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pääkirjoitus
Asevelvollisuuden kehittäminen 

Euroopassa on viime aikoina tarkoit-
tanut yleensä sen supistamista tai lak-
kauttamista. Tasa-arvon mallimaaksi 
julistautuneesta Norjasta kuului sen 
sijaan äskettäin varsin erilaisia uuti-
sia: maa päätti ulottaa asevelvollisuu-
den koskemaan myös naisia.

Norjassa lakimuutosta on juhlittu 
tasa-arvon voittona, joka ei valikoivan 
asevelvollisuuden järjestelmässä edes 
pakottaisi ketään armeijaan vasten 
tahtoaan. Norjan armeijakin oletetta-
vasti riemuitsee päätöksestä - voihan 
se nyt rekrytoida haluamansa ”moti-
voituneimmat” kansalaiset sotilaiksi 
entistä laajemmasta väkimäärästä. 
Toisin sanoen se haluaa poimia rusi-
nat pullasta, mikä on toki tuttu sävy 
nyky-Suomenkin asevelvollisuuskes-
kustelussa.

Tasa-arvon tavoittelu ulottamal-
la järjestelmän huonot puolet koske-
maan niin sanotusti kaikkia kuulostaa 
muutenkin kummalta. Asevelvollisuus 
tarkoittaa edelleen sitä, että valtiolla 
katsotaan olevan oikeus velvoittaa 
kansalaisensa sotilaiksi. Norjan rusi-
nat pullasta -asevelvollisuus merkit-
seekin vain aiempaa useamman nor-
jalaisen militarisoimista. Sen sijaan 
asiaa voisi lähestyä myös oikeuksien 
näkökulmasta. Miten olisi oikeus olla 
joutumatta kutsuttavaksi?

Suomessakin on keskusteltu ase-
velvollisuudesta ja sukupuolten ta-
sa-arvosta. Sen lisäksi että miesten 
yleinen asevelvollisuus paitsi hanka-
loittaa nuorten miesten elämää, rajaa 
se keskustelua armeijasta ja turvalli-
suuspolitiikasta yleensäkin miesten 
alueeksi. Ongelmaan voi kuitenkin 
etsiä ratkaisua myös koko instituution 
lopettamisesta, ja sitä varten yksi uusi 
keino on kansalaisaloite.

Nimien keruu asevelvollisuuden 
lakkauttamista vaativaan kansalais-
aloitteeseen alkaa 2.9.2013. Aloitteen 
taustalla vaikuttavaan kirjavaan jouk-
koon mahtuu myös Aseistakieltäytyjä-
liitto. Katso lisää: ohion.fi 

Tuuli Vuori

Ydinvarustelua lietsomassa. Iso-Britan-
nia suunnittelee ydinasejärjestelmänsä 
uusimista. Sivu 16-17.



Markku astui armeijan harmaisiin 
2000-luvun alkupuolella ja innostui 
touhusta sen verran, että päätti jäädä 
varuskuntaan töihin. ”Tuli polte jäädä 
palvelemaan isänmaata. Siitä asti olen 
ollut tauotta armeijan leivissä.”

Siitä alkaen innostus on hiljalleen 
laantunut. ”Armeijassa voi tutkia puo-
lustusvoimia laitoksen sisältä. Koko ajan 
pettymykset ovat seuranneet toisiaan”, 
Markku kuvailee.

Nyt upseeristo näyttäytyy hänelle 
hyvä veli -verkostona, joka ei ajatte-
le sen enempää yhteiskunnan kuin 
työntekijöiden tai koulutettavienkaan 
etua. ”Jos et nuole persettä, et etene 
uralla. Näin tapetaan yksilön ajatteluky-
ky ja esimiesasemaan päätyy henkilöitä, 
jotka eivät kykene siihen.”

ei tuhlattaisi ja palvelus olisi myös 
varusmiehille motivoivampaa. Vasta-
ukseksi on sanottu, että näin asiat on 
ennenkin tehty.

”Esimiehen käskyllä olen joutunut 
marssilla odotuttamaan varusmiehiä 
jossain metsässä keskellä yötä. Typerät 
käskyt, joita kouluttajien on pakko nou-
dattaa, turhauttavat myös varusmiehiä.”

Markun kokemuksen mukaan va-
rusmiesten motivaatio onkin heikko 
ja puhe maanpuolustustahdosta pit-
kälti sanahelinää.

”Suurin osa miehistä vastaa olevan-
sa armeijassa siksi, että pelkäävät, mitä 
muut ajattelevat. Pelätään olla yksilöitä 
- pelätään sanoa ei. Mitä pitemmälle pal-
vellaan, sitä enemmän nähdään, millais-
ta pelleilyä tämä on.”

ARMEIjA VALMISTAUTUU UUTEEN 
TALVISOTAAN

Armeija on Markun mielestä jä-
mähtänyt poteroihinsa myös uhkaku-
vissaan. ”Työntekijöiden asenteet ovat 
lähempänä 40-lukua kuin 2000-lukua. 
Suurin osa kouluttajista varmaan kuvit-
telee, että tulee uusi talvisota.”

”Uhkakuvat, joita täällä maalataan, 
ovat täysin epärealistisia. Vihollinen 
hyökkää aina idästä, vaikka siellä ei ole 
ollut uhkaa vuosikymmeniin.”

Markku arvelee, että nykyjär-
jestelmässä veroeuroja menee huk-
kaan, mutta armeija ei ikimaailmassa 
myöntäisi sellaista, vaan haluaa pitää 
rahansa kynsin hampain.

Sodan todellisuuteen suhtaudu-
taan koulutuksessa kaksinaismoralis-
tisesti. ”Armeijassa ei koskaan puhuta 
tappamisesta. Sanotaan esimerkiksi, että 
’vihollinen tuhotaan’. jos kouluttaja 
puhuu tappamisesta, esimiehet puuttuvat 
asiaan.”

Markku astui 2000-luvun alkupuolella innokkaana armeijan 
palvelukseen ja jatkoi siitä ammattiupseeriksi. Nyt hän 
on irtisanoutunut ja aikoo kieltäytyä reservistä.

KEhITTäMISIDEAT TYRMäTääN

”Armeijassa järjestelmä opettaa, että 
käskyt kulkevat vain yhteen suuntaan. 
Esimiehellä on aina esimies ja kaikki 
pelkäävät esimiestään kuin ruttoa. Aloit-
teellisuus katoaa, kun alokkaasta asti 
opetetaan vain tottelemaan. Näin järjes-
telmä ei kehity”, Markku kertoo.

Markku on itsekin esittänyt lukui-
sia kehittämisideoita koulutukseen ja 
organisaatioon. Ne on järjestelmälli-
sesti torpattu ylemmältä taholta. Pa-
himmillaan oma-aloitteisuudesta on 
seurannut palkan alennus.

”Puolustusvoimat polkee paikallaan. 
Hyville ideoille ei anneta sijaa.”

Markku on yrittänyt kehittää so-
tilaskoulutusta siten, että resursseja 
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Helsingin hallinto-oikeus antoi 
toukokuussa 2013 ratkaisunsa va-
lituksesta, joka koski Lapinjärven 
siviilipalveluskeskuksen marras-
kuussa 2012 tekemää kotiuttamis-
päätöstä. Tuolloin joukko keskukses-
sa palvelevia sivareita oli joutunut 
huumetestiin, josta kieltäytyminen 
tai positiivisen tuloksen antaminen 
johti määräaikaiseen palveluksesta 
vapauttamiseen terveydellisin perus-
tein ja välittömään kotiuttamiseen. 
Hallinto-oikeus toteaa ratkaisussaan, 
että pelkkä positiivisen huumetestin 
tuloksen johdosta tehty diagnoosi ei 
riitä vapauttamisen perusteeksi.

Siviilipalveluslain (25§) mukaan 
siviilipalvelusvelvollinen voidaan 
velvoittaa huumetestiin vain, mikäli 
hänen perustellusti epäillään olevan 
palveluksessa huumausaineiden vai-
kutuksen alaisena tai kärsivän huu-
meriippuvuudesta, testaaminen on 
välttämätöntä sivarin palveluskelpoi-
suuden selvittämiseksi ja hänen pal-
velustehtävänsä ovat sellaisia, että 
niiden suorittaminen huumeiden vai-
kutuksen alaisena saattaisi aiheuttaa 
laissa erikseen määriteltyjä vaarati-
lanteita. Mikäli tällaisia perusteita ei 
ole, testistä tulee voida kieltäytyä il-
man seuraamuksia. 

Yksittäinen positiivinen huume-
testitulos - ja vielä vähemmän testistä 
kieltäytyminen, kun perusteet siihen 
velvoittamiseen ovat lain kannalta 
vähintäänkin kyseenalaiset - ilman 
muuta näyttöä ei vielä osoita, että yllä 
mainitut edellytykset toteutuisivat. 
Siviilipalveluskeskuksen tekemät ko-
tiutukset perustuivat näin ollen laitto-
maan testiin tai siihen määräämiseen. 

Helsingin hallinto-oikeuden rat-
kaisu on linjassa Korkeimman hallin-
to-oikeuden vuonna 2001 vastaavan-
kaltaisessa asiassa tekemän päätöksen 
kanssa. Tuolloin huumetestien te-
kemisen edellytyksistä ei ollut vielä 
säännöksiä siviilipalveluslaissa. Aseis-
takieltäytyjäliitto toivoo, että siviili-
palveluskeskus pidättäytyy jatkossa 
ilman lainmukaisia perusteita tapah-
tuvista kotiuttamisesta ja kehottaa 
kyseenalaisten kotiuttamispäätösten 
kohteeksi mahdollisesti joutuvia sivii-
lipalvelusvelvollisia ottamaan yhteyt-
tä liittoon.

Hallinto-oikeus: 
laittomia kotiutuksia 
sivarikeskuksessa

POIS ASEVELVOLLISUUDESTA

”Joudumme yhteiskuntana katso-
maan peiliin ja pohtimaan, miksi meillä 
on armeijan kaltainen koulutusjärjes-
telmä, joka pakottaa ihmiset samaan 
muottiin”, Markku pohtii.

Hän on tyytyväinen siihen, että 
asevelvollisuuden valikoivuutta on 
viime vuosina lisätty. Suuntaus jatku-
nee myös tulevaisuudessa.

”Aiemmin armeijaan raahattiin 
kaikki miehet vaikka väkisin. Nyt suunta 
on portaittain pois asevelvollisuudesta ja 
kohti ammattiarmeijaa.”

Markku on myös nähnyt, miten ar-
meija valmistautuu Nato-jäsenyyteen. 
”Esimerkiksi varusteita yhtenäistetään 
koko ajan kansainvälisten joukkojen 
kanssa. Itselläni on positiivinen kanta 
Natoon, sillä oletan, että liittoutumisen 
myötä asevelvollisuus katoaa.”

”EN PYSTYISI TAPPAMAAN”

”Armeijaan hakeutuu töihin tietyn-
laisia ihmisiä. He ihannoivat sotaa ja 
aseita. Aluksi olin itse kai samanlainen, 
mutta ajattelutapani on muuttunut.”

Markku kertoo erityisesti viimei-
sen vuoden aikana havahtuneensa sii-
hen, että on töissä väärässä paikassa. 
”Olen ymmärtänyt, että ihmisen pitää 
tehdä työtä, josta hän pitää. Tämä työ 
ei ole sitä.”

Suhde väkivaltaan on kirkastu-
nut varusmiesten kouluttajana kulu-
neiden vuosien aikana. ”Olen monta 
kertaa ajatellut, että en pystyisi oikeasti 
tappamaan toista ihmistä. Jos joku sa-
noo olevansa valmis tappamaan, hän on 
henkisesti sairas.”

Markku on jättänyt työnsä am-
mattisotilaana. Hän aikoo myös kiel-
täytyä reservistä. ”En tiennyt, että re-
servistä voi erota, ennen kuin törmäsin 
kirjastossa Sivari & Totaali -lehteen. 
Tätä mahdollisuutta pitäisi markkinoida 
enemmän, sillä reservissä on paljon ih-
misiä, jotka ajattelevat samoin.”

