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KANSANMURHAT 
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TÄSSÄ LUVUSSA: 

• Mitä kansanmurha tarkoittaa? 

• Missä kaikkialla on tapahtunut kansanmurha? 

• Mitä tarkoittaa holokausti? 
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Alaluvun 11.1 avainsanat 

enemmistö, enemmistön, enemmistöä se, jota on enemmän. Tässä yhteydessä: se ihmisryhmä, jota 

on maassa eniten. Esimerkiksi Suomessa niitä ihmisiä, joiden äidinkieli on suomi, on enemmistö. 

Enemmistön vastakohta on vähemmistö.  

etninen ryhmä, etnisen ryhmän, etnistä ryhmää esimerkiksi samaan heimoon tai kansaan kuuluvat 

ihmiset muodostavat etnisen ryhmän. Kansa voi tarkoittaa esimerkiksi ihmisiä, joilla on samanlainen 

kulttuuri ja sama kieli ja uskonto. 

joukkotuhonta, -tuhonnan, -tuhontaa (yhdyssana: joukko + tuhonta) Suomen lain nimi 

kansanmurhalle → kansanmurha 

kansallinen, kansallisen, kansallista sellainen, joka liittyy kansaan. Esimerkiksi ”kansallinen ryhmä” 

tarkoittaa ihmisiä, jotka kuuluvat samaan kansaan.  

kansanmurha, -murhan, -murhaa (yhdyssana: kansa + murha) se, kun hävitetään eli yleensä 

tapetaan suuri ryhmä ihmisiä, joilla on keskenään esimerkiksi yhteinen kieli tai uskonto. 

määritellä (3) kertoa, millainen jokin on. Esimerkiksi ”hän määritteli rauhan käsitteen” tarkoittaa, 

että joku kertoi, mitä rauha hänen mielestään on ja ei ole. 

rodullinen, rodullisen, rodullista sellainen, joka liittyy rotuun. Kun puhutaan ihmisistä ja roduista, 

tarkoitetaan tavallisesti perimältään eli geeneiltään ja ulkonäöltään samanlaisia ihmisiä tai esimerkiksi 

ihonväriltään samavärisiä ihmisiä. Tieteessä ei ole voitu suoraan osoittaa, että ihmiset kuuluisivat eri 

rotuihin.  

uskonnollinen, uskonnollisen, uskonnollista sellainen, joka liittyy uskontoon. Uskonnollinen ryhmä 

tarkoittaa ihmisiä, joilla on yhteinen uskonto. 

vähemmistö, vähemmistön, vähemmistöä pienempi osa jostakin ihmisryhmästä. Esimerkiksi 

Suomessa on pieni ryhmä ihmisiä, eli vähemmistö, joiden äidinkieli on ruotsi. Vähemmistön 

vastakohta on enemmistö. 
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11.1 Kansanmurha 

Kansanmurha tarkoittaa sitä, kun hävitetään eli tavallisimmin tapetaan suuri ryhmä ihmisiä. Yleensä 

tämän ryhmän ihmisillä on esimerkiksi sama kieli tai uskonto tai he ovat samaa etnistä ryhmää. 

Usein kansanmurhassa halutaan hävittää vähemmistö. Vähemmistö tarkoittaa, että ryhmän ihmisiä 

on jossakin maassa vähän ja muiden ryhmien ihmisiä on enemmän. Se, ryhmä, jota on maassa eniten, 

on enemmistö. Kun kansanmurhassa hävitetään vähemmistöä, kansanmurhan johtaja kuuluu yleensä 

enemmistöön. On kuitenkin olemassa myös kansanmurhia, joissa rikas vähemmistö tappaa köyhää 

enemmistöä maassa. 

_______________________________________________________________________________   

                        Esimerkki: Vähemmistö ja enemmistö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Kansanmurhassa on tarkoitus hävittää tietty ihmisryhmä. Tappamisen lisäksi voidaan sanoa ryhmän 

ihmisille, että he eivät saa hankkia lapsia. Voi myös olla, että jos joku ryhmän ihminen saa lapsen, 

lapsi otetaan pois vanhemmilta. Lapsi voidaan siirtää toiseen perheeseen asumaan. Lisäksi ryhmän 

ihmisten elämää voidaan rajoittaa muilla tavoilla niin, että ryhmän on vaikea elää 

 

Vihreät ovat enemmistö. Heitä 

asuu maassa enemmän kuin sinisiä. 

Siniset ovat vähemmistö. 

Heitä asuu maassa vähemmän 

kuin vihreitä. 
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Kansanmurha on vaikea määritellä. Eri ihmiset ajattelevat eri tavalla kansanmurha-käsitteestä. 

