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SISSEJUHATUS
Miks inimõigusi õpetada?

“Ma olen koonduslaagrist pääsenu. Mu silmad nägid seal seda, mida ükski inimene 
ei peaks nägema. Gaasikambrid, mille olid ehitanud haritud insenerid. Lapsed, keda 
tapsid koolitatud õed. Naised ja lapsed, keda tulistasid ja põletasid ülikooliharidusega 
inimesed. Nii et ma umbusaldan haridust. 
Minu palve on: aidake oma õpilastel muutuda inimlikumaks... Kirjutamine, lugemine ja 
arvutamine on olulised ainult siis, kui nad aitavad meie lastel olla inimlikumad.”
Anonüümse õpetaja kiri ühele Ameerika Ühendriikide koolile, avaldatud 1972. aastal.

Eesti noored puutuvad inimõigustega seotud 
teemadega kokku iga päev. Televisioon ja 
internet toovad rahutu maailma neile lähemale 
kui kunagi varem. Nad näevad diktaatorite 
kukutamist otsepildis. Nad jälgivad terroriak-
tide tagajärgi ja terrorismivastast võitlust. Nad 
elavad kaasa miljonite inimeste saatustele, 
kes pagevad looduskatastroofide, konfliktide 
või tagakiusamise eest. Õpilased, nende pered, 
naabrid või klassikaaslased võivad ka ise olla 
pagulased või varjupaigataotlejad. 

Kui neile anda võimalus, tahab enamus õpilasi 
jõudu katsuda suurte moraalsete dilem-
madega, mis inimõigustega seotud on: sõda, 
piinamine, vaesus, usk, migratsioon, naiste 
olukord, sõnavabadus. Inimõiguste teadvus-
tamine aitab noortel aru saada päriselust – 
nende enda elust. Koolitund on ideaalne koht, 
kust seda mõistmist alustada. 

Loodame, et käesolev õppematerjal aitab noor-
tel inimõigusi paremini mõista. Nad uurivad 
ja võib-olla ka seavad kahtluse alla omaenda 
väärtusi. Nad õpivad, et õigused on üldkeh-
tivad. Et nende oma õigused peavad olema 
tasakaalus teiste omadega. Nende suhtumine 
ja käitumine muutub erinevuste suhtes lugupi-
davamaks. Nad omandavad oskusi, et seista 
enda ja teiste õiguste eest.  

Inimõigustealane töö sinu koolis
Noorte inimeste jaoks on inimõiguste õppimine 
alles algus. Tõeline mõistmine saabub siis, kui 
nad näevad neid teadmisi enda ümber prakti-
kas rakendumas. Kui nad näevad, et koolikesk-
konnas austatakse inimõiguste põhimõtteid, 
saavad nad aru selle kasulikkusest nende 
kogukonnale ja neile endale. Kui võrdsus, 
väärikus ja üksteise austamine on nende 
ümber tegelikkuses olemas, muutub positiivne 
käitumine normiks ja levib üle kogu kooli. 

Et see juhtuks, peab inimõigusi austav vaatenurk 
kehtima igas koolielu aspektis: õpetajad käitu-
vad tundides õpilasi austavalt ja kohtlevad kõiki 
võrdselt, arusaamatused lahendatakse õiglaselt, 
noorte inimeste seisukohavõtte julgustatakse ja 
kuulatakse ning kooliväliste tegevuste kaudu tut-
vutakse inimõigustega ka väljaspool kooliseinu. 
Sellistes “inimõigustesõbralikes koolides” leia-
vad õpetajad uusi ja huvitavaid meetodeid, et 
inimõigusi kogu oma töösse lõimida ja õpilased 
hakkavad neid õigusi nii enda kui teiste puhul 
arvestama. 

Läbiv teema koolielus 
Läbivad teemad võib kooliellu põmida väikeste 
tegevuste või suuremate ettevõtmiste kaudu. Siin 
on mõned soovitused, millest võiks alustada:

 – koolis võiks tegutseda õpilasesindus, kuhu 
saab valida liikmeid ja kellega konsultee-
ritakse õpilasi puudutavate otsuste üle 

 – uurige ja katsetage võimalusi, kuidas inim-
õigusi õpetada erinevates ainetundides

 – vaadake üle kooli missioon ning mõelge, 
kas see tutvustab kooli inimõigusi austaval 
moel

 – korraldage inimõiguste teemapäev
 – vaadake üle olemasolevad kooli põhimõtted 

ja poliitikad, mõeldes, kuidas nad arvesta-
vad inimõigustega

 – kasutage ülekoolilisi kogunemisi, et hääle-
tada demokraatlikult ouliste otsuste üle

 – valige välja mõni teema, mis õpilasi hetkel 
puudutab – näiteks küberkiusamine – ja 
proovige sellest jagu saada, analüüsides 
seda läbi inimõiguste prisma. 

 – korraldage kampaania inimõiguste kaitseks

Head avastamist ja tegutsemist!
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Tunni eesmärgid

 ● Saada teadmisi inimõiguste 
ajaloo kohta

 ● Õppida tundma põhimõtteid, 
millest inimõigused on välja 
kasvanud

 ● Õppida ära tundma inimõigusi 
ning inimõiguste rikkumisi

Abimaterjalid
 

 ● PowerPoint esitlus “Mõista inimõigusi”

 ● Tööleht 1: Inimõiguste ülddeklaratsiooni pream-
bul – lühendatud ja lihtsustatud versioon

 ● Abivahend 1: Inimõiguste deklaratsiooni artiklid 
(tükkideks lõigatud ning eraldi ümbrikutes)

 ● Abivahend 2: ÜRO inimõiguste deklaratsioon – 
lühendatud versioon

 ● Valge paber

 ● Värvilised pliiatsid

 ● Film “Sa oled võimas” (1 min 30 sekundit)SISSEJUHATUS
10 min 

Vaadatakse šokeerivaid fotosid holokaustist. 
Õpetaja tutvustab inimõigusi ning ärgitab 
õpilasi arutlema inimõiguste üle vastavalt 
nende arusaamisele.