Jos Markku olisi aikoinaan tiennyt 
kaiken, mitä on armeijassa nähnyt ja 
kokenut, hänen elämänsä voisi nyt 
näyttää toisenlaiselta.

”En halua olla tekemisissä laitoksen 
kanssa, joka on täynnä toisten teoilla 
ponnistelevia pyrkyreitä. En olisi mennyt 
asepalvelukseen lainkaan, jos minulla 
olisi ollut tämänhetkiset silmät tammi-
kuussa 2005.”

Sampsa Oinaala

Markun nimi on muutettu. Hän ei myös-
kään halua kertoa varuskuntansa nimeä.
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Puolustusministeriön tilaama sel-
vitystyö Jehovan todistajien vapautta-
misesta asevelvollisuudesta valmistui 
7.5.2013. Selvityksen laati oikeustie-
teen professori Jukka Kekkonen, jon-
ka mukaan vain Jehovan todistajien 
vapauttaminen asepalveluksesta on 
ongelmallista yhdenvertaisuuden ja 
syrjimättömyyden kannalta. 

Aseistakieltäytyjäliitto toteaa, että 
professori Kekkosen selvitystyö tarjo-
aa riittävän pohjan nykyisen tilanteen 
ongelmien ratkaisemiselle. Kansain-
väliset ihmisoikeuselimet ovat kiin-
nittäneet toistuvasti huomiota siihen, 
että vapautuksen myöntäminen vain 
Jehovan todistajille syrjii muunsi-
sältöisen voimakkaan vakaumuksen 
omaavia aseistakieltäytyjäryhmiä.

Jokainen Kekkosen esittämästä 
kolmesta ratkaisumallista merkitsi-
si edistysaskelta. Riippuisi kuitenkin 
niiden käytännön toteutuksesta, rat-
kaisisivatko ne toteutuessaan todella 
tämänhetkiset ongelmat.

Myönteisenä Aseistakieltäytyjä-
liitto pitää sitä, että Kekkonen hylkää 
selkeästi mallin, jossa nykytilanne py-
rittäisiin muuttamaan vapautuslaki 

kumoamalla. Aseistakieltäytyjäliitto 
toteaa, että ensisijaisena pyrkimukse-
nä tulisi olla se, että kaikkien vakau-
muksellisten aseistakieltäytyjien va-
pausrangaistuksista päästään eroon.

Ensimmäisenä ratkaisumallina 
Kekkonen esittää vapautuslain laajen-
tamista niin, että Jehovan todistajien 
lisäksi vapautus voitaisiin myöntää 
vakaumuksentutkinnan jälkeen muil-
lekin. Tämä merkitsisi Aseistakieltäy-
tyjäliiton mukaan parannusta nykyti-
lanteeseen, jossa muilla ei ole mitään 
mahdollisuuksia saada vapautusta. 
Vakaumuksentutkinta on kuitenkin 
erittäin ongelmallinen menettely ja 
johtaa helposti ihmisten yhdenvertai-
suutta loukkaaviin tuloksiin, joten sen 
käytännön toteuttamiseen tulisi kiin-
nittää suurta huomiota. Aseistakiel-
täytyjäliitto pitäisi parempana mallia, 
jossa aseistakieltäytyjät vapautettai-
siin palveluksesta ilmoituksen perus-
teella.

Toisena mahdollisena ratkaisu-
mallina Kekkonen mainitsee palve-
luksen suorittavien määrän vähentä-
misen. Aseistakieltäytyjäliitto toteaa, 
että tällainen muutos on joka tapauk-

Selvitystyössä 
Jehovan todistajien 
vapautuksesta 
riittävä pohja 
ongelmien 
ratkaisemiselle

sessa käynnissä ja jatkunee myös tu-
levaisuudessa. Palveluksen suorittavi-
en määrän vähentämiseen perustuva 
ongelman ratkaiseminen edellyttäisi 
kuitenkin sitä, että vakaumus ja moti-
vaatio hyväksyttäisiin myös virallises-
ti vapautusperusteeksi. Tällä hetkellä 
lain mukaan vapautuksen voi saada 
vain terveydellisin perustein.

Kolmas Kekkonen esittämä vaih-
toehto on perustuslain maanpuolus-
tusvelvollisuutta koskevan pykälän 
uudelleen muotoileminen. Aseista-
kieltäytyjäliitto pitää tallaista muutos-
ta mahdollisena, mutta se ei saisi toi-
mia keppihevosena uuden pakollisen 
palvelusvelvollisuuden luomiselle ase-
velvollisuuden sijaan. ”Kansalaispalve-
luksen tai muun vastaavan uuden vel-
vollisuuden säätäminen olisi mahdollista 
vain jos on selvitetty laajasti sen suhde 
Suomen kansainvälisiin ihmisoikeusvel-
voitteisiin, sen vaikutus sitä suorittaviin 
yksilöihin sekä sen yhteiskunnallinen 
tarkoituksenmukaisuus. Toistaiseksi asi-
asta käydyssä keskustelussa näin ei ole 
tehty”, Aseistakieltäytyjäliitto toteaa.
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Euroopan komissio antoi tam-
mikuussa 2013 vastauksensa kante-
luihin, jotka koskivat AKL:n bussi-
matkan käännyttämistä Portugalin 
rajalla marraskuussa 2010. Matka-
laisten tarkoitus oli osallistua Lissa-
bonissa tuolloin järjestetyn NATO:n 
huippukokouksen vastatapahtumiin: 
väkivallattomiin mielenosoituksiin, 
kansalaistottelemattomuuteen ja kan-
sainväliseen seminaariin.

Reissu katkesi Vilar Formoson 
raja-asemalla, jossa kaikille bussissa 
matkustaneille annettiin käännytys-
päätös sillä perusteella, että he muo-
dostavat ”vaaran yleiselle järjestykselle 
ja kotimaan turvallisuudelle”.  Portu-
gali oli palauttanut rajatarkastukset 
huippukokouksen ajaksi, ja Schenge-
nin sopimuksen vapaata liikkuvuutta 
rajoittavat erityismääräykset todella 
mahdollistavat maahantulon estämi-
sen matkalaisille ilmoitetuilla perus-
teilla.

Ongelmallista on kuitenkin se, että 
päätelmä bussimatkalaisten aiheut-
tamasta uhkasta oli tehty ainoastaan 
sen perusteella, että he aikoivat osal-
listua Lissabonissa mielenosoituksiin.  
Oikeus ”rauhanomaiseen kokoontumis-
vapauteen” (ml. mielenosoitukset) on 

erityisesti turvattu Euroopan Unionin 
perusoikeuskirjan 12. artiklassa. Toi-
sin sanoen AKL:n matkalaiset kään-
nytettiin, koska he aikoivat käyttää 
perusoikeutta, jonka käyttäminen 
on nimenomaan turvattu EU:n kes-
keisimpiin kuuluvassa säännöksessä. 
Muita kuin väkivallattomia mielen-
osoituksia ei Lissabonissa huippuko-
kouksen aikana järjestettykään.

EU:n komission vastaus saapui 
muutamaa viikkoa vaille kaksi vuot-
ta kanteluiden tekemisen jälkeen. 
Komission ”unionin kansalaisuutta ja 
vapaata liikkuvuutta” käsittelevän yk-
sikön johtajan Chiara Adamon alle-
kirjoittamassa vastauksessa ei kuiten-
kaan kommentoida itse asiaa millään 
tavalla. Adamo kirjoittaa, että Por-
tugalin lainsäädäntö on Schengenin 
sopimuksen mukainen ja kehottaa 
käännytettyjä ”turvautumaan kansalli-
siin (so. portugalilaisiin) muutoksenha-
kukeinoihin.”

Käytännössä EU:n komissio ottaa 
siis asiassa kannan, jonka mukaan 
EU:n keskeisiksi arvoikseen julista-
mien sananvapauden, kokoontumis-
vapauden ja liikkumisen vapauden 
kaltaisten perusoikeuksien toteutumi-
nen on puhtaasti kunkin jäsenmaan 
oma asia, kunhan sen lainsäädäntö on 
muodollisesti direktiivien mukainen. 
Tässä tapauksessa kantelijoiden ainoa 
mahdollisuus olisi ollut hakea oikeut-
ta portugalin kielellä maassa, joka on 
asettanut heidät maahantulokieltoon.  
Lisäksi neuvo turvautua portugalilai-
siin muutoksentekokeinoihin anne-
taan parisen vuotta sen jälkeen, kun 
määräaika niiden käyttämiseen on 
mennyt umpeen.

Ihan näin asian ei toki pitäisi men-
nä. EU:n komissiolle tehtävää kante-
lua käsittelevissä ohjeissa toki suosi-
tellaan kantelijaa turvautumaan ensin 
kansallisiin oikeuskeinoihin, mutta 
ei ole olemassa sääntöä, jonka mu-
kaan niiden käyttäminen on edellytys 
kantelun asianmukaiselle käsittelyl-
le. Kantelumenettely on tarkoitettu 
nimenomaan tilanteisiin, joissa joku 
jäsenmaa esim. hallinnollisilla toi-
menpiteillä rikkoo ”unionin oikeutta”. 
Schengenin sopimuksen poikkeus-
määräysten hyödyntämisen Euroopan 
perusoikeuskirjassa turvattujen pe-
rusoikeuksien käytön mielivaltaiseen 
estämiseen luulisi tällaista rikkomista 
tarkoittavan, mutta syystä tai toisesta 
Euroopan komissio katsoi parhaaksi 
kiertää koko asian.

Tapauksen käsittely eri EU:n eli-
missä jatkuu.

Kaj Raninen
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Asevelvollisuus 
säilyy Itävallassa

Lähes 60% tammikuiseen kan-
sanäänestykseen osallituneista itäval-
talaisista äänesti asevelvollisuuden 
säilyttämisen puolesta. Itävallassa 
kaikkien 18 vuotta täyttäneiden mies-
ten tulee suorittaa joko kuuden kuu-
kauden palvelus armeijassa tai yh-
deksän kuukautta siviilipalveluksessa. 
Äänestykseen osallistui vähän yli puo-
let äänioikeutetuista.

Deutsche Wellen mukaan monet 
äänestivät asevelvollisuuden puoles-
ta, koska pelkäsivät Punaisen Ristin ja 
muiden siviilipalvelusta suorittavien 
työpanosta käyttävien järjestöjen jou-
tuvan vaikeuksiin asevelvollisuuden 
lakatessa. Siviilipalveluksen suorittaa 
armeijan sijasta noin 14 000 nuorta 
miestä vuosittain. Toisin sanoen sivii-
lipalvelus auttaa ylläpitämään asevel-
vollisuutta.

Äänestyksen jälkeen Itävalta py-
syy yhtenä harvoista asevelvollisuutta 
ylläpitävistä maista. Armeijaan vär-
vätään asevelvollisuuden avulla joka 
vuosi noin 22 000 miestä.

(CO-Update, Jan-Feb 2013, No. 77)

Neljä aseistakieltäytyjää on van-
gittu Turkmenistanissa, kaksi heistä jo 
toista kertaa. Erään toisen aseistakiel-
täytyjän perheenjäseniä on pidätetty 
ja kidutettu.

Kaikki nyt vangitut ovat Jehovan 
todistajia. Dovran Matjakubov ja Mat-
karim Aminov olivat suorittaneet jo 
aikaisemmin 18 kuukauden vankeus-
tuomion, josta vapautuivat kesäkuus-
sa 2012. Joulukuussa he saivat uuden 
kahden vuoden tuomion.

Heidät tuomittiin maan pohjois-
osassa sijaitsevassa Dashoguzin kau-
pungissa. Forum 18 -järjestön mukaan 
Dashoguzissa aseistakieltäytyjille lan-
getetaan kovempia rangaistuksia kuin 
muualla maassa. Koska kyseessä on 
toinen tuomio, he joutuvat todennä-
köisesti kovennetun kurin vankilaan.

