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JOHDANTO
Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjeston Unescon yleiskokouksen 20. istunto on kokoontunut Pariisissa
lokakuun 24. ja marraskuun 28. oäivän välisenä aikana 1978 ja

toteaa, että Unescon marraskuun 16. päivänä 1945 hyväksytyn perussäännön johdannossa esitetään, että "juuri oäättyneen suuren ja
kauhean sodan teki mahdolliseksi ihmisten arvon, tasa-arvoisuuden
ja keskinäisen kunnioituksen ihanteiden kieltäminen, ja taipumus
korvata ne tietämättömyyttä ja ennakkoluuloja hyväksi käyttäen
rotujen ja ihmisen erilaisuuden opilla",

toteaa, että perussäsnnön ensimmäisen artiklan mukaan Unescon
tarkoituksena "on edistää rauhaa ja turvallisuutta kehittämällä
kansojen välistä yhteist"otä kasvatuksen, tieteen ja kulttuurin
avulla, jotta Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjassa kaikille
kansoille, tunnustettujen oikeuden, tain, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien periaatteiden yleismaailmallinen kunnioitus voitaisiin rotuun, sukupuoleen, kieleen tai uskontoon katsomatta turvata",

toteaa, että yli kolme vuosikymmentä Unescon perustamisen jatkeen
nämä periaatteet ovat aivan yhtä tärkeitä kuin silloin, kun ne
tuotiin julki sen perussäännössä,
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massa,

on vakuuttunut siitä, että ihmisr-oduHe on ominaista ykseys ja

muistaa Unescon asiantuntijakokouksen hyväksymät neljä päätös-

siitä .iohtuva kaikkien ihmisten ja kansojen olennainen tasa-

lauselmaarotukysymyksestä,

arvoisuus. Me nähdään filosofian, moraalin ja uskonnon ylevimmissä ilmauksissa ja ne heijastavat ihannetta, jota kohti etiik-

vakuuttaa uudelleen haluavansa osallistua voimakkaasti ja raken-

ka ia tiede nykyään suuntautuvat,

tavasti Rasismin ja rotusyrjinnän vastustamisen vuosi kymmenen
ohjelman toteuttamiseen, niin kuin se määriteltiin Yhdistyneiden

on vakuuttunut siitä, että kaikki kansat ja ihmisryhmät rakentees-

Kansakuntien yleiskokouksen 28. istunnossa,

taan tai etnisestä alkuperästään riippumatta osallistuvat ominaislaatunsa mukaisesti sivilisaatioiden ja kulttuurien kehitykseen.

toteaa syvästi huolestuneena, että rasismi, rotusyrjintä, kolonia-

Ne muodostavat moninaisuudessaan ja toisiinsa sekoittuen ihmiskun-

tismi ja apartheid koettelevat jatkuvasti maailmaa alati muuttu-

nan yhteisen perinnön,

vissa muodoissa. Tämä johtuu ihmisoikeusperiaatteiden vastaisten

vakuuttaa noudattavansa Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjassa

menettelytapojen jatkumisesta. Samoin se johtuu sellaisista ede1-

'lainsäädännöllisten määräysten ja hallitusten ja hallinnonisten
ja Ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa ilmaistuja

leen olemassa olevista poliittisista ja yhteiskunnallisista raken-

periaatteita, ja vakuuttaa päättäneensä edistää Ihmisoikeuksia

teistä, yhteyksistä ja asenteista, joille on ominaista epäoikeu-

koskevien kansainvälisten yleissopimusten sekä Uuden kansainväli-

denmukaisuus ja ihmisten halveksunta. Ne johtavat epäedullisessa

sen talousjärjestyksen aikaansaamista koskevan julistuksen toteut-

asemassa olevien ryhmien jäsenten hylkimiseen, nöyryyttämiseen

tamista,

ja riistoon tai pakotettuun yhdenmukaistamiseen,

on myös vakaasti päättänyt edistää Kaikkinaisen rotusyrjinnän

ilmaisee suuttumuksensa näistä ihmisarvoon kohdistuvista toukkauk-

poistamista koskevan YK:n julistuksen ja kansainvälisen yleis-

sista, valittaa niitä esteitä, joita ne muodostavat kansojen kes-

sopimuksen toteuttamista,

kinäise11e ymmärtämyksen e, ja on huolestunut siitä vaarasta,
että ne saattavat vakavasti järkyttää kansainvälistä rauhaa ja

