
VÄKIVALTAA  
PYHÄJOELLA SIVU 8

NATIONALISMI:  
VAARALLINEN IDEOLOGIA SIVU 11

LOLDIERS HAASTATTELUSSA SIVU 17



Antimilitaristin  
syysnumero  
ilmestyy  
syyskuussa

Toimittajaksi?

Työharjoitteluun?

Antimilitaristi etsii joukkoonsa jatkuvasti 
toimittajia, kuvaajia, piirtäjiä, graafikoita, 
koluministeja, runoilijoita... Ota yhteyttä ja liity 
iloisen kirjavaan vapaaehtoisjoukkoomme!

Antimilitaristin syysnumeron aineistopäivä on 20.8.

paatoimittaja@antimilitaristi.fi

Aseistakieltäytyjäliittoon voi hakea työharjoitteluun,  
esimerkiksi opintoihin liittyen tai työttömät TE-toimiston  
aktivointiohjelmien kautta. 

Vaatimuksena on palava halu tehdä rauhantyötä!

Suomalaista kansallismaisemaa Kolin huipulta.

Antimilitaristi on Aseistakieltäytyjäliitto ry:n neljästi 
vuodessa julkaisema antimilitaristinen kulttuurilehti.

ISSN 2342-2998

Tilaukset 15 euroa/vuosi. Tili FI87 8000 1700 7505 41.  
Lehden tilaus sisältyy Aseistakieltäytyjäliiton jäsenmaksuun.

TOIMITUS NUMEROSSA 2/16: 
Jussi Hermaja (päätoimittaja), Juha Keltti, Maaret Kukko,  
Jyrki Lappalainen, Juho Narsakka, Niko-Petteri Niva,  
Esa Noresvuo, Antti Nyqvist, Kaj Raninen, Juhis Ranta,  
Kikka Rytkönen, Anna Saharinen (ulkoasu), Tiia Sainio, 
Ville Sainio, Tapani Santala ja Antti J. Sipilä.

PAINOPAIKKA: 
Suomen Uusiokuori oy,  
Somero 

Antimilitaristi on Aikakauslehtien Liiton sekä kulttuuri-,  
mielipide- ja tiedelehtien liiton Kultti ry:n jäsen. 

 
Lehdessä esitetyt artikkelit eivät välttämättä vastaa 
kaikkien kirjoittajien tai toimituskunnan näkemyksiä. 
Kukin seisoo omien artikkeleidensa takana.

Aseistakieltäytyjäliitto / Antimilitaristi 
Rauhanasema • Veturitori 3 • 00520 Helsinki 
www.akl-web.fi • www.antimilitaristi.fi

ASEISTAKIELTÄYTYJÄLIITTO 
Rauhanasema • Veturitori 3 • 00520 Helsinki

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

Facebook: Aseistakieltäytyjäliitto AKL 
Twitter: @Akl_Wri 
Instagram: Aseistakieltaytyjaliitto

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

LAKIAPUA 
lakiasiainsihteeri Juha Keltti 
puh. 044 950 8520, juha.keltti@akl-web.fi

LIITY JÄSENEKSI 
Aseistakieltäytyjäliiton jäseneksi voivat liittyä kaikki, 
jotka kannattavat liiton periaatteita. Perusjäsenmaksu on 
10 euroa, alennettu maksu 5 euroa (palveluksessa oleville 
sivareille, totaalikieltäytyjille - joiden oikeusprosessi 
on kesken - ja kaikille maksuvuonna 22 vuotta tai 
vähemmän täyttäville). Tukijäsenmaksu on 20 euroa.

Maksa jäsenmaksusi tilille FI87 8000 1700 7505 41.  
Kirjoita viestiosaan nimesi ja yhteystietosi (katuosoite lehteä  
varten, sekä sähköpostiosoite). Jäsenmaksuun sisältyy 
neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Antimilitaristi -lehti.



Nationalistinen ajattelu ei välttämättä ole pelkästään negatii-
vinen asia, vaikka tässä lehdessä tuohon ajatusmalliin suhtau-
dutaankin kriittisellä otteella. Nationalistinen, kansallismielinen 
ajattelu on kansakuntien historiassa monesti toiminut ihmisiä 
yhdistävänä tekijänä taistelussa sortoa ja riistoa vastaan. 

Tänä päivänä Skotlannin nationalistinen liike tai kurdien rau-
hanomaiseen rinnakkaiseloon perustuvat itsehallintopyrkimyk-
set ovat kovin erilaisia liikkeitä kuin Euroopassa ja Yhdysvallois-
sa fasismin ja kansallissosialismin perinnettä ja retoriikkaa jat-
kavat radikaalioikeistolaiset järjestöt ja puolueet.

Nationalismi muuttuu herkästi kansalliskiihkoksi. Silloin ei kysy-
mys enää ole paremman tulevaisuuden ja toivon rakentamises-
ta jonkin alueen ihmisille, vaan keinotekoisten vastakkainaset-
telujen ja eripuran luomisesta yksilöiden ja ihmisryhmien välil-
le. Rasismilla ei rakenneta yhtään mitään.

Historia ei toista itseään. Silti nykyisessä yhteiskunnallisessa ke-
hityksessä on nähtävissä samankaltaisia piirteitä kuin 1930-lu-
vulla. Oikeistopopulistit käyttävät härskisti hyväkseen pitkään 
jatkuneen taloudellisen taantuman mukanaan tuomaa epävar-

Kaikuja 30-luvulta
muuden tunnetta tulevasta. Ne tarjoavat näennäisen helppoja 
ratkaisuja ongelmakysymyksiin.

Yksilöiden ja kulttuurien moninaisuuden kunnioittaminen on 
äärinationalistisessa ajattelussa mahdotonta. Syylliset löyde-
tään taloudelliseen tilanteeseen, työttömyyteen, omaan pa-
haan oloon, jalkapallojoukkueen menestymättömyyteen ja 
milloin mihinkin asiaan. Vähemmistöt ovat tulilinjalla, jokainen 
vuorollaan. 

Muualta muuttaneet, ihonväriltään valtaväestöstä poikkeavat, 
vähemmistöuskontojen edustajat, seksuaalivähemmistöt, suku-
puolivähemmistöt, vasemmistolaiset, maltilliset porvarit, kult-
tuuriväki, joukkotiedotusvälineet, vammaiset, vasenkätiset, kas-
vissyöjät, punatukkaiset, liian lihavat, liian laihat...Lista on lopu-
ton, sillä aina on löydettävissä uusi syntipukki eliminoitavaksi. 

Jos radikaalioikeistoa ei pystytä pysäyttämään, jossakin vai-
heessa jokainen meistä löytää itsensä syyllisiksi nimettyjen jou-
kosta.

JUSSI HERMAJA
paatoimittaja@antimilitaristi.fi
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KESÄ 2016: YHDYSVALTOJEN ARMEIJA HARJOITTELEE 
SUOMESSA MAALLA, MERELLÄ JA ILMASSA 

Yhdysvallat järjesti lisäksi 6.-8. kesäkuuta Baltops -harjoituk-
sen Itämeren alueella ja osa siitä toteutettiin ensimmäistä 
kertaa Suomen alueella. Siinä harjoiteltiin muun muassa mai-
hinnousua Hankoniemelle. 

Kesän harjoituksissa oli kysymyksessä Yhdysvaltojen ensim-
mäiset koskaan sotilasharjoitukset Suomen maaperällä. Yhdys-
valtojen ilmavoimien kenraali Franc Gorenc lausui Yhdysvalto-
jen laajentuneesta harjoitustoiminnasta Euroopassa Air Force 
Times -lehdelle viime joulukuussa: ”Riippumatta siitä pidätte-
leekö harjoitustoimintamme Euroopassa Venäjää sotilaallises-
ti vai ei, rauhoittelemme niillä NATO:n jäsenmaita ja kump-
panuusmaita aikana, jolloin Venäjä modernisoi armeijaansa.” 

Yhdysvaltojen sotaharjoitukset ovat jatkoa NATO:n kanssa 
solmitulle isäntämaasopimukselle. 

Toukokuun 2.–13. päivinä järjestettiin Niinisalossa Arrow 
16 -sotaharjoitus, johon otti osaa 20 Stryker -miehistön-
kuljetusvaunua sekä sotilaita Yhdysvalloista. Kyse on Saber 
Strike -harjoituksista, jotka ovat perinteisesti olleet Yhdys-
valtain Euroopan maavoimien johtamia harjoituksia Balti-
assa. Nyt kyseinen harjoitus järjestettiin ensimmäisen ker-
ran Suomen maaperällä yhteistyössä Suomen maavoimien 
kanssa.

Toukokuun 6.-20.5. Yhdysvaltojen ilmavoimien koneet vierai-
livat Suomessa kahden viikon ajan. Kuopion Rissalan lentotu-
kikohdasta käsin hävittäjät harjoittelivat yhdessä Suomen il-
mavoimien kanssa. Vierailu huipentui kansainväliseen ilma-
taisteluharjoitukseen, jossa Suomen, Ruotsin ja Yhdysvaltain 
F-18-, F-15- ja JAS 39 -hävittäjät ottavat yhteen Pohjanlah-
den ja Lapin yllä. 

Suomen ei 
pidä antaa 
Yhdysvaltojen 
käyttää 
Suomen aluetta 
voimannäyttöönsä.

SUOMALAISET KYSEENALAISTAVAT 
YHDYSVALTOJEN SOTAHARJOITUKSET SUOMESSA
Suomalaiset suhtautuvat kriittisesti Yhdysvaltojen sotaharjoi-
tuksiin maassamme. Taloustutkimuksen toukokuussa teke-
mään mielipidetiedusteluun vastanneista suomalaisista 46 
prosenttia piti alueen luovuttamista USA:n harjoitustoimin-
taan kielteisenä, kun myönteisesti asiaan suhtautuvien osuus 
oli 37 prosenttia. Yli kaksikymmentä prosenttia vastaajista 
suhtautui harjoituksiin erittäin kielteisesti, vastaavasti erittäin 
myönteisesti suhtautuvia oli vain yksitoista prosenttia.

Rauhanpuolustajien toiminnanjohtaja Teemu Matinpuro 
kommentoi kyselytutkimuksen tulosta toteamalla, että "suo-
malaiset luottavat selvästi edelleenkin itsenäiseen turvalli-
suuspolitiikkaan eivätkä halua maataan osalliseksi suurvalto-
jen vastakkainasetteluun".

Kyselytutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy ja sen tilaaja 
oli Suomen Rauhanpuolustajat yhteistyössä Voima -lehden 
kanssa. Tutkimus tehtiin puhelinhaastatteluina toukokuussa, 
haastateltavia oli 1002 eri puolilta Suomea ja heidän ikäja-
kaumansa 15–79 vuotta.

Haastateltaville esitettiin kysymys:
Yhdysvaltalaisten sotilaslähteiden mukaan amerikkalaisten 
panssarikaluston ja F15-hävittäjien tuominen harjoittelemaan 
Suomeen toimii voimannäyttönä ja pelotteena Venäjälle. 
Mitä mieltä olette väittämästä: Suomen ei pidä antaa Yhdys-
valtojen käyttää Suomen aluetta voimannäyttöönsä.
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ARMEIJASTA EROSI 
TAMMI- TOUKOKUUSSA 
350 RESERVILÄISTÄ
Eroa-armeijasta.fi -infosivuston Siviilipalveluskeskukselta saa-
mien tilastojen mukaan kuluvan vuoden viiden ensimmäi-
sen kuukauden aikana armeijan jätti 350 reserviläistä. Viime 
vuonna samaan aikaan armeijasta erosi 485 henkilöä. Tänä 
vuonna eroamisia on tullut tasaista tahtia.

Pienin luku on tammikuulta, jolloin erosi 43 reserviläistä. Maa-
liskuussa kieltäytyjiä tilastoitiin 90 ja muut kuukaudet sijoittu-
vat noiden väliin. Viime vuonna toukokuussa erosi kaikkien ai-
kojen ennätysmäärä 240 henkilöä, kun Eroa-armeijasta.fi -si-
vusto aloitti toimintansa. Saman vuoden kesäkuullekin tilas-
toihin merkittiin vielä tavanomaista korkeampi eroluku, 163. 

Nyt kun viime vuoden pullonkaulasta on päästy eroon, on 
reservinkieltäytymiskampanjalla näytön paikka. Kesällä Eroa-
armeijasta.fi -kampanja aikoo näkyä festareilla, katukuvassa 
ja sosiaalisessa mediassa. Tarkoituksena on saattaa tietoa re-
servinkieltäytymismahdollisuudesta yhä laajemman yleisön 
tietoisuuteen myös julkisuuden henkilöiden kautta. 

KOKOOMUS EI HALUA 
KANSAA SOTKEMAAN 
NATO-KUVIOTA
Kokoomus on kannattanut Suomen NATO-jäsenyyttä jo kym-
menen vuoden ajan. Kokoomuksen puoluekokous hyväksyi 
kesäkuussa lausuman, jonka mukaan Suomen tulisi liittyä so-
tilasliittoon lähivuosien aikana.

Puolueen puheenjohtajaehdokkaat Stubb, Lepomäki ja Orpo 
lausuivat kaikki, ettei sotilasliittoon liittymisestä ole tarpeel-
lista järjestää kansanäänestystä. 

Tähän mennessä Kokoomuksen virallinen kanta on ollut, et-
tei jäsenyyden hakeminen ole ajankohtaista, vaikka siihen 
myönteisesti suhtaudutaankin. Toisaalta vuonna 2011 jul-
kisuuteen vuodetuissa Wikileaks -raporteissa kävi ilmi, että 
silloin ulkoministerinä toimineen Alexander Stubbin erityis-
avustaja oli luvannut vuonna 2009 Yhdysvaltojen lähetystön 
edustajalle Kokoomuksen vievän Suomen NATO:on seuraa-
valla vaalikaudella.

KANSAINVÄLINEN 
HISTORIOITSIJAT ILMAN 
RAJOJA -VERKOSTO 
PERUSTETTU
Historiatiedolla on valtava potentiaali konfliktien lietsomisessa 
ja lievittämisessä. Käsityksemme menneisyydestä muovaamat 
ymmärrystämme maailmasta ja itsestämme. Historiaa puoles-
taan tulkitsemme nykyhetkestä käsin, oman elämämme ja ko-
kemuksiemme näkökulmasta. Pahimmillaan historiaa käytetään 
väkivallan oikeuttamiseen ja vastakkainasettelujen vahvistami-
seen. Yksipuolisilla, jopa valheellisilla tarinoilla menneisyydestä 
on ollut olennainen rooli esimerkiksi kaikissa kansanmurhissa.