Jadgarbek Sharipov sai puoles-
taan joulukuussa 2012 yhen vuoden 
ja Arslan Dovletov tammikuussa 2013 
18 kuukauden mittaisen vankeusran-
gaistuksen. Sharipovin palvelukseen 
määräämistä oli lykätty alkuvuonna 
2012 terveysongelmien johdosta eikä 
ole tietoa, miksi sotilasviranomaiset 
ovat tästä huolimatta päättäneet nos-
taa syytteen.

Kaikki neljä on siirretty Dashogu-
zin pidätyskeskukseen. Heidän tuo-
mionsa langetettiin Turkmenistanin 
rikoslain 219. artiklan ensimmäisen 
osan perusteella. Sen mukaan ase-
voimissa kieltäytymisen maksimiran-
gaistus rauhan aikana on kaksi vuotta 
vankeutta. Yhteensä Turkmenistanin 
vankiloissa on tällä hetkellä ainakin 
kahdeksan aseistakieltäytyjää, kaikki 
Jehovan todistajia.

VALITUS KIDUTUKSESTA YK:N 
IhMISOIKEUSKOMITEALLE

Tuomiot langetettiin samaan ai-
kaan, kun kymmenen turkmenistani-
laisen Jehovan todistajan - joukossaan 
Matjakubov ja Aminov - tekemät va-

litukset ovat YK:n ihmisoikeuskomite-
an käsittelyssä.

Ihmisoikeuskomitealle 3.9.2012 
jätettyssä valituksissa, jonka ensim-
mäinen allekirjoittaja on Navruz Na-
sirlajev - syytetään Turkmenistania 
kidutuksesta sekä uskonnonvapauden 
loukkaamisesta. Valittajat kertovat, 
että Seydin työleirillä - jonne useim-
mat aseistakieltäytyjät lähetetään - 
aseistakieltäytyjiä suljetaan säännölli-
sesti rangaistusselliin ja joitain heistä 
on pahoinpidelty.

23. tammikuuta 30 poliisia hyök-
käsi Navruz Nasirlajevin kotiin Das-
hoguzissa. Kahta perheenjäsentä ja 
neljää vierasta pidettiin vapautensa 
menettäneenä jopa 40 tuntia. Kaikkia 
pahoinpideltiin ja kidutettiin, yhtä va-
kavasti, ja yhtä pidätettyä uhkailtiin 
raiskauksella. Kolmelle heistä lange-
tettiin sakkoja.

VASTALAUSEVIESTEJÄ VOI 
LÄHETTÄÄ SEURAAVIIN 
OSOITTEISIIN:

Kurbanguly Berdymuhammedov
President of Turkmenistan
Apparat Prezidenta
744000 Ashgabat
TURKMENISTAN
Fax: +993 12 355112

Rashid Meredov
Minister of Foreign Affairs
Magtymkuli ave., 85
744000 Ashgabat
Email mfatm@online.tm

ASEISTAKIELTÄYTYJIÄ 
VANKILAAN 
TURKMENISTANISSA 

– Valitus YK:lle johti perheen 
   pahoinpitelyyn
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Kaksi Itä-Euroopan valtiota suun-
nittelee jo toistamiseen asevelvolli-
suuden lakkauttamista.

Ukrainan puolustusministeri Pav-
lo Lebedevin mukaan asevelvollisuus 
lakkautetaan vuonna 2013. Puolus-
tusministeriön tiedotusosasto kertoi 
hänen lausuneen: “Vuonna 2013 ar-
meijan rakenne ja hallintojärjestelmä 
uudistetaan sekä asevelvollisuus lakkau-
tetaan ja siirrytään värväämään sopi-
mussotilaita maailman johtavien valtioi-
den tapaan”.

Asevelvollisuuden lakkauttamista 
suunnitellaan nyt julkisesti jo toiseen 
kertaan. Presidentti Viktor Jushtshen-
ko kertoi jo marraskuussa 2007 puo-
lustusministeriön kokouksessa, että 
”Viimeiset asevelvolliset värvätään syk-
syllä 2009. Sen jälkeen siirrytään am-
mattiarmeijaan”.

Myös Georgian puolustusminis-
teri Irakli Alasania kertoi julkisuu-
dessa tammikuussa, että maa siirtyy 
ammattiarmeijaan neljän vuoden si-
sällä. “Pakollisen asepalveluksen kesto 
lyhennetään nykyisestä 15 kuukaudesta 
12:en, minkä jälkeen siirrymme täysin 
sopimuspohjaiseen armeijaan”, Alasa-
nia kertoi ja lisäsi, ettei “meidän tulisi 
pakottaa ketään värväytymään armei-
jaan”.

Puolustusministeriön erdustaja 
kertoi jo 2007, että asevelvollisuus 
lakkaa vuoteen 2009 mennessä. To-
dellisuudessa kuitenkin asevelvolli-
suuspalveluksen kesto on pidentynyt 
sen jälkeen.

(CO-Update, Jan-Feb 2013, No. 77)

24-vuotias joensuulainen opiskeli-
ja Jesse Kamila sai 180 päivän tuomi-
on Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa 
tiistaina. Tuomio langetettiin valvon-
tarangaistuksena, eli Kamila suorittaa 
sen kotiarestissa. Häntä syytettiin si-
viilipalvelusta kieltäytymisestä. Hän 
oli kieltäytynyt siviilipalveluksen 
suorittamisesta Lapinjärven siviilipal-
veluskeskuksessa 21.5. viime vuonna. 

Kamila kieltäytyi siviilipalveluk-
sesta, koska pitää sitä rangaistuksena 
väkivallasta kieltäytymisestä. Siviili-
palvelus kestää 347 vrk, kun varus-
miespalveluksen lyhin kesto on 165 
vrk. Oikeudenkäynnissä Kamila viit-
tasi vankeuteen tuomittavien aseista-
kieltäytyjien epätasa-arvoiseen ase-
maan verrattuna Jehovan todistajiin, 
naisiin ja ahvenanmaalaisiin miehiin, 
joita velvollisuus suorittaa palvelusta 
ei koske.

YK:n ihmisoikeuskomitea on vaa-
tinut Suomea laajentamaan Jehovan 
todistajien suosituimmuuskohtelua 
koskemaan myös muita aseistakiel-
täytyjäryhmiä. Aseistakieltäytyjäliit-
to toteaa, että ainoa kestävä ratkaisu 
totaalikieltäytyjien tilanteeseen on 
kaikkien vakaumuksellisten aseista-
kieltäytyjien vapauttaminen asevel-
vollisuuspalveluksesta.

Vuoden 2012 aikana palveluksesta 
kieltäytyi yli 40 totaalikieltäytyjää.

Joensuulaiselle 
totaali-
kieltäytyjälle 
pitkä tuomio

Siviilipalveluksen kesto lyheni 15 
vuorokaudella 1.2.2013. Uusi palve-
lusaika 347 vrk koskee kaikkia par-
haillaan palveluksessa olevia sivareita 
sekä niitä, joiden palvelus on keskey-
tyneenä lykkäyksen tai määräaikaisen 
vapautuksen johdosta. Samalla myös 
totaalikieltäytyjien maksimirangais-
tus lyheni kahdeksella päivällä ja 
valvontarangaistus muuttui mahdol-
liseksi myös ennen palveluksen alkua 
kieltäytyneiden osalta. Ennen uuden 
palvelusajan voimaanastumista ran-
gaistukseen tuomittujen tuomio ei 
kuitenkaan muutu.

Helmikuun alussa nousivat myös 
sivareiden päivärahat. Päiväraha 
on nyt ensimmäisen 165 palvelusäi-
vän aikana 5,00 euroa (aikaisemmin 
4,70), 166 ja 255 palveluspäivän vä-
lillä 8,35 euroa (aikaisemmin 8,00) ja 
255 päivän jälkeen 11,70 euroa (ai-
kaisemmin 11,20).

Porrastus johtuu siitä, että siviili-
palvelusmiesten päiväraha on sama 
kuin varusmiestenkin, ja korkeammil-
la päivärahoilla palveluksen lopussa 
halutaan houkutella varusmiehiä pi-
dempiin palvelusaikoihin. Muutoksen 
myötä palveluksen alussa ja lopussa 
maksettavan päivärahan erotus siis 
kasvaa entisestään.

Lisäksi työministeriö valmiste-
lee palvelusaikaisten ilmaismatkojen 
määrää koskevien rajoitusten poista-
mista. Matkan kohdetta koskevat ra-
joitukset jäävät kuitenkin voimaan. 
Myös tämä on seurausta vastaavasta 
muutoksesta varusmiesten kohdalla.

Siviilipalvelus 
lyhentyi

ku
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Ukraina ja 
Georgia 
suunnittelevat 
taas ase-
velvollisuuden 
lakkauttamista
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Yhdysvaltalainen aseistakieltäy-
tyjä Kimberly Rivera on saanut 14 
kuukauden vankeustuomion sotilas-
karkuruudesta. Rivera kuului Yhdys-
valtojen armeijaan, kunnes hän omak-
sui aseistakieltäytymistä edellyttävän 
vakaumuksen kahden Irakin komen-
nuksen välillä. Hänen saamansa tuo-
mio on kovempi kuin mitä tavallisesti 
vastaavissa tapauksissa on langetettu.

”94% sotilaskarkureista ei saa ran-
gaistusta, vaan heidät vapautetaan pal-
veluksesta hallinnollisella menettelyllä. 
Kimin tuomio on kovempi, koska hän 
puhui julkisesti Irakin sotaa vastaan,” 
Riveran asianajaja toteaa.

Yhdysvalloissa laki takaa palve-
luksessa oleville sotilaille mahdolli-
suuden hakea aseistakieltäytyjän sta-
tusta. Riveralle ei kuitenkaan kerrottu 
tällaisesta mahdollisuudesta, kun hän 
Irakin komennuksen aikana kävi kes-
kustelemassa sotilaspastorin kanssa 
muuttuneesta vakaumuksestaan.

Rivera lähti luvatta joukko-osas-
tostaan komennusten välillä vuonna 
2007 ja matkusti perheensä kanssa 
Kanadaan, josta hän haki turvapaik-
kaa. Hakemus hylättiin tammikuussa 
2009 ja hänet määrättiin lähtemään 
maasta karkoituksen uhalla. Yhdys-
valtoihin paluun jälkeen armeija pi-
dätti hänet välittömästi. Rivera on 
raskaana ja hänellä on neljä lasta.

Oikeus kieltäytyä sotilaspalveluk-
sesta sisältyy ajattelun, omantunnon 
ja uskonnon vapauteen, jotka on tun-
nustettu yleismaailmallisen ihmis-
oikeuksien julistuksen 18. artiklassa 
sekä kansalais- ja poliittisia oikeuksia 
koskevan yleissopimuksen 18. artik-
lassa. USA on allekirjoittanut sopi-
muksen.

Artiklan suojelukseen kuuluvat 
myös ne, jotka ovat liittyneet armei-
jaan vapaaehtoisesti, sillä kansalais- ja 
poliittisia oikeuksia koskevan yleisso-
pimuksen 18. artikla tunnustaa oikeu-
den muuttaa uskontoaan tai vakau-
mustaan. Tämän vahvisti myös YK:n 
ihmisoikeuskomitea yleiskommentis-
saan numero 22 (kappale 5).

Riveran puolesta voi lähettää 
vastalauseviestin USA:n 
presidentille WRI:n sivustolta:
http://www.wri-irg.org/node/21704

Yhdysvaltalainen aseistakieltäyty-
jä Justin Colby on saanut yhdeksän 
kuukauden vankeustuomion. Hän on 
vangittuna Fort Carsonin tukikohdas-
sa Coloradossa. 