Yhdistyneiden kansankuntien määritelmän mukaan tappaminen on kansanmurha, jos halutaan 

hävittää kansallinen, uskonnollinen, rodullinen tai etninen ryhmä. Tästä määritelmästä puuttuu siis 

esimerkiksi poliittisten ryhmien tappaminen. Joissakin tapauksissa maan hallitsija voi tappaa paljon 

maan ihmisiä, mutta sitä ei silti määritellä kansanmurhaksi. On puhuttu paljon myös siitä, oliko se 

kansanmurha, kun eurooppalaiset tappoivat alkuperäiskansoja, kun he ottivat itselleen siirtomaita. On 

paljon tapauksia, joissa on kuollut paljon ihmisiä, mutta ihmiset ovat edelleen eri mieltä siitä, oliko 

ihmisten kuolema kansanmurha.  

Kansanmurha määritellään myös Suomen rikoslaissa. Suomen rikoslaki on laki, jossa sanotaan, mikä 

teko on rikos ja mikä ei. Siinä kerrotaan, mistä asioista ihminen voi Suomessa saada rangaistuksen. 

Suomen rikoslaissa kansanmurhaa kutsutaan joukkotuhonnaksi. 

____________________________________________________________  

      Esimerkki: Erilaiset syyt voivat johtaa kansanmurhaan 

 

 

kansallinen 
 

 

 

rodullinen 

 

 

 

etninen 

 

 

 

uskonnollinen 

 

 

Me olemme 

suomalainen 

kansa. Olemme 

parempia kuin 

te! 

Mitä ihmettä 

sinä puhut? 

Olemme  kaikki 

samanarvoisia.  

Eurooppalainen 

valkoinen rotu on 

kaunis ja älykäs 

toisin kuin muut 

rodut!on kaunis 

ja älykkäin 

toisin kuin muut 

rodut! on 

kaunis ja 

älykkäin toisin 

kuin muut 

rodut! 

Ei ole totta! Ei 

ihmisiä voi jakaa 

eri rotuihin!  

Hutujen heimo on 

parempi kuin 

tutsien heimo. 

Kuulitko sinä? 

En kuullut. Koska 

tutsit nyt vaan 

ovat parempia. 

Minä olen kristitty. 

Kristinusko on 

paras uskonto. En 

pidä yhtään 

juutalaisista. 

Älä viitsi. 

Jokaisella on 

oikeus uskoa, 

mihin haluaa. 
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11.2 Miten kansanmurha syntyy? 

Kansanmurhista on paljon esimerkkejä historiasta. Syyt kansanmurhiin ovat erilaisia. Joskus 

hallitsija haluaa tappaa vähemmistön siksi, että hän saa enemmän valtaa. On helpompi hallita, jos 

kaikki ihmiset uskovat samaan jumalaan ja puhuvat samaa kieltä.   

Kun eurooppalaiset maat valloittivat siirtomaita, eurooppalaiset tappoivat paljon alkuperäiskansojen 

ihmisiä, koska he halusivat itselleen alkuperäiskansojen maat. Siirtomaissa jotkin eurooppalaiset 

valloittajat antoivat tietyille ihmisille valtaa ja koulutusta. Tällä tavalla eurooppalaiset yrittivät 

parantaa omaa asemaansa. Samalla siirtomaan köyhät ihmiset eivät saaneet mitään ja tulivat 

vihaisiksi. Myöhemmin siirtomaiden ajasta alkanut vanha viha on saattanut johtaa jopa 

kansanmurhiin. 

 

 

 

 

 

 

Alaluvun 11.2 avainsanat 

kansanmurha, -murhan, -murhaa (yhdyssana: kansa + murha) se, kun hävitetään eli yleensä 

tapetaan suuri ryhmä ihmisiä, joilla on keskenään esimerkiksi yhteinen kieli tai uskonto. 

konflikti, konfliktin, konfliktia riita 

oikeus, oikeuden, oikeutta lupa tehdä jotakin. Esimerkiksi ”sinulla on oikeus puhua” tarkoittaa, että 

saat puhua. 

siirtomaa, siirtomaan, siirtomaata alue tai maa, jonka jokin toinen valtio (eli maa) on ottanut 

itselleen. Esimerkiksi Ranskalla on ollut siirtomaita Afrikassa.  

vainota (4) ajaa takaa, jahdata, ahdistella jatkuvasti eli koko ajan  

vähemmistö, vähemmistön, vähemmistöä pienempi osa jostakin ihmisryhmästä. Esimerkiksi 

Suomessa on pieni ryhmä ihmisiä, eli vähemmistö, joiden äidinkieli on ruotsi. Vähemmistön 

vastakohta on enemmistö. 