Parhaimmillaan historiaa hyödynnetään erimielisyyksien ratkai-
semisessa ja oikeudenmukaisemman maailman rakentamises-
sa. Ammatti- ja amatöörihistorioitsijat ovat perehtyneet men-
neisyyden tapahtumiin ja ilmiöihin ja pyrkineet purkamaan 
mustavalkoisia syyllinen–uhri -kahtiajakoja. Suomen sisällisso-
dan historiankirjoituksen muutokset ovat yksi esimerkki tästä. 

Historioitsijat ja muut tutkijat ovat jo pitkään tiedostaneet 
historiatiedon merkityksen konflikteissa. Historiaan ja konflik-
teissa vaikuttaviin historiakäsityksiin ovat paneutuneet myös 
niin rauhanvälittäjät kuin konfliktianalyytikotkin, ja yksittäi-
set ammattihistorioitsijat ovat tukeneet rauhanrakennustyö-
tä. Ammattikunnalla ei ole kuitenkaan ollut laajalle levinneitä 
organisaatioita tai käytäntöjä, joiden kautta tarjota asiantun-
temustaan rauhantyöhön.

Suomen historioitsijat ilman rajoja -yhdistys oli aloitteenteki-
jänä, kun Helsingissä perustettiin 20. toukokuuta kansainväli-
nen historioitsijat ilman rajoja -verkosto. 

PAX.FI

ASEISTAKIELTÄYTYMIS-
OIKEUS TUNNUSTETTU 
OSASSA ROJAVAA
Kerroimme Antimilitaristin kevätnumerossa (1/2016), että 
de facto autonomisella Rojavan alueella on pantu toimeen 
asevelvollisuus. Nyt Cizren kantonin hallitus on tunnustanut 
myös aseistakieltäytymisoikeuden alueella. Asevelvollisuus 
koskee Rojavassa 21-30 -vuotiaita.

BRITTIKANSAN- 
EDUSTAJA MURHATTU
Labourin kansanedustaja, 41-vuotias Jo Cox murhattiin ko-
tikaupungissaan Birstallissa 16. kesäkuuta. Murhasta syyte-
tään oikeudessakin äärinationalistista iskulauseita huutanut-
ta 52-vuotiasta Thomas Mairia. Ensimmäisen kauden kansan-
edustaja Cox oli tunnettu väsymättömästä työstään maahan-
muuttajien jja muiden vähemmistöjen hyväksi sekä Syyrian ja 
Palestiinan konfliktien ratkaisemiseksi.
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WRI:n Hannah Brock esiintyi aseistakieltäytyjien 
muistomerkillä Lontoossa 15. toukokuuta
Kuva: Sam Biesemans

e.V. -järjestön Rudi Friedrich. "Monet kertoivat myös PKK:n 
strategiasta, joka vaarantaa siviiliväestön."

Ruotsalainen Stellan Vinthagen, joka toimii tällä hetkellä vas-
tarinnan tutkimiseen erikoistuneena professorina Yhdysval-
loissa, on vieraillut monilla konfliktialueilla. “Täällä on pahin-
ta se, ettei konfliktia edes tunnusteta sodaksi. Toisella puo-
lella on vahvempi aggressiivinen ja sortava voima. Se kutsuu 
toimintaansa "taisteluksi terrorismia vastaan' ja käyttää tätä 
tekosyynä sille, ettei noudata kansainvälistä lakia. Toisella 
puolella on väkivaltaa käyttävä heikompi osapuoli. Olemme 
kuulleet raportteja, joiden mukaan taistelijat ovat estäneet 
siviilejä lähtemästä konfliktialueelta käyttäen heitä ja heidän 
talojaan suojakilpinä”, kertoi Vinthagen.

“Siviilien suojeleminen on jokaisen hallituksen velvollisuus. 
Jos sitä ei tehdä, syntyy ilmapiiri jossa aseistautuneet koke-
vat voivansa tehdä mitä haluavat. Tämä koskee jokaista po-
liittista liikettä. Jos he sanovat taistelevansa 'kansansa puo-
lesta', heidän tulee suojella sitä eikä vaarantaa" sanoi puoles-
taan Itävallan Sovinnonliiton Michaela Söllinger, joka on suo-
jellut ihmisoikeusaktivisteja Kolumbiassa ja Guatemalassa.

Yli 20 vuotta turkkilaisten antimilitaristien kanssa yhteistyötä 
tehnyt Andreas Speck sanoi: “Vaikka meillä on epäilyksem-
me niin kutsutusta ‘neuvotteluprosessista’, joka romahti hei-
näkuussa 2015, loppujen lopuksi lukuisat nykyiset ongelmat 
voidaan ratkaista vain kaikkien osapuolten välisillä neuvotte-
luilla. Tarvitaan aito rauhanprosessi, johon liittyy luottamusta 
rakentavia toimia molemmilla puolilla. 

Tätä ei edesauta ennakkoehtojen asettaminen rauhanpro-
sessille. Aidon rauhanprosessin edellytys on, että molemmat 
puolet toimivat avoimin mielin. Myös muiden toimijoiden, 
erityisesti kansalaisyhteiskunnan, on oltava mukana etsimäs-
sä kurdien ja kaikkien alueella asuvien ryhmien sosiaalisia ja 
kulttuurillisia oikeuksia kunnioittavaa ratkaisua.”

WRI-IRG.ORG

ISO-BRITANNIASSA  
100 VUOTTA 
ASEISTAKIELTÄYTYMIS- 
OIKEUDEN 
TUNNUSTAMISESTA
Vuonna 1916 tuli Iso-Britanniassa voimaan laki yleisestä ase-
velvollisuudesta. Lakiin sisältyi jo tuolloin aseistakieltäytyjien 
ja aseistakieltäytymisoikeuden tunnustaminen. Varhainen laki 
on vaikuttanut aseistakieltäytyjien asemaan maailmanlaajui-
sesti, sillä sen esimerkkiä on aseistakieltäytyjäliike eri mais-
sa käyttänyt hyväkseen painostaessaan hallituksia aseistakiel-
täytyjien oikeuksien universaaliksi tunnustamiseksi. 

Eurooppalaisten aseistakieltäytyjäjärjestöjen kattojärjestö 
European Bureau for Conscientious Objectors (EBCO) ko-
koontui kansainvälisenä aseistakieltäytyjien päivänä 15. tou-
kokuuta Lontooseen muistamaan tätä sadan vuoden takaista 
aseistakieltäytyjäliikkeen merkittävää voittoa.

WRI:N DELEGAATIO TURKISSA:  

LOPPU VÄKIVALLAN 
KIERTEELLE!
Kaakkois-Turkissa kuulee nykyään usein katkeran lausahduk-
sen “Eurooppa on pettänyt meidät". "Ajattelimme, että Eu-
rooppa tukee ihmisoikeuksia ja rauhaa, mutta toisin kuin 
1990-luvulla - jolloin Turkissa oli myös sota - nykyään kukaan 
ei välitä mitä meille tapahtuu”. 

Alueella vieraillut AKL:n kattojärjestön War Resisters' Inter-
nationalin (WRI) organisoima delegaatio toteaa, että väkival-
tainen konflikti Turkin ja PKK -järjestön välillä on aiheuttanut 
valtavia kärsimyksiä ja traumoja Turkin kurdialueiden siviilivä-
estölle. Raporttien mukaan elokuun 2015 jälkeen vähintään 
338 siviiliä ja tuntematon määrä taistelujoukkoja on kuollut, 
ja yli 400 000 siviiliä on paennut kodeistaan. Turkin ihmisoi-
keussäätiön mukaan noin 100 000 pakolaisella ei ole kotia 
minne palata, koska asumukset on täysin tuhottu.

“Näimme kokonaisia tuhottuja kaupunginosia, jotka näyt-
tivät samalta kuin kuvat naapurimaasta Syyriasta. Näimme 
puskutraktorien tasoittavan raunioita vanhojen naisten etsi-
essä omaisuutensa jäänteitä. Näimme myös osan historial-
lisesta Ditarbakirin kaupungista poliisibarrikadien eristämä-
nä. Kukaan ei tiennyt, mitä niiden takana tapahtui”, kertoo 
WRI:n puheenjohtaja Christine Schweitzer.

“Tapasimme useita turkkilaisia ja kurdien ihmisoikeusjärjes-
töjä. Kaikki kertoivat lukuisista Turkin armeijan ja erikoisjouk-
kojen tekemistä ihmisoikeusloukkauksista ja sotarikoksista. 
Tarkka-ampujat tähtäävät kadulla liikkuvia siviilejä, sairaaloi-
ta suljetaan ja muutetaan sotilaskasarmeiksi tai poliisiasemik-
si, terveyspalveluiden käyttäminen evätään ja humanitaarista 
työtä tekeviä uhkaillaan ja tapetaan", sanoi yli 20 vuotta turk-
kilaisia aseistakieltäytyjiä tukeneen saksalaisen Connection 
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”EGYPTIN LAKATTAVA TEESKENTELEMÄSTÄ, 
ETTEI MAASSA OLE  
ASEISTAKIELTÄYTYJIÄ”

KAHDELLE ASEISTAKIELTÄYTYJÄLLE JATKUVIA 
VANKEUSTUOMIOITA ISRAELISSA

Kuva: Edo Ramon
Aseistakieltäytyjät Omri Baranes (kuvassa) ja Tair Kaminer on 
tuomittu jälleen vankeuteen. 

18-vuotias pasifisti Baranes tuomittiin 30 päiväksi sotilasvan-
kilaan hänen kieltäydyttyään palvelemasta armeijassa. Tuo-
mio alkoi toukokuun alussa. Hän istui seitsemän päivää so-
tilasvankilassa jo huhtikuun aikana. Baranes haki vapautusta 
omantunnon perusteilla syyskuussa 2015.

Kieltäytymisilmoituksessaan Omri kirjoitti: 
"Väittäessään puolustavansa maata armeija luo väkivallan 
kierteen. Poliitikot ja julkiset vaikuttajat ovat vastuussa tämän 
rikollisen instituution luomisesta, ja sen seurauksena maam-
me on militaristinen: sotilaspalvelu on pakollinen ja armeijaa 
pidetään olennaisena osana israelilaista elämää.

Koulutusjärjestelmä indoktrinoi meitä, kertoo että armeija on 
olennaista olemassaolomme kannalta ja suuri osa verovarois-
tamme pääty sinne. Uskon, että henkilöllä on vastuu niitä hu-
manistisia arvoja kohtaan, jotka ovat hänen poliittisten ja yh-
teiskunnallisten näkemystensä taustalla. Tämän takia kieltäy-
dyn värväytymästä."

Myös Tair Kaminer, joka on jo viettänyt 95 päivää kalterien 
takana, joutui oikeudenkäyntiin ja sai uuden tuomion. Nykyi-
nen tuomio on jo viides. Kaminerin vankilakierteestä kerrot-
tiin lähemmin Antimilitaristin kevätnumerossa 1/2016.

Aseistakieltäytyjä Samir Elsharbaty (kuvassa) jätti maaliskuun 
alussa Egyptin puolustusministeriölle kirjeen, jossa vaati ase-
palveluksesta vapauttamista pasifistisen vakaumuksensa joh-
dosta. Hän on esittänyt samanlaisen vaatimuksen myös päämi-
nisterille, parlamentin puhemiehelle ja tasavallan presidentille. 
Hänen vaatimuksensa perustuvat Egyptin perustuslain 64 ar-
tiklaan, joka turvaa mielipiteenvapauden kaikille kansalaisille.

Kieltäytymisjulistuksessaan Elsharbaty kertoo, miksi on päät-
tänyt kieltäytyä asevelvollisuudesta. Hän sanoo, että koti-
maan palveleminen on suuri kunnia ja hän on palvellut maa-
taan osallistumalla moniin koulutus- ja kehitysprojekteihin. 
Hän jatkaa, ettei tästä huolimatta voi pettää pasifistisia näke-
myksiään eikä olla osa Egyptin armeijaa. 

Hän mainitsi, että Egyptin armeija on tosiasiassa luonut pak-
kotyöjärjestelmän pakottamalla asevelvolliset työskentele-
mään taloudellisissa projekteissa, joilla ei ole sotilaallista tai 
puolustuksellista tarkoitusta, mikä rikkoo ilmiselvästi kansain-
välistä lakia. “Epäinhimillinen kohtelu, jonka asevelvolliset 
saavat Egyptin armeijassa, ei palvele maata vaan kyseessä 
on vallan väärin käyttäjien harjoittama ihmisten nöyryyttämi-
nen”, sanoo Elsharbaty.

Egyptiläinen No to Compulsory Military Service -liike tukee 
aseistakieltäytyjä Elsharbatya. Järjestö vaatii Egyptin viran-
omaisia hyväksymään vapauttamisvaatimuksen ja siirtämään 
hänet suorittamaan siviilipalvelusta. "Egyptin täytyy lakata 
teeskentelemästä, ettei maassa ole aseistakieltäytyjiä", jär-
jestö toteaa. 
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1 http://www.tekniikkatalous.fi/talous_uutiset/
venalaisten-ydinvoimalasuunnitelmat-jouduttiin-
palauttamaan-fennovoima-hanke-viivastyy-6302567

2 http://www.kaleva.fi/uutiset/talous/pyhajoen- 
ydinvoimalan-paaurakoitsijalla-jaanyt-maksuja- 
rastiin/718602/

3 https://demokraatti.fi/fennovoima-tehnyt-yli- 
100-rikosilmoitusta-kustannukset-ilkivallasta- 
puoli-miljoonaa-euroa/

4 https://fennovoima.no.com/fi/leiri/#periaatteet

5 http://yle.fi/uutiset/supo_ulkomainen_tiedustelu_ 
pyrki_vaikuttamaan_suomen_ 
energiapolitiikkaan/8836171

Nimettömänä pysyttelevän leiriläisen mukaan konflikti muut-
tui väkivaltaiseksi poliisin alettua käyttää paineilma-asettaan 
tiellä olleita leiriläisiä vastaan. Leiriläiset vastasivat hyökkä-
ykseen heittämällä kiviä. Poliisiauto yritettiin sytyttää tuleen. 
Leiri häädettiin. Kaikki kiinnisaadut vietiin taas putkaan. 