Colbyn aseistakieltäytymisvakau-
mus kehittyi Irakin komennuksen ai-
kana. Colbyn ilmoittaessa halustaan 
hakea aseistakieltäytyjän statusta, ko-
mentava upseeri rankaisi ja nöyryytti 
häntä. Hän kieltäytyi lähtemästä Ira-
kiin uudelleen, ryhtyi sotilaskarkurik-
si ja pakeni Kanadaan vuonna 2006.

Colby arvosteli erittäin voimak-
kaasti USA:n armeijan toimintaa 
Irakissa - erityisesti lääkintäryhmiä, 
joiden kuvaili käyttävän potilaita 
”harjoitustarkoituksiin”. Justin halusi 
lähteä armeijasta ja jäädä Yhdysval-
toihin myös perhetilanteensa johdos-
ta. Nämä syyt johtivat hänen päätök-
seensä matkustaa Kanadaan.

Oikeus kieltäytyä aseista sisältyy 
ajatuksen, omantunnon ja uskonnon 
vapauteen, jotka on tunnustettu ih-
misoikeuksien julistuksen 18. artiklas-
sa ja kansalais- ja poliittisia oikeuksia 
koskevan yleissopimuksen 18. artik-
lassa. Myös USA on allekirjoittanut 
sopimuksen.

Kuten YK:n yleiskomitea on ko-
rostanut yleiskommentissaan numero 
22, sopimuksen suojan piiriin kuulu-
vat myös ne, jotka ovat liittyneet ase-
voimiin vapaaehtoisesti, sillä oikeus 
muuttaa uskontoaan tai vakaumus-
taan kuuluu myös sopimuksen piiriin. 

Colbyn puolesta voi lähettää 
vastalauseviestin USA:n 
viranomaisille WRI:n sivustolta: 
http://www.wri-irg.org/node/21581

Lisäksi voit kirjoittaa Fort Carsonin 
komentajalle Joseph Andersonille:

Major General Joseph Anderson
Public Affairs Office
1626 Ellis Street
Ste. 200, Bldg.118
Fort Carson, CO 80913, USA
Fax:  1 719 526 1021

USA

Sodanvastustaja 
Justin Colby 
vankilaan

USA

Aseistakieltäytyjä 
Kimberly Rivera
vankilaan
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Länsirannan suurimmassa 
palestiinalaiskaupungissa 
Hebronissa toimiva Nuoret 
siirtokuntia vastaan -järjestö 
on organisoinut toimintaa 
Shuhada-kadun avaamiseksi 
jo neljänä vuotena peräkkäin. 
Myös Helsingissä järjestettiin 
toimintaa maailmanlaajuisena 
tukipäivänä. 

Hebron, arabiankieliseltä nimel-
tään Al-Khalil, on Länsirannan suurin 
palestiinalaiskaupunki. Hebronissa 
asuu noin 600 israelilaista siirtokunta-
laista, ja tätä siirtokuntaa turvaamassa  
on muutama tuhat Israelin miehitysar-
meijan sotilasta. Hebronin suhde mie- 
hitykseen eroaa muista Länsirannan 
kaupungeista erityisesti siinä, että Heb- 
ronissa miehitys on jatkuvasti läsnä.

Turvallisuuteen vedoten palestii-
nalaisten liikkumista kaupungissa ra-
joitetaan. Heidän ajoneuvoiltaan on 
estetty pääsy tietyille kaduille ja jotkut 
kadut on suljettu jopa jalankulkijoil-
ta.  Satoja palestiinalaisten kauppoja 
on suljettu. Tämä kaikki hankaloittaa 
merkittävästi näillä kaduilla asuvien 
palestiinalaisten päivittäistä elämää. 

Maailmanlaajuinen Open Shuh-
da Street -kampanja pyrkii tuomaan 
miehityksen vaikutuksia esiin. Nuoret 
siirtokuntia vastaan -järjestö on järjes-
tänyt Open Shuhada Street -kampan-
jaa jo neljän vuoden ajan. Shuhada-
katu oli ennen Hebronin vilkkaimpia 
kauppakatuja, mutta se suljettiin lä-
hes kokonaan vuonna 2000. Tämän 
seurauksena sadat kauppiaat ovat 
joutuneet etsimään toimeentuloa 
muualta. Israelilaisen ihmisoikeusjär-
jestö B’Tselemin mukaan miehitys-
valta Hebronin vanhassakaupungissa 
on pakottanut palestiinalaiset hyl-
käämään kokonaisuudessaan 1014 
asuntoa ja sulkemaan 1819 kauppaa. 
Youth Against Settlementsin mukaan 
noin 15 000 palestiinalaista on joutu-
nut muuttamaan pois kodeistaan.

Open Shuhada Street -kampan-
ja sai alkunsa vuonna 2010, jolloin 
Hebronissa osoitettiin mieltä Shu-
hada-kadun avaamiseksi. Samaan 
aikaan ympäri maailmaa tehtiin eri-
laisia tukiaktioita, jotka vaihtelivat 
väkivallattomista katusuluista eloku-
vanäytöksillä tiedottamiseen. Vuonna 
2012 järjestettiin ympäri maailmaa jo 
yli 35 erilaista tukitapahtumaa

SHUHADA 
  – katu auki!
SHUHADA 
  – katu auki!

Hebronissa järjestettiin tänä vuon-
na jälleen tuhatkunta ihmistä kerän-
nyt mielenosoitus kampanjapäivänä 
25. helmikuuta. Mielenosoitus pyrki 
väkivallattomasti etenemään kohti 
kaupungin miehityksen symboliksi 
noussutta Shuhada-katua. Samana 
päivälle oli esitetty kansainvälinen 
kutsu nostaa Hebronin tilannetta esiin 
tekemällä esimerkiksi tekemällä eri-
laisia väkivallattomia aktioita.

Myös Helsingissä osallistuttiin 
maailmanlaajuiseen kampanjaan. Sör-
näisten rantatiellä  tiputettiin bande-
rolli osoittamaan tukea palestiinalais-
ten kamppailulle miehitystä vastaan.

Juho Narsakka

KATSO LISÄTIETOA

http://palsolidarity.org/
http://www.youthagainst-

settlements.org/
http://hyas.ps/en/
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Näky jota Conradin kirjan hahmo 
Marlow kuvailee, on ranskalainen 
sotalaiva ampumassa täyslaidallisia 
valtavaan afrikkalaiseen sademet-
sään. Pohjimmiltaan se siis pommit-
taa maanosaa. Tämä kohtaus tuli 
mieleen, kun Ranskan hävittäjät ja 
taisteluhelikopterit kävivät taisteluun 
sekalaista islamististen kapinallisten 
armeijaa vastaan Malissa.  

Epävakauden lisääntymisen meri-
yhteydettömässä ja pitkälti autiossa 
maassa ei pitäisi tulla Ranskalle yllä-
tyksenä – se liittolaisineen on sen ai-
heuttanut. 

jA hEITä OLI VAROITETTU

Lyhyt historia. 17. maaliskuuta 
2011 YK:n turvallissuusneuvosto hy-
väksyi päätöslauselman 1973 ”siviilien 
suojelemiseksi” Libyan sisällissodassa. 
Kaksi päivää myöhemmin ranskalaiset 
Mirage-hävittäjät alkoivat pommittaa 

Muammar Gaddafin panssaroituja 
joukkoja ja lentokenttiä, käynnistäen 
näin Britannian, Qatarin ja Saudi-Ara-
bian tekemän suoran intervention. 

Päätöslauselma 1973 ei valtuut-
tanut NATO:a ja sen liittolaisia valit-
semaan puolta Libyan sisällissodassa, 
vain suojelemaan siviileitä. Monet al-
lekirjoittaneet – Venäjä ja Kiina mu-
kaan lukien – olettivat, että turvalli-
suusneuvoston toiminta noudattaisi 
normaaleja käytäntöjä ja aloittaisi 
etsimällä ensin poliittista ratkaisua. 
Mutta ainoa ”ratkaisu”, josta Gaddafin 
vastainen liittouma oli kiinnostunut, 
jaettiin 200-kiloisilla laserohjatuilla 
pommeilla.

Päivä Ranskan hyökkäyksen jäl-
keen Afrikan Unioni (AU) piti hätä-
kokouksen Mauritaniassa pyrkimyk-
senään sotimisen lopettaminen. AU 
oli syvästi huolestunut siitä, että jos 
Libya romahtaisi ilman suunnitelmaa 
Gaddafin jälkeiselle ajalle, aiheuttai-
si se epävakautta muissakin alueen 
maissa. Erityisen huolestuneita he oli-
vat siitä, että Libyan valtavat aseva-
rastot päätyisivät lietsomaan paikalli-
sia sotia muualla Afrikassa. 

Kukaan Washingtonissa, Pariisissa 
tai Lontoossa ei kuitenkaan kiinnittä-
nyt huomiota Afrikan Unioniin. Seit-
semän kuukautta myöhemmin Rans-
ka hyökkäsi Libyaan, joka luhistui 
epäonnistuneeksi valtioksi. Kahden 
kuukauden sisällä tuaregit – Gaddafin 
asekätköjen varustamina – nousivat 

Malin korruptoitunutta ja tehotonta 
armeijaa vastaan ja ajoivat sen pois 
Pohjois-Malista.

Tuaregit ovat aavikoiden asukkai-
ta, sukua Pohjois-Afrikan Atlasvuoria 
asuttaville berbereille. He ovat soti-
neet Malin hallitusta vastaan neljäs-
ti sen jälkeen kun maa vapautettiin 
Ranskan vallan alta vuonna 1960. 
Monet tuaregit haluavat muodostaa 
oman valtion, ”Azawadin”. Kytevä 
tyytymättömyys pohjoisessa Malis-
sa ei kuitenkaan rajoitu tuaregeihin. 
Muut etniset ryhmät ovat vihoissaan 
siitä, kuinka etelä on laiminlyönyt 
maan pohjoisosan asukkaita. 

TUAREgIT TAISTELEVAT 
PARhAILLAAN RANSKAN KANSSA 
URAANINLOUhINNASTA NIgERISSä 

Gaddafin hallitus tuki pitkään 
tuaregien vaatimuksia laajemmas-
ta itsehallinnosta, ja monet tuaregit 
palvelivat Libyan armeijassa. Onko 
kukaan yllättynyt siitä että nuo tua-
regit ryöstivät Libyan asevarastot kun 
keskushallitus romahti? Ja, kun heillä 
kerran oli kaikki tuo hieno tulivoima, 
että he käyttäisivät sitä luodakseen 
oman maan?

Tuaregit ovat nomadeita ja heil-
lä on vain vähän mielenkiintoa pitää 
hallussaan kaupunkeja, kuten Tim-
buktua, Gaoa ja Kidalia Pohjois-Ma-
lissa. Murskattuaan Malin armeijan 
he palasivat aavikolle. Malin armeijan 

— CHARLIE MARLOW

JOSEPH CONRADIN KIRJASSA

PIMEYDEN SYDÄN.

“Näyttää siltä, että

Ranskalla oli yksi 

sodistaan meneillään 

niillä main.”
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tappion myötä syntyneeseen tyhji-
öön virtasi islamistisia ryhmiä kuten 
Ansar-al-Din, al-Tawhid wa al-Jihad 
ja al-Qaida islamilaisessa Maghrebissa 
(AQIM). Näitä jälkimmäisiä organi-
saatioita ranskalaiset nyt pommitta-
vat, joskin on raportoitu että siviileitä 
jää ristituleen. 

Myös Yhdysvallat on sekaantunut 
asiaan. Democrazy Now -lehden mu-
kaan Obaman hallinto vie ranskalai-
sia joukkoja ja varusteita alueelle sekä 
käyttää siellä valvontalennokkejaan. 
Ja sodan levitessä Algeriaan, jossa 
lähes kaksi tusinaa länsimaalaista, 
mukaan lukien useita amerikkalaisia, 
kidnapattiin kostoksi Ranskan hyök-
käyksistä Maliin, voi Yhdysvallat pää-
tyä maajoukkojen käyttöön. 

MIKSI RANSKALAISET jäLLEEN 
ampUvat aFrikkaaN?

