Alakoulun
aamunavaukset

Tyttöjen oikeudet
Tiedätkö, mitä ovat lapsen oikeudet? Maailman valtioiden johtajat ovat tehneet sopimuksen,
että kaikkien maailman lasten tulee saada elää turvassa, opiskella peruskoulussa, syödä ravitsevaa ruokaa ja päästä kipeänä lääkäriin. Vielä nämä asiat eivät kuitenkaan toteudu kaikkialla
maailmassa, ja usein tytöt joutuvat kokemaan poikia enemmän syrjintää, köyhyyttä ja väkivaltaa.
Siksi on olemassa tyttöjen päivä, jota juhlitaan ympäri maailmaa 11. päivä lokakuuta. Tyttöjen
päivänä juhlitaan tytöissä olevaa voimaa ja potentiaalia. Vaikka tytöt kohtaavat erilaisia haasteita,
on heillä rohkeutta tuoda äänensä kuuluviin ja vaatia asioihin parannusta. Kun tytöt pääsevät
kouluun, he saavat kasvaa terveiksi naisiksi ja voivat päättää itse omista asioistaan. He pystyvät
parantamaan omaa ja ympärillä elävien ihmisten tulevaisuutta. He pystyvät muuttamaan maailmaa.
Mitä sinä tiedät tytöistä ja heidän oikeuksistaan? Otetaan selvää ja opitaan. Luen viisi väittämää, jotka ovat joko totta tai tarua. Jos väite on mielestäni totta, nouse seisomaan. Jos väite on
mielestäsi tarua, jää istumaan.
Aloitetaan!

1.

Tytöillä ja pojilla on samat oikeudet.

Totta. Kaikilla maailman alle 18-vuotiailla lapsilla on samat oikeudet, joita 		
kutsutaan lapsen oikeuksiksi. Lapsilla on esimerkiksi oikeus saada koulutusta, 		
harrastaa ja kasvaa turvallisessa kodissa.

2. Tyttöjen oikeudet toteutuvat paremmin kuin poikien oikeudet.

Tarua. Usein tytöt kokevat poikia enemmän syrjintää, köyhyyttä ja väkivaltaa. 		
Monissa kehittyvissä maissa tytöt eivät esimerkiksi saa itse valita omaa 		
puolisoaan tai ammattiaan.

3. Tyttöjen oikeuksien parantaminen lisää myös poikien hyvinvointia.

Totta. Kun tytöt voivat päästä kouluun, hankkia työpaikan ja päättää omasta 		
elämästään, vaikuttaa se hyvällä tavalla myös heitä ympäröivien ihmisten 		
elämään.

4. Pojat joutuvat tekemään tyttöjä enemmän kotitöitä.

Tarua. Maailmanlaajuisesti tytöt ja naiset ovat päävastuussa kotitöistä, kuten 		
ruoanvalmistuksesta, vedenhankinnasta ja puutarhatöistä. Kaikki tytöt eivät 		
pääse kouluun, koska heidän tulee auttaa äitiään kotitöiden tekemisessä.

5. Sekä tytöt että pojat voivat muuttaa maailmaa.

Totta. Maailmasta voi tehdä paremman paikan elää. Paras ja toimivin tapa on 		
tehdä se yhdessä!

Siinä kaikki väittämät. Tiesitkö vastaukset? Opitko jotain uutta?
Tyttöjen oikeuksiin liittyvää keskustelua voi jatkaa luokissa.

Hyvää tyttöjen päivää kaikille!
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Tytöt ja ilmasto
Oletko sinä koskaan viettänyt tyttöjen päivää?
Tyttöjen päivää vietetään 11.10. Silloin muistetaan, millaisia haasteita miljoonat tytöt
ympäri maailmaa kokevat omassa elämässään ja miten tyttöjä voisi auttaa.

13-vuotias Ayni pelkää, että
hän joutuu keskeyttämään
koulunkäyntinsä kuivuuden takia.