Poliisin antamissa lausunnoissa leiriläiset leimattiin väkivaltai-
siksi. Kahta leiriläistä vastaan nostettiin kesäkuun alussa syy-
te väkivaltaisesta mellakasta. Toissijaisesti syyttäjä ajaa heil-
le rangaistusta virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta.

Suojelupoliisin mukaan ulkomainen tiedustelu pyrki vuon-
na 2015 vaikuttamaan Suomen energiapoliittisten päätös-
ten tekoon5. Eräs leirille osallistunut lausui Antimilitaristille: 
“Väkivallattomia mielenosoittajia pahoinpidellään sairaalaan 
ja mediassa annetaan hyvin yksipuolista kuvaa tapahtumista. 
Kaikesta huolimatta on ihmisiä, jotka jäävät Pyhäjoelle jatka-
maan kamppailua ydinvoimaa vastaan.”

Protestileirin yhteydessä pidettiin huhtikuussa viikon mittai-
nen Reclaim the Cape -niminen toimintaleiri. Reilun viikon 
mittainen leiri keräsi yhteensä toista sataa osallistujaa Suo-
mesta ja ulkomailta. Leirin päämääränä oli jakaa tietoa ydin-
voiman haitoista ja pysäyttää pelkällä läsnäolollaan raken-
nustyömaan toimet. 

Leirin periaatteisiin oli kirjattuna ajatus toiminnan monimuo-
toisuudesta4, joka ei vahingoita eläviä olentoja. Nämä toi-
minnan muodot olivat tiesulkuja, koneiden päälle kiipeämi-
siä ja niihin lukittautumisia. Leirin suunnitellussa ohjelmassa 
oli valikoima luentoja ja työpajoja sekä mielenosoituksia.

Tiistaina 26. huhtikuuta Tsernobylin ydinonnettomuuden 
muistopäivänä ohjelmassa oli kansalaistottelemattomuus-
tempaus. Paikalle oli saapunut runsaasti mediaa. Mielen-
osoittajat saapuivat ydinvoimatyömaalle vievälle tielle.

Leiriläisten lähestyessä ydinvoimatyömaata heidän taaksensa 
ilmestyi mellakkavarusteisia poliiseja. Poliisin varustautuminen 
vaikutti ylimitoitetulta mielenosoittajien kohtaamiseksi. Paineil-
ma-aseet, koirat, helikopterit, etälamauttimet ja pippurisumut-
timet oli tuotu paikalle joukkojenhallinta-autojen saattelemana. 

Rauhalliseen tahtiin ihmisiä otettiin kiinni ja kiikutettiin pie-
nissä erissä Raaheen putkaan. Pidätysten syyksi mainittiin 
niskoittelu ja yleinen turvallisuus ja järjestys. Samanaikaises-
ti telttaleiriin oli mennyt YLE:n toimittaja, joka ei leiriläisten 
mukaan ollut noudattanut heidän antamiaan yleisiä turvalli-
suusohjeita. Leiriläiset kertoivat pyrkineensä poistamaan toi-
mittajan ensin keskustelemalla, sitten kiviä heittelemällä. Asi-
asta nousi mediakohu.

Torstaina useimpien leiriläisten päästyä putkasta toiminta jat-
kui. Ydinvoimalatyömaalle johtava tie suljettiin tynnyreillä ja 
ihmisketjulla. Poliisin vastaus tilanteeseen muistutti tiistaita. 
Nyt se käytti vain merkittävästi enemmän väkivaltaa. Tiedo-
tusvälineitä ei ollut enää paikalla. 

VÄKIVALTA VARJOSTAA 
YDINVOIMAVASTAISTA 
LIIKETTÄ 
Fennovoiman ydinvoimalatyömaa Pyhäjoella sai seurakseen 
vuosi sitten protestileirin, joka on jatkanut olemassaoloaan 
vaikka sitä on koetettu monin keinoin häiritä. Fennovoima-
Rosatom -yhteistyöllä ei pyyhi erityisen hyvin, kun 
rakennuslupia1 ei ole ja urakkasopimusten mukaisten 
korvausten maksussakin on ongelmia2. Samalla 
jaloissa pyörii vielä aktiivinen joukko ydinvoiman 
vastustajia, joista on muodostunut Fennovoiman 
uutisoinnin mukaan myös taloudellista haittaa jo yli 
puolen miljoonan euron verran3. Niin viranomaisten kuin 
ydinvoiman vastustajienkin otteet kovenivat huhtikuussa.
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Pitkän linjan kansalaisaktivisti, tutkija Olli Tammilehto oli pai-
kalla Pyhäjoella Reclaim the Cape -leirillä. Hän kirjoitti Maan  
Ystävien blogissa 11.5.2016 näkemästään ja kokemastaan nän:

”En puhunut aktivisteille kivien heittämisestä poliiseja ja toi-
mittajia päin. Mutta myös tämä voisi tapahtua liikkeeseen so-
luttautuneen provokaattorin yllytyksestä. Tuskinpa tällaista-
kaan yllytystä on esiintynyt. Tämän mahdollisuuden olemas-
saolo kuvaa vain sitä, miten tiettyjä keinoja valitsemalla akti-
visti voi pelata vastapuolen pussiin. 

Kivien heittäminen on jo ehtinyt hajottaa monia yhteistyöku-
vioita ja heikentää ydinvoimanvastaista liikettä. Ja tämä ta-
pahtuu hetkellä, jolloin nimenomaan Pyhäjoen ydinvoimalan 
passiivinen – ja mahdollisesti aktiiviseksi muutettavissa oleva 
– vastustus on valtavan laajaa.

Tietenkin Raahen poliisi on käyttäytynyt julmasti ja törkeästi 
kiinniotettuja kohtaan, tietenkin Suomen valtion harjoittama 
väkivalta väkivallattomia ihmisiä kohtaan on epäoikeutettua, 
tietenkin väkivaltamonopolin antaminen joidenkin byrokraat-
tien ja poliitikkojen käsikassaraksi on sietämätöntä ja tieten-
kin poliisin harjoittama ydinvoima- ynnä muiden yhtiöiden 
megaväkivallan suojelu on täysin väärin. 

Mutta tästä ei seuraa aktivistien harjoittaman väkivallan taktis-
ta mielekkyyttä saatikka sitten sen yleistä hyväksyttävyyttä." 

Aseistakieltäytyjäliitto vastustaa Pyhäjoen voimalaa ja Venä-
jän ydinasevalmistaja Rosatomin kanssa tehtävää yhteistyö-
tä. Liittoa oli pyydetty kyseisen leirin kanssajärjestäjäksi. Hal-
litus kuitekin päätti olla sekaantumatta leirin järjestämiseen, 
koska sen sitoutumisesta väkivallattomuuteen ei saatu riittä-
viä takeita. 

Valitettavasti varovainen suhtautuminen oli jälkeenpäinkin 
todettuna oikea ratkaisu.

Väkivalta on rajaton luonnonvara, toisin kuin vaikkapa puh-
das vesi. Väkivallan käyttäminen poliittisten tavoitteiden saa-
vuttamiseksi on lyhytnäköistä.

Pyhäjoenkin tapauksessa väkivallasta pidättäytyminen, sel-
keä ja johdonmukainen kansalaistottelemattomuus olisi tuo-
nut takuuvarmasti paremman tuloksen kuin primitiivinen rea-
gointi.

Jotkut aktivistit syyttävät kärkkäästi valtamediaa puolueelli-
sesta uutisoinnista. Media ei kuitenkaan ole mikään mono-
liitti, mihin ei voi vaikuttaa. Markkinataloudessa se kumartaa 

pakostakin säännöllisesti yleisen mielipiteen suuntaan, aina-
kin ajoittain.

Jos Pyhäjoen väkivalta olisi ollut täysin yksipuolista poliisivä-
kivaltaa, ei pelkästâän ydinvoimavastainen liike olisi vahvistu-
nut, vaan mahdollisesti myös valtion väkivaltakoneiston kas-
vavaa itseluottamusta, lisärahoitusta ja liipasinherkkyyttä oli-
si päästy ruotimaan laajemminkin.

Väkivalta synnyttää aina lisää väkivaltaa. Kierre on loputon. 
Kysymys on siitä, haluammeko yhteiskunnan, jossa väkival-
ta on ensisijainen konfliktinratkaisukeino? Onneen ei ole oi-
kotietä. 

Sellaista yhteiskuntaa, jossa kaikki ongelmat on ratkaistu, ei 
voida koskaan saavuttaa väkivallan keinoin.

JUSSI HERMAJA 
Kirjoittaja on antimilitaristin päätoimittaja.

VÄKIVALLAN  
IKUINEN  
ONGELMA

”Haluammeko 
yhteiskunnan, 
jossa väkivalta 
on ensisijainen 

konfliktinratkaisu- 
keino?”
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Monet käsittävät nationalismin jonkinlaiseksi luonnollisek-
si isänmaanrakkaudeksi, joka perustuu etnisyyteen ja jaetun 
kielen ja kulttuurin kautta syntyvään tuttuuden ja yhteenkuu-
luvuuden tunteeseen. Näin ymmärrettynä nationalismin juu-
ret voidaan viedä hyvinkin pitkälle menneisyyden heimoyh-
teisöihin ja paikallisiin identiteetteihin. 

1800-luvulle saakka nation-käsite viittasikin kansaa 
pienempiin yhteisöihin, heimoihin ja syntymäpaik-
kaan, mistä on jäljellä tapa kutsua ylioppilaskuntia 
Suomessa ruotsiksi natioiksi. Esimerkkinä nationa-
lismin varhaisista juurista otetaan usein esimerkik-
si Israelin kansan historia tai pohjoismaisessa kon-
tekstissa kansa-käsitteen käyttö ruotsalaisissa kes-
kiaikaisessa maanlaeissa.

Tällainen nationalismin ymmärtämisen tapa ei kuitenkaan kata 
sen poliittisia aspekteja eikä viittaa kansakuntiin tai etnisiin 
ryhmiin poliittisina toimijoina. Jos nationalismin ajatellaan ole-
van kansallisvaltioiden luomiseen tähtäävä poliittinen ideolo-
gia eli käsitys siitä, että kansan ja valtion on muodostettava 

poliittinen kokonaisuus, on nationalismi erottamattomasti mo-
derniin yhteiskuntaan ja poliittiseen kulttuuriin kuuluva ilmiö. 

Sen muotoutuminen sijoitetaan 1700–1800-lukujen taittee-
seen, Yhdysvaltojen ja Ranskan vallankumouksiin sekä poliitti-
sen, taloudellisen ja kulttuurisen modernisaation prosesseihin. 

Toiset tutkijat ovat siis yrittäneet hahmottaa natio-
nalismin ”poliittista ohjelmaa”, toiset taas kiinnit-
täneet huomiota sen yhteisöllisyyden kokemusta 
rakentaviin ja vahvistaviin piirteisiin. Nämä tutki-
mussuunnat täydentävät toisiaan eivätkä tavoita 
yksinään nationalismin koko kuvaa. 

Suomalaista lippukulttuuria, nationalismia ja uhrau-
tumista kansallisvaltioissa tutkinut Tuomas Tepora mää-

ritteleekin nationalismin metaideologiaksi. Tällä hän tarkoit-
taa, että nationalismissa on piirteitä sekä intellektuaalisesta 
poliittisesta ideologiasta että uskonnosta.

Nationalismiin sisältyy ajatus kansallisvaltiosta, poliittises-
ta kansalaisuudesta ja velvollisuuksista isänmaata kohtaan, 
mutta samalla sen viehätys ja elinvoima perustuvat osittain 
siihen, että nationalistinen ajattelu yhdistää menneet, nykyi-
set ja tulevat sukupolvet yhdeksi pyhäksi ja ajattomaksi ko-
konaisuudeksi. 

Se tarjoaa elämälle mieltä ja lupailee kuolemattomuutta osa-
na itsen ja oman ajallisuuden ylittävää kokonaisuutta. Tätä 
symboloivat erityisesti lipulla peitetyt sankarihaudat ja san-
karivainajien muistomerkit. 

Modernin yhteiskunnan instituutiot, kuten koululaitos ja mu-
seot sekä erilaiset massakulttuurin tuotteet elokuvista ur-
heilutapahtumiin tuottavat jatkuvasti ymmärrystämme siitä, 
mitä kansallinen on, mitkä sen rajat ovat, mikä sen kieli on, 
miten se on syntynyt ja mitkä sen arvot ovat. 

Näin nationalismi hahmottuu ajattelu- ja kokemustavaksi joka 
rakentaa ja tuottaa kansakuntia sekä sitoo identiteettiämme 
erilaisiin kansakunnan ja kansallisvaltion symboleihin.

Näiden symbolien sisältö ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys, 
vaan ne ovat jatkuvan poliittisen kamppailun kohteena ja vä-
lineinä. Minkälaisia rajoja, tapoja ja arvoja esimerkiksi Suo-
men lippuun tai leijonaan yhdistetään? Vastaukset tällaisiin 
kysymyksiin kertovat paitsi kansallisen identiteetin rakenta-
misesta myös suomalaisuuteen samastuvien persoonallisen 
identiteetin rakentamisen mahdollisuuksista ja rajoista.

ANTTI NYQVIST

Minkälaisia 
rajoja, tapoja ja 

arvoja esimerkiksi 
Suomen lippuun 

tai leijonaan 
yhdistetään?

Nationalismin tutkijat ja historioitsijat ovat pyrkineet määrittelemään 
nationalismia ja sen synnyn syitä, mutta nationalismille ei ole löytynyt 

yhtä hyväksyttyä standardimääritelmää. Monimuotoisena ilmiönä se ei 
taivu helposti yhteen malliin tai selitykseen. Nationalismin määrittelyn ja 
tutkimisen hankaluus selittyy osittain sillä, että se on yhtäältä moderni 
poliittinen ideologia, toisaalta tunneperustalle rakentuva maailmankuva.

Mitä nationalismilla tarkoitetaan?
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Nationalismi rakentaa tietynlaista kollektiivista identiteet-
tiä, jonka keskiössä on ajatus kansasta poliittisena toimijana. 
Tässä historialla ja erilaisilla historianesityksillä, kuten julkisil-
la muistomerkeillä ja julkisilla muistojuhlilla, kansakuntaa esil-
le asettaville rituaaleilla, on keskeinen funktio. Ne rakentavat 
yhteyttä tietynlaiseen menneisyyteen sekä sosiaalista kohee-
siota luomalla yhteisiä ja jaettuja muistoja. Ne myös oikeut-
tavat nykypäivän poliittisia ratkaisuja. 