 

Kuvassa on nainen Gila Riverin 

reservaatissa vuonna 1902. Reservaateissa 

asuu Amerikan alkuperäiskansoja. 

Kun eurooppalaiset ihmiset tulivat 

Yhdysvaltojen alueelle, he halusivat alueen 

itselleen. Alueella asui alkuperäiskansoja, 

jota eurooppalaiset alkoivat kutsua 

intiaaneiksi.  

Eurooppalaiset kävivät sotaa 

alkuperäiskansojen kanssa. Lopulta he 

siirsivät alkuperäiskansat asumaan omille 

alueille, joita sanotaan reservaateiksi. 
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Vaikka kaikkien kansanmurhien yksityiskohdat erilaisia, kaikilla kansanmurhilla on myös jotain 

yhteistä. Kansanmurhat alkavat siitä, että on jokin ryhmä ihmisiä, jota muut vihaavat. Ihmisillä, joita 

vihataan, voi olla eri uskonto tai he voivat puhua eri kieltä. Ensin kerrotaan ikäviä asioita näistä 

ihmisistä. Nämä asiat eivät aina ole totta. Ihmisille voidaan kertoa, että ryhmän ihmiset ovat 

vaarallisia ja ryhmän ihmisissä on jotain väärää. Ihmisille kerrotaan, että ryhmän ihmiset uhkaavat 

muita ihmisiä. Voidaan sanoa, että olisi parempi, että ryhmän ihmisiä ei olisi ollenkaan. Sellaisia 

ihmisiä, jotka haluavat puolustaa tätä ryhmää, voidaan alkaa vihata ja vainota. 

Kun ihmiset ovat vihaisia, ryhmän ihmisiä voidaan alkaa kohdella eri tavalla kuin muita maan 

ihmisiä. Ryhmän ihmisiä voidaan määrätä omille alueille asumaan. Heille voidaan sanoa, että he eivät 

saa synnyttää lisää lapsia. Jos lapsia syntyy, lapset voidaan ottaa pois vanhemmilta.  Ryhmän ihmisten 

oikeuksia voidaan ottaa pois: he eivät saa vaikkapa äänestää tai liikkua vapaasti maassa. Lopulta 

ryhmän ihmisiä voidaan alkaa tappaa järjestelmällisesti. 

Kun kansanmurha on tapahtunut, sitä on vaikea käsitellä. Kansanmurhan kohteena olleet ihmiset ovat 

surullisia ja vihaisia maalle, joka on syrjinyt ja tappanut heitä. Julmia tekoja on vaikea antaa anteeksi. 

Maan muut ihmiset taas saattavat vielä kauan ajatella, että ryhmän ihmiset ovat vääränlaisia ja 

inhottavia. Näin pienikin riita saattaa saada aikaan uusia konflikteja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvassa on juutalainen muistomerkki. 

Hitler tappoi valtavasti juutalaisia. Juutalaisten kansanmurhan nimi on 

holokausti. Juutalaisten on ollut vaikea antaa kansanmurha anteeksi Saksalle. 
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Esimerkki: Näin kansanmurha syntyy 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________   

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________   

 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

 

1. Jokin ryhmä on erilainen. He 

puhuvat eri kieltä kuin muut, tai he 

uskovat eri jumalaan. Heidän 

kulttuurinsa voi olla erilainen kuin 

muiden. Usein heitä on vähemmän 

kuin maan muita ihmisiä. 

2. Ryhmän ihmisistä aletaan puhua 

pahaa ja heitä aletaan vihata. 

Hei! Senkin 

torakat! Kuolkaa 

pois! 

3. Ryhmän ihmisiä voidaan siirtää 

tietylle alueelle. Heiltä voidaan 

poistaa oikeuksia. Heille voidaan 

esimerkiksi sanoa, että he eivät saa 

hankkia lisää lapsia. 

4. Ryhmä halutaan tuhota kokonaan. 

Pysykää siellä! 

Emme halua 

teitä tänne! 
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Alaluvun 11.3 avainsanat  

arjalainen, arjalaisen, arjalaista tässä yhteydessä: pohjoinen ihmisrotu, erityisesti saksalaiset, ei-

juutalaiset 

ghettoalue, -alueen, -aluetta alue, joilla juutalaiset saivat asua 

holokausti, holokaustin, holokaustia Euroopan juutalaisten kansanmurha toisessa maailmansodassa 

jalostaa (1) tässä yhteydessä: kehittää niin, että valitaan aina tietynlaiset yksilö, jotka lisääntyvät. 

Esimerkiksi jos halutaan jalostaa pitkä kasvi, valitaan aina kaikkein pisimpien kasvien siemenet, jolloin 

kasveista tulee aina pidempiä.  

julkinen virka, julkisen viran, julkista virkaa pysyvä työpaikka esimerkiksi kaupungilla tai valtiolla. 