Ensinnäkin, Ranskalla on suuria 
investointeja Nigerissä ja Malissa. 
Pohjimmiltaan kyse on Ranskasta 
(tai mahdollisesti euroista). Noin 75 
prosenttia Ranskan energiasta tulee 
ydinvoimasta, ja sen halpa lähde ovat 
Ranskan vanhat siirtomaat (jotka Ma-
lin ja Nigerin lisäksi käsittävät Sene-
galin, Mauritanian, Guinean, Norsun-
luurannikon, Burkina Fason, Algerian 
ja Keski-Afrikan Tasavallan). Suurin 
osa Ranskan ydinpolttoaineesta tulee 
Nigeristä, mutta Al Jazeera kertoo 
ranskalaisten uraania, öljyä ja kultaa 
kaivavien yritysten valmistautuvan 
Pohjois-Malin kehittämiseen. Siltä 
varalta että joku ajattelee tämän ”ke-
hityksen” olevan hyväksi paikallisille, 
kannattaa ottaa huomioon että Niger 
on kolmanneksi köyhin maa maail-
massa, kuten YK:n Inhimillisen kehi-
tyksen indeksi kertoo. 

Asiaan liittyy myös muita seikkoja.
 

KUIN NAPOLEON-KOMPLEKSI

”Ranskalaiset, kuten amerikkalai-
setkin, arvioivat presidenttejä sen perus-
teella, kuinka he kykenevät tekemään 
vaikeita päätöksiä. Ja harvat päätökset 
ovat vaikeampia kuin miesten lähettä-
minen taisteluun”, New York Timesin 
reportteri Steve Erlanger kirjoittaa ar-
tikkelissaan Ranskan presidentti Fran-
cois Hollanden päätöksestä sekaantua 
Maliin. Otsikoituna ”Hollande, pitkään 
pehmeänä pidetty, muuttaa mieliku-
vaansa vankalla asenteella” (mikä saa 
asian kuulostamaan epämääräisesti 
Viagra-mainokselta), artikkeli lainaa 
”puolustusekspertti” Francois Heisbour-
gia, joka kiittää Hollandea ”määrätie-
toisesta” toiminnasta ja ”sen näyttämi-

sestä, että hän voi tehdä päätöksiä sodan 
ja rauhan kysymyksissä”.

OIkeastaan, palataksemme vuo-
teen 1812, tuo ”sota ja rauha” -asia 
päättyi Ranskan kannalta varsin on-
nettomasti. Nykypäivän Grande Ar-
mee tosin ei juurikaan tule kohtaa-
maan lunta ja jäätä Malissa. Mutta 
Mali on lähes kaksi kertaa Ranskan 
kokoinen – 478 839 vs. 211 209 ne-
liökilometriä – mikä on paljon maata 
Mirageiden partioitavaksi.  Itse asias-
sa Ranskan sotakoneita ei ole edes si-
joitettu Maliin, vaan naapurimaahan 
Tšadiin, noin 2100 kilometrin päähän 
kohteistaan. Tämä on erittäin pit-
kä matka taisteluhävittäjille ja takaa 
niille hyvin vähän aikaa taisteluken-
tällä. Yhdysvallat ilmeisesti harkitsee 
auttavansa ilmatankkausten kanssa, 
mutta kaikkien mittapuiden mukaan 
Ranskan joukot tulevat kohtaamaan 
merkittäviä logistisia esteitä. Ja vaik-
kakaan Malin geografia ei aivan vas-
taa Venäjän aroja talvella, on ankara 
aavikko pelottavaa maastoa. 

Viimeiseksi, Hollande haluaisi hel-
pottaa sisäpoliittista tilannettaan. Mi-
kään ei toimi kuin sota kun halutaan 
saada ihmiset unohtamaan lamaan-
tuneen talouden, korkean työttömyy-
den, levottomat työläiset ja aina vain 
uudet menojen leikkaukset. 

Tämä sota saattaa kuitenkin käy-
dä ilkeäksi, ja jos haluat määritelmän 
hetteikölle, kokeile pohjoista Malia.  
Sen sijaan että olisivat pelästyneet 
Ranskan hyökkäyksiä, kapinalliset te-
kivät menestyksekkäitä vastahyökkä-
yksiä ja ottivat Keski-Malissa sijaitse-
van Diabalyn kaupungin itselleen. Jos 
Pariisi ajatteli että tässä olisi kyse vain 
joidenkin mutakuonojen hajaannutta-
misesta muutamalla pommituksella, 
joku saattaisi ehdottaa että Hollande 
muistelisi tarkemmin maansa vasta-
vallankumouksellisia kampanjoita, 
Vietnamista alkaen. 

Islamistisilla ryhmillä näyttää 
olevan vain vähän paikallista tukea. 
Mali on pitkälti islaminuskoinen maa,  
mutta ei  Ansar al-Dinin tai AQIM-
ryhmien toteuttamalla tavalla. Mutta 
jos jakelet ympäriinsä suuren määrän 
ensiluokkaista tulivoimaa – mitä Gad-
dafin vastainen sota tismalleen teki 
– et tarvitse paljon tukea saadaksesi 
aikaan reippaasti ongelmia.

Kapinalliset eivät taatusti kohtaa 
mitään vastarintaa Malin armeijalta, 
jonka Yhdysvaltain kouluttama johta-
ja, kapteeni Amadou Sanogo, syrjäytti 
maansa demokraattisen hallituksen 
kaksi kuukautta sen jälkeen kun tua-
regit rynnistivät Saharasta valloittaak-
seen Timbuktun. Nähtävästi iso osa  

Yhdysvaltain kouluttamista joukoista 
vaihtoi puolta ja siirsi aseensa ja kul-
kuneuvonsa kapinallisille. 

Jotkut todisteet kertovat, että Ma-
lin armeija on alun alkaen saattanut 
yllyttää tuaregeja. Näyttää siltä, että 
armeija käytti Yhdysvaltojen jakamia 
miljoonia dollareita pikemminkin tua-
regien pieksemiseen kuin terrorismin 
vastaiseen toimintaan alueella. Tämä 
siis ennen kuin tuaregit saivat ylivoi-
maisen tulivoiman lisäyksen Gaddafin 
kaaduttua.  

Ranska suunnittelee noin 2500 
sotilaan lähettämistä Maliin, mutta 
samalla se luottaa Länsi-Afrikan ta-
lousyhteisön (Economic Community 
of West Africa, ECOWAS) keräävän 
3300 sotilaan armeijan. ECOWAS:n 
armeija on kuitenkin kuljetettava 
Maliin ja koulutettava, ja jonkun on 
maksettava siitä. Tämä tarkoittaa sitä, 
että seuraavien useiden kuukausien 
aja Ranska tulee pitämään linnaketta 
pystyssä. Se tulee maksamaan paljon, 
mihin Ranskalla tuskin on ylenpaltti-
sesti rahaa.

Pohjois-Malin asukkaat ovat kes-
täneet pitkään vääryyksiä, mutta ny-
kyinen kriisi sai alkunsa sotilaallisesta 
interventiosta Libyaan. Ja jos uskot 
että Libya loi hirviöitä, mieti vain 
mitä tapahtuu jos Assadin hallitus 
Syyriassa sortuu ilman suunnitelmaa 
sen tilalle tulevasta politiikasta. Kyllä, 
Ranska on tällä hetkellä sekaantunut 
erittäin paljon Syyriaan, entistä enem-
män sunnit shiioja vastaan asettava 
sisällissota on levinnyt Libanoniin, 
Turkkiin, Jordaniaan ja Irakiin. Syyri-
an asevarastojen rinnalla Libyan tuli-
voima näyttää muskettien ja pistinten 
kokoelmalta.  

Dominique de Villepin, Ranskan 
entinen pääministeri ja Yhdysvaltain 
Irakin sodan kärkäs kriitikko, kirjoitti 
äskettäin Journal du Dimanche -leh-
dessä: ”Nämä sodat [kuten Mali] eivät 
ole koskaan saaneet aikaiseksi yhte-
näistä ja demokraattista valtiota. Päin 
vastoin, ne suosivat separatismia, ro-
mahtaneita valtioita ja aseistautuneiden 
joukkojen rautaisia lakeja.”

Minkä taakseen jättää, sen edes-
tään löytää.

Conn hallinan

ESSEE ON JULKAISTU ALUNPERIN 
Creative Commons Attribution 
3.0 United States -lisenssillä 
Foreign Policy in Focus 
-lisenssillä osoitteessa

http://www.fpif.org/blog/
mali_france_and_chickens
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Konfliktin taustalla on Turkin itäi-
sen alueen kurdivähemmistön vuosi-
satoja jatkunut sorto. Kurdikapinoita 
on raportoitu jo 1800-luvulta sillois-
ta Ottomaanien imperiumia vastaan. 
Nykyinen konflikti pohjaa 1920-lu-
vun alkupuolen Turkin itsenäisyys-
sodan jälkeiseen aikaan, kun valtion 
perustaneet nationalistit aloittivat 
systemaattisen sorron vähemmistöjä 
kohtaan. Ennen toista maailmansotaa 
kurdit kapinoivat useita kertoja aseel-
lisesti valtiota vastaan.

Vuonna 1973 joukko nuoria va-
semmistolaisia kurdiopiskelijoita, 
Abdullah Öcalanin johdolla, alkoi 
puhua kurdien oikeuksista. Vuoteen 
1977 mennessä liike kasvoi ja sekä 
Turkin valtio, että kurdien oikeisto-
liikkeet kiinnostuivat siitä. Seuraava-
na vuonna liike perusti PKK:n, kur-
dien työväenpuolueen. Puolue joutui 
alkuaikoinaan sekä oikeistolaisten 
kurdien, että Turkin valtion väkival-
lan kohteeksi. Tämän jälkeen puolue 
päätti aloittaa aseellisen vastarinnan 
kurdien oikeuksien puolesta. Vuoteen 
1982 mennessä useita kurdijohtajia 
oli pidätetty ja protestiksi huonoja 
olojaan kohtaan jotkut tappoivat it-
sensä polttoitsemurhissa tai kuolivat 
nälkälakoissa, jotka jatkuivat vuoteen 
1984.

Aseelliset konfliktit alkoivat tämän 
jälkeen ja jatkuivat vuoteen 1999, jol-
loin PKK julisti yksipuolisen tulitau-
on. Seuraavan viiden vuoden aikana 
PKK:n riveissä alkoi liikehdintä koh-
den rauhanomaisempaa lähestymis-
tapaa ja aseistariisuntaa. Pyyntöihin 
neuvotteluista kurdien oikeuksista ei 
kuitenkaan Turkin valtion puolelta 

vastattu. Toinen laajempi aseellisen 
vastarinnan aika alkoi lopulta vuon-
na 2004 ja jatkui yksittäisiä lyhyitä 
tulitaukoja lukuunottamatta viime 
vuoteen asti. Väkivaltaisuuksissa on 
vuosikymmenten aikana kuollut eri 
arvioiden mukaan 5687-18000 turk-
kilaista ja kurdivähemmistön siviiliä, 
sekä lisäksi noin 45000 poliisia, soti-
lasta, kaartilaista tai vapaustaistelijaa. 
Yli 3 miljoonaa ihmistä on joutunut 
siirtymään kotiseuduiltaan.

Lopulta Joulukuussa 2012 Turkin 
hallitus päätti aloittaa kurdivähem-
mistön pitkään toivomat  neuvottelut 
ratkaisuprosessiksi kutsumissaan kes-
kusteluissa. Neuvottelut hallituksen ja 

vangittujen kurdijohtajien välillä jat-
kuivat neljä kuukautta. Lopulta 21.3. 
Öcalan kirjoitti kirjeen Turkin kur-
deille, jossa hän vetosi väkivaltaisuuk-
sien lopettamiseen, kurditaistelijoiden 
vetäytymiseen ja aseistariisuntaan. 
Turkin pääministeri Recep Erdoğan 
lupasi tämän jälkeen, että vetäyty-
minen ja aseistariisunta aloittavat 
konkreettiset toimet kurdien aseman 
parantamiseksi.