Julkiset historianesitykset ovat kuitenkin aina valintojen tu-
losta, ne esittävät jotain menneisyydestä ja jättävät jotain pi-
mentoon. Kriittiset kommentoijat ovatkin todenneet, että 
kansakunnan rakentaminen edellyttää historian väärentämis-
tä ja tiettyjen tosiasioiden unohtamista. Edesmennyt brittiläi-
nen historiantutkija Erich Hobsbawm ilmaisi tämän lausahta-

malla, että historioitsijat ovat nationalismille sama kuin oo-
piuminviljelijät heroinisteille.

Hobsbawm tuli nationalismintutkimuksen kentällä tunnetuksi 
1980-luvulla lanseeraamalla käsitteen ”keksityt traditiot”. Kä-
site viittaa erilaisiin historiallisen jatkuvuuden tuntua luoviin 
tapoihin, rituaaleihin ja symboleihin, joita kehitettiin 1800-lu-
vulta ensimmäiseen maailmansotaan saakka. 

Monet nationalismin yhteiskuntien modernisaatioon liittävät 
tutkijat painottavat teollisen tuotannon ja valtion roolia na-
tionalismin synnyssä. Sen sijaan Hobsbawmin mukaan mo-
net kansallisvaltioihin liittyvät piirteet ovat 1800-luvulla po-
liittisten muutosten ja teollistumisen myötä vaikutusvaltaansa 
kasvattaneen keskiluokan tietoisesti kehittämiä tai keksimiä.

Historiankirjoitus  
nationalismin pönkittäjänä

Historiankirjoitus on voittajien historiaa, joka on kirjoitettu valtaapitävien  
näkökulmasta kulloinkin vallitsevan yhteiskunnan järjestelmää tukevaksi.  

Vallitsevat historiakäsitykset voidaan silti myös haastaa erilaisista  
eettisistä tai ideologisista näkökulmista käsin. Nationalismiin perustuvat  
historiakäsityksemme ovat loogista seurausta kansallisvaltioideologiasta. 
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ELIITTIEN PROJEKTI…

Aatehistoriallisesti suomalaiskansallinen herääminen 1800- 
luvulla perustui valistuksen ja romantiikan ajan yhteiskunta- 
ja kulttuuriteoreettisiin virtauksiin, ajatuksiin yksilön moraali-
sesta vapaudesta, kansasta ainoana poliittisen vallan legitii-
minä lähteenä ja valtiosta poliittisen toiminnan kenttänä. Sa-
malla luotiin suomen kielen poliittinen sanasto.

Sanaa ”valtio” käytettiin ensimmäisen kerran 1840-luvulla, ja 
kansa-käsitteelle pyrittiin kehittämään poliittis-juridisia mer-
kitysulottuvuuksia, kun aikaisemmin se oli viitannut vain kie-
lellis-kulttuuriseen ja maantieteelliseen kokonaisuuteen. 

Kansa-käsitteen ilmaantumista ja käyttöä suomalaisessa po-
liittisessa retoriikassa tutkinut Ilkka Liikanen toteaakin, että 
kansasta puhuminen ei ole vain etnistä yhdenmukaisuutta 
tietyllä maantieteellisellä alueella vaativien liikkeiden retoris-
ta varantoa, vaan kansa-käsitteellä haastettiin valtarakenteita 
ja käytiin kamppailua poliittisen vallan perusteista.

Osittain venäläisestä sensuurista johtuen kansakunnan ra-
kentajat ja suomen kielellä kirjoittanut sivistyneistö pyrki vah-
vistamaan suuriruhtinaskunnan autonomista asemaa kirjoit-
tamalla Suomen historiaa ja tutkimalla sen kieltä ja kulttuuria. 

Zacharias Topelius, Johann Ludvig Runeberg, Elias Lönnrot 
sekä myöhemmin Akseli Gallen-Kallela ja muut taiteilijat ra-
kensivat töissään suomalaiskansallista mielenmaisemaa ja 
kuvittivat myyttistä historiaa. 1800-luvun ja 1900-luvun alun 
suomalaista historiankirjoitustakin leimasi näkökulma, jossa 
kansallisvaltiokehitys ja myöhemmin itsenäistyminen nähtiin 
historian kehityksen päätepisteenä. 

Menneisyydestä säilyneistä lähteistä tulkittiin esiin merkkejä 
kansallisen itsetietoisuuden muinaisesta, ehkä vielä piileväs-
tä olemassaolosta ja sen vähittäisestä heräämisestä ja kyp-
symisestä kohti aikuista kansallista itsetietoisuutta ja itsetun-
toa. Modernin valtion ja politiikan kentän muotoutumiseen 
liittyykin kiinteästi nationalistinen juonne.

1800-luvun alkupuoliskolla autonomiaa oltiin pyritty vahvis-
tamaan luomalla suomenkielinen hallinto- ja kulttuurieliitti, 
mutta 1870-luvulta alkaen suomenkielinen sivistyneistö an-
toi kansalle poliittisen subjektin roolin, jolla ajateltiin olevan 
oma luonne ja tahto. 

Kansan tahdosta rakennettiin poliittisen vallan oikeuttajaa ja 
fennomaanit tukivat suomalaisten järjestäytymistä yhdistys- 
ja seuratoimintaan. 

Fennomaaniset valtiopäiväedustajat toisaalta ammensivat is-
kuvoimaa poliittisia vastustajiaan vastaan väittämällä edusta-
vansa ”kansan tahtoa”, ja toisaalta he propagoivat voimak-

kaasti suomalaiskansallisia tunnuksia yhdistystoiminnassa, 
tarkoituksenaan iskostaa suomalaisiin velvollisuudentunnet-
ta kansallishenkeä kohtaan.

Vapaasti hobsbawmilaisen kehyksen kautta nähtynä suoma-
lainen ”kansallinen herääminen” ja nationalismi voidaan tul-
kita suomenkielisen porvarillisen sivistyneistön projektina ja 
liikkeelle sysäämänä. Sen funktio oli luoda uudelle porvaril-
liselle luokalle valta-asemia ja taloudellisia mahdollisuuksia 
sekä oikeuttaa valtakamppailua venäläistä valtaa ja ruotsin-
kielistä aatelia vastaan.

Kansan järjestäminen ja järjestäytyminen ei kuitenkaan toimi-
nut vain neutraalina kanavana sivistyneistön kansanvalistus-
toiminnalle, vaan järjestöissä kehkeytyi ajatuksia omaehtoi-
sesta identiteetin muodostuksesta. Kansallinen projekti kar-
kasi sivistyneistön käsistä.

…VAI AITOA SAMASTUMISTA KOLLEKTIIVIIN?

Hobsbawmilaista nationalismitulkintaa on kritisoitu siitä, että 
se antaa liikaa painoarvoa poliittisen eliitin päämäärätietoisil-
le pyrkimyksille kansakunnan luomisessa. On vaara, että na-
tionalismi pelkistyy vallanpitäjien päämäärien tarkasteluksi.

Tuomas Tepora lähestyy väitöskirjassaan nationalismia ja sii-
hen liittyviä symboleja ja rituaaleja, erityisesti lippuja ja lipu-
tuskulttuuria, näihin rituaaleihin osallistuvien ryhmän jäsen-
ten kokemusten kautta.  Nationalistisia tunnuksia ei tarkas-
tella vain poliittisesti tarkoituksenmukaisina välineinä, vaan 
eräänlaisina kansakunnan toteemeina, joiden kautta yksilöt 
voivat muodostaa suhdetta kansalliseen kollektiiviin.

Teporan mukaan erityisesti kriisiaikoina yksilöidentiteetin kol-
lektiiviset me-tasot korostuvat. Kansallinen tai luokkaperus-
tainen yhteenkuuluvuuden tunne voi olla hyvinkin konkreet-
tinen kokemus. Usein juuri tällöin liput liehuvat ja vieraat ryh-
mätunnukset saavat erityisen inhottavan leiman, kun ne lada-
taan omasta viiteryhmästä ja itsestä ulkoistetuilla kielteisillä 
mielikuvilla, aggressiolla ja pahuudella.

Lippukulttuurin kautta Tepora käsittelee uhriajattelun merki-
tystä ja väkivallan kontrollointia suomalaisessa nationalismis-
sa. Esimerkiksi asevelvollisen sotilaan kuolema voidaan käsit-
tää uhrin äärimuodoksi, jolloin nationalismi näyttäytyy Teporal-
le ennen kaikkea väkivaltaa kontrolloivana uhrijärjestelmänä.

ANTTI NYQVIST

"Monet 
kansallisvaltioihin 
liittyvät piirteet 

ovat keskiluokan 
tietoisesti kehittämiä 

tai keksimiä.”

”Vieraat  
ryhmätunnukset saavat 

erityisen inhottavan leiman, 
kun ne ladataan omasta 
viiteryhmästä ja itsestä 
ulkoistetuilla kielteisillä 

mielikuvilla, aggressiolla 
ja pahuudella.”
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KANSAN PUOLESTA

Nationalistiseen ajatteluun on sisäänrakennettuna me vas-
taan ne -asetelma. Nationalismista nykyään ammentavat 
puolueet käyttävät samankaltaista retoriikkaa kuin oi-
keistoradikaalit 1930-luvulla. Puolueet sanovat 
edustavansa kansaa ja pitävänsä vain sellaista yh-
teiskuntajärjestelmää oikeana ja kansanvaltaise-
na, jossa puolueet itse ovat vallassa.

Tuohon oikeaan kansaan kuuluu tilanteesta riip-
puen vaihteleva määrä ihmisiä. Siihen ei yleensä 
katsota kuuluvan toisen kansallisuuden omaavat 
henkilöt, erilaisen ihonvärin omaavat henkilöt, vää-
rää kieltä äidinkielenään puhuvat, väärän ruokavalion 
omaavat, vääräuskoiset, väärän perhekäsityksen omaavat, 
seksuaali- tai sukupuoli-identiteetiltään valtavirrasta poikkea-
vat tai ylipäätään henkilöt, jotka ovat eri mieltä kansaan kuu-
luvan porukan määrittelemisestä tai yhtään mistään asiasta.

Suomessa perussuomalaiset sanovat olevansa vain niin sa-
notun kansan asialla, eivät oikealla tai vasemmalla. Puolue ja 
sen edustajat on kerännyt kannatusta EU:n vastaisuudella ja 

maahanmuuttovastaisuudella käyttäen rasististakin re-
toriikkaa. Sen yhteydet äärinationalistisiin ulkopar-

lamentaarisiin järjestöihin eivät ole mikään salai-
suus. 1930-luvun Lapuan liike ja Akateeminen 
Karjala Seura ovat korvautuneet 2000-luvulla 
Suomen Sisulla ja Suomen Vastarintaliikkeellä.

TAITAVAA PROPAGANDAA

1930-luvun Saksassa antisemitismillä oikeutettiin 
kansojen eriarvoisuus, mikä johti hierarkkiseen yhteis-

kuntaan myös muilla osa-alueilla. Nykypäivän islamofobi-
assa on paljon antisemitismille tyypillisiä piirteitä, ja maahan-
muuttokeskustelu pitää sisällään monia eriarvoistavia ele-
menttejä. 

Nationalismin taudinmääritys
Kansallissosialismi ja fasismi nousivat Euroopassa 1930-luvulla. Äärinationalistiset  

liikkeet ajoivat Euroopan ja koko maailman toiseen maailmansotaan ja  
silmittömään väkivaltaan. Sotaa edeltäneen kehityksen taustalta löytyy  

pelottavan paljon yhtäläisyysmerkkejä nykypäivän nationalismista kumpuavan  
oikeistoradikalismin nousuun. Suomi ei ole asiassa osaton tälläkään kertaa.

”Perussuomalaisten 
yhteydet 

äärinationalistisiin 
ulkoparlamentaarisiin 
järjestöihin eivät ole 
mikään salaisuus.”
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Samalla kun massat alkoivat kiinnostua politiikasta ja kan-
salaistoiminnasta, nationalismi ja suoranainen kansalliskiih-
ko muodostuivat keskeisiksi ideologisiksi tavoiksi hahmottaa 
maailmaa. 

Siinä missä uusfasistiset liikkeet, puolueet sekä radikaalioi-
keisto yleensä keräävät kannatusta pelokkaiden ihmisten 
kasvavasta katkeroituneesta reservistä, oikeistopopulistiset 
puolueet ovat muuttaneet taitavasti retoriikkaansa mobilisoi-
den perinteisesti vasemmistoa äänestävän työväestön jouk-
koja. Poliittiseen retoriikkaan sisällytetään ranskalaisen uu-
den oikeiston (Nouvelle Droite) ideologin Alain de Benoistin 
oppien mukaisesti vasemmistolaisia piirteitä. 

Esimerkiksi Ranskan Front Nationalissa nationalismin sijaan 
puhutaan patriotismista. Rasistiset puheet on lopetettu ja 
niin sanottuja ranskalaisia arvoja puolustetaan. Ympärileikka-
ukset ja huivit mahdollistavat profiloitumisen naisten oikeuk-
sien puolustajina. Muslimien halal-liha ja siihen liittyvä teu-
rastaminen tarjoaa areenan ansioitua eläinten oikeuksi-
en puolustajina.

Uuden oikeiston oppien mukaisesti Front Natio-
nal julistaa: ei vasemmistolainen, ei oikeistolai-
nen – ranskalainen. 

TALOUSKRIISIT OIKEISTOPOPULISTIEN 
NOUSUN TAUSTALLA

Fasismi oli vastaus ensimmäisen maailmansodan ja vuoden 
1929 talouskriisin aiheuttamaan yhteiskunnalliseen kriisiin.

Talouden kriisit ovat usein merkinneet massojen radikali-
soitumista. Keynesiläis-fordistinen talouskasvu merkitsi toi-
sen maailmansodan jälkeistä yhteiskunnallista vakautta sekä 
demokratian ja sosiaalistaloudellisen tasa-arvon nousun ai-
kakautta. Jakson ensimmäiset kriisit tulivat esiin 1960- ja 
1970-lukujen taitteessa ilmeten muun muassa tuotantora-
kenteen muutoksena ja joukkotyöttömyytenä. 

