä       
ulkona ilman pelkoa. On oltava     
rauhallisia paikkoja, joissa voit tehdä     
läksyjä tai harrastaa. Sinulla on oikeus      
taiteeseen ja kulttuuriin. 

Sinulla on oikeus kehittää kykyjäsi     
turvallisessa ja rauhallisessa ympäristössä. Sinulla on oikeus vaatia oikeuksiasi. 

 

 

 

  

8 27. Artiklaan : Lapsella on oikeus hänen ruumiillisen, henkisen, hengellisen, moraalisen ja sosiaalisen 
kehityksensä kannalta riittävään elintasoon. 
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Oikeus levätä, leikkiä ja nauttia olostasi 

Artikla 31  9

 

Elämään kuuluu paljon muutakin kuin velvollisuuksia. Elämäsi tässä vaiheessa lepo, leikki           
ja huvi ovat hyvin tärkeitä sinulle, sillä ne auttavat kehittämään mielikuvitustasi ja            
luovuuttasi. Nämä ovat kykyjä, jotka myöhemmin elämässäsi auttavat sinua käsittelemään          
tiellesi osuvia ongelmia. 

Luultavasti tämä on sinun lempioikeutesi, ja saatatkin haluta omistautua sille täysin. 

Meillä KAIKILLA on oikeus leikkiä, pitää hauskaa tai vaikka olla tekemättä yhtään mitään.             
On kuitenkin hyvä muistaa, että meidän täytyy myös hoitaa velvollisuutemme, jotta meillä            
voi olla oikeuksia. 

Esimerkiksi kotitöihin osallistuminen auttaa pitämään perheenne yhteisen kodin siistinä.         
Koulusta taas opit taitoja, joiden avulla voit myöhemmin luoda sellaisen elämän kuin            
tahdot. Huvittelun täytyy olla hauskaa kaikille. Se tarkoittaa sitä, että muut otetaan            
huomioon, eikä muista tehdä pilaa.  

Muista levätä, pitää hauskaa ja leikkiä vapaasti, mielikuvitustasi käyttäen ja toisia           
kunnioittaen! 

 

9 31. Artiklaan : Lapsella on oikeus lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan sekä taide- ja kulttuurielämään. 
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Piirrustus tehty työpajassa Annantalossa, marraskuussa 2018  

Työpajaosa 

Näyttelyyn kuuluu myös koululaisille tarkoitettuja työpajoja, jossa opettajat voivat käyttää          
kaikkea sähköistä materiaalia ohessa: kuvia ja tekstejä.  

Tarkoituksena on puhua lasten oikeuksista nuken avulla ja aloittaa vuoropuhelu, jossa           
lapset ja nuoret tutustuvat siihen millaista elämä on muissa paikoissa kuin Suomessa.  

Vaikka joka marraskuun 20. päivä vietämme kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää, on           
tärkeä vahvista ja keskustella merkitystä sen alkuperästä joka kerta kun voimme.  

Jos sinulla on tilaisuus tutustua näyttelyyn sen kiertueella Suomessa, ehkä on myös            
sinulle on mahdollista käydä opas-työpajoissa, joissa voit tietää enemmän tästä          
näyttelystä. 

Mutta jos ei ole mahdollista mennä jostain syystä, niin tässä ohessa on työpajaohjeet ja              
materiaalit, joita voidaan käyttää luokkahuoneessa tai leirillä. 
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Piirrustus tehty työpajassa Annantalossa, marraskuussa 2018  

TARINOITA LAPSISTA MAAILMASSA työpaja 

Tiedätkö, miten kävi lapsille noin 50 vuotta sitten tai vielä kauemmin sitten? Olet kuullut              
miten sinun vanhemmat kokivat oman lapsuutensa?  

Ohjeet:  

Opettaja voi kertoa esimerkiksi, miten lapsien piti ennen työskennellä pellolla ja heille ei             
ollut mitään mahdollisuus sanoa ei. Lue lapsille näyttelynesite ja lopuksi tee ryhmiä, jossa             
on 2-3 lasta (idea on saada kaikille nukeille oma porukka, eli yhdeksän ryhmää).  
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Printtaa valmiiksi kuvat ja sen oman tekstin. Kerro, että jokaisen nuken lähtökohtana            
toimivat muutamat YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen artiklat, jonka puhuvat         
monikulttuurisuudesta, ihmisarvosta, kunnioituksesta ja rakkaudesta.  

 

Jaa tai anna lapsille mahdollisuus valita oma       
nukkekuva. 