Erdoğanilla arvellaan olevan use-
ampia ulkopuolisia poliittisia tar-
koitusperiä rauhanneuvotteluiden 
taustalla. Turkki haluaa tehdä Irakin 
kurdien kanssa energiantuontisopi-
muksen ja on selvää, että hän tar-

Kurdien kamppailu tasavertaisista kulttuurisista ja sosiaalisista oikeuksista on jatkunut 
pian 40 vuotta. Maaliskuussa 2013 tahojen välille julistettiin viimeisin tulitauko. 
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vitsee kurdipuolueiden tukea saa-
dakseen läpi perustuslakimuutoksen 
presidentin valtaoikeuksista. Turkin 
lain mukaan hän ei voi enää jatkaa 
seuraavien vaalien jälkeen pääminis-
terinä. Tämän vuoksi hän tulee toden-
näköisesti pyrkimään presidentiksi, 
asemaan jolla on huomattavasti pää-
ministeriä vähemmän valtaa nykyisen 
perustuslain mukaan. Kurdeilla on 
myös historiallisesti ollut muita mus-
limikansoja paremmat välit Israeliin, 
joita Erdoganin arvellaan haluavan 
heikentää.

Neuvottelujen suurimmaksi ongel-
maksi muodostunee kurdien enem-
mistön halu itsemääräämisoikeudesta 
ja lopulta mahdollisesta Kurdistanin 
valtiosta. Yhtäläiset poliittiset ja kult-
tuuriset oikeudet eivät ole todennä-
köisesti tälle enemmistölle riittävä 
saavutus, vaan he haluavat jonkin-
asteisen autonomian. Turkkilaisten 
enemmistö kannattaa selkeästi yhtä-
läisiä oikeuksia kurdeille, mutta vas-
tustaa tämänkaltaista autonomiaa. 
Tämä aiheuttaa molempien osapuol-
ten neuvottelijoille vaikeuksia, jos he 
haluavat pysyä omien kansanosiensa 
suosiossa. Lisäksi kurdien aseellinen 
kamppailu jatkuu muissa maissa, jois-
sa he ovat vähemmistönä. Kurdeja 
arvioidaan olevan 35-40 miljoonaa 
ja Kurdistaniksi kutsuttu alue ulottuu 
Turkin lisäksi ainakin Armeniaan, Ira-
kiin, Iraniin ja Syyriaan. Irakin kur-
deilla on vuodesta 2005 ollut auto-
nomia, oma presidentti ja alueellinen 
parlamentti.

Antti j. Sipilä
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Keskellä talouskriisiä ja 
julkisten palvelujen leikkauksia 
Iso-Britannia suunnittelee 
käyttävänsä miljardeja 
euroja ydinasejärjestelmänsä 
uusimiseen. Sivari&Totaali 
selvitti Iso-Britannian 
kyseenalaisen 
ydinaseohjelman taustoja.

ydinammukset tykkeihin, ydinmiinat, 
lyhyen kantaman ohjukset ja neutro-
nipommit. Näiden taktisten ydinasei-
den kehittämisen myötä myös ydin-
asestrategia muuttui.

1970-luvulla USA kehitti sotilas-
strategian, niin sanotun Schlesingerin 
doktriinin. Se perustui ydinaseiden 
rajoitettuun käyttöön. Toisin sanoen 
ydinaseita voitaisiin doktriinin mu-
kaan käyttää sotimisessa ilman että 
seuraus olisi maailmanloppu. 

Kylmän sodan viimeisessä vai-
heessa 1980-luvulla Schlesingerin 
doktriinista kehittyi uhka rajoitetusta 
ydinsodasta Yhdysvaltojen ja Neuvos-
toliiton välille. Tämä sota olisi käyty 
luultavammin Euroopassa, todennä-
köisesti  Länsi-Saksan alueella takti-
silla ydinaseilla ja perinteisillä aseilla, 
jolloin kumpikaan suurvalloista ei oli-
si itse kärsinyt tuhoista. 

Myös ohjustorjunta oli keskeinen 
teema kylmän sodan aikana, koska 
toimiva torjuntajärjestelmä (jossa vas-
tustajan ohjukset tuhotaan ilmassa 
ennen kuin ne iskevät kohteeseensa) 
olisi rikkonut MAD-asetelman myös 
strategisten ydinaseiden osalta. Li-
säksi sen pelättiin kiihdyttävän ase-
varustelua. Logiikka taustalla oli, että 
jos toinen pystyy torjumaan ohjuksia, 
pitää itsellä olla niitä vielä enemmän 
jotta ainakin jotain menisi läpi. USA:n 
suunnittelemasta Tähtien sota -ohjus-
torjuntajärjestelmästä, joka olisi sisäl-
tänyt muun muassa avaruuteen sijoi-
tettavia lasertykkejä, puhuttiin paljon 
presidentti Reaganin aikana 1980-lu-
vulla. Avaruuteen ulottuva ohjustor-
junta ei kuitenkaan toteutunut. 

RAjOITUSPYRKIMYKSIä

Ydinaseita on pyritty rajoittamaan 
kansainvälisillä sopimuksilla. Vuon-
na 1969 laadittiin ydinsulkusopimus, 
jonka tarkoituksena oli pysäyttää 
ydinaseiden leviäminen ja aloittaa 
ydinaseriisunta. Myös Iso-Britannia 
on allekirjoittanut tämän kansainväli-
sen sopimuksen, mutta se silti pyrkii 
nyt uudistamaan ydinasekalustonsa. 
Sopimuksen voikin katsoa epäonnis-
tuneen tavoitteessaan riisua maailma 
ydinaseista, koska sopimusta ei nou-
dateta.
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”Ydinaseita voitaisiin 
käyttää sotimisessa 

ilman että seuraus olisi 
maailmanloppu.”

Ydinaseet kehitettiin toisen maail-
mansodan loppuvaiheessa Yhdysval-
loissa.  Alun perin niitä oli tarkoitus 
käyttää Euroopassa Saksaa vastaan. 
Sota Euroopassa loppui kuitenkin en-
nen kuin tämä suunnitelma ehdittiin 
toteuttaa. Sen sijaan Yhdysvallat pu-
dotti kaksi ydinpommia Japaniin,  Hi-
roshiman ja Nagasakin kaupunkeihin 
elokuussa vuonna 1945. Seuraukset 
olivat tuhoisia.  Hiroshimassa kuoli 
noin 90 000- 166  000  ihmistä ja Na-
gasakissa  noin 60 000 - 80 000 ih-
mistä neljän ensimmäisen kuukauden 
aikana pommituksista, noin puolet  
ensimmäisenä päivänä. 

Aluksi ydinaseet olivat niin raskai-
ta, että niitä saattoi kuvitella käytettä-
väksi vain maailmanlopun tilanteessa. 
Vuosikymmenten mittaan aseita on 
pyritty kehittämään helppokäyttöi-
semmiksi. Nyt pyritään kehittämään 
taktisia ydinaseita sotilaskäyttöön. 
Tällaisia ovat kehittäneet muun muas-
sa Israel ja Yhdysvallat.  Iso-Britanni-
an ydinaseissa on puolestaan kyse kyl-
män sodan aseista, joilla on käyttöä 
vain maailmanlopun ydinasesodassa. 

KILPAVARUSTELUN hISTORIA

Yhdysvaltojen toiminta toisessa 
maailmansodassa enteili kylmän so-
dan suurvaltapolitiikkaa. Koko muu 
maailma oli panttivankina, kun 40-lu-
vun lopulla Neuvostoliitto hankki 
myös ydinaseen. Syntyi ydinvaruste-
lukierre suurvaltojen välillä.  

Pian ydinaseita oli viidellä maal-
la, Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton 
lisäksi Iso-Britannialla, Ranskalla ja 
Kiinalla, jotka ovat allekirjoittaneet 
ydinsulkusopimuksen. Tämän lisäksi 
ydinaseita on tiettävästi Intialla, Pa-
kistanilla, Pohjois-Korealla ja Israelil-
la.

Alkuaikoina ydinasevarustelua 
leimasi Yhdysvaltojen dominanssi. 
1950-luvulla Yhdysvallat uskoi Neu-
vostoliiton saaneen kehitettyä ydin-
aseita, joita saattoi lennättää toisille 
mantereille. Vaikka Neuvostoliitto 
onnistui tässä vasta seuraavalla vuo-
sikymmenellä, syntyi oletuksesta 
lyhenteellä MAD (Mutual Assured 
Destruction) kutsuttu doktriini, jossa 
kummallakin kylmän sodan osapuo-
lella oli kyky tuhota toisensa ja koko 
muu maailma.

Jo 1950-luvulta alkaen on kehitet-
ty myös niin sanottuja taktisia ydin-
aseita, jotka ovat räjähdysvoimaltaan 
paljon pienempiä kuin MAD-aseet. Ne 
on tarkoitettu käytettäväksi vastusta-
jan armeijaa vastaan taistelutilantees-
sa. Tällaisia aseita ovat esimerkiksi 
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1980-luvun lopulla suurvaltojen 
välit alkoivat parantua. Vuonna 1987 
Yhdysvallat ja Neuvostoliitto solmi-
vat sopimuksen taktisista ydinohjus-
jäjestelmistä luopumisesta ja kylmän 
sodan saattoi katsoa päättyneen.  
1990-luvulla solmittiin myös sopimus 
ydinkokeiden kieltämisestä. Se ei ole 
kuitenkaan koskaan astunut voimaan. 

Kylmän sodan maailmanlopun 
ydinaseiden eli strategisten ydinasei-
den määrää on rajoitettu vuosikym-
menien saatossa useilla Yhdysvaltojen 
ja Neuvostoliiton, myöhemmin Ve-
näjän, keskinäisillä neuvotteluilla ja 
sopimuksilla. Viimeisin näistä oli pari 
vuotta sitten solmittu uusi START-
sopimus, jossa Venäjä ja Yhdysvallat 
sitoutuivat vähentämään strategisten 
ydinaseiden määrää. 

Kansainvälisistä ydinriisuntasopi-
muksista voimassa on ydinsulkuso-
pimuksen lisäksi ohjusten torjunnan 
kieltävä sopimus. Yhdysvallat kuiten-
kin irtautui vuonna 2002. Vuosina 
2007-2008 Yhdysvallat suunnitteli 
uutta  Eurooppaan rakennettavaa  oh-
juspuolustusjärjestelmää. Vastatoimi-
na näihin suunnitelmiin Venäjä uhka-
si irtisanoutua Yhdysvaltojen kanssa 
solmitusta kahdenvälisestä sopimuk-
sesta, joka kielsi lyhyen ja keskipitkän 
matkan ohjukset. Yhdysvaltojen suun-
nitelmat herättivät laajaa keskustelua 
ja protesteja muun muassa Tsekissä ja 
Puolassa. Yhdysvaltojen suunnitelmat 
jäivät lopulta toteutumatta. Ydinva-
rustelun uhka ei kuitenkaan ole pois-
sa. 

USA:N PEESISSä: ISO-BRITANNIAN 
YDINASEET

Iso-Britannia hankki ensimmäiset 
ydinaseensa 1950-luvulla. Maa onYh-
dysvaltojen keskeinen liittolainen Eu-
roopassa, mikä on alusta asti vaikutta-
nut Britannian ydinaseohjelmaan. 

Iso-Britannian ydinaseohjelma 
perustuu sukellusveneisiin ja Trident-
ohjuksiin. Maan ydinasekohteita ovat 
Aldermaston ja Burghfield noin sata 
kilometria Lontoosta, ja Skotlannissa 
Glasgown lähellä sijaitseva Faslane. 
Aldermastonissa ja Burghfieldissa val-
mistetaan ja huolletaan ydinaseita. 
Faslane on puolestaan ydinsukellus-
veneiden tukikohta. 