Ayni

Ayni on 13-vuotias tyttö. Hän asuu Etiopiassa, Habron alueella. Ayni on kuin kaikki muutkin ikäisensä tytöt Etiopiassa. Hänen vastuullaan on huolehtia perheen kotitöistä. Tärkein
kotityö on päivittäinen vedenhaku, joka on myös tehtävistä vaikein. Aynin kotiseudulla maaperä on hyvin kuivaa ja ihmiset ovat köyhiä. Ennen vettä sai kodin läheisestä joesta, mutta
kuivuuden takia joki on kuivunut ja vettä täytyy hakea kauempaa.
Ayni hakee vettä kävellen, ja vedenhakureissuun kuluu tunteja. Matkan varrella hän
saattaa kohdata häiriköitä ja villieläimiä. Kun Ayni saapuu joelle, hän odottaa ihmispaljoudessa omaa vuoroaan, kunnes saa nostaa vettä joen pohjasta. Kotimatkalla hän kantaa
raskaita vesisäiliöitä.
Jotta vesi riittää koko perheelle, Aynin täytyy hakea sitä kahdesti päivässä. Koska vedenhakuun kuluu suurin osa valveillaoloajasta, Ayni joutuu olemaan usein poissa koulusta.
Hänen moni ystävänsä on joutunut lopettamaan koulunkäynnin kokonaan, ja Ayni pelkää
hänelle käyvän samoin.
Onneksi kuivan kauden jälkeen pitäisi saapua sateita, mikä helpottaa veden saamista.
Silloin Ayni voi valuttaa vettä kotitalonsa katolta. Hän myös toivoo, että kuivunut joki täyttyisi vedestä.
Ilmastonmuutos on syy siihen, miksi Aynin kotiseutu kärsii pitkittyneestä kuivuudesta.
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Ilmastonmuutos vaikuttaa koko maailmaan eikä yksikään valtio tai ihminen voi välttyä sen seurauksilta. Ilmastonmuutos vaikuttaa kuitenkin hyvin eri tavoin eri puolilla maapalloa, ja ihmisten
mahdollisuudet sopeutua muutoksiin vaihtelee suuresti. Suurimmassa riskiryhmässä ovat Aynin
kaltaiset kehittyvissä maissa asuvat ihmiset, jotka ovat epätasa-arvoisessa asemassa. Erityisesti köyhistä taustoista olevat tytöt ovat haavoittuvia ilmastonmuutoksen vaikutuksille.
Me suomalaiset voimme monin tavoin vaikuttaa kehittyvissä maissa asuvien ihmisten
elämään. Suomen kaltaisissa vauraissa teollisuusmaissa asuvat ihmiset ovat pitkälti aiheuttaneet ilmastonmuutoksen ja meidän teoillamme on paljon merkitystä myös ilmastonmuutoksen
ratkaisemissa. Iso vastuu on valtioilla, jotka voivat määrätä maapalloa suojelevia lakeja. Myös
yksittäiset ihmiset voivat tehdä ilmastotekoja esimerkiksi käyttämällä säästeliäästi ruokaa, vettä,
sähköä ja vaatteita.

Myös sinä voit tehdä ilmastotekoja – jo tänään! Voit esimerkiksi
•
•
•
•
•
•
•
•
•

puhua ilmastonmuutoksesta perheesi ja ystäviesi kanssa
korjata rikki menneen tavaran sen sijaan, että heittäisit sen pois ja ostaisit uuden
ostaa uusia tavaroita kirpputorilta
kierrättää
syödä lautasen tyhjäksi ja olla heittämättä ruokaa roskiin
ehdottaa perheellesi ruokatoiveeksi kasvisruokaa
kirjoittaa mielipidekirjoituksen paikallislehteen
kerätä maahan jätettyjä roskia
pyöräillä koulu- ja harrastusmatkat.

Pohtikaa päivänavauksen lopuksi luokassa, millaisia
ilmastotekoja te voisitte tehdä kotona ja koulussa.

Hyvää tyttöjen päivää kaikille!
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Plan International

Edistämme lasten oikeuksien toteutumista ja tasa-arvoa kaikkialla maailmassa. Tunnistamme jokaisessa lapsessa olevat vahvuudet. Köyhyys, väkivalta, syrjäytyminen ja syrjintä estävät kuitenkin lapsia menestymästä. Eniten
niistä kärsivät tytöt, ja siksi parannamme erityisesti tyttöjen asemaa.
Olemme riippumaton lastenoikeusjärjestö. Yhdessä lasten, nuorten, tukijoidemme ja kumppaneidemme kanssa pyrimme poistamaan tyttöjen ja kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten ongelmien perimmäisiä
syitä. Tuemme lasten oikeuksien toteutumista syntymästä aikuisuuteen ja annamme lapsille mahdollisuuden
varautua kriiseihin ja vastoinkäymisiin sekä keinoja toimia niiden ilmaantuessa.
Edistämme muutosta sekä arjen käytännöissä että politiikassa paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä
tasolla hyödyntämällä verkostojamme, kokemustamme ja tietämystämme. Olemme rakentaneet yli 80 vuoden ajan
toimivia kumppanuuksia ja toimimme jo yli 70 maassa.
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