mainitsee erityisesti Yleissopimuksen joukkotuhon estämisestä ja

turvallisuutta,

rankaisemisesta, Yleissopimuksen apartheid-rikosten ehkc-iisemisestä

ja rankaisemisesta ja Yleissopimuksen vanhentumissäännosten sove1-

hyväksyy ja antaa juh1a111sesti tämän rotua ja rotuennakkoluuloja

tumattomuudesta sotarikoksiin ja rikoksiin ihmiskuntaa vastaan,

koskevan julistuksen:

muistuttaa myös Unescon jo hyväksymistä kansainvälisistä asiakir-

ARTIKLA 1

joista. Näitä ovat erityisesti Sopimus ja suositus syrjinnän poistamisesta opetuksen alalla. Suositus opettajien asemasta. Julistus

1. Kaikki ihmiset kuuluvat yhteen lajiin ja polveutuvat samoista

kansainvälisen kulttuuriyhteistyön periaatteista. Suositus kasva-

esi-isistä. He syntyvät tasa-arvoisina ja heillä on yhtäläiset

tuksesta kansainväliseen yhteisyimnärrykseen, yhteistyöhön ja rau-

oikeudet ja he muodostavat kaikki erottamattoman osan ihmiskun-

haan sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien opettamisesta, Suosi-

nasta.

tus tieteenharjoittajien asemasta ja Suositus laajojen väestopiirien osallistumisesta kulttuurielämään.

2. Kaikilla yksilöillä ja ryhminä on oikeus olla erilaisia, pitää itseään erilaisina ja tulla pidetyksi erilaisina. Elämäntapo-

jen erilaisuus ja oikeus olla erilainen eivät kuitenkaan saa mis-

syrjivinä menettelytapoina sekä epäsosiaalisina uskomuksina ja

sään olosuhteissa o11a tekosyynä rotuennakkoluuloille. Ne eivät

tekoina. Se estää uhnensa kehityksen, turmelee harjoittajansa,

saa oikeuttaa minkäänlaiseen syr-jtntään sen enempää lainsäädännössä

saattaa kansakunnat sisäiseen hajaannukseen, estää kansainvälistä

kuin käytännössäkään eivätkä tarjota perusteita apartheid-politii-

yhteistyötä ja tuo poliittista jännitystä kansojen välille. Se on

kalle, joka on rasismin äärimmäinen muoto.

vastoin kansainvälisen lain perusperiaatteita ja uhkaa siksi vakavasti kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta.

3. Sama alkuperä ei miltään tavatta vaikuta siihen, että ihmiset
voivat ja saavat elää eri tavalla. Se ei myöskään poista kulttuu-

3. Rotuennakkoluulot ovat täysin vailla oikeutusta. Ne liittyvät

r-in, ympäristön ja historian erilaisuuteen perustuvien erojen

historiallisesti vallan epätasapainoon. Niitä vahvistavat yksilöi-

olemassa oloa eikä oikeutta säilyttää oma kulttuuri-identiteetti.

den ja ryhmien väliset taloudelliset ja yhteiskunnalliset erot.
Vielä nykyäänkin pyritään väittämään tällaista eriarvoisuutta

4. Kaikilla maailman kansoilla on yhtäläiset kyvyt saavuttaa kor-

oikeutetuksi.

kein taso älyllisessä, teknisessä, yhteiskunnallisessa, taloudellisessa, kulttuuriin liittyvässä ja poliittisessa kehityksessä.