Samaan aikaan, kun julkisista 
menoista muuten leikataan, Iso-Bri-
tannialla on painetta rahoittaa sota-
teollisuutta ja uudistaa ydinaseensa. 
Aseistakieltäytyjäliiton järjestösih-
teerin Kaj Ranisen mukaan kyseessä 
onkin sotateollisen kompleksin luoma 
paine. ”Britanniassa on ollut pitkään 

ydinaseita ja teollisuus, joka tuottaa 
niitä. Ydinaseista luovuttaessa täytyisi 
myös luopua siihen liittyvästä teollisuu-
desta.”  Ydinaseet ovat myös status-
kysymys: Iso-Britannia haluaa yllä-
pitää kuvaa itsestään militaristisena 
imperialistisena suurvaltana. 

Ydinaseilla on 30-40 vuoden elin-
kaari. Trident-ohjukset ovatkin nyky-
ään vanhenevaa teknologiaa. Iso-Bri-
tannian hallitus on jo tehnyt alustavan 
päätöksen niiden korvaamisesta. Pää-
tös ei kuitenkaan ollut yksimielinen. 
Työväen puolue ja konservatiivit 
kannattivat, liberaalidemokraatit ja 
alueelliset poliittiset puolueet, muun 
muassa skotlantilaiset, vastustivat. 
Lopullinen päätös tehdään vuonna 
2016. Jos Tridenttit päätetään nyt uu-
distaa, on Iso-Britannialla ydinaseita 
ainakin 2050-luvulle asti. 

Virallisissa perusteluissa Iso-Bri-
tannian tarpeelle uudistaa ydinaseoh-
jelmansa on puhuttu kylmän sodan ja 
terrorismin uhkasta. Ydinaseita tar-
vitaan, koska ei ole varmuutta siitä, 
etteivätkö  muut valtiot tai terroristit 
hankkisi niitä ja saisi aikaan ydinso-
taa. Kaj Ranisen mukaan Iso-Britanni-
an ydinaseiden uusiminen kuitenkin 
itsessään lisää ydinvarustelukierteen 
uhkaa.  ”Iso-Britannian päätöksellä uu-
distaa ydinaseensa on maailmanlaajui-
nen vaikutus. Se antaa takaiskun ydin-
aseiden riisumispyrkimyksille ja saattaa 
johtaa uuteen ydinasevarustelun kiertee-
seen.”

KAMPANjOINTIA YDINASEITA 
VASTAAN

Ydinsodan uhka herätti voima-
kasta vastustusta ja synnytti laajan 
rauhanliikkeen. 1980-luvun alkupuo-
lella ympäri maailmaa järjestettiin 
jättimäisiä rauhanmielenosoituksia. 
Kaikkein suurimmat pidettiin Länsi-
Saksassa, mahdollisen rajoitetun ydin-
sodan sota-alueella. 

Iso-Britannian ydinaseiden vastais-
ten protestien historia lähtee 1950-lu-
vulta ydinasetukikohtien ympäriltä. 
Ydinaseiden vastaisen kampanjan 
taustalla on pitkä suoran toiminnan 
aktivismin perinne Iso-Britanniassa, 
sekä paikallisten vastustus, josta pro-
testit aluksi pääasiassa kumpusivat. 
Etenkin Skotlannissa ydinaseohjel-
man paikallinen vastustus on suurta. 

Kansainvälisten aktioiden perinne 
alkoi vasta 1990-luvun lopulla, mistä 
alkaen on ollut isompia Tridenttien 
vastaisia kansainvälisiä protesteja.  
Aseistakieltäytyjäliitto oli silloin en-
simmäisiä War Resisters International 
(WRI)- verkoston alaisia järjestöjä, 
jotka olivat mukana kansainvälisessä 
kampanjassa. 

Kansainvälisen Tridenttien vastai-
sen kampanjan, Trident Ploughsha-
resin,  päämääränä on vaikuttaa Iso-
Britannian päätökseen ydinaseiden 
uusimisesta. WRI, johon myös Aseis-
takieltäytyjäliitto kuuluu, on mukana 
kampanjassa. Toiminnassa on ollut 
laaja ikäjakauma: mukana protesteis-
sa on ollut paljon nuoria, ja toisaalta 
jopa 70-80-vuotiaita ihmisiä. 

Fastlanessa Skotlannissa ydinasei-
den vastustus on saavuttanut suosio-
ta. Scottish Nationalist Party, joka on 
Skotlannin itsenäisyyttä ajava keskus-
tavasemmistolainen puolue ja Skot-
lannin suurin puolue, on järjestänyt 
omia blokkauksia Fastlanessa.  

”Ydinaseet eivät ole moraalisesti 
hyväksyttävissä, ne ovat käyttökelvot-
tomia ja kalliita. Ydinaseiden kulut 100 
miljardia. Monet sosiaaliset kysymykset 
ratkaisematta ja samaan aikaan ydin-
aseohjelmaan syötetään hirvittäviä sum-
mia”, Kaj Raninen tiivistää kampanjan 
argumentteja.  

Vuokko Viljanen

• Ydinvarustelussa on kyse ydin-
aseiden kehittämisestä ja ra-
kentamisesta sekä ydinaseisiin 
perustuvasta sotilaallisesta stra-
tegiasta.

• Ydinaseriisunta tarkoittaa joko 
pyrkimyksiä vähentää ydinaseita 
tai hävittää ydinaseet kokonaan. 
Ydinaseriisuntaa on pyritty teke-
mään kansainvälisillä sopimuk-
silla. Ydinaseriisunta vaatii maa-
ilmanlaajuista yhteistyötä, koska 
yhden maan hankkimat ydin-
aseet saattavat saada aikaan 
ydinvarustelukierteen. 

• Ydinsulkusopimus on sopimus, 
joka velvoittaa ydinaseita omaa-
mattomat maat pidättäytymään 
ydinaseiden hankinnasta ja ne 
maat, joilla on ydinaseita, suorit-
tamaan ydinaseriisuntaa.

”Iso-Britannian päätös 
uudistaa ydinaseensa 

saattaa uuteen 
ydinasevarustelun 

kierteeseen”
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Sovin Mika Kalliokosken kanssa 
tapaavani hänet paikallisten kantapai-
kaksi osoittautuvassa Vakiopaineessa. 
Tarkoitus on keskustella Aseistakiel-
täytyjäliiton paikallisryhmän toimin-
nasta sekä laajemminkin antimilitaris-
tisesta ruohonjuuritason toiminnasta. 
Ympärillä olevissa pöydissä puhutaan 
edellispäivänä tapahtuneesta uusnat-
sien tekemästä hyökkäyksestä Ääri-
oikeisto Suomessa -kirjan tiimoilta 
järjestettyyn avoimeen yleisötilaisuu-
teen. Omatkin ajatukseni pyörivät 
vastenmielisessä järjestysvalvojan 
puukotuksessa. Mietin, kuinka mili-
taristinen ja maskuliininen kulttuuri 
vaikuttaa myös tällaisten hyökkäysten 
taustalla. Tällöin Mika istuu pöytään. 
Aluksi kysyn kuinka häntä on alkanut 
kiinnostaa antimilitarismi:

”Kyseenalaistin asevelvollisuuden 
mielekkyyden jo varhain. En antanut lä-
hipiirini asenteiden vaikuttaa omaan va-
kaumukseeni, vaikka tästä seurasi odo-
tetusti konflikteja. Punkin löytäminen 
ja punkskeneen syventyminen vahvisti 
positiivisesti omia näkemyksiä.”

Mika kertoo halunneensa protes-
toida menemällä totaaliin, vaikka c-
papereiden hankkiminen tai sivariin 
meneminen olisi ollut helpompi vaih-
toehto. 

”Nyt melkein viisi vuotta totaalin 
jälkeen en kadu mitään. Saattaisi päin-
vastoin omalla kohdalla harmittaa jos 

olisin käynyt nöyrästi sivarin totaali-
suunnitelmista huolimatta. Tuomio ei ole 
vaikuttanut käytännön elämään yhtään 
millään tavalla tai vaikeuttanut duunin 
saamista. Itse asiassa kukaan ei ole iki-
nä edes kysynyt. Jälkeen päin ajateltuna 
isän kuolema ja välitön vankilaan mene-
minen vaikutti todella paljon henkisesti 
jota ei silloin todellakaan huomannut. 
Kiitos niille muutamille jotka jaksoi kir-
joittaa ja käydä kattomassa.”

Nykyään Mika on aktiivisesti mu-
kana erilaisissa ruohonjuuritason 
projekteissa. Hän toimi aiemmin jo 
lopetetussa Musta aalto -nimises-
sä anarkistisessa toimintaryhmässä. 
Musta aalto jakoi tilat Aseistakieltäy-
tyjäliiton Jyväskylän paikallisryhmän 
kanssa. Tällöin AKL näkyi lähinnä 
silloin tällöin järjestetyssä kutsunta-
kampanjassa sekä satunnaisena pöy-
dänpitäjä punk-keikoilla, kunnes pai-
kallisryhmän toiminta hiipui.

Suoritettuaan totaalin vuonna 
2007 Mika jäi pohtimaan kuinka hä-
nelle läheistä antimilitarista toimin-
taa voisi pitää yllä. Vaikka Ruokaa Ei 
Aseita (REA) -toimintaa ja kutsunta-
kampanjaa on järjestetty alakulttuu-
rikollektiivi Jyväskylä DIY:n nimissä, 
alkoi viime vuonna itää ajatus Akl:n 
paikallisryhmän perustamisesta.

”Pidimme muutaman tyypin kesken 
tapaamisen syksyllä ja pohdimme an-
timilitaristista toimintaa. Haluaisimme 

Antimilitaristista 
toimintaa 

Jyväskylässä

pitää säännöllisesti REAa kerran kuu-
kaudessa. Tämän lisäksi pöydänpito eri 
tapahtumissa ja omat nettisivut olisivat 
ensi askelia paikallisessa toiminnassa. 
Kutsuntakampanjaa tehdään varmasti 
myös tänä vuonna. Kaiken kaikkiaan 
suurempi näkyvyys koetaan tärkeäksi.”

Kysyn millaista toimintaa jyväsky-
läläiset aktiivit haluaisivat järjestää 
jos resursseja olisi enemmän. Ideoita 
alkaa tulvia: ”uusien tarrojen, pinssi-
en ja julisteiden teko, omat toimitilat, 
näkyvyys kaikenlaisissa tapahtumissa, 
sotilasparaatien ja muiden armeijan 
puuhien pysäyttäminen, antimainosten 
tekeminen asepalveluksesta, , tukikeikat, 
yleinen asioihin puuttuminen ja kannan-
otot.” 

Mika valmistautuu lähtemään Ar-
restumin bänditreeneihin. Loppuka-
neettina hän haluaa kannustaa kaik-
kia tukemaan aseistakieltäytyjiä:

”Käykää vierailemassa ja kirjoitta-
kaa kavereillenne sekä tuntemattomille, 
jotka istuu totaalia. Pieni muistaminen 
on iso supportti muurien takana istuvil-
le!”

Juho Narsakka

Jyväskylässä on viime vuosina järjestetty taas enemmän 
antimilitaristista toimintaa. Tämän seurauksena on 
alettu miettiä Aseistakieltäytyjäliiton paikallisryhmän 
uudelleenperustamista. Helsinkiläinen aktiivi kävi 
jututtamassa jyväskyläläistä Mika Kalliokoskea.
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Kevään 
Ruokaa Ei 
aseita –
kampanja 
alkoi 
Helsingissä

Helsingin Ruokaa ei aseita -kam-
panja polkaisi kevätkautensa käyntiin 
ja tarjoili huhtikuusta alkaen ilmaista 
kasvisruokaa joka kuun toinen lauan-
tai. Kaikkiin tapahtumiin Helsingin 
Karhupuistoon saapui kymmeniä näl-
käisiä ruokailemaan.