 ● Näita õpilastele fotosid holokaustist 
slaididel 2–4. Küsi õpilastelt, mis on 
fotodel olevatelt inimestelt ära võetud.

 ● Näita slaidi nr 5. Palu õpilastel väikestes 
gruppides arutada küsimuse üle “Mis 
on inimõigus?”. Seejärel peaks iga grupp 
kirjutama 3 sõna, mis nende arvates 
võtavad kokku nende mõtted antud 
teema kohta.

 ● Kirjutage tahvli peale nimekiri õpilaste 
pakutud sõnadest.

PÕHIOSA
10 min

Tutvusta õpilastele ÜRO inimõiguste ülddeklarat-
siooni ning võrrelge seal olevaid punkte õpilaste 
välja pakutud sõnadega. 

 ● Selgita, et peale holokausti tulid maailma 
liidrid kokku ning korraldasid samasuguse 
nõupidamise nagu õpilased praegu. Selle 
tulemusena moodustati 1948. aastal doku-
ment, mis kannab pealkirja inimõiguste 
ülddeklaratsioon. See dokument määrab ära 
kõik õigused, mis igal inimesel peavad olema. 
Selle kohta on rohkem infot slaidil nr 6.

 ● Selgita õpilastele, et nad loevad kohe inim-
õiguste ülddeklaratsiooni sissejuhatust. 
Jaga välja Tööleht 1: ÜRO inimõiguste üld-
deklaratsiooni preambul – lühendatud ja 
lihtsustatud versioon ning palu õpilastel koos 
pinginaabriga dokumenti lugeda ning kriip-
sutada alla kolm sõna, mis on nende arvates 
kõige olulisemad. 

 ● Palu need sõnad klassile ette lugeda ning 
võrrelge neid selle nimekirjaga, mille klass 
koostas eelmise harjutuse käigus. Kui sar-
nased või erinevad olid klassi poolt pakutud 
ideed 1948. aastal kokku tulnud liidrite 
omadega?

1. peatükk 

ÕPIME INIMÕIGUSI
See tund tutvustab õpilastele inimõigusi, kasutades slaide, praktilisi ülesandeid ning lühifilmi. 
Seda peatükki võib õpetada kui eraldiseisvat tundi või osana inimõiguste alasest kursusest. 
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TEEMAARENDUS
15 min

Arutlege inimõiguste ülddeklaratsioonis sisaldu-
vate õiguste üle koos allpool välja pakutud 
tegevustega:

 ● Õpilased moodustavad neljased grupid ning 
valivad ümbrikust ühe kaardi, mida nad 
teistele ei näita (kasuta selleks kaarte Abiva-
hend 1: Inimõiguste artiklid). Igal kaardil on 
inimõiguste artikkel inimõiguste ülddekla-
ratsioonist.

 ● Palu õpilastel ette kujutada, et Ühinenud 
Rahvaste Organisatsioon on palunud neil 
luua kaheminutilise reklaami noortele ini-
mestele, mis tutvustaks nende poolt välja 
valitud inimõigust. Kasutades kehakeelt, 
miimikat, näitlemist või illustratsioone, tut-
vustavad õpilased inimõigust, mis on tagatud 
või mida on rikutud.

 ● Peale õpilaste esituste lõppu anna igale 
õpilasele Abivahend 2: Inimõiguste üld-
deklaratsioon ja valget paberit.

 ● Iga grupp tutvustab oma reklaami klassi-
le. Kui teised grupid arvavad ära, millisest 
artiklist käib jutt, kirjutavad nad selle 
paberile ja hoiavad üleval. Arutlege, miks 
iga inimõigus on oluline. Küsi õpilastelt, kas 
nad oskavad tuua näiteid, kus nende arvates 
inimõigusi rikutakse. 

ARUTELU
10 min

Õpilased arutavad inimõiguste ülddekla-
ratsiooni mõju neile ja teistele inimestele 
tänases maailmas:

 ● Vaadake filmi “Sa oled võimas”, 
kuid ära õpilastele filmi pealkirja 
ütle

 ● Palu õpilastel üles märkida, 
milliseid inimõiguste artikleid 
filmis rikutakse. Arutlege nende 
kirjapandu üle.

 ● Palu õpilastel filmi pealkiri ära 
arvata. Küsi, kas nende arvates 
on Amnesty valinud filmile hea 
pealkirja? Kas inimõiguste tund-
mine paneb ka klassi ennast 
rohkem väestatuna tundma?
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Tunni eesmärgid

 ● Õpilased oskavad nimetada inimõi-
gusi, mis on kirjas põhiõiguste hartas

 ● Õpilased mõistavad, kui keeruline on 
kohtunikel teha inimõiguseid puudu-
tavaid otsuseid

 ● Õpilased oskavad kasutada veen-
mistehnikaid ning sobivat sõnavara 
oma kirjatöödes ning esitlustes

Abimaterjalid
 

 ● PowerPoint esitlus “Inimõigused Euroopas”

 ● Abivahend 1: Euroopa põhiõiguste harta 
(lihtsustatud versioon). Üks leht igale 
õpilasele. 