ARTIKLA 3

5. Eri kansojen saavutusten erot johtuvat täysin maantieteelli-

Kaikenlainen rotuun, väriin, etniseen tai kansalliseen alkuperään

sistä, historiallisista, poliittisista, taloudellisista, yhteis-

tai rasististen näkökohtien aiheuttamaan uskonnolliseen suvaitse-

kunnallisista ja kulttuuritekijoista. Nämä erot eivät voi missään

mattomuuteen perustuva erottelu, hyljeksiminen, rajoittannnen tai

tapauksessa olla tekosyynä kansakuntien tai kansojen keskinäisen

suosiminen ovat ristiriidassa oikeudenmukaisen ja ihmisoikeuksien

arvon luokittelulle.

kunnioituksen takaavan kansainvälisen järjestyksen kanssa. Ne tuhaavat tai vaarantavat valtioiden täysivaltaisen tasa-arvon ja
kansojen itsemääräämisoikeuden tai rajoittavat mielivaltaisella

ARTIKLA 2

tai syrjivällä tavalla jokaisen ihmisen ja ryhmän oikeutta täy-

1. Millään teorialla, joka väittää, että rodutliset tai etniset

mahdollisuutta käyttää henkilökohtaisen ja kollektiivisen ed-istyk-

teen kehitykseen. Oikeus täyteen kehitykseen edellyttää yhtäläistä

ryhmät ovat luonnostaan parempia tai huonompia, ja antaa näin

sen ja itsensätoteuttamisen keinoja sellaisessa ilmapiirissä, jos-

ymmärtää, että joillakin olisi oikeus hallita tai eliminoida

sa kunnioitetaan sekä kansallisia että maailmanlaajuisia sivistys-

toisia, huonommiksi otaksuttuja, tai jonka arvoasetetmat perus-

ja kulttuuri arvoja.

tuvat rotuerotteluun, ei ole tieteellistä pohjaa. Se on myös
ristiriidassa ihmiskunnan moraalisten ja eettisten periaatteiden

ARTIKLA 4

kanssa.

1. Kaikenlainen r-oduHisiin ja etnisiin näkökohtiin perustuva ra2. Rasismiin kuuluvat rotuopit, ennakkoluuloiset asenteet, syrjivä

joittaminen, joka koskee ihmisten täydellistä itsensätoteuttamista

käyttäytyminen, rakenteelliset järjestelyt ja vakiintuneet menet-

ja heidän vapaata yhteydenpitoaan, on vastoin yhtäläisen ihmis-

telytavat, jotka johtavat rotujen eriarvoisuuteen. Ne johtavat

arvon ja yhtäläisten oikeuksien periaatteita. Sitä ei voida sallia.

myös erheeHiseen käsitykseen, että ryhmien väliset syrjintäsuhteet ovat moraalisesti ja tieteellisesti oikeutettuja. Rasismi
heijastuu lainsäädännön tai säädösten syrjivinä määräyksinä ja

2. Yksi tämän periaatteen vakavimmista loukkauksista on apartheid,

joka samoin kuin kansanmurha on rikos ihmiskuntaa vastaan ja uhkaa

3. Joukkotiedotusvälineitä ja niitä valvovia ja niiden palveluk-

vakavasti kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta.

sessa olevia sekä kaikkia kansallisten yhteisöjen järjestaytyneitä ryhmiä kehotetaan ottamaan asianmukaisesti huomioon Ihmis-

3. Muu rotuerottetu ja syrjinnän harjoittaminen ja menettelytavat

oikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa ilmaistut peri-

ovat rikoksia ihmiskunnan omaatuntoa ja arvoa vastaan. Ne saattavat

aatteet, erityisesti sananvapauden periaate ja edistämään yksi-

johtaa poliittiseen jännitykseen ja vakavasti vaarantaa kansain-

löiden ja ryhmien keskinäistä ymmärtämystä, suvaitsevaisuutta

välistä rauhaa ja turvallisuutta.

ja ystävyyttä. Niitä kehotetaan myös auttamaan rasismin, rotusyrjinnän ja rotuennakkoluulojen perinpohjaisessa hävittämisessä.

