Ihmisoikeusjärjestö Artikla 3:n jäseneksi liittymällä olet mukana vaikuttamassa
kaikkien ihmisten yhtäläisten ihmisoikeuksien toteutumisen puolesta. Vuosittainen
jäsenmaksu on alle 18-vuotiaille, opiskelijoille, työttömille ja eläkeläisille 10 euroa ja
muille 15 euroa. Tervetuloa mukaan!

Jäsenhakemus
Etunimi: ____________________________________
Sukunimi: ___________________________________
Syntymäaika: ________________________________
Ammatti: ____________________________________
Lähiosoite: __________________________________
Postinumero: ________________________________
Postitoimipaikka: _____________________________
Puhelinnumero: ______________________________
Sähköposti: _________________________________
Olen:
□ opiskelija
□ työtön
□ eläkeläinen
Hyväksyn ihmisoikeusjärjestö Artikla 3:n tarkoituksen ja päämäärät ja pyydän,
että minut hyväksytään Artikla 3:n jäseneksi.

___________________________
Päiväys ja allekirjoitus
□ Tahdon samalla liittyä Artikla 3:n Vaikuttamisverkostoon. (Valitse tämä
vaihtoehto, jos tahdot saada useammin ja kattavammin tietoa
mahdollisuuksista osallistua toimintaan ihmisoikeuksien turvaamiseksi.)

“Kullakin yksilöllä on oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen.”
-Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, 3. artikla

Mikä Artikla 3?
Artikla 3 on ihmisoikeusjärjestö, jonka tarkoituksena on puolustaa jokaisen ihmisen oikeutta
elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen hedelmöittymisestä alkaen ilman
mitään sukupuoleen, ikään, etniseen alkuperään, uskontoon, mielipiteisiin, seksuaaliseen
suuntautumiseen, vammaisuuteen tai muihin ominaisuuksiin perustuvaa syrjintää.
Keskeinen päämäärämme on puolustaa jokaisen lapsen oikeutta elämään, huolenpitoon ja
suojaan väkivallalta sekä ennen että jälkeen syntymän. Tahdomme myös edistää jokaisen yksilön
seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja oikeutta tehokkaaseen, eettiseen perhesuunnitteluun
sukupuoleen katsomatta.
Artikla 3 on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Järjestön jäsenyys on avoin kaikille,
jotka hyväksyvät päämäärämme.

Visiomme:
Maailma, jossa
 jokaisen yksilön ihmisarvoa ja oikeutta elämään, vapauteen ja turvallisuuteen kunnioitetaan
hedelmöittymisestä alkaen, ilman mitään sukupuoleen, ikään, etniseen alkuperään,
uskontoon, mielipiteisiin, seksuaaliseen suuntautumiseen, vammaisuuteen tai muihin
ominaisuuksiin perustuvaa syrjintää
 oikeutta elämään ilman seksuaalista väkivaltaa ja oikeutta päättää omasta kehosta ja
lisääntymisestä pidetään kaikkialla maailmassa itsestäänselvinä ihmisoikeuksina
 asiallista tietoa perhesuunnittelusta ja luotettavia, eettisiä perhesuunnittelukeinoja on
kaikkien saatavilla varallisuuteen katsomatta ja vahinkoraskaudet ovat äärimmäisen
harvinaisia
 silloin harvoin kun vahinkoraskauksia tapahtuu, äidille tarjotaan apua ja tukea lapsen
pitämiseen tai adoptioon antamiseen, ei ”perhesuunnittelukeinoa”, joka tuhoaa vähintään
yhden ihmiselämän ja pahimmassa tapauksessa useita
 lainsäädäntö ja kansainväliset sopimukset turvaavat jokaisen lapsen yhtäläisen oikeuden
elämään ja suojaan väkivallalta sekä ennen että jälkeen syntymän, ja lapsen
ihmisoikeuksien kunnioittaminen on kaikkialla itsestäänselvyys
 ainut tapa, jolla lapsiin kohdistuva väkivalta ja kaltoinkohtelu koskaan koskettaa yhdenkään
lapsen elämää, on se, kun he kuullessaan näistä asioista historiantunnilla ihmettelevät
järkyttyneinä, mitä ne ihmiset siihen aikaan oikein ajattelivat!
Jos sinäkin tahdot nähdä maailman, jossa kaikkien ihmisten ihmisoikeuksia kunnioitetaan,
olet tervetullut mukaan toimimaan muutoksen eteen! Jäsenhakemuksen voit lähettää postitse
seuraavaan osoitteeseen:
Artikla 3
Marika Kaksonen
Neljäs linja 17-19 E 27
00530 Helsinki
Heräsikö kysymyksiä? Tahdotko lisätietoa?
Tutustu nettisivuihimme (www.artikla3.fi) tai ota meihin yhteyttä: artikla3@gmail.com