 ● Tööleht 1: Kohtujuhtumid (iga juhtum on 
eraldi lehel)

 ● Tööleht 2: Kohtuotsuste lisakommentaarid 
õpetajale

 ● Tööleht 3: Lisainfo õpetajale Euroopa 
põhiõiguste harta kohta

SISSEJUHATUS
10 min

Õpilastele tutvustatakse inimõiguste kontseptsiooni 
ning tunni eesmärke.

 ● Tutvusta slaidide nr 2 ja 3 materjale ning küsi, 
kas kõik õpilased said aru

 ● Selgita õpilastele, et Euroopa Liidus on inimõi-
gused kaitstud põhiõiguste hartaga ning seda har-
tat tunnis käsitletaksegi. Jaga laiali Abivahend 1: 
Euroopa põhiõiguste harta (lihtsustatud versioon). 
Näita õpilastele slaide 4–9 ning peale igat slaidi 
küsi, millisele artiklile slaid viitab (vastus ilmub, 
kui teist korda klikkida). 

NB! Slaididel on ainult mõned näited põhiõiguste 
harta artiklitest, harta koguteksti leiate siit: 
http://www.eihr.ee/el-i-pohioiguste-harta/  

 ● Selgita, et põhiõiguste harta nõuab, et kõik ava-
likud organisatsioonid (haiglad, koolid, polit-
seinikud) tagaksid inimõiguste kaitse. Kui keegi 
tunneb, et tema õigusi on kuritarvitatud, võib ta 
pöörduda kaebusega kohtu poole. Kohtunik peab 
aeg ajalt langetama raskeid otsuseid, kus tuleb 
võtta arvesse erinevate gruppide õigusi võrdluses 
üksikisiku õiguste ning üldsuse turvalisusega. 
Selgita õpilastele, et tunni jooksul vaadatakse 
selliseid kohtukaasusi lähemalt. 

2. peatükk 

INIMÕIGUSED 
EUROOPAS

See tund tutvustab õpilastele Euroopa põhiõiguste hartat. Samuti arutatakse ja mängitakse 
läbi erinevaid Suurbritannias aset leidnud kohtujuhtumeid. 
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PÕHIOSA
40 min

Kohtujuhtumi etendus
Õpilased analüüsivad tõestisündinud inimõigustealaseid kaasusi ning mängivad läbi kohtujuhtumi. 
Üks osa klassist kehastab süüdistajaid ning teine osa kaitsjaid ning nad peavad argumenteerides 
veenma ülejäänud klassi.

 ● Jaga klass kuueks grupiks.

 ● Anna igale grupile ülesanne Töölehelt 1: Kohtujuhtumid.

 ● Selgita, et iga grupp peab kirjutama lühikese juhtumikirjelduse, mis tutvustab mõlema poole 
seisukohti ning esitlema seda 2 minuti jooksul.

 ● Iga grupp loeb kohtujuhtumit ning arutleb, millised inimõigused on antud juhtumi puhul 
olulised.

 ● Seejärel jaotab grupp omavahel ära rollid: kes on jutustaja, kes on kaitsjad ja süüdistajad (ad-
vokaate võib olla igas grupis rohkem kui üks vastavalt õpilaste arvule).

 ● Oma juhtumi ettevalmistamisel ja kirjapanemisel peaksid õpilased kasutama nii palju veen-
misargumente, kui on võimalik (näita slaidi nr 10).

 ● Jutustaja peaks kirjutama lisaks oma tekstile koos advokaatidega juhtumianalüüsi, et ka tema 
õpiks veenvat argumentatsiooni. Kui aeg võimaldab, siis võiksid õpilased lugeda mõningaid 
reaalseid kohtujuhtumeid, et muuta oma argumentatsioon veenvamaks ning kasutada eksper-
tide arvamusi ja statistikat oma argumentatsiooni tugevdamiseks. 

 ● Süüdistajad ja kaitsjad peaksid omavahel väitlema, et võita klassi poolehoid ühe või teise poole 
toetuseks.

 ● Iga grupp esitleb oma juhtumit. Pärast iga ettekannet lase klassil otsustada, kas paremini 
argumenteeris süüdistaja või kaitsja. Seejärel avalda oma arvamus ning anna teada, millise 
otsuse kohtunik päriselus selle juhtumi kohta langetas (vaata 2. töölehte). Palu õpilastel rollist 
välja tulla ning avaldada oma isiklikku arvamust selle juhtumi kohta.

NB! Igal grupil on aega 10 minutit, et juhtumi kohta lugeda, seda omavahel arutada ning argumen-
tatsioon kirja panna. Peale selle on 2 minutit aega esitluseks, 1 minut kohtadele jõudmiseks ning 
2 minutit tagasiside andmiseks.

KOKKUVÕTE
5 min

 ● Vaadake uuesti slaidi nr 2. 
Palu õpilastel nimetada mõned 
inimõigused põhiõiguste hartast 
ilma abimaterjale kasutamata.

 ● Palu sellel osal klassist, kes 
arvab, et põhiõiguste harta on 
vajalik dokument, minna ühe 
seina äärde ning sellel osal klas-
sist, kes arvab, et see dokument 
on ebavajalik, minna teise seina 
äärde. Palu mõnel õpilasel kum-
maltki poolelt selgitada, miks nad 
niimoodi arvavad.
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3. peatükk 

INIMÕIGUSTE 
RIKKUMINE: 
NÄITED EESTIST

See tund tutvustab õpilastele mõningaid juhtumeid inimõiguste rikkumisest Eestis, kasutades tõsielu-
juhtumeid. Seda peatükki võib õpetada kui eraldiseisvat tundi või osana inimõiguste alasest kursusest. 