Kansainvälisen valuuttajärjestelmän murtuminen ja pääoma-
markkinoiden vapautuminen aloittivat askel askeleelta valti-
oiden velkaantumiskehityksen. Kapitalismin ja demokratian 
suhde alkoi rakoilla. 

Myös Suomessa nationalismista ammentavat oikeistopopu-
listiset puolueet, 1970- ja 1980 -luvuilla Veikko Vennamon 
SMP ja ja 2000-luvulla Perussuomalaiset, ovat  hyötyneet ta-
louskriiseistä.

Moderni oikeistoradikalismi ja oikeistopopulismi astuivat Eu-
roopan näyttämölle kapitalismin ja demokratian pakkoavio-
liiton purkautuessa. Yhteiskunnan alemmat sosiaaliryhmät 
saatiin vastustamaan "tuhlaavaa" hyvinvointivaltiota ja kan-
nattamaan markkinoiden yksityistämistä, julkisten menojen 
leikkaamista, valtioiden roolin minimoimista, voitontavoitte-
lun ja yksityisen yrittäjyyden tukemista sekä ammattiliittojen 
aseman murtamista. Syntipukeiksi on useimmiten nostettu 
siirtotyöläiset tai muut etniset vähemmistöt.

POPULISTEJA, FASISTEJA JA RADIKAALEJA 

Viimeistään 2000-luvulla radikaalista oikeistosta on tullut sa-
lonkikelpoinen. Uusi tilanne murtaa toisen maailmansodan 

jälkeistä puoluejärjestelmää, jossa yleistäen voisi todeta kon-
servatiivien jakaneen perinteisesti vallan sosiaalidemokraat-
tien kanssa. Vastaavaa kehitystä ei ole koettu sitten 1930-lu-
vun. Uudet oikeistolaiset liikkeet ja puolueet voidaan jakaa 
uusfasisteihin, uuteen oikeistoon, moderniin oikeistoradika-
lismiin ja oikeistopopulisteihin. 

Kreikan Kultainen aamunkoitto, Unkarin Jobbik-puolue ja 
Saksan vaaleissa menestynyt NPD lasketaan uusfasisteihin. 
Uudella oikeistolla on monella tapaa fasistinen sukupuu, 
mutta suorat yhtäläisyysmerkit johtavat harhaan: oikeistora-
dikalismin keskeiset edustajat Ranskan Front National, Itäval-
lan FPÖ ja belgialainen Vlaams Belang ovat siirtyneet oikeis-
topopulismin tielle. Tähän joukkoon voidaan laskea Suomes-
sa Perussuomalaisetkin.

UUSLIBERALISMIN YHTEYS RADIKAALIIN OIKEISTOON

Saksalaisen tutkija Gerd Wiegelin mukaan populismi toimii 
äärioikeiston menestysreseptinä, jossa uusliberalismi 

sulautetaan oikeistopuolueiden politiikkaan. Samal-
la uusliberalismi muodostaa kasvualustan oikeis-
toradikaalisille ja -populistisille ideologioille. Ne 
voidaan siten nähdä toisiaan täydentävinä stra-
tegioina.

Uusliberalismin tunnetut laboratoriot löytyvät Chi-
len ja Argentiinan sotilasdiktatuureista. Niin sano-

tun lännen Ronald Reagan ja Margaret Thatcher liput-
tivat avoimesti uusliberalismin puolesta. Samalla Norjan ja 

Tanskan oikeistopopulistiset puolueet, Italian Pohjoinen liitto 
(Lega Nord) ja Itävallan FPÖ ammensivat kritiikkinsä talous-
liberalismista sekä verotuksen ja hyvinvointivaltion kritiikistä. 

Suomessa perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini on 
esittänyt puolueensa työväestön puolueena "ilman sosialis-
mia". Ei ole yllätys, että Soini viihtyy keskustan Juha Sipilän 
ja kokoomuksen Alexander Stubbin porvarihallituksessa. Eu-
roparlamentissa Sampo Terho vastusti veronkiertoon puuttu-
mista, ja samalla linjalla ovat jatkaneet puolueen muut euro-
parlamentaarikot Jussi Halla-aho ja Pirkko Ruohonen-Lerner.

KOVENEVA YHTEISKUNNALLINEN ILMAPIIRI 

Nationalistinen retoriikka näyttää olevan valtavirtaistumas-
sa niin Suomessa,  Euroopassa, Yhdysvalloissa kuin Venä-
jälläkin. Samalla puhutaan jo uudesta kylmästä sodasta. Yh-
teiskunnan ilmapiiri on kovenemassa. Väkivallan käyttämisen 
kynnys Suomessakin on alentunut niin äärioikealla kuin ääri-
vasemmalla sekä valtion väkivaltamonopolin kohdalla. Väki-
vallan käyttö on arkipäiväistymässä, enää se ei hetkauta suur-
ta yleisöäkään samalla tavalla kuin vielä kymmenen vuotta 
sitten. Tautiin tarvitaan vastalääkettä. 

Rauhanliikkeellä tai kenelläkään meistä ei ole enää varaa jää-
dä sivustakatsojaksi.

 
JUSSI HERMAJA

Kirjoitus perustuu pääsiallisesti Rauhan Puolesta 
-lehdessä 2/2016 ilmestyneeseen Karim Maichen 

artikkeliin Radikaalin oikeiston nousu ja Jouko Jokisalon 
kirjaan Euroopan radikaali oikeisto (Into 2016)

”Yhteiskunnan 
ilmapiiri on 

kovenemassa. ”
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HAAVAT PEITTOON SYMBOLEILLA

Sisällissodan jälkeen Suomen lippu symbolina määritti kan-
sakuntaa vastakohtaisuuksien kautta. Se sulki ulkopuolelleen 
”kommunismin”, joka epämääräisenä kategoriana tarkoitti 
kaikkea ”epäkansallista” toimintaa ja haluttomuutta uhrata 
itsensä kansakunnan puolesta. 

Lippuja ja lippujuhlia levitettiin hartaasti maan joka kolkkaan. 
Ne edustivat pyyteetöntä ja ihanteellista toimintaa, vasta-
kohtana eturistiriitoja esille tuovalle politiikalle. Tällaisella lip-
puihin kiinnittyneellä idealistisella kansallisella symboliikalla 
pyrittiin pitämään poissa ja piilottamaan sisällissodan aikaista 
yhteiskuntaa hajottanutta väkivaltaa molemminpuolisine ter-
roreineen ja helpottamaan paluuta rauhanomaiseen yhteis-
kunnalliseen elämään. 

Liputuskulttuuri ja itsenäisyyden juhlistaminen nimenomaan 
vapautumisen juhlana oli Teporan mukaan tärkeä osa sisäl-
lissodan väkivallan muiston kontrollointia. Tämä funktio nä-

kyy hyvin Kaarle Laurilan tekstissä Sana ja Miekka -lehdes-
sä vuonna 1928:

”Sillä Suomen vapaussota, mikäli me ajattelemme sitä kansalais-
sotana, mikä se myöskin kieltämättä osaltaan oli, on meille muis-
toista murheellisin, syvimmän kansallisen alennuksemme, onnet-
tomuutemme ja häpeämme muisto, tuskainen ja kuristavan ah-
distava kuin pahin painajaisuni, jonka ikuiseksi tahtoisi unohtaa.

Mutta me emme näe emmekä tahdo nähdä, asioita histori-
allisesta perspektiivistä katsellessamme, Suomen vapausso-
dassa tätä puolta. Ainakaan se ei ole meille siinä pääasia. 
Pääasia on kokonaan toisaalla. Pääasia ei ollut itse sota kaa-
meana verileikkinä, ei veljesvaino, meteli, veriset vaatteet ja 
kaikki muut kauheudet, mitkä siihen liittyivät. 

Pääasia oli ne saavutukset, mitä tuo sota Suomen kansalle 
tuotti. Ja mitkä ne saavutukset olivat? Ne olivat: itsenäisyys ja 
vapaus – sekä yhteiskuntajärjestyksemme perustan ynnä luo-
mamme kulttuurin pelastuminen tuhosta.”

Suomen Rauhanliiton pasifistinen 
nationalismi sisällissodan jälkeen

Vuoden 1918 sisällissodan käsittely ja kyseenalaistaminen julkisesti ei ollut 
Suomessa hyväksyttävää käytöstä edes rauhanliikkeeltä. Isänmaallisuus-termin 

uudelleenmäärityspyrkimysten kautta rauhanliike pyrki saamaan ääntänsä kuuluviin.

”Todellinen 
isänmaallisuus on 

myös rauhantyötä.” 

-Naimi Ingman
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KOMMENTTI 
Aseistakieltäytyminen on 

isänmaallista
-sanallakin alkaa olla sellainen kaiku, ettei sanan käyttämi-
nen tunnu heti luontevalta kaltaisilleni ihmisille, jotka ajatte-
levat itsensä enemmän maailmankansalaisiksi ja internatio-
nalisteiksi.

Sanoilla ja sillä, kuka niiden sisällön määrittää, on oma merki-
tyksensä poliittisessa diskurssissa. 

Felix Iversenin viereisessä artikkelissa esittelemät ajatukset 
isänmaallisuuden sisällön määrittelemisestä rauhanliikkeen 
näkökulmasta ovat taas ajankohtaistuneet. 

Meidän tulee voida sanoa: Kieltäydy aseista, sillä se on isän-
maallinen teko!

JUSSI HERMAJA

Minä olen suomalainen ja tunnen itseni suomalaiseksi. Olen 
syntynyt Suomessa ja elänyt suomalaisessa kulttuurissa elä-
mäni ensimmäiset kaksikymmentä vuotta. Kymmenen vuo-
den ulkomailla asumisen aikana ymmärrykseni suomalaises-
ta identiteetistäni selkiytyi ja opin olemaan siitä ja taustasta-
ni jopa ylpeä.

En silti tarkoita, että suomalainen kulttuuri tai Suomi olisivat 
sen parempia kuin muut kulttuurialueet ja maat. Jokaisessa 
on omat hyvät ja huonot puolensa. Suomessa, isänmaassa-
ni, tunnen olevani kuin kala vedessä. Suomalainen mielen-
maisema puhumattakaan luontomaisemista ovat osa minua.

Radikaali oikeisto on pyrkinyt omimaan itselleen ja poliitti-
sille päämäärilleen Suomen lipun ja vaakunan lisäksi muita-
kin kansakuntamme ja kulttuurialuemme tunnuksia. Isänmaa 

SISÄLLISSODAN ARVET

Suomalaisille pasifisteille 1920-luvulla sisällissodan väkival-
lan käsittelemisen julkiset muodot sekä pyrkimykset liittää 
sisällissota vapaussotana osaksi kansakunnan rakentamisen 
historian jatkumoa näyttäytyivät ongelmallisina. 

Heille sota edusti pikemminkin katkosta, johon 1920-luvun 
kansakunnan rakentajat yhä uudelleen joutuivat palaamaan 
ja josta he hakivat oikeutustaan. Yrjö Paasivirta tiivisti var-
masti monien muidenkin huolia itsenäisyyspäivän 10-vuo-
tisjuhlien tunnelmissa vuonna 1929 kirjoittaessaan Rauhaa 
Kohti -lehdessä seuraavasti:

”Tasavallassamme on kansalaisia, joiden on ylen vaikeata 
aatteellisesti lämmetä, ellei heidän sielunsa uudelleen ja taas 
uudelleen saa uida niissä verivirroissa, joita takana oleva ka-
pina-aika iski yhteiskuntaruumiistamme. […] 

Molemmille kansanaineksille näyttää vuosi 1918 
olevan sellainen pyhä ajankohta, josta arvos-
televan soraääneen on pysyttävä loitolla, sii-
tä huolimatta, että silloin harjoitetut raa-
kuudet, joihin kummatkin taistelevat puo-
let tekivät itsensä syypäiksi, pahasti tahra-
sivat kysymyksessä olevia aatteellisia arvo-
ja. Turhaa Sisyfoksen työtä on näin ollen 
koettaa kapina-aikuisten elämysten pohjal-
ta koota kansaa yhteen isänmaalliseen rin-
tamaan.”

ISÄNMAALLISUUDEN 
UUDELLEENMÄÄRITTELY

Paasivirralle yllä olevassa tekstissä nationalismi sinänsä ei 
kuitenkaan ole kritiikin kohteena. Ongelma ei ole ”yhteinen 
isänmaallinen rintama”, vaan yritykset rakentaa sitä sisällis-
sodan kokemusten pohjalta. 

”Tasavallassamme on 
kansalaisia, joiden on 

ylen vaikeata aatteellisesti 
lämmetä, ellei heidän 

sielunsa uudelleen ja taas 
uudelleen saa uida niissä 
verivirroissa, joita takana 

oleva kapina-aika iski 
yhteiskuntaruumiistamme." 

-Yrjö Paasivirta

Varsinkaan keskiluokkaiset Suomen Rauhanliiton piirissä toi-
mineet pasifistit eivät kiistäneet nationalismiin olennaisena 
osana kuuluvaa vaatimusta yksilön samastumisesta valtioon 
ja kansakuntaan. Sen sijaan he osallistuivat keskusteluun sii-
tä, mitä tuo isänmaallisuus oli ja miten sitä voitiin parhaiten 
ilmaista. Naimi Ingman kirjoitti vuonna 1930:

“Mitä sitten on isänmaanrakkaus? Voiko se rajoittua oman 
maan etuihin ja hyötyyn syrjäyttämällä toisten oikeutta? 
Semmoista ei kai voi kutsua rakkaudeksi. Eiköhän ole niin, 
että oman maan etu lopuksi yhtyy kansojen yhteisetuun. 
Rauhan asian ajaminen tarkoittaa juuri kaikkien kansojen on-
nea, sota taas merkitsee niiden tuhoa. Siksi todellinen isän-
maallisuus on myös rauhantyötä. 

[...] Ajatelkaamme vielä lopuksi omaa isänmaanrakkauttam-
me. Riittääkö sitä edes oman kansamme kaikille puolueille, 

kansanluokille? Jos isänmaanrakkautemme olisi terve ja 
puhdas, niin ei kai silloin olisi niin paljon riitaisuuksia 

ja kahnauksia.”