ARTIKLA 5

Ne voivat tehdä näin pidättäytymällä erityisesti esittämästä kaa-

1. Kulttuuri on kaikkien ihmisten tuottama, ihmiskunnan yhteinen

yksilöistä ja en ihmisryhmistä. Rodullisten ja etnisten ryhmien

perintö. Se on kasvatusta laajimmassa merkityksessään. Se tarjoaa

yhteydenpidon on oltava molemminpuolista, niin että ne voivat

ihmisille yhä tehokkaampia sopeutumistapoja ja antaa heille mah-

ilmaista itseään ja tulta kuulluiksi täysin esteittä. Joukkotie-

doltisuuden vakuuttua siitä, että heillä jo syntyessään on yhtä-

dotusvälineiden olisi sen vuoksi otettava auliisti vastaan yksi-

lainen arvo ja yhtäläisen oikeudet. Se tarjoaa myös mahdollisuuden

löiden ja ryhmien tällaista yhteydenpitoa helpottavia ajatuksia.

vamaista, puolueellista, yksipuolista tai tendenssimäistä kuvaa

käsittää, että ihmisten tulisi kunnioittaa kaikkien ryhmien oikeutta omaan kulttuuri-identiteettiin ja mi11 e tunnusomaisen kulttuu-

ARTIKLA 6

rielämän kehittämiseen kansallisesti ja kansainvälisesti. On itsestään selvää, että jokaisella ryhmällä on valta päättää täysin

1. Valtioilla on ensisijainen vastuu ihmisoikeuksien ja perus-

vapaasti niiden arvojen ylläpitämisestä, joita se pitää omalle

vapauksien varmistamisesta täysin tasa-arvoisesti kaikkien yksi-

identiteetilleen välttämättöminä. Samoin ryhmät voivat päättää

töiden ja ryhmien arvoon ja oikeuksiin nähden.

tarpeen mukaan niiden soveltamisesta tai nkastuttamlsesta.
2. Toimivattansa rajoissa ja perustuslakinsa periaatteiden ja
2. Perustuslakinsa periaatteiden ja käytäntönsä mukaisesti vaUi'oi'1-

käytäntönsä mukaisesti valtioiden tulisi ryhtyä kaikkiin asian-

la sekä kaikilla muilla päätösvaltaisilla viranomaisilla ja koko

mukaisiin, muun muassa lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin

opettajien ammattikunnalla on vastuu siitä, että kaikkien maiden

estääkseen, kiettääkseen ja perinpohjaisesti hävittääkseen ra-

koututusresursseja käytetään rasisminvastaiseen taisteluun. Eri-

sismin, rasistisen propagandan, rotuerottelun ja apartheidin.

tyisesti tulee varmistaa, että opetussuunnitelmissa ja oppikirjoissa

Näin tulisi menetellä myös erityisesti" kasvatuksen, kulttuurin

käsitellään tieteellisesti ja eettisesti Ihmiskunnan ykseyttä ja

ja tiedonvälityksen aloilla. Niiden tulee edelleen ryhtyä toimen-

erilaisuutta ja että mitään kansaa ei loukkaavasti erotella toi-

piteisnn rotuennakkoluulojen ja rotuasenteiden syistä ja ehkäi-

sista. Opettajia tulee kouluttaa saavuttamaan nämä päämäärät. Sa-

sennsestä saadun luonnon- ja yhteiskuntatieteellisen tiedon ja

möin koulutusjärjestelmän resurssit tulee saattaa kaikkien väestö-

asiaankuuluvien tutkimustulosten levittämiseksi. Tällöin niiden

ryhmien käyttöön ilman rajoituksia tai syrjintää. Tulee myös ryh-

tulee ottaa asianmukaisesti" huomioon Ihmisoikeuksien yleismaail-

tyä asianmukaisiin toimiin, joilla korjataan eräiden rodu11i'sten

mallisen julistuksen ja Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oike-

tai etnisten ryhmien koulutus- ja elintasossaan karsimat haitat

uksia koskevan yleissopimuksen periaatteet.

ja erityisesti estetään näiden haittojen siirtyminen edelleen
lapsille.