Tunni eesmärgid

 ● Saada teadmisi probleemidest, 
mida Eestis on ette tulnud

 ● Õppida ära tundma inim-
õiguste rikkumisi

Abimaterjalid 
 ● Tööleht 1: Tõsielujuhtumid Eestist

 ● Tööleht 2: Kuidas oma õigusi kaitsta

 ● Lühifilmid: Eesti noorte tehtud videod

SISSEJUHATUS
5 min 

 ● Selgita, et ühinemisel 
rahvusvaheliste inimõigus-
lepingutega on Eesti riik 
võtnud kohustuse oma ter-
ritooriumil need õigused ja 
vabadused tagada. 

 ● Küsi õpilastelt, kas nad 
on kuulnud mõnest inim-
õiguste rikkumisest Eestis. 
Kas Eestis võib inimõiguste 
rikkumist ette tulla?

Kaadrid Eesti noorte videodest, mis esitati inim-
õiguste teemalisele videovõistlusele Fingerprint.
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PÕHIOSA
40 min

Lühietendused
Õpilased mängivad läbi tõsielujuhtumeid Eestist. 

 ● Jaga klass 3–6 liikmelisteks rühmadeks.

 ● Anna igale grupile ülesanne Töölehelt 1: 
Tõsielujuhtumid Eestist.

 ● Selgita, et iga grupp peab oma juhtumi 
teistele ette kandma. Anna ettevalmista-
miseks aega 10 minutit. 

 ● Palu õpilastel juhtumid ette mängida. Aru-
tage peale iga juhtumi mängimist, millist 
inimõigust rikuti.  

 ● Kui kõik juhtumid on ette kantud, arutage, 
kas õpilased on sarnastest juhtumitest 
teadlikud. Kas nende arvamus inimõiguste 
olukorrast Eestis muutus?

 ● Arutage võimaluste üle, kuidas oma õigusi 
kaitsta. Erinevaid võimalusi tutvustab 
Tööleht 2: Kuidas oma õigusi kaitsta?

KOKKUVÕTE
5 min 

 ● Vaadake ühte noorte 
lavastatud videolugudest, mis 
samuti käsitlevad inimõiguste 
rikkumisi Eestis. 
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4. peatükk

SÜNNITAMISEL 
SUREMINE 

Selles tunnis tutvustatakse õpilastele lühifilmiga üht inimõigustega seotud teemat – sünnitamisel 
suremist. Neile õpetatakse põhilisi matemaatilisi meetodeid, et esitada üle maailma pärit andmeid graafili-
selt, eesmärgiga võrrelda põhjuseid, miks on emade suremuse määr erinevates maades ja geograafilistes 
piirkondades nii erinev. 

Tunni eesmärgid

 ● Osata informatsiooni tõlgen-
dada ja esitada

 ● Saada teadlikuks üleilmsest 
inimõiguste järgimise ja 
rikkumise võrdlusest

 ● Mõelda, kuidas võiks üleilm-
set ebavõrdust vähendada

Abimaterjalid

 ● PowerPoint esitlus: emade suremus

 ● Tööleht 1: Inimõiguste ülddeklaratsioon – lühike 
versioon (trüki õpilaste rühma/paari peale üks)

 ● Tööleht 2: teabegraafika sellest, kuidas mõjutab 
riigi jõukus emade suremust

 ● Tööleht 3: teabegraafika koostamine

 ● Film: “42” (5 min)

 ● Kleebitavad märkmepaberid

SISSEJUHATUS
10 min

Tutvusta õpilastele inimõigusi puudutavat emade 
suremuse teemat. Selgita, et emade suremus 
tähendab sünnitamisel surnud naiste arvu.   

Too välja järgmised faktid (Allikas: UNICEF, 2010. 
aasta andmed):

 – Rootsis on emade suremus 4/100 000. 
 – Sierra Leones on emade suremus 

890/100 000.

Palu õpilastel mõelda, miks on nende arvates Root-
si ja Sierra Leone vahel selline vahe; kui suur on 
nende arvates see arv Eestis. Näita slaidi nr 2 olu-
korra kohta Eestis. Arutage nende tähelepanekuid.

 ● Selgita, et inimõiguste ülddeklaratsioon 
sisaldab nimekirja kõikide inimeste õigustest. 
Palu õpilastel paaride või gruppidena heita 
pilk inimõiguste ülddeklaratsiooni koopiatele 
(Tööleht 1) ja mõelda, millised artiklid käivad 
esitatud faktide kohta. Arutage vastuseid ja 
tooge välja teemakohased artiklid (nt artiklid 
2; 3; 22; 25; 27; 29).   

 ● Vaadake filmi “42” emade kõrgest suremuse 
määrast Sierra Leones. 
NB! Kontrolli enne näitamist, kas sisu on 
klassile kohane. 

Ka Afganistanis on naiste suremus 
sünnitusel väga kõrge. MTÜ Mondo toel 

läbisid 66 naist Põhja-Afganistanis medit-
siinikoolituse, et nad saaks oma külade 
naisi raseduse ajal nõustada, sünnituse 

ajal abistada ja vajadusel neid 
õigel ajal arsti juurde saata.
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PÕHIOSA
25 min

Õpilased arutlevad, kui erinevalt mõjutab emade suremus inimesi üle maakera. 
 ● Selgita õpilastele, et teabegraafika on andmete või informatsiooni esitamine visuaalselt. 
Küsi õpilastelt näiteid, kus nad võivad olla teabegraafikat kohanud. Nad võivad pakkuda 
sektordiagramme, tulpdiagramme, ostukeskuse plaane. Selgita, et keerukamat teabe-
graafikat kasutatakse üha rohkem televisioonis ja ajalehtedes. Selles õppetunnis näevad 
nad viise, kuidas saab teabegraafika abil tuua välja infot emade suremuse kohta. 