Ingmanin ohella myös Felix Iversen kaiut-
ti usein lehdessään ajatuksia oikeasta isän-
maallisuudesta: yhteiskunnassa oli hylät-
tävä ”edesvastuuton aggressiivinen ylti-
öisänmaallisuus” ja korvattava se ”posi-
tiivisella, rakentavalla isänmaallisuudella”, 
joka perustuisi ”oman kansamme kaikkia 

piirejä ja kaikkia kansoja, erikoisesti naapuri-
kansojamme käsittävään ymmärrykseen ja yh-

teistyöhön.”

Nationalismiinkin periaatteessa sisältyvät ihanteet yh-
teenkuuluvuudesta ja tasa-arvosta olivat sodan ja sodasta 
hyötyvien eturyhmien vääristämiä. Vääränlaisille eronteoille 
rakentuva nationalismi ei onnistunut yhdistämään luokkia yh-
den valtion sisällä, eikä se myöskään onnistuisi yhdistämään 
ihmisiä valtioiden välillä.

ANTTI NYQVIST
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Aseistakieltäytyjäliiton, Rauhanpuolustajien ja Rauhanliiton 
koollekutsuman mielenosoituksen vaatimuksia olivat Suo-
men sotilaallinen liittoutumattomuus ja inhimillinen pakolais-
politiikka ja resurssien kohdistaminen asevarustelun sijasta 
kestäviin ratkaisuihin ja inhimilliseen hyvinvointiin. 

Vaatimuksia taustoittavat tekstit ja mielenosoituksessa pide-
tyt puheenvuorot löytyvät rauhanjärjestöjen uudesta netti-
portaalista osoitteesta rauha.org.

Tapahtuman jälkeen Antimilitaristilla oli mahdollisuus haasta-
tella vallattoman väkivallatonta Loldiers of Odin -pelleporuk-
kaa, jonka aktivismissa yhdisyvät alistumaton antirasismi ja 
positiivinen huumori.

Maata kohtaavan synkkyyden edessä Loldiers of Odin on 
kutsunut koolle kaikkien galaksien pellet. Kertoisitteko 
lisää tästä?

KOHTI INTERGALAKTISTA RAUHAA
Toukokuun ainoana sadepäivänä 14.5.2016 järjestetty  
Rajat auki rauhalle -mielenosoitus muuttui karnevaaliksi  

Rhythms of Resistance ja Loldiers of Odin -ryhmien ansiosta. 

Kaikkia mahdollisia pellejä tarvitaan viimeaikaisen synkkyy-
den selättämiseksi! Suureksi iloksemme olemme huoman-
neetkin kaikenkarvaisten keppostelijoiden ja kollektiivien jal-
kautuneen kaupunkien kaduille ja levittäytyneen pitkin poikin 
inter-nettiä varsin pellenmielisessä hengessä kylvämään kaik-
kea kaunista, koomista ja kaverillista! 

Voisiko minustakin tulla loldier? 
Ehkäpä oletkin jo syvällä sisälläsi ihana pieni, mutta uinuva 
pelle? Herätä sisäinen pellesi ja lähde ulos tuomaan iloa! Tar-
vitset vain avoimen mielen, värikkään pellegarderoobin ja 
punanenän. Etsi seuraasi toisia uinuvia pellejä ja innosta hei-
dät lähtemään mukaasi! Jos taas et tunne oloasi mukavim-
maxi pelleillessä voit kexiä uuden tavan hassutella, sillä kuva-
mielitus – kuten myöskään pellet – ei tunne rajoja! 

Vetoatte intergalaktisen rauhan puolesta. Millainen on 
intergalaktinen rauha ja kuinka se saavutetaan? 
Intergalaktista rauhaa voi lietsoa kuin ääri-ilmiötä konsanaan! 
Se on olemisen tila, jossa mieli avartuu ja asettuu harmoni-
aan kaikkien galaksin kanssakulkijoiden kanssa. Intergalakti-
nen rauha ei ole mikään kultainen kexitie, vaan kolmekym-
mentäkolme kertaa kompleksisempi kokemus täynnä värejä, 
kimallusta ja RAKKAUTTA. 

Jotkut kuluttavat itsensä loppuun kamppaillessaan 
vääryyttä vastaan. Onko Loldiersilla jaksamisvinkkejä?
Kukka hatussa pitää mielen keväisenä ja keveänä! Hassutte-
lussakin pätee vanha pelleviisaus: se käy raskaaksi, jos yksin 
hassuttelee. Siksi on syytä jakaa vakavaa pelleilyvastuuta riit-
tävän monelle punanenälle. Hassuttelunhalu siitä vaan yltyy 
ja hassuttelun määrä kasvaa intergalaktisessa potenssissa yli 
kaiken potentiaalinsa! 

Rasististen ja natsististen ihmisjoukkojen kohtaaminen 
väkivallattomasti vaatii rohkeutta. Vihamielisyyteen 
voi törmätä missä vain. Onko olemassa ihmereseptiä 
tilanteeseen, jossa tarvitaan pikaisesti rohkeutta puuttua 
vääryyteen? 
Pellevoima löytyy sisältä, kun sitä tarvitaan! Jos tilanne ei ole 
kammottavan-hirvittävän-kauhea, voi yrittää ystävällisyydellä 
ylittää kanssakulkijain ymmärtämättömyyden - kannattaa ko-
keilla! Hauskinta on huomata, miten helposti ihmiset ympä-
rillä löytävät Pelle Pelottoman itsestään, kun yksi etujoukko-
na laittaa punanenän nokalleen! 

ESA NORESVUO

Loldiersin muotivinkki Antimilitaristin lukijoille: 
”Pikkuhousut kannattaa vetää jalkaan 
päällimmäisinä, sillä muuten ne eivät näy."
Kuva: Tiia Sainio

Rajat auki rauhalle -mielenosoitus 
keräsi monenlaisia ihmisiä yhteen.

Kuva: Rauhanliitto
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”Toimintaan  
ovat kuuluneet aseiden 

tuhoaminen tehtaissa tai 
varastoissa, asetehtaiden ja 
tukikohtien blokkaaminen, 

mielenosoitukset, 
tukikohtiin tunkeutuminen, 

ydinaseisiin liittyviin 
aluksiin tunkeutuminen ja 

mielenosoitus- 
marssit.”

Nimestään huolimatta kampanja on uskonnollisesti ja poliit-
tisesti sitoutumaton. Kampanja on osa aurantakoja -filosofi-
aa, jonka juuret ovat 1970-luvun Yhdysvalloista, katolisen 
työväenliikkeen parissa. Vuonna 1998 alkanut kam-
panja on kasvanut vuosien varrella sekä toimin-
tansa laajuudelta että osallistujamäärältään. 
Kampanjan mukaan ydinaseet ovat itsessään 
kansainvälisen lainsäädännön vastaisia.

HISTORIA

Aurantakoja-filosofia syntyi yhdysvalloissa 
1970-luvun lopulla, kun monet katolisessa 
työväenliikkeessä vaikuttaneet papit ja nun-
nat alkoivat vastustaa Vietnamin sotaa yhdessä 
sekulaarien aktiivien kanssa. Sodan loputtua hei-
dän kampanjointinsa painopisteeksi muodostui kasva-
va ydinaseuhka. 

Ensimmäinen suora toiminta tapahtui 2. syyskuuta 1980, kun 
kahdeksan aktivistia murtautui asetehtaaseen Pennsylvanias-
sa, rikkoi takomalla kaksi ydinkärkeä ja kaatoi verta tehtaan 
dokumenttien päälle. Heidät tuomittiin vankeuteen 1,5 – 10 
vuodeksi.

Trident Ploughshares -kampanja aloitettiin 2. toukokuu-
ta 1998 ja saman vuoden elokuussa pidettiin ensimmäiset 
ydinaseiden vastaiset toimintaleirit Skotlannin Faslanessa ja 
Coulportissa, jossa sijaitsevat Trident-ohjuksia kuljettavien 
ydinsukellusveneiden tukikohdat. 

Vuoteen 2001 mennessä 175 aktivistia 15 maasta sopi väki-
vallattoman toiminnan keinoin riisuvansa Iso-Britannian ydin-
aseista estääkseen ydinaserikosten teon. Nimilista julkistet-
tiin ja lähetettiin hallitukselle kolmen kuukauden välein, kan-
sainvälisten avointen toimintaleirien aikana. 

Seuraavina vuosina kampanja levisi ja toimintaa alettiin jär-
jestää myös Englannin Aldermastonissa, Burghfieldissä ja 

Plymouthissa, joissa sijaitsee ydinasejärjestelmälle tär-
keitä laitoksia. Kansainvälisiä toimintaleirejä järjes-

tetään tällä hetkellä useampia vuodessa.

FILOSOFIA JA KEINOT

Vaikka aurantakoja -filosofian pohja on Raa-
matussa, se ei ole sitoutunut mihinkään us-
kontoon tai poliittiseen liikkeeseen. Auran-
takojaliikkeen aktiiveille on yhteistä aseva-

rustelun ja sotien vastustaminen, sitoutumi-
nen väkivallattomaan toimintaan ja solidaari-

suus köyhiä kohtaan, joiden avustamisesta ydin-
aseisiin tuhlatut miljardit ovat poissa. Aurantako-

ja -filosofiaa noudattavissa liikkeissä järjestetään sään-
nöllisesti koulutusta itseorganisoituvaan ja väkivallattomaan 
toimintaan.

Itseorganisoituvan ja väkivallattoman toiminnan alle kuuluu 
monia erilaisia tekijöitä. Tärkeimpiä ovat sekä sitoutuminen 
ehdottoman rauhanomaiseen että toiminnan antiautoritääri-
nen luonne. Päätöksenteko liikkeessä perustuu konsensus-
menetelmään. 

Käytännön toimintaan ovat kuuluneet aseiden tuhoaminen 
tehtaissa tai varastoissa, asetehtaiden ja tukikohtien blokkaa-
minen, mielenosoitukset, tukikohtiin tunkeutuminen, ydin-
aseisiin liittyviin aluksiin tunkeutuminen ja mielenosoitus-
marssit. Toiminnan tarkoituksena on useimmiten myös toi-
mia julkisesti ja jäädä kiinni, jotta syntyisi julkista keskuste-
lua ydinaseista.

Kampanja käy myös dialogia Iso-Britannian hallituksen ja Eng-
lannin kirkon kanssa, saadakseen Iso-Britannian valtion täyt-

TRIDENT PLOUGHSHARES  
– YDINOHJUKSET AUROIKSI
Trident Ploughshares on suoran, väkivallattoman kansalaistottelemattomuuden 

kampanja, jolla pyritään Iso-Britannian ydinasearsenaalin aseistariisuntaan. 
Kampanjan perusperiaate tulee Raamatusta, Jesajan kirjasta “Niin he 

takovat miekkansa vantaiksi (auroiksi) ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei 
nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan.” 

ARTIKKELISARJASSA ESITELLÄÄN AKL:N SISARJÄRJESTÖJEN TEKEMISIÄ



Trident Ploughshares -kampanja julistet-
tiin alkaneeksi toukokuun 2. pïvänä vuonna 
1998; Perustajajärjestöjä oli Englannista, 
Skotlannista, Belgiasta, Ruotsista ja Japa-
nista.  Kampanja kouluttaa tuhansia ihmi-
siä ympäri maailmaa väkivallattoman kan-
salaistottelemattomuuden taktiikan asian-

tuntijoiksi. Tarkoituksena on ajaa alas Iso-Britannian sukel-
lusveneisiin pohjautuva ydinasejärjestelmä.

Kampanja on nykyään myös oma järjestönsä, joka on 
AKL:n sisarjärjestö maailmanlaajuisen kattojärjestön, War 
Resisters' Internationalin (WRI) kautta.

TP oikeuttaa radikaalin toimintansa Kansainvälisen tuomio-
istuimen (ICJ) vuonna 1996 antamaan päätökseen, jossa 
todetaan ydinaseiden olevan ylipäänsä kansainvälisen oi-
keuden mukaan laittomia ja että ydinasevaltioiden on vih-
doin saatettava päätökseen neuvottelut ydinaseriisunnan 
aikaansaamiseksi.
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tämään kansainväliset velvollisuutensa ja luopumaan ydinase-
arsenaalista. Kampanjalla on kasvava tuki kansanedustajien ja 
myös Englannin kirkon parissa, aina piispoihin asti. 

NYKYTILANNE JA TULEVAISUUS

Trident Ploughshares -kampanja keskittyy tällä hetkellä ajan-
kohtaiseksi nousseeseen aiheeseen Iso-Britannian ydinase-
järjestelmän uusimisesta. Tämä projekti maksaa vähintään 
100 miljardia puntaa, samaan aikaan kun brittihallitus toteut-
taa vastaavaa leikkauspolitiikkaa kuin Suomessa.

Kampanjan painopiste on myös siirtynyt Skotlannissa sijait-
sevien ydinsukellusvenetukikohtien liepeiltä ydinaseita ja nii-
den materiaalia valmistavan Burghfieldin laitoksen ympäril-
le Englannissa. 

Aktiiveja liikkeessä on satoja ympäri Iso-Britanniaa ja lisäk-
si toimintaan osallistuu rauhanaktiiveja parista kymmenes-
tä maasta. Tämä alleviivaa myös sitä, että ydinaseet eivät 
ole vain sen maan ongelma, jossa niitä sijaitsee tai joka nii-
tä omistaa.  Niiden olemassaolo vaikuttaa kaikkiin maailman 
ihmisiin.

Trident Ploughshares -kampanja on sitoutunut jatkamaan toi-
mintaansa kansainvälisen rauhanaktiiviyhteisön tuella kunnes 
Iso-Britannian hallitus luopuu ydinaseista ja sitoutuu noudat-
tamaan ydinaseiden levittämisen vastaista sopimusta.

ANTTI J. SIPILÄ

Suomalaisia blokkaamassa ydinasetehtaalle 
vievää tietä kesäkuussa 2016. 
Kuva: Trident Ploughshares

”We can´t afford medication
or proper education,

but we will pay
six million a day

so that Britain can disappear.”

-lainaus matkalla opitusta  
Tridentin vastaisesta  

laulusta



Kuva: Zoe Broughton

"Trident Ploughsharesin väkivallattomat toimintamuodot ovat hioutuneet esimerkillisiksi."
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Aseistakieltäytyjäliitto on ollut mukana Trident Ploughshares 
-kampanjassa koko 2000-luvun. Ydinaseista on päästävä 

eroon. Jos valtiot eivät siihen kykene, on kansalaisten 
toimittava itse. Trident -ydinasejärjestelmä perustuu siihen, että 

sukellusveneet partioivat maailman meriä valmiina laukaisemaan 
ydinohjuksensa milloin tahansa ja missä tahansa kun käsky käy. 