Pyytää heitä katsomaan valokuvaa ja lukemaan      
kuvan mukana tuleva teksti. Sen jälkeen      
ryhmissä heidän on keskusteleva siitä, mitä he       
ajattelevat omasta nukesta ja sen tekstistä.      
Kaikki ajatukset täytyy kirjoittaa tai piirtää A4       
sivulle (yksi per ryhmä).  

Lisäksi heidän on täytettävä kaksi lauseita:      
maailmassa olisi enemmän onnellisia lapsia, jos      
... // ja Minun suosikki oikeuteni on… 

Lopuksi jokaisen ryhmän on esitettävä     
keskustelunsa tulos ja kysyttävä opettajalta     
mahdolliset epäröinnit siitä, mitä heillä on.  

On suositeltavaa tehdä kollektiivinen näyttely     
kaikkien joukkueiden töiden kanssa yhdessä     
nukkevalokuvista ja niiden tekstien kanssa. 
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Piirrustus tehty työpajassa Annantalossa, marraskuussa 2018  
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Miksi? 

Projektin idea syntyi vuonna 2014, kun tapasin lastenkirjailija Jean-Henrik Johanssonin,          
joka antoi erikoisen tehtävän. Hän pyysi minua luomaan nuken, jonka tarkoituksena on            
taistella tyttöjen oikeuksien puolesta: “Isä älä myy minua, olen 10v, en halua mennä             
naimisiin”. 
 
Pohdintojen ja kokeilujen jälkeen tulin siihen tulokseen, että monikulttuurisessa Suomessa          
paras kieli lasten kanssa on se, jota nuket puhuvat. Tästä kumpusi ajatus toteuttaa Ilo on               
lapsen oikeus-Oikeudet Kaikille! Paperiveistokset-sarja. 
 
Aikana, jolloin viha, pelko ja välinpitämättömyys kasvavat, lapsilla ja nuorilla ei ole            
aiheesta heille sopivaa tietoa. Heidän on vaikea ymmärtää ja erottaa, miksi           
tiedotusvälineissä on yhä useammin kuvia, joissa näkyy väkivaltaa ja         
ihmisoikeusrikkomuksia. Tässä suhteessa on tärkeää osoittaa, että oikeudet koskevat         
kaikkia ja enemmän kuin koskaan ensisijaisena tavoitteena pitäisi olla työskentely          
ihmisten, ja erityisesti juuri lasten puolesta.  
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Projektiin liittyvä Ilo on lapsen Oikeus -Oikeudet Kaikille! ja Eläimien Sarja Lapsille            
(paperiveistokset ja maalaukset) selittää, miksi on tärkeää taistella ennakkoluuloja,         
rasismia, väärinymmärtämistä sekä aineellista ja henkistä puutetta vastaan. 

Ihmisoikeuksiahan ei ole mahdollista ymmärtää ottamatta huomioon myös muita         
maapallon olentoja ja niiden oikeuksia!  

Paperiveistosteosten lähtökohtana toimivat seuraavat YK:n Lapsen oikeuksien       
sopimuksen artiklat, jotka toimivat inspiraationa veistosten luomiseen:  

6 artikla: Jokaisella lapsella on oikeus elämään. Valtion on taattava mahdollisimman hyvät            
edellytykset lapsen henkiinjäämiselle ja kehitykselle.  
 
19 artikla: Lasta on suojeltava kaikelta väkivallalta, välinpitämättömältä kohtelulta ja          
hyväksikäytöltä. 23. 23 artiklaan: Vammaisen lapsen erityistarpeet tulee huomioida ja          
hänen tulee saada nauttia täysipainoisesta ja hyvästä elämästä.  
 
24. Artiklaan: Lapsella on oikeus elää mahdollisimman terveenä ja saada tarvittaessa           
hoitoa.  
 
27. Artiklaan: Lapsella on oikeus hänen ruumiillisen, henkisen, hengellisen, moraalisen ja           
sosiaalisen kehityksensä kannalta riittävään elintasoon.  
 
31. Artiklaan: Lapsella on oikeus lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan sekä taide- ja            
kulttuurielämään.  
 
28. Lapsella on oikeus käydä ilmaiseksi peruskoulua. Valtion on edistettävä toisen asteen            
koulutusta ja opinto-ohjausta sekä ehkäistävä koulunkäynnin keskeyttämistä.  
 
34. Artiklaan: Lasta on suojeltava kaikenlaisesta seksuaaliselta hyväksikäytöltä.  
 
38. Artiklaan: Alle 18-vuotiasta ei saa värvätä armeijaan eikä hän saa osallistua            
sodankäyntiin. Aseellisissa selkkauksissa on suojeltava lapsia.  
  