 ● Näita õpilastele punktdiagrammi (slaid nr 3), mis visandab sissetuleku (inimese kohta) 
taustal emade suremuse. Küsi õpilastelt, kuidas see erineb teistest punktdiagrammidest, 
mida nad võivad olla varem näinud. Kutsu üks õpilane tahvli juurde, et ta kleebiks ühe 
märkmepaberi kohta, mis nende arvates tähistab Eestit, ja teise Sierra Leone jaoks. 
Näita slaidi nr 4 ja arutlege, kui lähedal nad õigele vastusele olid.

 ● Õpilased täidavad töölehe nr 2: teabegraafika sellest, kuidas mõjutab riigi jõukus emade 
suremust. Seda võib teha nii paarides kui üksinda.

NB! Töölehe graafikul olevad teljed pole ühtlaselt jaotunud. See tuleneb sellest, et ar-
vudes on sedavõrd suur lahknevus. Oluline on rõhutada, et kuigi see näib graafikul 
ebanormaalne, võib see tegelikkuses osutuda vajalikuks arutelukohaks, mida selline 
lahknevus tähendab.

TEEMAARENDUS
15 min 

Õpilased teevad imikute suremuse kohta oma teabegraafika. 
 ● Selgita õpilastele, et imikute suremus on sageli seotud emade sure-
musega. Arutage õpilaste ideid, miks.   

 ● Selgita õpilastele, et nad teevad ise teabegraafikat, näidates suhet 
imikute suremuse ja riigi jõukuse vahel. Palu õpilastel mõelda teabe-
graafika õnnestunud väljatöötamiseks vajalike kriteeriumide peale. 
Kuula nende ettepanekuid, enne kui jagad laiali töölehe nr 3: teabe-
graafika koostamine. Seleta, et õpilastel on vaja leida viise, kuidas 
hõlmata võimalikult palju infot, näiteks erinevate piirkondade jaoks 
eri värv, riigi rahvastikuga seotud punkti suurus jne. 

ARUTELU
10 min 

Õpilased annavad üksteise teabegraafika kohta tagasisidet.

 ● Säti õpilased töötama üle ruumi laiali. Palu neil üksteise tööd läbi vaadata 
vastavalt töölehel antud kriteeriumidele ja jätta igale teabegraafikale oma 
kommentaar, mis on kirjutatud kleebitavale märkmepaberile. 

 ● Anna õpilastele tööde vastuste kohta tagasisidet, viidates õnnestumise 
kriteeriumidele.

 ● Küsi õpilaste arvamust selle kohta, mida saaks teha, et vähendada maail-
mas emade suremust ja imikute suremust, võttes arvesse seda infot, mida 
õpilased on seni kasutanud.
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MTÜ Mondo korraldatud päkapikkude meeleavaldus 
Tallinnas õiglase šokolaaditootmise eest – et 

kakaokasvatustes ei kasutataks lapstööjõudu ja 
kakaofarmeritele makstaks õiglast tasu.

5. peatükk

SÕNAVABADUS
See peatükk tutvustab õigust sõnavabadusele, kasutades selleks suhtlemist ja kriitilist 
mõtlemist. Õppematerjalina on kasutusel filmid ja informatiivne tekst. Seda peatükki võib 
kasutada eraldiseisvalt või osana inimõiguste kursusest. 

Tunni eesmärgid

 ● Arutleda sõnavabaduse kui inimõi-
guse ning selle eiramise tagajärgede 
üle

 ● Hinnata kriitiliselt Amnesty 
Internationali kui inimõiguste eest 
seisja rolli 

 ● Analüüsida erinevaid loomingulisi 
võimalusi, mis võimaldavad tegut-
seda ning kampaaniaid korraldada

Abimaterjalid

 ● PowerPoint esitlus

 ● Abivahend 1: Amnesty Internationali tutvustus

 ● Abivahend 2: Käimasolevad juhtumid ning 
kampaaniad

 ● Tööleht 1: Käimasoleva juhtumi informatsioon 
ning kampaania planeerimine

 ● Film “Üheainsa allkirja võim” (2 min 30 
sekundit)

 ● Film “Sa oled võimas” (1 min ja 30 sekundit)

 ● Film “Kuul” (1 min)

SISSEJUHATUS
5 min

Õpilastele tutvustatakse sõnavabaduse ideed.

 ● Näita õpilastele slaidi nr 2, mis kujutab 
sõnavabaduse piiramist. Uuri õpilastelt, 
kuidas nad seda pilti mõistavad.

 ● Selgita õpilastele, et selles tunnis 
käsitlete te õigust sõnavabadusele, mis 
on artikkel 19 inimõiguste ülddeklarat-
sioonist (slaid nr 3).

 ● Selgita õpilastele, kuidas tund on üles 
ehitatud (slaid nr 4).

PÕHIOSA
15 min

Õpilased arutlevad juhtumite üle, mil nende sõnavabadust on piiratud ning 
teised inimesed on nende eest välja astunud.

 ● Kasutades Amnesty Internationali tutvustuse 1. osa (Abivahend 1, 1. osa), 
kirjelda, kuidas Amnesty International alguse sai. Näita slaidi nr 5.

 ● Õpilased arutlevad paarides, mida oleks saanud/võinud Portugali tuden-
gitega ette võtta. Iga paar esitab kaks ideed. 

 ● Loe ette Amnesty tutvustuse 2. osa (Abivahend 1, 2. osa) – “Rohkem kui 
50 aastat Amnestyt!” Näita slaidi nr 6.