Julkisessa virassa työskentelevällä on valtaa tehdä päätöksiä. Esimerkiksi opettajan työ on usein 

julkinen virka. 

juutalainen, juutalaisen, juutalaista sellainen, joka kuuluu juutalaiseen uskontoon 

juutalaisviha, -vihan, vihaa (yhdyssana: juutalainen + viha) juutalaisten vihaaminen 

kaasukammio, -kammion,  -kammiota (yhdyssana: kaasu + kammio) tapa, jolla natsit tappoivat 

ihmisiä keskitysleirillä. Kaasukammio oli huone, johon tuli myrkyllistä kaasua. 

kannattaa (1) tässä yhteydessä: olla jonkun puolella, olla samaa mieltä jostakin. Esimerkiksi 

”kannatan Real Madridia” tarkoittaa, että on peleissä Real Madrid -joukkueen puolella ja toivoo sen 

voittoa 

kansanmurha, -murhan, -murhaa (yhdyssana: kansa + murha) se, kun hävitetään eli yleensä tapetaan 

suuri ryhmä ihmisiä, joilla on keskenään esimerkiksi yhteinen kieli tai uskonto. 

keskitysleiri, -leirin, -leiriä (yhdyssana: keskittäminen + leiri) vankilan tapainen paikka, johon 

kerätään ihmisiä, joista esimerkiksi maan johtaja ei pidä. 

kristalliyö, kristalliyön, kristalliyötä (yhdyssana: kristalli + yö) tapahtuma, jossa natsit vuonna 1938 

tappoivat juutalaisia ja rikkoivat juutalaisten kauppoja ja synagogia. 

rotuoppi, -opin, -oppia (yhdyssana: rotu + oppi) vanha tieteenala eli oppi, jossa ajateltiin, että ihmiset 

voidaan luokitella erilaisiin rotuihin esimerkiksi ulkonäön ja perimän eli vanhempien geenien 

perusteella. Rotuopin mukaan erilaisilla roduilla oli erilaisia ominaisuuksia. 

takavarikoida (2) ottaa pois joltakin. Jos esimerkiksi opettaja ottaa oppilaan puhelimen pois, voidaan 

sanoa, että ”opettaja takavarikoi puhelimen”. 

tuhoamisleiri, -leirin, -leiriä (yhdyssana: tuhoaminen + leiri) keskitysleiri, jossa tapettiin juutalaisia 

ja muita, jotka oli viety leirille. 

työleiri, -leirin, -leiriä (yhdyssana: työ + leiri) keskitysleiri, jossa juutalaiset ja muut, jotka oli viety 

leirille, tekivät työtä 
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11.3 Holokausti tarkoittaa juutalaisten kansanmurhaa toisessa maailmansodassa 

 

Holokausti on eurooppalaisille tunnetuin kansanmurha.  Holokausti tarkoittaa sitä, kun toisessa 

maailmansodassa tapettiin miljoonia Euroopan juutalaisia. Holokaustin aloitti Saksan johtaja Adolf 

Hitler. Hitler uskoi, että juutalaisilla on salaliitto, jonka avulla he haluavat valloittaa koko maailman. 

Hitler ajatteli, että juutalaiset levittivät tahallaan kommunismia ja sosialismia, jotta he saisivat valtaa. 

Juutalaisviha ei ollut Hitlerin oma idea. Juutalaisia oli vihattu Euroopassa jo satoja vuosia. 

Juutalaiset menestyivät Euroopassa kauppiaina ja he lainasivat korkoa vastaan rahaa. Kristityt eivät 

pitäneet siitä, että lainasta otettiin korkoa. Juutalaiset eivät myöskään uskoneet siihen, että Jeesus on 

Jumalan poika, kuten kristityt uskoivat. Monet Euroopan kristityt ihmiset ajattelivat, että Jumala 

rankaisee heitä, jos he antavat juutalaisten elää omassa yhteiskunnassaan. 

1800-luvulla biologi Charles Darwin julkaisi kirjan Lajien synty, jossa hän määritteli eläin- ja 

kasvilajien kehitystä eli evoluutiota. Samoihin aikoihin filosofi Arthur de Gobineau julkaisi kirjan 

rotuopista. Gobineau esitti ajatuksen, että valkoinen ihmisrotu olisi parempi kuin muut ihmiset. 

Gobineau kutsui valkoista ihmisrotua arjalaisiksi. Gobineaun mukaan muut ihmisrodut, keltaiset ja 

mustat ihmiset, olivat vähemmän kauniita, älykkäitä ja voimakkaita. Gobineaun ja Darwinin ajatukset 

otettiin politiikkaan: väitettiin, että oli luonnollista, että valkoiset ihmiset valloittivat siirtomaita ja 

alistivat muita rotuja. 