Kesäretki ydinasetehtaan  
toiminnan estämiseksi

Torstaina 2.6. Rauhanasemalta lähti kahdeksan aktivistia vas-
tustamaan Englannin ydinasejärjestelmän, Tridentin, uusi-
mista. Burghfieldin Atomic Weapons Establishment (AWE) 
-tehtaassa ylläpidetään ja kootaan taistelukärkiä. Uusia, tar-
kempia ja tuhovoimaltaan entistä suurempia ydinkärkiä val-
mistellaan jo, vaikka järjestelmän uusimisesta ei ole parla-
mentin päätöstä.

Kolmen päivän ajomatkan jälkeen saimme tietää olevam-
me maanantaiaamun harhautusmielenosoituksessa, jon-
ka ansiosta muut aktivistit saivat blokattua tehtaan huol-
toportin. Tehtaan sisäpuolelle tunkeutuminen on mahdo-
tonta, sillä korkeiden sähköaitojen sisällä on voimassa ter-
roristilaki. 

Levittäydyimme pääsisäänkäynnille neonpunaisissa haa-
lareissa, käsissämme sateenvarjot, joista muodostui teksti 
STOP TRIDENT. Punaisen värin ajatus oli yhdistää Pariisin il-
mastokokouksen jälkeinen ekologinen maailman pelastami-
sen vaatimus ydinaseiden ja -voiman vastaiseen liikkeeseen. 
Maailman tila on saavuttanut punaisen linjan, jonka yli emme 
voi enää astua.

AVOINTA JA PÄÄTTÄVÄISTÄ TOIMINTAA 

Varhain tiistaiaamuna hyppäsimme parhaat päivänsä näh-
neen koslan kyytiin. Ehdimme harjoitella muutaman kerran 
nopeaa metalliputkiin lukittautumista. Auto kaarsi tehtaan 
pääportille, nappasimme takakontista putken ja heittäydyim-
me asfaltille poliisien ehtimättä reagoida. Samaan aikaan 

kaksi kollegaa kytkeytyi auton sisällä olevaan putkeen ja is-
tuutui auton sivuille. 

Huoltoportin blokkauksen jatkuessa toista päivää, koko teh-
taan sisäänkäynnit oli nyt suljettu 2,5 tunnin ajan. Tunnin kä-
siraudoissa ”muilutuksen” jälkeen saavuimme Newburyn 
poiliisiasemalle. Yhdeksän tunnin putkassa istumisen aikana 
saimme syödäksemme yhdet 35 gramman hedelmämyslipa-
tukat. Poliisi viivytti lakitukiryhmän meille suositteleman oi-
keusavustajan saapumista. 

Saimme syytteen ajotien tukkimisesta ja oleskelukiellon rik-
komisesta AWE:n tehtaiden alueilla. 

Tätä kirjoitettaessa huoltoportin blokkaus on jatkunut tau-
koamatta viikon. Trident Ploughsharesin tavoitteena on kuu-
kauden kestoinen asevalmistuksen estäminen. Samaan ai-
kaan Britannian eri kaupungeissa järjestetään Tridentin vas-
taista toimintaa. 

Burghfieldissä oli meidän ja englantilaisten lisäksi samaan ai-
kaan aktivisteja Belgiasta, Ranskasta, Saksasta, Skotlannis-
ta ja Walesista. Peukutuksia ohikulkijoilta tuli enemmän kuin 
muutamia Get a job -tyyppisiä huudahduksia. Suomalaisten 
toiminta sai jälleen kiitosta järjestäjiltä. 

Trident Ploughsharesin väkivallattomat toimintamuodot ovat 
hioutuneet esimerkillisiksi.

KIKKA RYTKÖNEN JA ESA NORESVUO



Toukokuun puolivälissä Helsingin Gloriassa järjestettiin 
Aseistakieltäytyjäliiton räp-tukikeikka. Bileitä oltiin puuhattu 
talkoilla reippaina jo useamman kuukauden ajan ja niille oli 
keksitty vetävä nimi: ”Aatteleppa ite!”.

Taas kerran AKL tarjoili yleisölle mahtavan shown ystävällis-
mielisten artistien ansiosta.

Me AKL:n edustajat eli duunarit hiippailimme tuohon kome-
aan paikkaan hyvissä ajoin iltapäivällä. Pistimme tuhdit bäk-
käritarjoilut pystyyn ja hoidimme mitä moninaisempia juok-
sevia asioita.

Levyjä tapahtumassa soitti Dj Leimasin. Hän saapui hyvän-
tuulisena paikalle. Leimasimen mukaan on aina mukavaa teh-
dä duunia hyvän asian puolesta. Tästä olimme toki samaa 
mieltä.

Liveräpin makuun päästiin heti alkuillasta, kun lavalle nou-
si mikkeliläinen Jirko säestäjineen. Tämä oli Jirkon ja kump-
paneiden ensimmäinen keikka Helsingissä. Vaikka sanoituk-
sissa vilahtelikin toistuvasti kuolema-aihe, oli tunnelma kesäi-
sen leppoisa ja musiikki luomua – vähän kuin iltanuotiolla oli-
si istuskellut. 

Toisena pirskeissä esiintynyt G-mies on mukana sekä Lääkä-
rin Sosiaalisen Vastuun toiminnassa että AKL:n reservinkiel-
täytymiskampanjassa.

Lavalla nähtiin myös napakkaa märehtijäasennetta, kun MC 
Pyhä Lehmä tykitti vallattomia riimejään. Mukana keikalla lau-
lamassa oli Heidi. Tämä show oli todella tyylikäs ja näyttävä. 
Lehmää ja Rauhatätiä voi kuulla kesän aikana useilla festari-

keikoilla sekä Radio Helsingin ohjelmassa Onnellinen loppu. 
Kuulemamme mukaan Pyhiksen sooloesikoinenkin olisi pian 
pulpahtamassa maailmaan.

Kiireellä juuri omalle keikalleen ehti onneksemme myös suo-
miräpin monitoimihenkilö Aksim, jonka yhden miehen esitys 
oli tiukkaa ja ärhäkkää säpinää. Vaikuttavalla taidolla tiputet-
tu setti sai arvoisan paikalle saapuneen yleisön intoutumaan 
tanssahtelemaan riemuisasti. Kyllä tässä jäi samaan aikaan 
televisiosta näytetty Miss Suomi -kilpailu auttamatta viihde-
arvoltaan kakkoseksi.

Viimeisestä esiintymisestä vastasi YleX:llä omaa ohjelmaan-
sa vetävä kolmikko Lyömättömät. Monille AKL:aa seuraaville 
totaalikieltäytymisestään tuttu Solonen räppäsi yhdessä MC 
Kosolan kanssa Xmiehen soitellessa taustoja. Keikalla kuultiin 
vanhoja hittejä ja tietenkin hervotonta freestyleä. 

Aiheita löytyi tuttuun tyyliin yleisön ehdotuksista ja muka-
naan kantamista esineistä. Tanssiin intouduttiin niin lavalla 
kuin sen edessäkin. Livekeikallaan viimeisenä Lyömättömät 
esitti oman versionsa Crazytownin hitistä “Butterfly”.

Dj Leimasin soitti vielä illan päätteeksi nautinnoksemme usei-
ta suomiräpin klassikoita. Yleisestikin yhteistyö järjestävien ta-
hojen sekä artistien kesken sujui mainiosti. Glorian ovien sul-
keuduttua bäkkäriltä lähdettiin hyvillä mielin keväiseen yöhön. 

Hikinen ja antoisa ilta, josta opittiin keikkatoimintamme tu-
levaisuutta ajatellen todella paljon. Tämä ei jää tähän – ai-
van varmasti tulevaisuudessakin voimme päästä bailaamaan 
AKL:n räppikekkereissä! Kiitollisuus kaikille joille se kuuluu.

MAARET KUKKO

RÄPPII JA RAUHAA

Pirskeissä esiintynyt G-mies on mukana 
sekä Lääkärin Sosiaalisen Vastuun 
toiminnassa että Eroa-armeijasta  
-reservinkieltäytymiskampanjassa.
Kuvat: Tiia Sainio

Aksim

G-mies
Pyhä Lehmä
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Kuin kevään ensimmäinen lämmin päivä, niin myös Helsin-
gin Ruokaa, ei aseita -ryhmän ruuanjakokin sai auringon huh-
tikuun ensimmäisenä lauantaina. Aamupäivän lämmössä oli 
hyvä könytä Rauhanaseman kellarin viileään ja hämärään, jot-
ta ruuanvalmistus voisi alkaa. 

Huikeiden lahjoitusten ansiosta saatoimme laittaa parastam-
me ja täräyttää tarjolle seitanpurilaisia! Kokkausryhmämme 
oli juuri sopivan kokoinen seitsemän hengen voimassaan. 
Kokkailut sujuivat melko rutiinilla, vaikka talven tauko hartei-
tamme painoikin. Purilaisten väliin valmistui monipuolinen 
salaatti ja vegaaninen majoneesi sekä lohkoperunat ja he-
delmäsalaatti. 

Päätimme tällä kertaa liikkua vailla autoa poikkeukselliseen 
ruuanjakokohteeseemme, Ala-Malmin torille, perinteeksi 
muodostuneen Karhupuiston sijaan. Kokkailusta pienentynyt 
ryhmämme liikkui määränpäähänsä säkit selässään ja pöydät 
pään päällä kärryjä työntäen.

Mainostuksemme Malmilla oli pyyhitty tehokkaasti katuku-
vasta, mutta konkareina ja avoimin mielin aloitimme ban-
diksemme edessä ruuanjaon. Flaikuttamalla ja ihmisten pa-
riin menemällä alkoi väkeä tulla jonottamaan ilmaista kasvis-
ruokaa. Ala-Malmin tori toimi ruuanjakopaikkana hyvin: ruo-
ka koskettaa meitä kaikkia kansalaisuuteen, tulotasoon, ihon-
väriin, ikään tai sukupuoleen katsomatta. 

Käytännössä kaikki ruoka meni, lopuksi jaettiin vielä ylijää-
neet leivät erilaisten keskustelujen ja kevätauringon äärellä. 
Oli puhetta antimilitarismista ja veganismista, minkä sivussa 
jaettu AKL:n infomateriaali meni kaupaksi. Lopuksi palasim-
me takaisin Rauhanasemalle tekemään loppusiivoukset ja sit-
ten lauantai-illan viettoon!

TAPANI SANTALA

”Historialliset myytit menestyvät tietämättömyydessä. 
Tietämättömyys mahdollistaa väärinkäytön ja 
väärinkäyttö ruokkii konflikteja. Historiallisia myyttejä 
käytetään synnyttämään ja ylläpitämään viholliskuvia ja 
oikeuttamaan hyökkäyksellistä politiikkaa.”

ERKKI TUOMIOJA, HISTORIOITSIJAT ILMAN RAJOJA 
-JÄRJESTÖN PUHEENJOHTAJA BLOGISSAAN 19.6.2015

KYSYMYS: "Suomi ja Neuvosto-Venäjä solmivat Tarton 
rauhansopimuksen vuonna 1920. Milloin hallitus tekee 
aloitteen rauhansopimuksen palauttamiseksi?" 
VASTAUS: "Hallituksessa on useita puolueita, eikä yksi 
puolue pysty ottamaan asiaa esiin. Valitan." 
ULKOMINISTERI JA PERUSSUOMALAISTEN  
PUHEENJOHTAJA TIMO SOININ VASTAUS  PS:N
PUOLUEAKTIIVIN KYSYMYKSEEN PUOLUEPÄIVILLÄ  
LAHDESSA 12.6.2016 

”Sotilaat! Se kamara, jolle astutte, on heimomme 
veren ja kärsimysten kyllästämää, pyhää maata. Teidän 
voittonne tulevat vapauttamaan Karjalan, teidän tekonne 
luovat Suomelle suuren, onnellisen tulevaisuuden.”
OTE MANNERHEIMIN PÄIVÄKÄSKYSTÄ N:O 3 1941

”Eniten minua jäi kummastuttamaan UPIn johtajan 
Teija Tiilikaisen ilmoitusluontoinen asia siitä, miten 
kansanäänestys Suomessa toteutettaisiin. Tiilikaisen 
mukaan Suomessa äänestys menisi niin, että Presidentti 
yhdessä maan ulkopoliittisen johdon kanssa päättäisi 
hakea Naton jäsenyyttä ja neuvottelisi yksityiskohtaisesta 
sopimuksesta. Kansanäänestyksessä äänestettäisiin, että 
hyväksytäänkö vai hylätäänkö sopimus.”
KANSANEDUSTAJA SATU TAAVITSAINEN UUDEN SUOMEN 
BLOGISSAAN 30.05.2016

”Tuntemattoman sotilaan kuvaaminen alkoi – puolet 
näyttelijöistä sivareita”
STT:N UUTISEN OTSIKKO 8.6.2016

Kevään ensimmäinen ruoanjako

kuva: Ville Sainio
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SAAMELAISET 
KAMPPAILEVAT OIKEUKSISTAAN 

SUOMESSA
aluetta ennen valtiorajojen syntymistä. Saamelaisia on elänyt 
nykyisen Suomen valtion alueella satojen vuosien ajan, kauan 
ennen Suomen valtion perustamista vuonna 1917. Saame-
laisten oma ääni ei ole päässyt esiin suomalaisessa historian-
kirjoituksessa ja hukkuu yhä yhteiskunnallisessa keskustelus-
sa enemmistödemokratian jyrätessä vähemmistöjä.

Tunnetuin alkuperäiskansoja koskeva dokumentti on YK:n 
Kansainvälisen työjärjestön (ILO) itsenäisten maiden alkupe-
räis- ja heimokansoja koskeva yleissopimus vuodelta 1989. 
Sopimuksesta käytetään usein lyhennettyä muotoa ILO 169 
-sopimus. Sopimuksen tarkoitus on turvata alkuperäis- ja hei-
mokansojen yhdenvertaista kohtelua sekä estää kansojen ka-
toaminen esimerkiksi sulauttamalla valtaväestöön.