 ●  Näita filmi “Üheainsa allkirja võim” – Amnesty filmi, mis demonstreerib 
ühe allkirja võimu kirjal või petitsioonil.

Fo
to

: M
ee

lis
 M

ik
ke

r

12



13

TEEMAARENDUS
35 min

Õpilased mõtlevad kuidas asjad on muutunud sellest ajast peale, kui Amnesty 
loodi ning arutavad, kuidas korraldada kampaaniaid, et lõpetada inimõiguste 
rikkumisi.

 ● Selgita, et maailmas rikutakse veel paljudes kohtades inimõigusi. Näita 
slaidi nr 7, mis tutvustab Amnesty teavitustööd. Ütle õpilastele, et nad 
analüüsivad nüüd mõningaid juhtumeid lähemalt.

 ● Jaota õpilased väikestesse rühmadesse. Iga rühm vaatleb erinevat juh-
tumit lehelt Abivahend 2: Käimasolevad juhtumid ning kampaaniad 

 ● Palu õpilastel analüüsida Amnesty rolli nende juhtumite ja kampaa-
niate juures. Mida Amnesty ette võttis? Kas see muutis olukorda? Mida 
oleks võinud veel teha?

 ● Iga rühm kannab klassile oma tulemused ette.

Õpilased mõtlevad käesoleva juhtumi jaoks oma kampaania välja. 
 ● Kasuta slaidi nr 8 ning 1. töölehte: Käimasoleva juhtumi informatsioon 
ning kampaania planeerimine. Õpilased arutavad Johan Terissa juhtu-
mi üle, kes on põhikooli õpetaja Indoneesiast, kes vangistati rahumeelse 
protesti juhtimise tõttu.

 ● Loe ette selle juhtumi ajalugu.

 ● Palu õpilastel rühmades arutleda, millise kampaania nad looksid, et 
Johan vabastada. Mida nad ette võtaksid? Kuidas nad veenaksid teisi 
inimesi, et nad samuti osaleksid?

 ● Iga rühm esitleb klassile oma ideid.

KOKKUVÕTE
5 min

 ● Näita filmi “Sa oled 
võimas” või siis “Kuul”, 
kui see on rohkem 
õpilaste eale sobilik. 
Selgita õpilastele, et 
kuigi me võime suurte 
raskustega silmitsi 
seistes arvata, et me ei 
saa midagi muuta, on 
tegelikult meil kõigil 
jõudu viia läbi positiiv-
seid muutusi. 
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Süüria kodusõja eest on pagenud miljoneid inimesi. 
MTÜ Mondo toel saavad Za’atari pagulaslaagris 

elavad noored arvutikoolitustel osaleda.
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6. peatükk

PAGULASED JA 
VARJUPAIGATAOTLUSED

Selles tunnis kasutame hiljuti aset leidnud tõestisündinud lugu ja rollimängu, et õpilased mõistaksid 
varjupaigataotlejate olukorda. 

Tunni eesmärgid

 ● Aidata õpilastel aru saada, miks 
inimestest saavad pagulased ja 
varjupaigataotlejad

 ● Selgitada riikidevahelist vastastikust 
sõltuvust

 ● Selgitada teemat põhjalikumalt ning 
aidata õpilastel pagulaste olukorda 
empaatiaga suhtuda

Abimaterjalid

 ● PowerPoint esitlus: Pagulased ning 
varjupaiga taotlemine

 ● Abivahend 1: Farzadi lugu

 ● Abivahend 2: Rollimängu 
stsenaarium õpetajale

 ● Tööleht 1: Sodikeelne küsimustik 
igale õpilasele (valikuline)

 ● Vildikad ning suured paberid igale 
grupile

SISSEJUHATUS
20 min

Õpilased arutlevad, miks inimestest saavad 
pagulased, kasutades selleks fakte ning 
näidisjuhtumit.

 ● Õpilased defineerivad mõisteid, mis on 
slaidil nr 2 ning võrdlevad oma definit-
sioone rahvusvaheliste definitsioonidega 
slaidil nr 3

 ● Küsi õpilaste käest pagulaste arvu 
kohta maailmas (slaid nr 4) ning võrrel-
ge nende ideid tegelike arvudega (slaid 
nr 5)

 ● Küsi, mida õpilased teavad olukorra 
kohta Afganistanis. Ütle õpilastele, et 
loete nüüd koos tõestisündinud lugu 
Farzadist, kes on hiljuti Afganistanist 
ühte Euroopa riiki saabunud pagulane. 
Lugege ning arutage Farzadi juhtumit.



PÕHIOSA
35 min

Rollimäng õpilastele, et arendada neis empaatia-
võimet pagulaste olukorra suhtes.

 ● Jaota klass viiesteks või kuuesteks grup-
pideks ning anna igale grupile suur valge 
paber ja värvilised vildikad. Loe klassile 
ette lugu, mis on kirjas 2. abivahendil: Rol-
limängu stsenaarium õpetajale ning palu 
igal grupil ette kujutada, et nad kuuluvad 
kirjeldatavasse perekonda. Kui arvad, et 
see on vajalik, siis näita klassile slaidil 
nr 6 olevat ähvarduskirja. 

 ● Palu igal grupil vastu võtta kaks otsust, 
mis on paberil lahti kirjutatud

 ● Mängi immigratsiooniametnikku ning jaga 
igale grupile koopia Töölehest nr 1: sodi-
keelne küsimustik (selle võib ka vahele 
jätta)

 ● Otsustage, keda riiki lubada ja kes peab 
tagasi minema

TEEMAARENDUS
10 min

Tule rollist välja ning arutage koos 
õpilastega:  

 ● Mis tunne oli olla pagulane?