3. Koska rotusyrjinnän kieltävät lait eivät sinänsä ole riittäviä,

valtioilla on myös velvollisuus täydentää niitä hallinnollisina

seen, sivistykselliseen ja lailliseen kansalliseen ja kansain-

toimenoiteillä. Niiden tulee tutkia rotusyrjintätapauksia järjes-

väliseen järjestykseen, joka antaa heille mahdollisuuden käyttää

telmällisesti. Niiden tulee myös kehittää kokonaisvaltainen 1aki-

kaikkia kykyjään täysin yhtäläisten oikeuksien ja mahdoHisuuk-

sääteinen oikeusjärjestelmä rotusyr-j-intää vastaan. Niiden tulee

sien perusteella. Heillä on myös vastaavat velvollisuudet Tähim-

luoda laajanohjaiset koulutus- ja tutkimusohjelmat, jotka on suun-

mäisiään, omaa yhteiskuntaansa ja kansainvälistä yhteisöä koh-

niteltu rotuennakkotuulo.ja ja rotusyrjintää vastaan käytävää tais-

taan. Heillä on siten velvollisuus edistää sopua kansojen kesken,

telua varten. Niiden tulee myös luoda myönteisiä poliittisia, yh-

taistella rasismia ja rotuennakkoluuloja vastaan ja auttaa kaikin

teiskunnallisia, kasvatuksen ja kulttuurin toimenpideohjelmia,

käytettävissään olevin keinoin rotusyrjinnän kaikkien muotojen

joiden tarkoitus on edistää ryhmien aitoa keskinäistä kunnioitusta.

perinpohjaisessa hävittämisessä.

Olosuhteiden niin vaatiessa tulisi ryhtyä toteuttamaan erityisohjelmia, joilla parannetaan eoäedullisessa asemassa olevien ryhmien

2. Luonnon-, yhteiskuntatieteellisen ja kulttuurintutkimuksen

asemaa. Lisäksi tulisi varmistaa kansalaisten tehokas osanistumi-

asiantuntijoita sekä tieteellisiä järjestöjä ja seuroja pyydetään

nen yhteisön päätöksentekoon.

ryhtymään r-otuennakko1uu1ojen ja rasististen asenteiden sekä me-

ARTIKLA 7

setiä pohjalla. Kaikkien valtioiden olisi rohkaistava tällaista

nettetytapojen objektiiviseen tutkimukseen laajalla tieteidenvälitutkinusta.
Poliittisten, taloudellisten ja yhteiskunnallisten toimenpiteiden
lisäksi lainsäädäntö on mitä tärkein keino yksilöiden yhtäläisen

3. Asiantuntijoiden velvollisuus on erityisesti varmistaa kaikin

arvon ja oikeuksien varmistamiseksi. Samoin se tarjoaa keinon

käytettävissä olevin keinoin, että heidän tutkimustuloksiaan

hillitä kaikkea sellaista propagandaa, järjestäytymismuotoja tai

ei tulkita väärin. Heidän tulee myös auttaa yleisöä ymmärtämään

menettelytapoja, jotka perustuvat sellaisiin aatteisiin tai teori-

tutkimustuloksiaan.

oihin, jotka nojautuvat rodullisten tai etnisten ryhmien väitettyyn paremmuuteen tai jotka pyrkivät oikeuttamaan tai rohkaise-

ARTIKLA 9

maan r-otuvihaa tai syrjintää missä muodossa tahansa. Valtioiden
tulisi ottaa käyttöön tähän sopiva lainsäädäntö ja pitää huolta