Ihmiset alkoivat kannattaa rotuajattelua 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa. Ajateltiin, että kun 

ihmisiä jalostetaan, saadaan parempia ihmisiä. Jalostaminen tarkoitti sitä, että kun vain sellaiset 

ihmiset, joita pidettiin tarpeeksi hyvinä, saivat lapsia, ihmisistä tuli vähitellen parempia. 

Natsipuolue, jota Hitler johti, kannatti tätä ajatusta rodunjalostuksesta. Puolue ajatteli, että saksalaiset 

ovat arjalaisia ja muut ihmiset huonompia. Puolueen mukaan saksalaiset ovat arjalaisina parempaa 

luokkaa ja juutalaiset huonointa ja alinta luokkaa. Kun natsipuolue pääsi Saksassa valtaan, he alkoivat 

toimia juutalaisia vastaan. He tekivät lain, jossa sanottiin, että juutalaiset ovat huonompia kuin muut. 

Juutalaisilta otettiin pois kansalaisuus ja äänioikeus. Juutalaiset eivät saaneet tehdä enää töitä 

julkisissa viroissa eli olla kaupungin tai valtion työntekijöitä, eivätkä juutalaisten lapset päässeet 

kouluun. Saksalaiset opettivat omissa kouluissaan lapsille, että juutalaiset olivat vaarallisia ja likaisia 

ihmisiä. 
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Kristalliyönä vuonna 1938 natsit rikkoivat juutalaisten synagogia ja kauppoja sekä tappoivat 

juutalaisia. Myös monta kymmentä tuhatta juutalaista lähetettiin keskitysleireille. Kristalliyön 

jälkeen juutalaisten omaisuus takavarikoitiin. Juutalaiset eivät enää saaneet kulkea vapaasti maassa, 

asua, missä halusivat, eivätkä ostaa, mitä halusivat. 

Toinen maailmansota alkoi syksyllä 1939. Kun 

Saksa valloitti alueita, juutalaisia alettiin kerätä 

yhteen ja siirtää ghettoalueille, joita oli alueilla, 

jotka saksalaiset olivat valloittaneet. Vuonna 1942 

natsien tärkeät johtajat kokoontuivat Wannseen 

konferenssiin, jossa he miettivät, mitä juutalaisille 

pitäisi tehdä. Lopulta he päättivät tappaa kaikki 

Euroopan juutalaiset.  

Juutalaisia alettiin viedä keskitysleireille. Leirejä oli 

kahdenlaisia: työleirejä ja tuhoamisleirejä. 

Työleireillä juutalaiset tekivät työtä. 

Tuhoamisleireillä juutalaisia tapettiin.   

Kun juutalaisten ampuminen aseilla tuli liian kalliiksi ja työlääksi, saksalaiset alkoivat keksiä tapoja, 

joiden avulla voisi tappaa paljon ihmisiä helpommin. Saksalaiset alkoivat rakentaa Puolaan 

tuhoamisleirejä, joiden kaasukammioissa ihmiset tapettiin kaasulla. Auschwitchin leiri on ehkä 

kuuluisin keskitysleiri. Leiri oli Puolassa ja oli yhtä iso kuin pieni kaupunki. Leirillä tapettiin 10 000 

ihmistä joka päivä. Leireille vietiin myös muita vähemmistöjä, kuten slaaveja, kehitysvammaisia, 

homoseksuaaleja ja romaneja. 

Liittoutuneet voittivat Saksan toisessa maailmansodassa ja vapauttivat keskitysleirien ihmisiä vuonna 

1945. Leireillä oli paljon todella laihoja ihmisiä, jota olivat nälkiintyneitä ja sairaita. Vuonna 1946 

pidettiin Nürnbergiin oikeudenkäynnit, joissa merkittävimmät natsijohtajat tuomittiin kuolemaan. 

Holokaustissa kuoli noin kuusi miljoonaa juutalaista. 

 

 

 

 

Kuvassa on juutalaisia lapsia keskitysleirillä. 
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Esimerkki: Holokausti aikajanalla 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1933–1939 

1939–1941 

1942–1945 

• Juutalaisvastaisuudesta eli antisemitismistä tulee yleinen ajatus Saksassa. 

• Juutalaiset eivät enää saa omistaa maata, eivätkä he saa harjoittaa kaikkia 

ammatteja. 

• 1935 Nürnbergin laki: Juutalaiset eivät enää ole Saksan kansalaisia, eikä 

heillä ole äänioikeutta. Saksalainen ja juutalainen eivät saa mennä naimisiin 

keskenään. 