 ● Kas see on muutnud nende suh-
tumist varjupaigataotlejatesse 
meie riigis? 

 ● Palu õpilastel kodutööna uurida 
selle teema kohta rohkem infot 
aadressilt www.pagulasabi.ee
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7. peatükk

SURMANUHTLUS 
Tunnis kasutatakse rühmaviisilist arutelu ja väitlust surmanuhtluse teemal. Õpilased saavad teada 
olulisi fakte ja tutvuvad hiljutise juhtumiuuringuga, mida esitletakse lühifilmiga ja sinna juurde 
kuuluvate kommentaaridega.   

Tunni eesmärgid

 ● Hinnata kriitiliselt surmanuhtluse 
poolt- ja vastuargumente

 ● Väljendada ja põhjendada isiklikku 
vaatepunkti

 ● Saada rohkem teada inimõigustega 
tegelevast rahvusvahelisest organi-
satsioonist

Abimaterjalid

 ● Tööleht 1: Surmanuhtluse küsimustik

 ● Abivahend 1: Surmanuhtluse küsimus-
tiku vastused õpetajale

 ● Abivahend 2: Surmanuhtluse poolt- ja 
vastuargumendid

 ● Film “Troy Davis”, 7 min

 ● Abivahend 3: Troy Davise juhtumi 
kommentaarid (valikuline);

 ● Kaart: Surmanuhtlus maailmas 
2011. aastal

SISSEJUHATUS
10 min

Õpilastele kirjeldatakse üleilmselt rakendatavat surmanuhtlust.

 ● Jaga laiali Tööleht 1: Surmanuhtluse küsitlus, kas igaühele 
eraldi või rühmadele. Anna õpilastele viis minutit aega küsi-
mustele vastamiseks.

 ● Kasuta 1. abivahendit: Surmanuhtluse küsitluse vastused. 
Vaadake õiged vastused läbi ja luba lühikest arutelu, et 
käsitleda õpilaste vastuseid põhjalikumalt.

 ● Näita kaarti Surmanuhtlus maailmas 2011. aastal. Küsi 
õpilaste arvamusi.



TEEMAARENDUS
20 min

Õpilased käsitlevad surmanuhtluse poolt- ja vastuargumente.

 ● Selgita õpilastele tegevust. Õpilased peaksid töötama kuues rühmas. Kolm 
rühma on surmanuhtluse poolt ja teised kolm selle vastu.

 ● Jaga laiali Abivahend 2: Surmanuhtluse poolt- ja vastuargumendid ning palu 
õpilastel lugeda nende rühma puudutavat osa. Julgusta õpilasi rühma sees 
olulised punktid läbi arutama. On kasulik määrata kindlaks kirjutajad ja 
ajavõtjad, et tagada kogu olulise teabe ja ideestiku läbivõtmine. Selgita klassile, 
et võib olla keeruline kuuluda rühma, mille argumentidega nad ei nõustu, ent 
selle tegevuse eesmärk ongi proovida näha asju etteantud vaatenurgast.

 ● Nüüd ühenda kolm poolt rühma kokku üheks suureks rühmaks ja tee sama 
vastu rühmadega. Palu õpilastel rühma sees argumendid läbi arutada. Kutsu 
mõlemat suurt rühma üles leidma endale kõneisik, kes esitleks nende argu-
mente tervele klassile.

 ● Palu õpilastel pärast mõlema poole argumentide ärakuulamist käega märku 
anda, kas nad on poolt, vastu või pole otsustanud.

PÕHIOSA
15 min

Õpilased käsitlevad surmanuhtlust ühe hiljutise USA tõestisündinud juhtumi kontekstis. 

 ● Näita filmi Troy Davisest, kes vangistati ja kellele määrati USA-s surmanuhtlus. 
Rõhuta, et filmitu tekitab emotsioone. Õpilased võivad lugeda kommentaare sellele juh-
tumile. Mõlemad kirjeldavad Troy lugu nii, nagu see 2010. aastal aset leidis.

 ● Arutage nende reaktsioonid läbi. Tuleta õpilastele meelde, et nad võivad kasutatda 
õigust avaldada vabalt oma arvamust ning teha seda olenemata sellest, kas nad poolda-
vad surmanuhtlust või mitte.

Küsi näiteks järgmisi küsimusi tagasiside saamiseks:

 ● Kas sinu arvates näitas Amnesty International selles lühifilmis surmanuhtlust erapoo-
likult?

 ● Mida tunneb/tundis sinu arvates Troy perekond?

 ● Milliseid meetmeid (kui üldse) peaks sinu arvates surmamõistetute suhtes rakendama?

 ● Kas inimese süü või süütus mõjutab sinu seisukohta surmanuhtlusest? 

Arutelu järel ütle õpilastele, et pärast filmi valmimist ja kommentaaride saamist arenes Troy 
lugu edasi.

 ● Küsi õpilastelt, mis oleks nende arvates pidanud Troyga juhtuma.

 ● Anna õpilastele pärast nende mõtete kuulamist teada, et Troy Davis hukati 
21. septembril 2011 surmava süsti läbi, hoolimata üle maailma toimunud protestidest.