Taiteilijana ja psykologina uskon, että taide on paras väline vaikuttaa positiivisesti           
yhteiskuntaa.  
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Kuva: Elina Nissinen 

 

 

Rosamaría Bolom (Meksiko-Suomi). Psykologi, taiteilija ja kulttuurituottaja, asunut        
Helsingissä vuodesta 2009. Hän on toiminut monessa kulttuuri- ja taideprojektissa.          
Psykologina hän on kiinnostunut toiseudesta, subjektiivisuudesta, ihmisten suhteesta ja         
symbolisesta kielestä. Taiteilija Rosamaría on vakuuttunut siitä, että universaali kieli tulee           
sielusta ja on paras keino torjua väärinkäsityksiä, ennakkoluuloja, rasismia,         
tietämättömyyttä, pelkoa ja muita nykyaikaisia sairauksia. Vuodesta 2013 hän on ollut           
mukaan Third Space Kollektiivissa perustajajäsenenä ja hän on myös mukana kollektiivi           
La Colectivassa, joka työskentelee Latinalaisamerikkalaisen identiteetin parissa       
kokeellisen runouden avulla. Rosamaría työskentelee erityisesti lasten oikeuksien        
edistämiseksi. 

Rosamaría Bolom 
+358449679702 
tatagatabolom@gmail.com 
http://rosamariabolom.wixsite.com/bolom //  http://www.th1rdspac3.com/ // 
https://somoslacolectiva.com/ 
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Teoslista 
Oikeus elämää 
Ilo on lapsen oikeus -sarja   
Paperiveistos 
Meksikolainen kartonkitekniikka ja  akryylimaali  
18x20x16 cm 
Suomi 2018 
 
Oikeus elää ilman väkivaltaa 
Ilo on lapsen oikeus -sarja   
Paperiveistos 
Meksikolainen kartonkitekniikka,  akryylimaali ja lehmän häntä 
37x15x19 cm 
Suomi 2018 
 
Samat oikeudet kaikille 
Ilo on lapsen oikeus -sarja   
Paperiveistos 
Meksikolainen kartonkitekniikka,  akryylimaali, mixed media ja puuvilla 
39x22x16 cm 
Suomi 2018 
 
Oikeus terveelliseen ravintoon 
Ilo on lapsen oikeus -sarja   
Paperiveistos 
Meksikolainen kartonkitekniikka,  akryylimaali ja sanomalehti 
19x18x17 cm 
Suomi 2014 
 
Oikeus valita mitä haluat tehdä ja kenen kanssa haluat olla 
”Isä älä myy minua, olen 10v, en halua mennä naimisiin” 
Ilo on lapsen oikeus -sarja 
Paperivesitos 
Meksikolainen kartonkiteknika, akryylivärit, mixed media ja villalanka 
35x19x22 
Suomi, 2014 
 
Oikeus koulutukseen 
Ilo on lapsen oikeus -sarja 
Paperivesitos 
Meksikolainen kartonkiteknika, akryylivärit, mixed media ja villalanka 
37x15x18 
Suomi, 2018 
 
Oikeus kehittää itseäsi 
Ilo on lapsen oikeus -sarja 
Paperiveistos 
Meksikolainen kartonkitekniikka,  akryylimaali ja sanomalehti 
35x18x28 cm 
Suomi 2018 
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Yhdenkään lapsen ei tulisi joutua sotaan 
Ilo on lapsen oikeus -sarja 
Paperiveistos 
Meksikolainen kartonkitekniikka,  akryylimaali  
25x18x15 cm 
Suomi 2018  
 
Oikeus levätä, leikkiä ja nauttia olostasi 
Ilo on lapsen oikeus -sarja 
Paperiveistos 
Meksikolainen kartonkitekniikka,  akryylimaali, mixed media ja höyhenet 
25x28x10 cm 
Suomi 2017  
 
Äidillinen hetki 
Eläimien sarja lapsille 
40x40 
Mixed Media 
Suomi 2018 
 
Tuntematon hyönteinen//Hylochares cruentatus 
Eläimien sarja lapsille 
90x70cm 
Mixed Media 
Suomi 2018 
 
Sarvikuonon selfie  
Eläimien sarja lapsille 
120x80 
Mixed Media 
Suomi 2018 
 
Kirahvi kylpy 
Eläimien sarja lapsille 
120x100cm 
Mixed 
Suomi 2019 
 
Seeprahyppy 
Eläimien sarja lapsille 
120x100cm 
Mixed 
Suomi 2019 
 
Mangoosi Niityllä 
Eläimien sarja lapsille 
80x30cm 
Mixed 
Suomi 2019 
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Teinivirtahepo 
200x150 
Mixed Media 
Suomi 2018 
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