• 1938 kristalliyö: synagogia ja kauppoja hajotetaan, juutalaisia tapetaan. 

• Saksa valloittaa maita. Uusilla alueilla aloitetaan myös juutalaisten vainot. 

• Juutalaiset ajetaan ghettoihin, eli omille, huonoille alueilleen. 

• Juutalaiset eivät saa muuttaa pois maasta. 

• Wannseen kokouksessa päätetään lopullisesta ratkaisusta. 

• Juutalaiset halutaan tuhota koko Euroopasta. Holokausti alkaa. 

• Ensimmäiset kaasukammiot rakennetaan ja juutalaisia aletaan kaasuttaa 

kuoliaaksi. 

• Saksalla alkaa mennä sodassa huonosti. Mitä huonommin menee, sitä 

enemmän juutalaisia yritetään tappaa. 

Kuvassa juutalaisia 

saapuu keskitysleirille 

vuonna 1944. 

Laiturilla juutalaiset 

jaettiin jonoihin. 

Hyvässä kunnossa 

olevat menivät 

tekemään työtä. 

Huonossa kunnossa 

olevat ihmiset joutuivat 

suoraan 

kaasukammioihin. 
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 Juutalaisten määrä 

Euroopassa ennen toista 

maailmansotaa 

Arvio siitä, kuinka monta 

juutalaista kuoli vähintään 

sodan aikana 

Arvio siitä, kuinka 

monta juutalaista kuoli 

enintään sodan aikana 

 

Yhteensä 

 

 

       9 797 000 

 

               5 596 000 

 

         5 860 000 

 

 

 

 

Arvio tarkoittaa sitä, että arvioidaan lukumäärä. Kun puhutaan arviosta, luku ei ole tarkka, koska tarkkaa 

lukumäärää ei tiedetä. 

Kartalle on merkitty juutalaisten ghetot, keskitysleirit ja tuhoamisleirit toisen maailmansodan aikana. 

Tummemmalla on väritetty akselivaltojen, eli Saksan ja sen liittolaisten, valloittamat alueet ja vaaleammalla 

vihreällä akselivaltojen miehittämät alueet. Harmaat alueet ovat puolueettomia alueita. 

maan 

pääkaupunki 

keskitysleiri 

tuhoamisleiri 

ghetto, eli 

huono 

asuinalue, 

joihin 

juutalaiset 

siirrettiin. 
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Alaluvun 11.4 avainsanat 

bosniakit, bosniakkien, bosniakkeja slaavilainen kansa, joita elää eniten Bosnia ja Hertsegovinassa. 

Bosniakkien kieli on bosnian kieli. Useimpien bosniakkien uskonto on islam. 

enemmistö, enemmistön, enemmistöä se, jota on enemmän. Tässä yhteydessä: se ihmisryhmä, jota 

on maassa eniten. Esimerkiksi Suomessa niitä ihmisiä, joiden äidinkieli on suomi, on enemmistö. 

Enemmistön vastakohta on vähemmistö.  

hutut, hutujen, hutuja kansa, jonka ihmisiä elää lähinnä Burundissa ja Ruandassa. Hutujen kieli on 

Ruandassa ruanda ja Burundissa kirundia. 

joukkomurha, -murhan, -murhaa (yhdyssana: joukko + murha) se, kun tapetaan suuri ryhmä eli 

joukko ihmisiä kerralla 

kansanmurha, -murhan, -murhaa (yhdyssana: kansa + murha) se, kun hävitetään eli yleensä tapetaan 

suuri ryhmä ihmisiä, joilla on keskenään esimerkiksi yhteinen kieli tai uskonto. 

karkotus, karkotuksen, karkotusta (verbi karkottaa, 1) se, kun ihmiset viedään pois maasta tai heidät 

pakotetaan lähtemään maasta eli heidät ajetaan pois 

kommunistinen puolue, kommunistisen puolueen, kommunistista puoluetta poliittinen eli 

yhteisistä asioista päättävä ryhmä, joka kannattaa kommunismin aatetta eli aatetta, jossa maa omistaa 

kaiken ja kaikille annetaan yhtä paljon 

kroaatit, kroaatien, kroaateja slaavilainen kansa. Kroaatien kieli on kroatia. Suurimman osan 

kroaateista uskonto on katolilaisuus. 

kärjistyä (1) tässä yhteydessä: muuttua pahemmaksi. Esimerkiksi jos riidasta tulee tappelu, voidaan 

sanoa, että ”riita kärjistyi tappeluksi”. 

pakkotyö, -työn, -työtä (yhdyssana: pakko + työ) raskas työ, jota ihminen pakotetaan tekemään ilman 

palkkaa 

serbijoukot, -joukkojen, -joukkoja ryhmä serbejä. Serbit ovat slaavilainen, kansa, joita elää muun 

muassa Serbiassa, Montenegrossa, Bosnia ja Hertsegovinassa sekä Kroatiassa. Serbien kieli on serbia. 