Suomi ei ole ratifioinut ILO 169 -sopimusta saamelaisten vaa-
timuksista huolimatta, vaikka aiheesta on keskusteltu edus-
kunnassa jo yli 25 vuotta.  Norja ratifioi sopimuksen tuoreel-
taan ensimmäisenä valtiona vuonna 1990.  Sopimuksen rati-
fioiminen on yksi saamelaiskiistan keskiössä olevista aiheis-
ta. Sopimuksesta Suomessa käytävää keskustelua esitellään 
teoksessa perinpohjaisesti.

Lehtolan mukaan ei-saamelaiset suomalaiset suhtautuvat 
aina eduskuntaa myöten holhoavasti saamelaisiin. Saamelai-
set eivät saa Suomessa päättää itseään koskevista asioista ei-
vätkä edes sen määrittelystä, kuka on saamelainen. Lehtola 
esittelee saamelaisten näkökulmia ja vastaa kohta kohdalta 
saamelaisten oikeuksia vastustavien tahojen väittämiin. Sa-
malla hän kertoo saamelaiskäräjien toiminnasta, historiasta, 
kehittymisestä sekä sen kohtaamasta vastustuksesta. Kirjassa 
tuodaan esiin myös saamelaisyhteisön sisäisiä riitoja.

Saamelaisten lisääntyneitä oikeuksia nousi vastustamaan 
”uuslappalaisiksi” itseään nimittävä liike 1990-luvulla. Sa-
maan aikaan konservatiivinen oikeisto ja populismi nousivat 
Euroopan poliittiselle kartalle. Populistiset ja rasistiset väit-
tämät ovat hämärtäneet saamelaisia koskevaa keskustelua, 
joka on osaltaan lisännyt heihin kohdistuvaa rasismia. Suoma 
Sámi Nuorat (Suomen saamelaisnuoret) on ottanut tämän ta-
kia toiminnassaan kantaa saamelaisiin kohdistuvaa rasismia 
vastaan.

Into -kustantamon kirjojen heikko kohta on paikoin ollut 
puutteellinen toimitustyö. Tämän kirjan kohdalla virheitä on 
jäänyt tekstiin vähemmän, mikä sujuvoittaa lukukokemus-
ta. Saamelaiskiistaa olisi voinut lyhentää poistamalla toistoa, 
mutta kertaus myös helpottaa saamelaisia koskevan keskus-
telun ymmärtämistä. Teos ansaitsee erityismaininnan hienos-
ta kuvituksesta, joka koostuu taiteilijaryhmä Suohpanterrorin 
teoksista.

JUHO NARSAKKA

VELI-PEKKA LEHTOLA:  
Saamelaiskiista.  
Into 2015, 307 sivua.

Saamelaisaktivistin ja -tutkijan kirja luo yleiskatsauksen saa-
melaisuuteen ja saamelaisille tärkeisiin yhteiskunnallisiin ky-
symyksiin. Suomalaisen hyvinvointivaltion varjossa kaikkien 
oikeudet eivät toteudu yhtäläisesti.

Saamelaisaktivismin konkari ja saamelaisuudesta runsaasti kir-
joittanut tutkija Veli-Pekka Lehtola on julkaissut Saamelaiskiis-
ta -nimisen yleisteoksen saamelaisten asemasta Suomessa. 
Kirjassa esitellään saamelaisten kamppailua heidän kulttuu-
risista, taloudellisista ja poliittisista oikeuksistaan. Pääpaino 
on 1900-luvussa ja erityisesti viimeisessä 25 vuodessa, mut-
ta saamelaisten historiaa valotetaan myös pidemmältä ajalta.

Saamelaiset ovat Suomen, Norjan, Ruotsin ja Venäjän valtioi-
den alueella elävä alkuperäiskansa. Alkuperäiskansa on kan-
sainvälisen oikeuden mukaan kansa, joka on asuttanut tiettyä 
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TOTAALIOIKEUDENKÄYNTI  
– pelkkä muodollisuus?
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Vielä viisitoista vuotta sitten totaalioikeudenkäynneissä saat-
toi olla kamppailun makua: syytetyt käyttivät aatteellisia pu-
heenvuoroja, avustajat selvittivät miksi rankaiseminen on ris-
tiriidassa syytetyn perus- ja ihmisoikeuksien kanssa. Tukijouk-
koja saattoi olla seuraamassa oikeudenkäyntiä ja mielenosoi-
tuksiakin järjestettiin oikeustalojen ulkopuolella.

Oikeussali oli rauhoitettu mielenilmauksilta. Kerran päämie-
heni pelotteli minua ilmoittamalla, että aikoo riisuutua oi-
keussalissa. Mikkelin käräjäoikeus kuitenkin säästyi tuolta 
näytökseltä.

Nyt dramatiikkaa ei ole häivääkään. Oikeuteen asti ei tarvitse 
tulla, koska rangaistus on alle puolen vuoden pituinen ja voi-
daan tuomita kirjallisessa menettelyssä. Mahdollisuutta käy-
tetään kernaasti hyväksi. Kun ehdottoman vankeusrangais-
tuksen asemesta tuomitaan lähes aina valvontarangaistus, 
tarvetta kamppailla lopputuloksesta ei ehkä niin koeta.

Vastaavasti oikeudenkäyntiavustajaakaan ei useimmiten käy-
tetä, vaikka sen saamisen taloudelliset edellytykset täyttyisi-
vät – ja vaikka sen saamista turvaa oikeusapulain ohella so-
tilasoikeudenkäyntilaki ja siviilipalveluslaki, palvelusmuodos-
ta riippuen.

ONKO SIIS OIKEUDENKÄYNTI PELKKÄ 
MUODOLLISUUS?

Jos nimike on siviilipalvelusrikos, asian yksityiskohdat kan-
nattaa ehdottomasti tarkastaa lakia tuntevan henkilön kans-
sa. Jos nimikkeenä on siviilipalveluksesta kieltäytyminen tai 
asevelvollisuudesta kieltäytyminen, kannattaa tarkastaa asi-
at jotka voivat lyhentää rangaistusta – lähinnä virhe palvelus- 
aikalaskelmassa – tai johtaa siihen, ettei rangaistusta tuomi-
ta. Rankaisematta jättämisen tavallisin peruste on palvelus-
kelvottomuus.

MILLOIN KANNATTAA OLLA SUOSTUMATTA 
KIRJALLISEEN MENETTELYYN?

Sitä kannattaa harkita aina, kun haluaa teollaan saada julki-
suutta totaalikieltäytyjien vaatimuksille. Hallituksen tekemi-
en säästötoimien tuloksena tuomioistuintilastointi on lope-
tettu. Siviilipalvelusjutut käsitellään Itä-Uudenmaan käräjäoi-
keudessa, josta tietoja saa viiveellä ja nihkeästi. Sotilasrikos- 
asiana käsitellyt asiat saattavat jäädä Aseistakieltäytyjäliitol-
takin vielä helpommin rekisteröimättä, kun niitä on ympäri 

maan. Jos siis haluat että asiaasi ei yhteiskunnassa noteera-
ta, käytä kirjallista menettelyä.

Jos syyte voitaisiin perustellusti kiistää kokonaan tai osaksi, 
voit varmistaa väärän ratkaisun jättämällä kysymättä neuvoa 
ja hyväksymällä kirjallisen menettelyn. Korjausta voi yrittää 
vielä hovioikeudessa, mutta se on jo vaikeampaa.

Jos taas haluat tuoda mahdollisimman hyvin esille kieltäy-
tymisesi perusteet, kannattaa sopia tiedottamisesta AKL:n 
kanssa. Jos oikeudessa vedotaan juridisiin seikkoihin, joihin 
myös perustuslain ja ihmisoikeussopimusten takaaman oi-
keudet kuuluvat, syytä on myös hankkia avustaja. Siinä au-
tamme.

AKL:n tavoitteena on, että mahdollisimman pian saataisiin jä-
tetyksi ihmisoikeusvalituksia YK:n ihmisoikeuskomitealle. Se 
on todennut Suomen rikkovan YK:n kansalaisoikeuksia ja po-
liittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen 18 ja 26 artiklaa, 
mutta toistaiseksi vain kommentoidessaan Suomen määrä-
aikaisraportteja – ei vielä yksittäisen tapauksen perusteella. 
Myös valitukset muihin ihmisoikeuselimiin kuten Euroopan 
Ihmisoikeustuomioistuimeen ovat mahdollisia.

Etsimme totaaleja, jotka ovat valmiit viemään asiansa ihmis-
oikeuselimiin, mikä edellyttää kansallisten oikeuskeinojen 
käyttämistä – siis muutoksenhakua hovioikeuteen ja korkeim-
paan oikeuteen. Näissä tapauksissa on syytä alusta pitäen 
tuoda esille kieltäytymisen perusteet ja ihmisoikeusloukka-
usta koskevat väitteet. Se onnistuu parhaiten suullisessa kä-
sittelyssä, avustajaa käyttämällä ja tarvittaessa omin sanoin.

Myös valvontarangaistus on vapaudenmenetys. Tuntuu ou-
dolta, että niin moni antaa sen tulla ikään kuin läpihuutojuttu-
na. Totaalikieltäytyminen voi olla merkityksellinen teko muil-
lekin kuin tekijälle. Varmaa on, että menestyksekäs ihmisoi-
keusvalitus vauhdittaisi koko asevelvollisuusjärjestelmämme 
alasajoa.

TOTAALI, VALITA 
TUOMIOSTASI!
AKL auttaa sinua maksutta kaikissa 
oikeusprosessisi vaiheissa.



Milloin ja minkäikäisenä suoritit sivarin?
Vuonna 2009-2010. Se oli siinä ihan viime, hetkellä tai-
sin olla 27-vuotias.

Kuinka pitkä palvelusaika oli silloin?
Se oli 13 kuukautta, josta kuukausi vietettiin Lapinjärvel-
lä.

Missä suoritit palveluksen?
Mullahan oli koulutus jo silloin. Olin valmistunut insinöö-
riksi ja pääsin Suomalaisen kirjallisuuden seuran tietohal-
lintoon. Liittyi ammattiin aika hyvin.

Tein seuran omien sisäisten järjestelmien ylläpitoa, tieto-
kantojen hallintaa, verkkosivujen päivittämistä, aineiston 
luettelointia ja hallintaa.

Mitä opit palveluspaikassasi?
Opin aika paljonkin. En niinkään ammatista, mutta työ-
kulttuurista. On hyvin erilaista työskennellä julkisrahoit-
teisessa, ei voittoa tavoittelevassa paikassa kuin tiukas-
ti kvartaalitalouden lainalaisuuksissa toimivassa firmassa. 
Esimerkiksi meillä EA:lla on koko ajan kova paine saada 
asioita aikaan. Toiminta oli sivaripaikassani suunnitelmal-
lisempaa ja asiat vyöryvät hiljalleen kohti parempaa. Ei 
ollut niin väliä onko jokin järjestelmä valmis ensi viikolla 
vai kuukauden päästä, jos se on silloin parempi. Yksityis-
ten firmojen puolella kaahataan koko ajan sata lasissa ja 
maksimoidaan kaikki.

Onko jokin erityinen tapahtuma tai sattumus, mikä 
on jäänyt mieleen siviilipalvelusajalta?
Jännintä oli se, että asuin sivaripaikan omistamassa asun-
nossa. Se oli heidän entinen toimistonsa, joka sijaitsi Hel-
singissä keskellä Kruunuhakaa kahden korttelin päässä 
palveluspaikasta. Se oli 85-neliöinen kaksio. Asuin vuo-
den käytännössä ilmaiseksi Helsingin keskustassa niin isos-
sa kämpässä. Siellä pystyi pitämään aika isoja tupareita.

Muuten rahamielessä olin ollut jo viisi-kuusi vuotta työ-
elämässä ja tottunut insinöörin kuukausipalkkaan. Pudo-
tus sivarituloille oli aika kova.

Jos nyt joutuisit kutsuntoihin, niin mitä tekisit?
Kyllä mä tekisin ihan samalla tavalla. Jälkeenpäin ajatel-
tuna, niin ei tuo olisi voinut paremmin mennä. Ammatil-
lisesti se oli relevantti ja oppi jotain. Se oli kivasti erilais-
ta kuin tämä mun arkityö.

Mitä teet nykyisessä työssä?
Teen Electronic Artsin tracktwenty -studiolla mobiilipe-
lejä. Olen palvelinpuolen ohjelmoija. Kirjoitan mobiili-
peleihin aika paljon pelaajille näkymättömiä työkaluja. 
Pelaajamäärät ovat aivan valtavat ja sen takia tarvitaan 
erilaisia aputyökaluja ja pelaajien tilien hallintaa. Lisäk-
si olen meidän työsuojeluvaltuutettu, niin sitä kautta tu-
lee pieniä vastuita. 

Olen ollut tässä firmassa kohta neljä vuotta ja viihdyn oi-
kein hyvin. Tietysti joka paikassa on hyvät ja huonot puo-
lensa.

JUHIS RANTA

JAAKKO KOSKELA
NYKYINEN DUUNI: Electronic Arts, Tracktwenty –studio, 
Senior Software Engineer

SIVIILIPALVELUSPAIKKA: Suomalaisen kirjallisuuden 
seura ry, tietohallinto

"Pudotus 
sivarituloille oli 

aika kova."
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ASEISTAKIELTÄYTYJÄLIITON TOIMINTAKALENTERI
HEINÄKUU

2.7. Ruokaa, ei aseita toimintapäivä. Ruoanjako Hakaniemessä klo 15.

4.-15.7. Ruokaa, ei aseita työleiri Helsingissä. Ruoanjakoa ympäri 
Helsinkiä eri päivinä.

15.-17.7. Ilosaarirock Joensuussa. AKL mukana järjestöalueella.

28.-31.7. Valkeakosken työväenmusiikkitapahtuma. AKL paikalla.

31.7. Pax-festivaali, Alppipuisto, Helsinki. AKL paikalla.

ELOKUU

6.8. Hiroshima -päivä. Ruokaa, ei aseita tempaus Helsingissä.

SYYSKUU

3.9. Ruokaa, ei aseita tempaus Helsingissä.

10.9. Girls Rock! -yhteiskeikka Rauhanasemalla Helsingissä

Pysy kartalla - seuraa tulevaa toimintaa nettisivuiltamme akl-web.fi sekä facebookissa.

JYVÄRI
 
 
Jyväri oli 80-luvulla ilmestynyt  
Jyväskylän seudun siviilipalvelus- 
seura ry:n jäsenlehti.

 
 
Lue lehdet osoitteessa  
akl-web.fi/jyvari
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