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Hina Jilani, toiminnanjohtaja, AGHS Legal Aid Cell, Pakistan 

Hina Jilani on tunnettu pakistanilainen ihmisoikeuspuolustaja ja asianajaja, jolle on myönnetty useita 

kansainvälisiä ihmisoikeuspalkintoja. Vuodesta 1992 hän on toiminut asianajana Pakistanin korkeimmassa 

oikeudessa. Jilani oli vuosina 2000–2008 Yhdistyneiden kansakuntien ensimmäinen 

ihmisoikeuspuolustajista vastaava pääsihteerin erityisedustaja. Tänä vuonna hänet valittiin Nelson 

Mandelan perustamaan ”The Elders” –ryhmään, jossa myös presidentti Martti Ahtisaari on jäsenenä.  

Jilani on työssään keskittynyt erityisesti naisten, lasten, vähemmistöjen ja vankien oikeuksiin. Useista 

oikeustapauksista, joissa hän on ollut mukana, on tullut merkittäviä ennakkotapauksia erityisesti naisten 

ihmisoikeuksiin liittyvissä kysymyksissä Pakistanissa. 

AGHS Legal Aid Cell on yksi Pakistanin tunnetuimpia ja tärkeimpiä ihmisoikeusjärjestöjä. Se perustettiin 

vuonna 1987 tarjoamaan ilmaista oikeusapua, mutta tekee nykyisin kokonaisvaltaista ihmisoikeustyöstä. 

Toiminnan tavoitteena on ihmisoikeuksien kunnioittamisen vahvistaminen, lainsäädännöllisen, sosiaalisen 

ja taloudellisen syrjinnän sekä epätasa-arvon ja epäoikeudenmukaisuuden poistaminen. AGHS näkee 

kansalaisyhteiskunnan roolin kriittisen tärkeänä ihmisoikeuksien edistämisessä niin kansallisella kuin 

kansainväliselläkin tasolla. 

 

Kasha Jacqueline Nabagesera, perustaja ja ent. toiminnanjohtaja, Freedom and Roam Uganda 

Freedom and Roam Uganda -järjestön perustaja Kasha Jacqueline Nabagesera toimii seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöjen oikeuksien puolesta Ugandassa ja muualla Afrikassa. Kasha Jacqueline 

Nabagesera on saanut paljon tunnustusta työstään. Hänet palkittiin vuonna 2011 kansainvälisellä Martin 

Ennals –ihmisoikeuspuolustajapalkinnolla ja vuonna 2013 Nürnbergin kansainvälisellä 

ihmisoikeuspalkinnolla. 

Freedom and Roam Uganda (FARUG) on lesbojen perustama järjestö, jonka tavoitteena on, että lesbot, 

biseksuaalit sekä trans- ja intersukupuoliset saisivat yhdenvertaiset yhteiskunnalliset oikeudet. Koska 

homoseksuaalisuus on Ugandassa laitonta ja seksuaali- sukupuolivähemmistöt eivät voi laillisesti 

järjestäytyä, järjestöt joutuvat toimimaan maan alla ja niiden jäsenet ovat jatkuvassa vaarassa. FARUG on 

ainoa nimenomaan naispuolisten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaan keskittynyt järjestö 

Ugandassa. Toimintaan kuuluu kampanjointia tasavertaisten oikeuksien puolesta. Huomiota kiinnitetään 

myös yleiseen asennevalistukseen seksuaalivähemmistöjen puolesta. 

 

Krishna Gautam, pääsihteeri, Living Centre for PWDs Kathmandu (CIL-Kathmandu), Nepal 

Krishna Gautam on nepalilainen vammaisaktivisti, jolla on vuosien kokemus vammaisten oikeuksien 

ajamisesta Nepalissa ja kansainvälisesti. Nepalilaisessa yhteiskunnassa vammaisuus nähdään usein 

henkilökohtaisena kohtalona. Vammaiset ihmiset jäävät useiden turvaverkkojen ja palvelujen ulkopuolelle 

– esimerkiksi oikeus koulutukseen toteutuu huonosti. Gautam on yksi onnekkaista, koska hänellä oli 

vanhemmat, jotka auttoivat pojan peruskouluun joka päivä. Itsenäisen liikkumisen mahdollistavan 

pyörätuolin poika sai vasta myöhemmällä iällä. 

Gautam edustaa CIL-Kathmandu nimistä järjestöä, jonka yksi pääasiallisista tavoitteista on muuttaa 

mielikuva vammaisista passiivisina avun saajina. Gautamin järjestö on vammaisten johtama ja järjestön 



aktiiveina toimii eri tavoin vammaisia ihmisiä, jotka aktiivisesti pyrkivät edistämään vammaisten oikeuksia 

Nepalissa. CIL-Kathmandu aloitti työnsä vammaisten oikeuksien parissa vuonna 2005. 

 

Hassan Shire Sheikh, toiminnanjohtaja, East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project 

EHAHRDP, Uganda 

Hassan Shire on somalialais-kanadalainen panafrikkalainen ihmisoikeuspuolustaja, joka on useiden vuosien 

ajan toiminut aktiivisesti erilaisissa ihmisoikeuksiin keskittyvissä kansainvälisissä järjestöissä. Vuonna 2005 

hän perusti East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project EHAHRDPin. Se on alueellinen järjestö, 

jonka toimisto sijaitsee Kampalassa Ugandassa. 

EHAHRDPin toiminnan keskiössä on ihmisoikeuspuolustajien turvallisuus. Se tiedottaa, kampanjoi, 

kouluttaa ja tekee vaikuttamistyötä ihmisoikeuspuolustajien suojelemiseksi ja yleisen 

ihmisoikeustietoisuuden lisäämiseksi. Järjestön toiminta-alueeseen kuuluvat Burundi, Djibouti, Eritrea, 

Etiopia, Kenia, Ruanda, Somalia, Sudan, Uganda ja Tansania. EHAHRDP toimii East and Horn of Africa 

Human Rights Defenders Networkin sihteeristönä. Verkostossa on mukana 65 ihmisoikeusjärjestöä. 

 

Mary Lawlor, toiminnanjohtaja, Frontline defenders – the International Foundation for the Protection of 

Human Rights Defenders 

 

Mary Lawlor on jo yli kolmen vuosikymmenen mittainen kokemus ihmisoikeuksien saralla työskentelystä. 

Hän perusti ihmisoikeuspuolustajien suojeluun keskittyvän järjestön Frontline Defendersin vuonna 2001. 

Lawlor työskentelee tällä hetkellä järjestön toiminnanjohtajana. Lawlor on urallaan ollut pitkään mukana 

myös Amnesty Internationalin toiminnassa. Vuodesta 1975 lähtien Lawlor oli mukana Amnesty 

Internationalin Irlannin osaston hallituksessa sen jäsenenä ja vuodesta 1983 aina vuoteen 1987 sen 

puheenjohtajana.  

 

Frontlinen pääasiallinen tarkoitus on tarjota nopeaa ja käytännönläheistä apua riskitilanteissa oleville 

ihmisoikeuspuolustajille. Järjestö tekee muun muassa vaikuttamistyötä ihmisoikeuspuolustajien tilanteen 

parantamiseksi, myöntää apurahoja suojelua tarvitseville ihmisoikeuspuolustajille ja edistää 

ihmisoikeuspuolustajien verkostoitumista. Järjestö myös ylläpitää ympärivuorokautista auttavaa puhelinta 

ihmisoikeuspuolustajille. 

  