Useimpien serbien uskonto on ortodoksinen kristinusko. 

sotarikollinen, -rikollisen, -rikollista (yhdyssana: sota + rikollinen) sellainen, joka on tehnyt 

sotarikoksen eli on rikkonut sopimuksia, jotka koskevat sotaa 
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11.4 Maailmassa on tehty monta kansanmurhaa 

 

Kansanmurhia on tehty paljon. Kartalle on merkitty esimerkkejä 1900-luvun kansanmurhista. 

Laatikossa on kerrottu, mikä kansanmurha on kyseessä, ja kartan jälkeen tapahtumista on kerrottu 

omissa kappaleissa. Koska kansanmurhia on niin monta, karttaan ei ole merkitty kaikkia 

kansanmurhia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Armenialaisten 

kansanmurha 1915 

Kambodzan 

kansanmurha 1970-

luvulla 

Srebrenican kansanmurha 

1995 

Ruandan kansanmurha 1994 

teloittaa (1) tappaa, usein rangaistuksena jostakin. Jos joku määrätään kuolemaan rangaistukseksi, 

tappamisen nimi on silloin teloitus 

tunnustaa (1) tässä yhteydessä: myöntää, että jokin asia on tapahtunut tai että asia on niin kuin muut 

sanovat 

tutsit, tutsien, tutseja kansa, jonka jäseniä elää lähinnä Burundissa ja Ruandassa. Tutsien kieli on 

Ruandassa ruanda ja Burundissa kirundi. 

työleiri, -leirin, -leiriä (yhdyssana: työ + leiri) vankileiri, jossa ihmiset pakotetaan tekemään työtä 

ilman palkaa. 

vainota (4) ajaa takaa, jahdata, ahdistella jatkuvasti eli koko ajan  

äärihutu, -hutun, -hutua (yhdyssana: ääri + hutu) hutu-kansan ihminen, joka Ruandan 

kansanmurhan aikana tappoi tutseja. 
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Armenialaisten kansanmurha 1915 

Osmanien valtakunnassa eli nykyisen Turkin alueella tapahtui armenialasten kansanmurha vuonna 

1915. Armenialaiset olivat kristittyjä ja juutalaisia, turkkilaiset taas olivat muslimeja. Armenialaisista 

ei pidetty, koska turkkilaiset ajattelivat, että armenialaiset ovat oma kansansa.  

Osmanien valtakunnalla meni huonosti. Armenialaisia oli tapettu aikaisemminkin, vuosina 1894–

1895, sekä vuonna 1909. Vuonna 1915 armenialaisia yritettiin ensin karkottaa pois maasta, mutta 

karkotukset muuttuivat kansanmurhaksi. Turkki ei ole tunnustanut kansanmurhaa. Turkki sanoo, 

että armenialaisia kuoli vuonna 1915 noin 300 000. Tutkijat arvioivat, että armenialaisia saattoi kuolla 

jopa miljoona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvassa armenialainen nainen ja hänen lapsensa. 
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Kambodzan kansanmurha 1970-luvulla 

Demokraattista Kamputseaa hallitsi vuosina 1975–1979 kommunistinen puolue Punaiset khmerit.    

Suurin osa maan asukkaista kuului khmer-nimiseen kansaan. Puolue halusi muuttaa maan 

kommunistiseksi maatalousyhteiskunnaksi, jossa ei olisi yhteiskuntaluokkia. Maan kaupungit 

tyhjennettiin ja ihmiset siirrettiin maaseudulle pakkotöihin.  

Maasta lopetettiin oma raha ja khmerien oma kulttuuri kiellettiin. Koulujen tilalle tulivat maatilojen 

koulut, jossa opetettiin vain puolueen aatteen mukaisia asioita. 

Ihmisten piti mennä kävellen maaseudulle. Kävelyn aikana kuoli paljon vanhuksia ja sairaita ihmisiä. 

Kun Punaiset khmerit olivat vallassa, ihmisiä kidutettiin ja tapettiin pienistäkin syistä. Ihmisiä, joilla 

oli pitkä koulutus, kuten pappeja, lääkäreitä ja opettajia, vainottiin. Myös vietnamilaisia, kristittyjä, 

muslimeita ja buddhalaismunkkeja tapettiin. Ihmisiä kuoli paljon tauteihin ja nälkään työleireillä. 