 ● Loe ette Troy viimased sõnad:

“... sooviksin pöörduda MacPhaili perekonna poole. Tahaksin, et te kõik teaksite... ma olen 
süütu. Mul ei olnud sel õhtul relva. Ma ei tulistanud teie perekonnaliiget. Aga mul on teie 
kaotuse pärast nii kahju. Mul tõesti on – siiralt. Kõik, mis ma saan paluda, on see, et igaüks 
teist vaataks seda juhtumit lähemalt, et te lõpuks jõuaksite tõeni. Palun oma perekonda ja 
sõpru, et te kõik jätkaksite palvetamist, et te kõik annaksite ka edaspidi andeks. Jätkaksite 
selle võitluse pidamist. Neile, kes tahavad minult elu võtta – halastagu Jumal teie hingedele. 
Jumal õnnistagu teid kõiki.”
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27-aastane last ootav sudaanlanna Meriam Ibrahim 
mõisteti surma, sest ta abiellus kristlasest mehega 
ja vahetas usku. Amnesty International kogus tema 

toetuseks 700 000 allkirja.18

8. peatükk 

TEGUTSEME!
Selles tunnis näidatakse lühifilmi ning kasutatakse tõsielujuhtumit, et õpilasi tegutsema inspi-
reerida. Selle peatüki materjali võib kasutada, et alustada õppekavaülest projekti, mis võimaldab 
õpilastel omandada praktilisi kogemusi kirjutamisest, kriitilisest mõtlemisest, meediaanalüüsist 
ja grupitööst, kasutades tõsielujuhtumi konteksti. 

Tunni eesmärgid

 ● Viia läbi tegevus, mis seisaks inimõi-
guste eest

 ● Teha kindlaks olukorrad, kus tihti 
inimõigusi rikutakse

 ● Organiseerida või liituda kampaaniaga, 
mis kaitseb neid, kellelt on vabadused 
ja õigused ära võetud

Abimaterjalid

 ● PowerPoint: esitlus “Tegutseme!”

 ● Abivahend 1: Inimõiguste ülddeklarat-
siooni kokkuvõte 

 ● Abivahend 2: Lisamaterjal õpetajale 
inimõiguste ülddeklaratsiooni kohta

 ● Film “Ma võtan sõna” (9 min)

 ● A2 valget paberit ning värvipliiatseid

SISSEJUHATUS
5 min 
Õpilased arutlevad omavahel, kas nende tegevus võiks maailma muuta.

 ● Kasutades slaidi nr 2, palu õpilastel valida skaalal number 1 kuni 10, 
mis tähistab seda, kui palju nad nõustuvad väitega “Ma arvan, et minu 
mõtted ja tegevused ei muuda maailma oluliselt” (1 tähendab, et üldse 
ei ole nõus ning 10, et nõustud täielikult). 

 ● Arutage klassis õpilaste vastuseid

 ● Palu õpilastel valida number ka teise väite jaoks “Kui mulle midagi 
korda läheb, siis ma tahan sõna võtta, et toimuks muutus.” Arutage 
vastuseid.

 ● Selgita, et selles tunnis 
te arutate, kuidas noored 
inimesed saavad oma 
arvamust avaldada ning 
tegutseda selleks, et 
ühiskonnas oleks tagatud 
inimõigused.
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PÕHIOSA
20 min

Õpilased valivad ühe juhtumi, kus inimõigused on ohus ning mõtlevad välja ideid kampaania 
korraldamise jaoks.

 ● Tutvusta õpilastele Sakineh Mohameddi Ashtiani juhtumit (slaid nr 3)

 ● Jaga välja Abivahend 1: Inimõguste ülddeklaratsiooni kokkuvõte ning küsi õpilastelt, mil-
liseid õigusi rikutakse inimest kividega surnuks loopides. Arutlege. Kui pead tarvilikuks, 
siis anna õpilastele lisainfot, mille leiad abimaterjalide seast.

 ● Palu õpilastel ette kujutada, et nad on inimõiguste eest võitlevad aktivistid. Jaga õpilased 
väikesteks gruppideks ning anna neile paberid ja pliiatsid. Palu neil koostada nimekiri 
kümnest asjast, mida nad saaksid teha, et päästa Sakineh’t kividega surnuks loopimisest. 
Palu neil mõelda nii laialt kui võimalik (võimalikud variandid: kirja kirjutamine, petit-
sioon, koolinõukogu, meeleavalduse korraldamine, näidendi lavastamine, filmi tegemine, 
meediasõnavõtt, parlamendisaadikutega rääkimine, Iraani saatkonna külastamine).

 ● Palu õpilastel välja kirjutada iga idee kõrvale, millist oskust oleks neil vaja, et need 
tegevused läbi viia. Õpilased võiksid ära märkida, millised ideed on kergesti ja millised 
raskesti teostatavad.

 ● Palu igal grupil välja valida üks asi, mida nad saaksid koheselt kerge vaevaga ära teha 
ning üks asi, mis vajaks palju rohkem pingutust.

 ● Palu igal grupil klassile oma ideid presenteerida.

PÕHIOSA
15 min

 ● Näita õpilastele filmi “Ma 
võtan sõna”, mis räägib 
grupist õpilastest, kes 
astusid välja Sakineh 
Mohameddi Ashtiani toe-
tamiseks. Film on üheksa 
minutit pikk.

 ● Pärast filmi palu õpilastel 
väikestes gruppides 
arutada vastuseid 
küsimustele slaidil nr 4. 
Jagage vastuseid klassiga.

KOKKUVÕTE
5 min

 ● Kasutades slaidi nr 2 palu õpilastel mõelda kahe lause 
peale, mille üle nad juurdlesid ka tunni alguses (“Ma 
arvan, et minu mõtted ja tegevused ei muuda maailma 
oluliselt” ning “Kui mulle midagi korda läheb, siis ma 
tahan sõna võtta, et toimuks muutus.”)

 ● Kas mõni õpilane on muutnud tunni käigus oma arva-
must? Juhul kui on, siis arutage seda nende õpilastega.
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Põhineb Amnesty Internationali õppematerjalil Everyone Everywhere