Ruokaa Ei Aseita -tapahtumien 
tarkoitus on kiinnittää huomiota sii-
hen, kuinka asevarusteluun käytetään 
maailmanlaajuisesti mielettömiä sum-
mia samalla, kun ihmisten hyvinvoin-
nista tingitään ja miljoonat ihmiset 
näkevät nälkää. Tapahtumia järjeste-
tään Helsingissä lähikuukausina joka 
kuun toinen lauantai.

KATSO LISÄTIETOA

Aseistakieltäytyjäliiton 
nettisivuilta tai Helsingin Ruokaa 
Ei Aseita -ryhmän facebook-
sivulta.

http://akl-web.fi/rea
www.facebook.com/reahki

Aseistakieltäytyjäliitto ja Paistele 
vastaan! -kansankeittiö järjestivät sun-
nuntaina 7.4. yhdessä tukitilaisuuden 
israelilaisista aktivisteista koostuvalle 
Anarchist against the wall -ryhmälle.

Tapahtuma onnistui erinomaisesti 
sillä tukihintaan myytävä vegaaninen 
päivällinen loppui alle tunnissa. Tä-
män jälkeen oli kaksi alustusta, jossa 
kerrottiin väkivallattomana tarkkai-
lijana toimimisesta sekä erilaisista 
israelin miehitystä vastaan toimivis-
ta ryhmistä kuten Anarchist Against 
the Wall ja International Solidarity 
Movement. Lopuksi katsottiin vielä 
erään palestiinalaiskylän vastarinnas-
ta kertova dokumenttielokuva Bilin 
My Love.

Anarchist Against the Wall 
(AATW) on suoran toiminnan ryhmä, 
joka toimii Palestiinan miehitystä vas-
taan. AATW osallistuu viikottaisiin 

mielenosoituksiin ja suorantoiminnan 
aktioihin yhdessä palestiinalaisten 
kanssa. Heidän läsnäolonsa voi vä-
hentää Israelin armeijan väkivaltaa 
palestiinalaisia kohtaan. AATW:n ak-
tivisteja pidätetään viikottain ja Israe-
lin armeijan väkivaltaiset toimet aihe-
uttavat loukkaantumisia. 

AATW tarvitsee jatkuvaa taloudel-
lista tukea, johon tukitapahtuman tuo-
totkin kerättiin. Ryhmä kerää rahaa 
muun muassa muurin vastustamisesta 
pidätetyille israelilaisille, kansainvä-
lisille ja palestiinalaisille aktivisteille.

Juho Narsakka

KATSO LISÄÄ:

http://awalls.org/
http://palsolidarity.org/

rauhanasemalla 
maisteltiin israelin 
miehitystä vastaan

Sää suosi kesäkuun Ruokaa ei aseita -tapahtumassa.
(kuvat: Tiia Sainio)
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Sää suosi kesäkuun Ruokaa ei aseita -tapahtumassa.
(kuvat: Tiia Sainio)
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Italialaisen Sisilian paikallishal-
linto ei salli Yhdysvaltojen rakentaa 
saarelle sotilaskäyttöön tarkoitettua 
satelliittiasemaa. Asema olisi raken-
nettu osaksi uutta satelliittijärjes-
telmää (M.U.O.S. eli Mobile User 
Objective System), joka tehostaisi Yh-
dysvaltojen armeijan ja sen liittolais-
ten tietoliikennettä. 

Paikallisten asukkaiden huoli säh-
kömagneettisen säteilyn terveysvaiku-
tuksista tuli kuitenkin rakennussuun-
nitelmien tielle. Niscemin kaupungin 
asukkaat ovat osoittaneet mieltä ra-
kentamista vastaan. He muun muassa 

pelkäävät syöpäsairauksien lisäänty-
vän laitoksen takia.

Sisilian kuvernööri ilmoitti pää-
töksestä perjantaina 29. maaliskuuta, 
päivää ennen suurta mielenosoitusta. 
Lauantaina 30. maaliskuuta suunnil-
leen 10 000 ihmistä osoitti mieltään 
Niscemissa, lähellä Caltanissettaa Si-
siliassa. 

Tätä ennen Äidit MUOSia vastaan 
on vastustanut kiivaasti aikomuksia 
rakentaa satelliittiasema. Kolmatta 
kuukautta jatkuneet protestit sisälsi-
vät muuan muassa lakkovahteja, eri-
laisia valtauksia sekä tiesulkuja.

ITALIA

Sisilialaiset voittivat kamppailun 
Yhdysvaltojen armeijan 
satelliittitukikohtaa vastaan
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12.-15.7.2013
Bussilla Ilosaareen!

Aseistakieltäytyjäliitto järjestää 
perinteisen antimilitaristisen 
bussimatkan Ilosaarirockiin Jo-
ensuuhun myös kesällä 2013. 
Matkaan lähdetään Rauhan-
aseman pihalta Helsingin Itä-
Pasilasta perjantai-aamuna 
12.7. Paluumatka taas alkaa 
festivaalin ohjelman päätyt-
tyä sunnuntai-iltana ja Helsin-
gissä ollaan takaisin aikaisin 
maanantaiaamuna 15.7. Mat-
kan hinta on vain 40 €(AKL:n 
jäsenet)/55 € (muut). Jäsen-
maksu on 10 € (22-vuotiaille 
ja nuoremmille 5 €) ja sen voi 
luonnollisesti maksaa matkan 
maksamisen yhteydessä.

Ilmoittautumiset AKL:n 
toimistoon: puh. 040-8362786 
tai toimisto@akl-web.fi.

26.-27.7. 
AKL Puntala-rockissa

Antimilitaristista materiaa-
lia on tarjolla myös Puntala-
rockissa Lempäälässä, jossa 
Aseistakieltäytyjäliitto perin-
teiseen tapaan pitää pöytää. 

2.-4.8.2013
Antimilitaristi-
nen bussimatka 
LPRHC-festivaaleille

AKL:n kyydillä pääset myös 
Lappeenrantaan LPRHC Fes-
tille. Bussi lähtee Helsingistä 
ja mukaan voi hypätä myös 
matkan varrelta. Matkan hinta 
Helsingistä on vain 30 €(AKL:n 
jäsenet)/45 € (muut). AKL:n 
jäsenmaksu on 10 € (22-vuoti-
aille ja nuoremmille 5 €) ja sen 
voi luonnollisesti maksaa mat-
kan maksamisen yhteydessä.

Ilmoittautumiset AKL:n 
toimistoon: puh. 040-8362786 
tai toimisto@akl-web.fi

Tarkempia tietoja reissusta: 
http://akl-web.fi/tapahtumat/
Bussilla_LPRHCfestivaaleille

LPRHC-festareilla AKL löytyy 
myös festarialueelta. Tervetu-
loa infopöydällemme!

26.8.-7.9.2013 
Toimintaa ydinaseva-
rustelua vastaan – Läh-
de bussilla Englantiin!

AKL järjestää ydinaseiden 
vastaisen bussimatkan Alder-
mastoniin, Englantiin. Paikan 
päälläosallistumme kansainvä-
liseen toimintapäivään Burgh-
fieldin ydinaselaitosta vastaan. 
Kampanjan tavoitteena on kuo-
pata aikeet Trident-ydinohjus-
ten uusimiseksi.  

Lisätietoja matkasta ja kam-
panjasta: 
http://akl-web.fi/actionawe
sekä tämän lehden sivuilta!

23

Sivari&Totaali 1/2013



YhTEYSTIEDOT
Aseistakieltäytyjäliitto
Rauhanasema
Veturitori 3
00520 Helsinki

puh 040 836 2786
fax 09 147 297
toimisto@akl-web.fi
http://www.akl-web.fi/

ASEISTAKIELTäYTYjIEN 
NEUVONTA
puh 040 836 2786, neuvonta@akl-web.fi

LAKIAPUA
lakiasiainsihteeri Juha Keltti
040 563 8731, juha.keltti@akl-web.fi

TOIMINTARYhMäT
AKL-Jyväskylä: jyvaskyla@akl-web.fi
AKL-Turku: turku@akl-web.fi

Oletko kiinnostunut AKL-toiminnasta omalla 
paikkakunnallasi? Ota yhteyttä toimistoon, 
niin neuvomme!

MUITA YhTEYSTIETOjA
War Resisters’ International
5 Caledonian Road,
London N1 9DY, Britain
info@wri-irg.org
http://www.wri-irg.org

LIITY jäSENEKSI
Aseistakieltäytyjäliiton jäseniksi voivat liit-
tyä aseistakieltäytyjien lisäksi kaikki muut-
kin, jotka kannattavat liiton periaatteita. 
Perusjäsenmaksu on 10 euroa, alennettu 
maksu 5 euroa (palveluksessa oleville siva-
reille, totaalikieltäytyjille - joiden oikeuspro-
sessi on kesken - ja kaikille maksuvuonna 
22 vuotta tai vähemmän täyttäville). Tukijä-
senmaksu on 20 euroa.
Maksa jäsenmaksusi tilille FI87 8000 
1700 7505 41. Kirjoita viestiosaan nimesi 
ja yhteystietosi (kuten katuosoitteesi lehteä 
varten)! Jäsenmaksuun sisältyy neljä kertaa 
vuodessa ilmestyvä Sivari&Totaali -lehti.

Aseistakieltäytyjäliitto on vuonna 
1974 perustettu nuorten rauhanjärjes-
tö. Sillä on kaksi roolia: toisaalta se toi-
mii aseistakieltäytyjien etujärjestönä, 
toisaalta se on kaikille avoin militaris-
min vastainen järjestö. Sen jäseneksi 
voivat littyä ja siinä toimia kaikki iästä 
tai sukupuolesta riippumatta.

AKL ei usko aseisiin perustuvaan 
turvallisuuteen. On väärä lähtökohta, 
että eri valtioiden ja niissä asuvien 
ihmisten intressit ovat vastakkaiset, 
että turvallisuus on turvallisuutta toi-
sia valtioita, toisia ihmisiä vastaan. 
Toisten ihmisten tappaminen tai siihen 
valmistautuminen ei luo suojaa todelli-
sia uhkia kuten ympäristöongelmia tai 
köyhyyttä vastaan. Pikemminkin sota 
ja asevarustelu pahentavat näitä on-
gelmia tuhlaamalla niiden ratkaisemi-
seen kipeästi tarvittavia taloudellisia 
ja inhimillisiä voimavaroja. Ihmiskunta 
voi ratkaista olemassaoloaan ja ko-
tiplaneettaansa uhkaavat vaarat vain 
toimimalla yhdessä.

Aseisiin perustuvan turvallisuuden 
sijasta AKL haluaa omalta pieneltä 
osaltaan olla rakentamassa maailmaa, 
jossa vallitsee todellinen turvallisuus. 
Turvallisuus, joka ei perustu aseisiin, 
vaan siihen, ettei kukaan enää tarvit-
se aseita. AKL:n toiminnan pohjana on 
kansainvälinen sodanvastustajien ju-
listus: ”Sota on rikos ihmiskuntaa 
vastaan. Siksi olen päättänyt olla 
tukematta minkäänlaista sotaa ja 
kamppailla sotien kaikkien syiden 
poistamiseksi”. AKL näkee sotien 
syinä ihmisten välisen epätasa-arvon 
ja todellisten vaikutusmahdollisuuksi-
en puutteen. Toisin sanoen se näkee 
sotien syynä rakenteellisen väkivallan, 
joka puolestaan luo väkivaltaisia ra-
kenteita - armeijoita. Paitsi että armei-
jat ovat tulosta rakenteellisesta väki-
vallasta, ne myös ylläpitävät sitä. Sen 
takia pidämmekin aseistakieltäytymis-
tä ja antimilitarista toimintaa tärkeänä 
osana taistelussa oikeudenmukaisem-
man maailman puolesta.

AKL toimii siviilipalveluksen kehit-
tämiseksi niin, että aseistakieltäytymi-
sestä tulee varteenotettava vaihtoeh-
to yhä useammalle asevelvolliselle, ja 
tukee totaalikieltäytymistä.