Vieläkään ei tiedetä, kuinka paljon ihmisiä kuoli. Tutkijat arvioivat, että kuolleita olisi yli miljoonasta 

kolmeen miljoonaan ihmistä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Äiti ja lapsi ovat joutuneet 

Punaisten khmerien 

vankilaan Phnom Penhissä 

vuonna 1978. 
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Srebrenican joukkomurha 1995 

Srebrenican joukkomurhassa Bosnian serbijoukot tappoivat noin 8000 bosniakkia kesällä 1995. 

Serbit ja bosniakit ovat molemmat slaavilaisia kansoja.  

Bosnian sota kuuluu sotiin, joissa Jugoslavia hajosi 1990-luvulla. Kansallismieliset serbit aloittivat 

sodan, koska Bosnia itsenäistyi Jugoslaviasta. Bosniaa johtivat muslimit ja kroaatit, ja Jugoslaviaa 

johtivat serbit. Bosnian sodassa Yhdistyneet kansakunnat ilmoitti vuonna 1993, että Srebrenica on 

alue, jonne serbijoukot eivät saaneet tulla.  Bosniakit tekivät Srebrenican alueelta iskuja yöllä serbien 

alueelle. Serbit taas eivät päästäneet avustuskuljetuksia kaupunkiin. Bosniakit yrittivät vapauttaa 

Sarajevon kaupungin 15.6.1995, ja serbit aloittivat kostoksi iskun, jossa he hyökkäsivät Srebrenicaan. 

Kaupungissa vangeiksi otettiin taistelukuntoiset miehet ja pojat ja heidät teloitettiin. 

Serbian parlamentti tuomitsi vuonna 2010 Srebrenican joukkomurhan mutta ei määritellyt sitä 

kansanmurhaksi. Yhdistyneissä kansakunnissa äänestettiin vuonna 2015 siitä, pitäisikö Srebrenican 

joukkomurha tunnustaa kansanmurhaksi. Venäjä käytti veto-oikeuttaan, ja Kiina ei halunnut äänestää 

asiasta. Venäjä sanoi, että kansanmurha-käsite aiheuttaa riitaa ja tekee vain Bosnian serbeistä 

sotarikollisia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuvassa on joukkomurhan muistomerkki Srebrenican lähellä. 
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Ruandan kansanmurha 1994 

Ruandassa tutsien heimo oli ollut pitkään johdossa. Ruanda oli ensin Saksan siirtomaa, mutta 

ensimmäisen maailmansodan jälkeen Ruandasta tehtiin Belgian siirtomaa. Sekä Saksan että Belgian 

hallinto tukivat tutsien valtaa. Tutsien elinkeino on ollut karjanhoito. Hutujen heimo taas on viljellyt 

maata. Hutut ovat enemmistö Ruandassa. Hutut ja tutsit puhuvat samaa kieltä ja heillä on 

samankaltainen kulttuuri. Hutut saivat vallan 1960-luvulla, kun maa itsenäistyi. 

Hutujen ja tutsien välit olivat huonot. 1990-luvulla maan hutujen johto alkoi tehdä salaista lehteä, 

jossa hutuille sanottiin, että heidän pitää tukea presidenttiä tutseja vastaan. Tutseja pidettiin 

vihollisina, joihin ei voi luottaa. 

Tilanne kärjistyi kansanmurhaksi vuonna 1994. Kansanmurha alkoi, kun Ruandan ja Burundin 

presidentit kuolivat lentokoneonnettomuudessa 6.4.1994. Presidentit olivat molemmat hutuja. 

Lentokone ammuttiin alas tahallaan, mutta ei tiedetty, kuka sen teki. Sadan päivän ajan ihmisiä 

tapettiin sen perusteella, mihin heimoon he kuuluivat. Radiossa ihmisiä yllytettiin väkivaltaan ja 

tutseja sanottiin torakoiksi. Kansainväliset tahot, kuten Yhdistyneet kansakunnat, eivät reagoineet 

siihen, mitä Ruandassa tapahtui. Äärihutut tappoivat sadassa päivässä noin 800 000 tutsia ja 

maltillista hutua.  

Toukokuussa tilanteeseen alettiin reagoida ja alueelle lähetettiin joukkoja turvaamaan tilannetta. 

Ranska miehitti Lounais-Ruandan ja hutujen johtajat pääsivät pakenemaan turvallisesti niiden 

alueiden läpi, jotka ranskalaiset olivat miehittäneet. Heinäkuussa Ruandan pääkaupunki Kigali 

valloitettiin ja  kansanmurha saatiin loppumaan. Syyllisiä tutkittiin ja tuomittiin pitkään, vielä 2010-

luvullakin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvassa on 

pakolaisleiri 

Zairessa, 

Afrikassa. 

Leirillä on 

ihmisiä, 

jotka ovat 

paenneet 

Ruandan 

tilannetta. 
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