1. Se periaate, että kaikilta ihmisillä ja kansoilla on yhtätäi-

siitä, että se saatetaan voimaan. Samoin niiden tulee pitää huol-

nen arvo ja yhtäläiset oikeudet rodusta, väristä tai alkuperästä

ta että valtion palvelutoiminnassa sovelletaan tätä lainsäädäntöä

riippumatta, on kansainvälisen lain yleisesti hyväksytty ja tun-

ottaen asianmukaisesti huomioon Ihmisoikeuksien yleismaailmalli-

nustettu periaate. Sen mukaisesti kaikki jonkin valtion harjoit-

sessa julistuksessa ilmaistut periaatteet. Tämän lainsäädännön tu-

tamat r-otusyrjinnän muodot ovat kansainvälisen lain rikkomuksia

1is1 o11a osa poliittista, taloudellista ja yhteiskunnallista

ja johtavat kansainväliseen vastuuve1vo11isuuteen.

toimintaa, joka johtaa sen toteuttamiseen. Yksilöiden sekä julkisten että yksityisten oikeushenkilöiden, tulee mukautua tällai-

2. Yksilöiden ja ryhmien yhtäläinen arvo ja yhtäläiset oikeudet

seen lainsäädäntöön ja käyttää kaikkia asianmukaisia keinoja aut-

on varmistettava tarvittaessa erityistoimin. Samalla tulee var-

taakseen koko väestöä ynmärtämään ja soveltamaan sitä käytännössä.

mistaa, että ne eivät osoittaudu rodullisesti syrjiviksi. Tässä
suhteessa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota yhteiskunnaTli-

ARTIKLA 8

sesti tai taloudellisesti epäedullisessa asemassa oleviin rodu1lisiin tai etnisiin ryhmiin. Niille tulee suoda täysin tasa-arvoi

L Yksilöillä on oikeus sellaiseen taloudelliseen, yhteiskunnaHi-

10
sesti ja ilman syrjintää tai rajoituksia lakien ja asetusten suoja
sekä voimassaolevat, erityisesti asumiseen, työhön ja terveyteen
liittyvät sosiaaliedut. Heidän kulttuurinsa ja arvojensa aitoutta
on kunnioitettava ja heidän yhteiskunnallista ja ammatinista
edistymistään on helpotettava erityisesti koulutuksen avulla.
3. Vierasta alkuperää olevien väestöryhmien, erityisesti isäntämaan
kehittämiseen osallistuvien siirtotyöläisten ja heidän perheidensä
olisi saatava hyötyä heille suunnitelluista tarkoituksenmukaisista
toimenpiteistä. Niiden tarkoituksena on suoda heille turvallisuutta
ja kehittää heidän oman arvonsa ja kulttuunarvojensa kunnioitusta
ja helpottaa heidän sopeutumistaan isäntämaan ympäristöön. Näiden
toimenpiteiden tarkoituksena on myös helpottaa heidän ammatillista
edistymistään ja ottaa huomioon heidän myöhempi sopeutumisensa
alkuperämaahansa ja heidän osallistuimsensa sen kehittämiseen. Tu1isi myös ryhtyä toimenpiteisiin, jotka mahdollistavat ä1dinkie1enopetuksen heidän lapsilleen.

4. Kansainvälisten taloussuhteiden nykyinen tasapainottomuus vaikuttaa osaltaan rasismin ja rotuennakkoluulojen pahentumiseen.
Kaikkien valtioiden tulisi sen vuoksi pyrkiä vaikuttamaan siihen,
että kansainvälinen talousjärjestelmä rakennetaan uudelleen oikeudenmukaisemmalle pohjalle.

ARTIKLA 10
Yleismaailmallisia ja alueellisia, valtiollisia ja ei-vattionisia
kansainvälisiä järjestöjä pyydetään toimimaan yhteistyössä ja auttamaan toimivaltansa ja varojensa puitteissa tämän julistuksen periaatteiden perinpohjaisessa ja täydellisessä toteuttamisessa. Niitä
pyydetään osallistumaan kaikkien arvoltaan ja oikeutuksiltaan yhdenvertaisina syntyneiden ihmisten oikeutettuun taisteluun rasismin,
rotuerottelun, apartheidin ja kansanmurhan tyranniaa ja sortoa
vastaan, min että kaikki maailman kansat voivat ikuisiksi ajoiksi
vapautua näistä vitsauksista.

